
دخل العام الجديد ولم تعلن وزارة اإلس���كان عن والدة برنامج “مزايا المطور” الذي 
كان مق���رًرا إطالق���ه ف���ي بداي���ة يناير 2019، ف���ي الوقت ال���ذي التزمت في���ه الوزارة 

الصمت حيال ذلك.

وكان مجل���س ال���وزراء ق���د أق���ر في جلس���ته 
ف���ي 9 أبريل 2018 إطالق النس���خة الجديدة 
المط���ورة م���ن برنام���ج مزاي���ا، وح���ّدد مطل���ع 
تطبي���ق  ف���ي  للب���دء  موع���ًدا  الج���اري  يناي���ر 
المعايي���ر الجدي���دة للبرنامج، وكل���ف الجهات 
القانوني���ة  اإلج���راءات  باتخ���اذ  المختص���ة 
والفني���ة الالزم���ة لذل���ك. ومن���ذ اإلع���الن ع���ن 
البرنام���ج المط���ور، تجنبت ال���وزارة اإلفصاح 
ع���ن تفاصي���ل البرنام���ج، ع���دا تأكي���د زي���ادة 
ش���ريحة المس���تحقين بإتاحت���ه لم���ن تتراوح 

رواتبه���م بي���ن 500 و1500 دين���ار، إلى جانب 
فتح س���قف أعمار االستفادة من البرنامج إلى 
50 عاًم���ا، وإتاحته لخيارات ش���راء الوحدات 
الس���كنية أو القس���ائم الس���كنية أو اس���تغالل 
مبل���غ التمويل للبناء. وخالل مؤتمر اإلس���كان 
العرب���ي الخام���س لّمح وزير اإلس���كان باس���م 
الحم���ر في تصريحات صحافي���ة إلى احتمال 
تأخ���ر طرح هذا البرنامج ف���ي موعده المقرر، 
إذ رب���ط التدش���ين الفعل���ي للبرنامج بجهوزية 

النظام اإللكتروني.

40 مليون إيراني تحت خط الفقر
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نائب إيراني: 40 
مليون شخص 

في البالد 
يعيشون دون 

خط الفقر

دبي ـ العربية نت

منذ بضع سنوات، تنشر تقارير عن الوضع 
المعيش���ي للمواطنين ف���ي إيران تؤكد أن 
نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر.

وآخ���ر م���ن تح���دث به���ذا الخص���وص هو 
عض���و اللجن���ة االجتماعي���ة ف���ي البرلمان 
اإليران���ي النائ���ب رس���ول خض���ري، مذكرا 
أم���س، ب���أن نح���و 40 مليون ش���خص في 
الب���الد دون خ���ط الفق���ر، وف���ق م���ا نقلت���ه 
وكالة أنباء “مهر” ش���به الرسمية اإليرانية 

نقال عن النائب.

المنامة - بنا

جلس���ة  ال���وزراء  مجل���س  يعق���د 
)الخمي���س(  الي���وم  اس���تثنائية 
يس���تعرض خالله���ا برنامج عمل 
الحكوم���ة؛ تمهي���دا إلق���راره قبل 

عرضه على مجلس النواب.
كما سيستعرض المجلس تقارير 
اللج���ان المختص���ة ومقترحاته���ا 
بشأن األولويات التي سيتضمنها 
البرنامج في مح���اوره المختلفة 
الت���وازن  برنام���ج  م���ع  بالت���وازي 
احتياج���ات  يلب���ي  بم���ا  المال���ي، 
المواطنين والمقيمين ومواصلة 
وتأكي���د  والبن���اء  التطوي���ر 
االقتصادي���ة  التنمي���ة  اس���تدامة 

في البحرين.
صرح بذلك األمين العام لمجلس 

الوزراء ياسر الناصر.

جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم “اإلسكان” تتأخر بوالدة “مزايا المطور”
ال��ب��رن��ام��ج ك����ان م���ق���ررا إط���اق���ه 1 ي��ن��اي��ر ال���ج���اري

نشرة توضيحية من اإلسكان بشأن البرنامج المطور
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الفريق أول ركن

معالي الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة
وزير الداخلية

بمناسبة صدور األمر الملكي السامي بترقية معاليه إلى
رتبة فريق أول ركن

تقديرًا لدوره الوطني في حفظ األمن وخدمة الوطن
وحماية مكتسباته التي تحققت خالل

العهد الملكي الزاهر 
 معربين عن صادق تمنياتنا لمعاليه

بدوام التوفيق والتقدم

 رئيس مجلس اإلدراة
 محمد خلف سليم وشركائه
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استعراض برنامج 
عمل الحكومة 
تمهيدا إلقراره
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رئيس مجلس اإلدارة 
ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
وجـميـع العـــاملـين فـي الشـركة

أريكسكو للصرافة - طيران كاثي باسيفيك - طيران دلتا
ماغنام للسفريات - شركة سيمنز - صنشاين للسياحة - يونسكلز للتنظيفات

بونيتاك 0 شركة أتحاد الممونين والمقاولين - الخدمات الدولية للسفريات

 ابتهجت مملكة البحرين وشعبها بسالمة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

 وتماثل سموه للشفاء حيث شكل هذا الخبر
 فرحة للجميع لما يمثله سموه من قيمة

 وطنية عالية  يجلها ويكبرها شعب البحرين
لقيادة سموه دفة التطور والنماء في

مملكة البحرين

الحمدهلل على
السالمة يابوعلي
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سمو محافظ الجنوبية مستقبال عددا من وجهاء وأعيان المحافظة ونخبة من المفكرين واألدباء

اس���تقبل محافظ الجنوبية س���مو الش���يخ خليفة بن علي آل خليفة بمجلس س���موه 
األس���بوعي بالمحافظة ع���ددا من وجهاء وأعيان المحافظ���ة، إضافة إلى نخبة من 

المفكرين واألدباء.

وفي مستهل اللقاء، رحب سمو المحافظ 
المحافظ���ة  أن  مؤك���دا  المجل���س،  ب���رواد 
التنموي���ة  المش���اريع  م���ن  العدي���د  تش���هد 
والخدمي���ة الت���ي توف���ر أفض���ل الخدمات 
ف���ي  اس���تمرارها  خ���ال  م���ن  لألهال���ي 
المزي���د  لتحقي���ق  2019؛  الجدي���د  الع���ام 
بفض���ل  واإلنج���ازات؛  المكتس���بات  م���ن 
التوجيهات السامية لعاهل الباد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، 
ودع���م ومس���اندة رئيس ال���وزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليف���ة، وم���ؤازرة ولي العه���د نائب القائد 
مجل���س  لرئي���س  األول  النائ���ب  األعل���ى 
ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر 

سلمان بن حمد آل خليفة.

وأوض���ح أن المحافظ���ة الجنوبية ماضية 
التواص���ل م���ع  القائ���م عل���ى  ف���ي نهجه���ا 
األهال���ي عبر مختل���ف الوس���ائل والطرق، 
األس���بوعي  المجل���س  يع���د  ال���ذي  األم���ر 
عنصرا محوريا لتبادل اآلراء واألحاديث 
بش���أن مختل���ف األح���وال العامة وبش���كل 
مباشر مع الجميع بغية التطوير واالرتقاء 
بجميع الخدمات والمش���اريع المقدمة في 

نطاق المحافظة ألهاليها.
وأش���ار س���مو الش���يخ خليفة ب���ن علي إلى 
أن���ه يطم���ح إل���ى زي���ادة وتي���رة االلتق���اء 
ومتابع���ة  المواطني���ن  م���ع  والتواص���ل 
الع���ام  ف���ي  ومتطلباته���م  احتياجاته���م 
الجدي���د 2019، مضيفا أن تواصله وقربه 
من أهالي المحافظة ومعرفته الشخصية 

بهم ميزة ودافعا يستثمره لتعزيز التشاور 
والتكامل لترجمة رؤى وتطلعات األهالي 
إلى مش���اريع واقعية تخ���دم احتياجاتهم 
ذات  الجه���ات  م���ع  والتع���اون  بالتنس���يق 

االختصاص.
وأعرب سموه عن اعتزازه بالتنوع الفكري 
المجل���س  رواد  يضم���ه  ال���ذي  والعمل���ي 
والتخصص���ات؛  الجوان���ب  مختل���ف  ف���ي 
األمر الذي من ش���أنه إث���راء النقاش العام 

وتزويده باألف���كار الهادفة التي تقود في 
نهاي���ة المط���اف إلى مب���ادرات مس���تدامة 
تحقق الصالح العام، وتساهم في الحفاظ 
العربي���ة  والموروث���ات  الع���ادات  عل���ى 
األصيل���ة التي يفخر به أهال���ي المحافظة 

الجنوبية على مر التاريخ.
ع���ن  المجل���س  رواد  عب���ر  جهته���م،  م���ن 
تضرعه���م للمولى عز وجل بأن ينعم على 
رئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملكي 

خليف���ة  آل  س���لمان  ب���ن  خليف���ة  األمي���ر 
بموف���ور الصح���ة والعافي���ة، معربي���ن عن 
فخره���م بال���دور الوطني الفاعل لس���موه؛ 
كون���ه باني نهضة مملك���ة البحرين ورمزا 

وطنيا بارزا.
التواص���ل  عل���ى  المجل���س  رواد  وأثن���ى 
المس���تمر، وال���ذي يحرص على تجس���يده 
س���مو محاف���ظ الجنوبي���ة وم���ا يوليه من 
عناي���ة ورعاية لاس���تماع واألخ���ذ بالرأي 

ف���ي مختل���ف المواضي���ع الت���ي تش���هدها 
س���احة المحافظ���ة، كم���ا أش���ار أح���د رواد 
المجل���س إل���ى ض���رورة متابع���ة الجه���ات 
العي���ون الطبيعي���ة  المعني���ة ف���ي ترمي���م 
بمناط���ق المحافظ���ة الجنوبي���ة، معربي���ن 
عن اعتزازه���م وتقديرهم للمبادرات التي 
يق���وم بها س���موه للحف���اظ وتوثيق تاريخ 
وثقاف���ة المنطق���ة الت���ي له���ا واق���ع األث���ر 

واألهمية في نفوس األهالي.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية: استمرار المشاريع في 2019
والعافي��ة الصح��ة  بموف��ور  ال��وزراء  رئي��س  لس��مو  يدع��ون  األس��بوعي  المجل��س  رواد 

يتقدم
مصنع الرحاب للعطور - البحرين

عبدالرحمن محمد علي بانافع وأبنائه
بخالص التهاني والتبريكات إلى 

الفريق أول ركن
معالي الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة

وزير الداخلية
بمناسبة صدور األمر الملكي السامي بترقية معاليه إلى

رتبة فريق أول ركن
تقديرًا لدوره الوطني في حفظ األمن وخدمة الوطن

وحماية مكتسباته التي تحققت خالل
العهد الملكي الزاهر 

معربين عن صادق تمنياتنا لمعاليه
بدوام التوفيق والتقدم 



05 local@albiladpress.com

الخميس
3 يناير 2019 
27 ربيع الثاني 1440

استقبال دفعات جديدة من مستفيدي “الرملي”
“اإلس��كان”: توزي��ع الوح��دات بص��ورة سلس��ة وس��ط استحس��ان المواطني��ن

تنفيًذا ألمر ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة بتوزيع 5000 وحدة سكنية، والتي أمر بها سموه في الملتقى الحكومي الذي 
عقد مؤخرا، أكد وكيل وزارة اإلسكان المساعد للسياسات والخدمات اإلسكانية خالد الحيدان استمرار الوزارة في استقبال دفعات جديدة من المواطنين المستفيدين من مشروع “إسكان ضاحية الرملي”.

وأض���اف الحيدان أنَّ إجراءات توزيع وحدات 
مشروع ضاحية الرملي للمواطنين المنتفعين 
استحس���ان  وس���ط  سلس���ة  بص���ورة  تم���ت 
المواطني���ن ومن دون أدنى معوقات أو تأخير 
بدءا من التواصل مع المستفيدين؛ لالستفادة 
م���ن المش���روع من أج���ل الحضور إل���ى الوزارة 

حتى إتمامهم إجراءات التوزيع.
وق���ال إن مش���روع إس���كان ضاحي���ة الرمل���ي 
يع���د أح���د المش���اريع الرئيس���ة المدرجة ضمن 
ب���ه  التزم���ت  الت���ي  الحكوم���ة  عم���ل  برنام���ج 
وزارة اإلس���كان ببن���اء 25 أل���ف وحدة س���كنية 
)2018-2015( وفق���ا لاللت���زام الخ���اص بقطاع 
الس���كن االجتماع���ي ال���وارد ف���ي برنامج عمل 
الملك���ي  التوجي���ه  ع���ن  والمنبث���ق  الحكوم���ة، 
الس���امي ببن���اء 40 ألف وحدة س���كنية، مؤكدا 

مض���ي ال���وزارة ف���ي إنهاء ه���ذا االلت���زام وفق 
المواعي���د المح���ددة، م���ن خ���الل ط���رح مزي���د 
م���ن البرامج والخدم���ات التي تكفل اس���تقرار 
المواطن. وأردف الحيدان أن وزارة اإلس���كان 

تس���تند في ثقتها إلى تنفي���ذ هذا االلتزام على 
الدعم الحكوم���ي الذي تحظى به، حيث تولي 
الحكومة اهتماما كبيرا بالمش���اريع اإلس���كانية 
تحقيقا للتوجيهات الملكية الس���امية كأولوية 

ف���ي برنام���ج عملها لما تس���هم به من اس���تقرار 
لألس���رة البحرينية، وتس���خير كافة اإلمكانات 
ف���ي مختل���ف المج���االت لتحقي���ق االس���تقرار 

والعيش الكريم.

المنامة - بنا

يعقد قائد مستشفى الملك حمد الجامعي اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية هللا آل خليفة، 
���ا، دعا إلي���ه مختل���ف ممثلي الصحاف���ة المحلي���ة والتلفزيون،  الي���وم الخمي���س مؤتم���ًرا صحافيًّ
ومراسلي الصحف والوكاالت األجنبية، وذلك لإلعالن عن أحدث إنجاز طبي حققه المستشفى 
على مستوى البحرين والمنطقة، إذ سيعلن عن أول حالة زراعة نخاع أجريت في مركز الملك 
حمد لألورام، وتكللت بنجاح تام، وقام بها فريق من المختصين من مركز األورام تحت قيادة 

مدير مركز األورام الدكتور الجراح المختص باألورام إلياس فاضل.

تصريح���ات  ف���ي  المستش���فى  قائ���د  وأك���د 
صحفي���ة، أن مرك���ز الملك حمد ل���ألورام يعد 
���ا جدي���ًدا يض���اف إل���ى رصي���د  إنج���اًزا تنمويًّ
اإلنج���ازات الطبية ف���ي البحرين، موضًحا أن 
المرك���ز الجدي���د س���يعمل مع كاف���ة األطراف 
ذات التخصص المش���ترك كمجمع الس���لمانية 
الطب���ي والمرك���ز الوطن���ي لألم���راض، ليكون 
ا ل���كل ح���االت األورام  المرك���ز الجدي���د مق���رًّ
الس���رطانية بالبحري���ن، متطلعا إلى أن يحتل 

للح���االت  مس���تقبال  ريادي���ة  مكان���ة  المرك���ز 
الس���رطانية م���ن كاف���ة دول الخلي���ج العربي 
والمنطق���ة، لم���ا يتمتع ب���ه م���ن إمكانيات في 
رف���ده بأح���دث األجه���زة التقني���ن المعروف���ة 
عالمي���ا، وضم���ه لك���وادر طبية مهني���ة محلية 

وعالمية على أعلى المستويات.
وأك���د عطية ألله، أن المرك���ز الوطني لألورام 
يأتي كإحدى ثمرات رؤية الحكومة لتحقيق 
الص���ورة المرئية التي يطمح إليها س���مو ولي 

العه���د ف���ي هذا الجانب، مش���يًرا إل���ى أن هذا 
يتماش���ى مع أهداف قان���ون الضمان الصحي 
في تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين، 
ويص���ب في رؤي���ة البحري���ن 2030.وقال إن 
مرك���ز المل���ك حمد ل���ألورام س���يقدم خدمات 

تش���خيصية وعالجي���ة ذات مس���توى عالمي، 
ما يس���هم ف���ي تقليص كلفة الع���الج بالخارج 
لمرضى الس���رطان، مؤكًدا أن هذا المش���روع 
واقعي���ة  ترجم���ة  ه���و  المتكام���ل  الطب���ي 
لتوجيه���ات عاه���ل الب���الد صاح���ب الجالل���ة 

المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل خليفة ف���ي بناء 
مركز طب���ي عالمي معتمد، يعنى بتش���خيص 
ومعالجة المصابين بأمراض السرطان داخل 
مملك���ة البحري���ن بي���ن أهله���م وذويه���م ومن 
دون عناء الس���فر والكلف���ة العالجية الباهظة 
العالمي���ة  المعايي���ر  أعل���ى  ووف���ق  بالخ���ارج، 
والخدم���ة الطبي���ة العالية على غ���رار المراكز 

العالمية المتقدمة في هذا المجال.
و أوضح عطية هللا، أن المركز الملك الذي تم 
افتتاحه بش���كل تجريبي في مارس الماضي 
ع���الج  ف���ي  ليك���ون وجه���ة طبي���ة معتم���دة 
أم���راض الس���رطان وعملي���ات زراع���ة النخاع 

واألنيميا المنجلية بطاقة 120 سريًرا وبكادر 
يضم 250 طبيًبا و700 ممرض.

وأوضح، لقد تم تحويل ملفات جميع مرضى 
األورام بالس���لمانية م���ن البالغي���ن إل���ى مرك���ز 
المل���ك حم���د الجامعي م���ع نهاية ع���ام 2018 
بش���كل تدريج���ي خ���الل الفت���رة التجريبي���ة 
لتدش���ين عم���ل المرك���ز، كذل���ك العم���ل عل���ى 
األطف���ال  م���ن  المرض���ى  تحوي���ل  اس���تكمال 

بشكل كامل في العام 2019. 
ويضم مركز األورام مركًزا لألبحاث الطبية 
المتعلقة بالس���رطان في البحرين ودراس���ة 

أسباب انتشار األمراض السرطانية.
يذكر أن هناك تنسيًقا وتعاوًنا مستمرًّا بين مستشفى الملك حمد الجامعي  «

ووزارة الصحة في كل المجاالت من نقل األطباء وتحويل مرضى األورام 
وشراء أدوية عالج األورام، باإلضافة إلى انعقاد اجتماعات دورية للتنسيق بين 

الطرفين.

قائد “حمد الجامعي” يعلن عن أول حالة زراعة نخاع

المنامة - وزارة الداخلية

في إطار التعاون والتنس���يق لتقديم أفضل البرامج واألنشطة 
بمرك���ز رعاي���ة لألح���داث، اتفق���ت مدي���ر ع���ام اإلدارة العام���ة 
للشرطة النسائية العميد منى عبدالرحيم، ومدير برنامج “معا” 
لمكافح���ة العنف واإلدم���ان على أميني على تنفيذ برنامج “معا” 
دورة تدريبي���ة لتأهيل األح���داث بالتعاون والتنس���يق مع مركز 

رعاية األحداث. 

إلق���اء  ال���دورة  وتتضم���ن 
محاض���رات توعوية وتثقيفية 
وتقديم برامج تدريبية اعتبارا 
م���ن بداي���ة الفص���ل الدراس���ي 
الثان���ي للعام الدراس���ي الحالي 

.2019  - 2018
وته���دف الدورة إلى مس���اعدة 
تطبي���ق  عل���ى  المش���اركين 
النف���س  ضب���ط  مه���ارات 
والتعام���ل مع ح���االت الغضب، 
تعزيز مفه���وم العمل الجماعي 
المجتمعي���ة،  والش���راكة 

التواصل الفع���ال وفن التعامل 
م���ع اآلخري���ن، إج���ادة التعامل 
مع ح���االت الطوارئ والحريق، 
م���ن  المس���تفيدين  تهيئ���ة 
البرنامج من الناحية النفس���ية 
عل���ى  التع���رف  والبدني���ة، 
أساس���يات اإلس���عافات األولية 
الس���المة  مفه���وم  وتعزي���ز 
الشخصية واالنضباط والتقيد 
بالقواني���ن واألنظم���ة، إضاف���ة 
إلى ترس���يخ مفه���وم المواطنة 

والعمل التطوعي.

“معا” يقدم دورة تأهيلية

“األشغال” تنتهي من تطوير مجمع 911

تفقد االستعدادات الفتتاح “المحرق المركزية”
خل��ف: تحظى باهتمام س��مو رئي��س ال��وزراء وتلبي طموح��ات األهالي

تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
ق���ام وزير األش���غال وش���ؤون البلدي���ات والتخطيط العمران���ي عصام خلف بزي���ارة تفقدية 

لالطالع على االستعدادات النهائية الفتتاح مشروع تطوير سوق المحرق المركزية.

ورافق خلف وكيل الوزارة لش���ؤون البلديات 
نبي���ل أبوالفت���ح، ومدي���ر عام بلدي���ة المحرق 
إبراهي���م الج���ودر، ورئي���س المجل���س البلدي 
لبلدي���ة المح���رق غ���ازي المرباط���ي، والوكيل 
المس���اعد للخدم���ات البلدي���ة وائ���ل المب���ارك 
وع���دد م���ن المس���ؤولين بال���وزارة والش���ركة 

المطورة للسوق.
وف���ي الزيارة، أكد الوزير أن مش���روع س���وق 
المح���رق المركزي���ة يحظ���ى باهتمام صاحب 
الس���مو الملك���ي رئي���س ال���وزراء في س���رعة 
إنجازه والعمل على أن يكون هذا المش���روع 
محافظ���ة  أهال���ي  طموح���ات  يلب���ي  الرائ���د 
المح���رق، ويحق���ق أه���داف مملك���ة البحرين 

اإلنمائية في مجال التنمية الشاملة.
وقال “إن المش���روع يأتي ضمن خطة وزارة 
والتخطي���ط  البلدي���ات  وش���ؤون  األش���غال 
إل���ى تحدي���ث األس���واق  الرامي���ة  العمران���ي 
المركزي���ة التي أنش���ئت منذ فت���رة من الزمن 
األس���واق  مرت���ادي  الحتياج���ات  وتلبي���ة 
والمقيمي���ن،  المواطني���ن  م���ن  المركزي���ة 
لألس���واق  الحديث���ة  التط���ورات  ولمواكب���ة 

المركزي���ة الحديث���ة م���ن مراف���ق وخدم���ات 
المجل���س  م���ع  والتنس���يق  بالتع���اون  وذل���ك 
البل���دي لبلدية المحرق الذي كان ش���ريكا في 

جميع مراحل تنفيذ المشروع”.
أن  خل���ف  أك���د  المش���روع،  تفاصي���ل  وع���ن 
س���وق المح���رق المركزي���ة يض���م 3 أس���واق 
لبي���ع التجزئة للخضراوات والس���مك واللحم 
 102 بع���دد  حديث���ة  ومراف���ق  بمواصف���ات 
فرش���ة، إضافة إلى 18 من األكشاك ومناضد 
للبي���ع، فض���ال ع���ن مواق���ف للس���يارات تحت 
األرض تتس���ع لنحو )180( سيارة، و61 محال 
تجاري���ا متع���دد األغ���راض، وهايب���ر مارك���ت 
كبي���ر بالطاب���ق األول، وبلغت نس���بة إش���غال 

الوحدات التجارية 82 %.
وأش���ار إلى أن مشروع تطوير سوق المحرق 
المركزي���ة يأت���ي تنفي���ذه ضم���ن برنامج عمل 
الحكوم���ة ويحق���ق بنود الرؤي���ة االقتصادية 
ه���ذا  ف���ي  منوه���ا   ،2030 البحري���ن  لمملك���ة 
الص���دد بالتعاون المثمر م���ع المجلس البلدي 
لبلدي���ة المحرق، والذي أس���هم بش���كل فاعل 

في إنجاز المشروع.

إل���ى ذلك، ق���ال مدير ع���ام الش���ركة المطورة 
للس���وق )تش���غيل( خالد البنفالح: “نسعى ألن 
نقدم نموذجا متقدما من األس���واق المركزية 
الت���ي يج���ب أن تك���ون عليه���ا وف���ق أح���دث 
المعايير فيه جميع المرافق والخدمات التي 
تجع���ل من���ه س���وقا متكام���ال، مش���يرا إلى أن 
مجم���ع الس���وق المركزية يضم أس���واقا للحم 
ومح���الت  ولألس���ماك  والفواك���ه  وللخض���ار 
تجاري���ة ومق���اٍه ومطاع���م ومنطق���ة خاص���ة 
للش���حن والتفري���غ ومجهز بأحدث الوس���ائل 
واإلمكان���ات”. وتاب���ع البنفالح: “هذه الس���وق 
يش���كل نقل���ة نوعية ف���ي موضوع األس���واق 
المركزي���ة ف���ي البحرين؛ نظرا لم���ا يقدمه من 

كاف���ة  تلب���ي  إمكان���ات وتجهي���زات حديث���ة 
االحتياجات، ووفق أفضل وأحدث المعايير، 
وهي س���وق نموذجية بلمسات عصرية تلبي 

احتياجات المجتمع”.
وأك���د أن المش���روع يحظ���ى بدع���م المجلس 
البل���دي لبلدي���ة المحرق عب���ر تكثيف جهوده 
إلنجاح هذه المش���اريع التي س���تكون صرحا 
كبي���را تتمي���ز ب���ه محافظ���ة المح���رق لخدمة 
قاطنيه���ا، حيث إن مش���روع تطوير الس���وق 
المركزية يعتبر من المكتس���بات المهمة التي 
تخ���دم أهال���ي محافظة المح���رق والمقيمين 
فيها، فضال عن كونها س���وقا متطورا تتوافر 
فيه مختلف الخدمات والمرافق النموذجية.

خلف يتفقد مشروع تطوير سوق المحرق المركزية

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

تلق���ى وزي���ر الداخلية الش���يخ راش���د بن عب���دهللا آل خليف���ة برقي���ة تهنئة من 
محافظ العاصمة الش���يخ هش���ام ب���ن عبدالرحمن آل خليفة؛ بمناس���بة صدور 

األمر الملكي السامي بترقية وزير الداخلية إلى رتبة فريق أول ركن.

وأش���ار محافظ العاصمة إلى أن هذه 
الترقية تعكس مدى ثقة جاللة الملك 
بجه���ود الوزي���ر ودوره المش���هود في 
االرتقاء بالمنظوم���ة األمنية وتطوير 
العم���ل األمن���ي ورفع كف���اءة العاملين 
بالوزارة، مما أسهم في ترسيخ األمن 
واألم���ان ف���ي الب���الد، والحف���اظ على 
مكتس���بات ومق���درات الوط���ن تح���ت 
قيادة حضرة صاحب الجاللة الملك.

وأوضح المحافظ أن وزارة الداخلية 
قي���ادة  نوعي���ة تح���ت  نقل���ة  ش���هدت 
المس���تويات،  مختل���ف  عل���ى  الوزي���ر 
التواص���ل  مس���توى  ارتق���ى  حي���ث 
المجتمعي م���ع المواطنين والمقيمين 
وتعززت الش���راكة المجتمعية، بما من 
شأنه تحقيق األمن واالستقرار ونشر 
المواطني���ن  جمي���ع  ل���دى  الطمأنين���ة 

والمقيمين.

وزير الداخلية ارتقى بالمنظومة األمنية

المنامة- وزارة الداخلية

تلق���ى وزير الداخلية الش���يخ راش���د ب���ن عب���دهللا آل خليفة، برقي���ة تهنئة من 
رئيس األمن العام اللواء طارق بن حس���ن الحس���ن، بمناسبة ترقيته، بموجب 

األمر الملكي السامي إلى رتبة فريق أول ركن.

وأكد رئيس األمن العام أن هذه الترقية 
لوزي���ر الداخلية، جاءت تقديرًا س���اميًا 
ل���دوره المتمي���ز ف���ي دعم جه���ود حفظ 
أمن الوطن وما لذل���ك الدعم ومتابعته 
الحثيث���ة لتل���ك الجهود من األث���ر البالغ 
في رفع مستوى األداء األمني وتطوير 
رئي���س  وأثن���ى  الش���رطية.  الخدم���ات 

األم���ن العام في برقيته عل���ى ما يتمتع 
ب���ه وزي���ر الداخلي���ة م���ن حكم���ة ورؤية 
تمث���ل رصي���دا  ثاقب���ة،  أمني���ة  قيادي���ة 
يحم���ي الوط���ن من التحدي���ات، ومعينا 
وطنيا لألجيال تعتز به، مؤكدًا بأن هذا 
التقدي���ر يعد وس���امًا على ص���در جميع 

منسوبي وزارة الداخلية.

وزير الداخلية يتلقى تهنئة الحسن

المنامة - وزارة الخارجية

أدان���ت وزارة خارجي���ة مملك���ة البحرين بش���دة التفجير اإلرهابي ال���ذي وقع في 
مدينة كوتاباتو بجمهورية الفلبين، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من األشخاص.

وأعرب���ت وزارة الخارجية عن بالغ 
التع���ازي وصادق المواس���اة ألهالي 
وذوي الضحايا وتمنياتها بالش���فاء 
وإذ  المصابي���ن.  لجمي���ع  العاج���ل 
تضام���ن  الخارجي���ة  وزارة  تؤك���د 

جمهوري���ة  م���ع  البحري���ن  مملك���ة 
الفلبين الصديقة، فإنها تشّدد على 
للعن���ف  الراف���ض  الثاب���ت  موقفه���ا 
والتط���رف واإلره���اب ب���كل صوره 

وأشكاله.

“الخارجية” تدين تفجير الفلبين

خالد الحيدان

بدور المالكي

الشيخ سلمان بن عطية الله

أجراها فريق 
مركز األورام 

بنجاح تام

“حمد لألورام” 
يقدم خدمات 

تشخيصية وعالجية

ص���رح مدي���ر إدارة مش���اريع وصيان���ة الط���رق ب���وزارة األش���غال وش���ؤون البلدي���ات 
والتخطيط العمراني س���يد بدر علوي أن الوزارة قد انتهت من تنفيذ مش���روع تطوير 
مجم���ع 911 بمنطق���ة الرف���اع ف���ي المحافظ���ة الجنوبي���ة ضم���ن برنام���ج تطوي���ر القرى 
والمناط���ق القديم���ة ل���ذي يه���دف إل���ى تلبي���ة احتياج���ات المواطني���ن والمقيمين وفق 
خطة إعادة إنش���اء وتطوير الطرق والش���وارع القديمة التي وصلت إلى نهاية عمرها 

االفتراضي في المناطق السكنية. 

وذك����ر مدي����ر إدارة مش����اريع وصيان����ة 
الطرق أن المش����روع يخدم ما يقارب 
227 وحدة س����كنية باإلضافة إلى 11 
مح����الً تجاريًا، وقد تضمن المش����روع 
تطوير الطرق الرئيس����ية ذات المس����ار 
والط����رق  االتجاهي����ن  ف����ي  الواح����د 
الداخلي����ة والمم����رات بمجمع 911 في 
الرف����اع، بطول يبلغ نحو 13 كيلومترًا 

طوليًا، من خالل إعادة إنش����اء البنية 
التحتية للطرق بإزالة طبقات الرصف 
القديم����ة ومواد الدف����ان غير الصالحة 
الرئيس����ة  الش����وارع  رص����ف  وإع����ادة 
ورص����ف  باألس����فلت  المجم����ع  ف����ي 
الطرق الفرعية والمم����رات واألرصفة 
الجانبية ومواقف السيارات بالطوب.

جدي����دة  ش����بكة  إنش����اء  إل����ى  وأش����ار 

وإنش����اء  األمط����ار،  مي����اه  لتصري����ف 
وذل����ك  للخدم����ات  أرضي����ة  قن����وات 
لتالفي قطع األس����فلت مس����تقبالً إلى 
جان����ب تحوي����ل الخط����وط الكهربائية 
أرضي����ة،  إل����ى  واألس����الك  العلوي����ة 
جدي����دة،  إن����ارة  أعم����دة  وتركي����ب 
وتوفي����ر متطلبات الس����المة المرورية 
م����ن خالل إنش����اء مرتفع����ات تخفيف 

الس����رعة وتركيب العالمات المرورية 
لتحقي����ق  والتحذيري����ة  اإلرش����ادية 

األمن والسالمة على الطرق.
يذك����ر أنه تمت ترس����ية المش����روع من 
قبل مجلس المناقص����ات والمزايدات 
إلنت����اج  الش����رقية  الش����ركة  عل����ى 
اإلسفلت والخرسانة، بتكلفة إجمالية 

تبلغ مليونا و94 ألفا و175 دينارًا.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات



مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

استقبل وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، مديرة إدارة دعم المنظمات األهلية بالوزارة نجوى جناحي، حيث أهدته نسخة 
من روايتها المعنونة “خطوات نحو المستحيل”، والتي تروي فيها سيرة والدها رجل االقتصاد البحريني المعروف عبداللطيف جناحي.

وخ���ال اللق���اء، اس���تعرضت جناح���ي بعض 
التفاصي���ل ع���ن أح���داث الرواية الت���ي بينت 
ف���ي بنيتها كي���ف يمك���ن لإلنس���ان أن يحقق 
النج���اح ف���ي الحياة م���ن خال األف���كار قبل 
الم���ال، مش���يرة فيه���ا إل���ى قصت���ه الواقعي���ة 
حين بدأ مش���روعه األول بما ال يتجاوز 212 
دوالرا، بفك���رة ومه���ارة قيادي���ة مكنت���ه م���ن 
أن يؤس���س الحقا مؤسس���ات مالية ضخمة، 
محقق���ا نجاحات بارزة ف���ي قطاعي التأمين 

واالقتصاد اإلسامي في البحرين.
وأثن���ى حمي���دان عل���ى جه���ود عبداللطي���ف 
جناح���ي ف���ي مج���ال الصيرف���ة اإلس���امية، 
ومهارته القيادية في طرح األفكار الجديدة 
والمبتك���رة، مؤك���دا أن األف���كار الني���رة تمثل 
رأس م���ال حقيقي���ا لإلنس���ان، يك���ون ق���ادرا 
م���ن خالها على إنج���از الكثير في المس���يرة 

العملي���ة، مش���يدا ف���ي الوق���ت ذات���ه بجه���ود 
ف���ي إع���داد ه���ذا  المؤلف���ة نج���وى جناح���ي 
الكت���اب ال���ذي يجس���د قص���ة كف���اح واقعي���ة 
ألحد مؤسس���ي قط���اع االقتصاد اإلس���امي 

ف���ي البحرين، موجها الش���باب إل���ى االقتداء 
بمثل هذه القصص الواقعية واإليجابية في 
مس���يرة ال���رواد والناجحين؛ م���ن أجل تعزيز 

خطوات البناء والتنمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية مستقبال مديرة إدارة دعم المنظمات األهلية 

رأس م��ال حقيق��ي لإلنس��ان الني��رة  األف��كار  حمي��دان: 

توجيه الشباب لالقتداء بالقصص

قام السفير األلماني بمملكة البحرين بزيارة ودية استطالعية لجسر الملك فهد برفقته عائلته. وكان في استقبال السفير 
األلماني المدير العام للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المكلف عماد المحيسن الذي رحب بالسفير وعائلته في قاعة مركز 

المعلومات بالجانب البحريني بحضور مدير إدارة العالقات العامة والتشريفات جمال الياقوت.

السفير األلماني يطلع على الخطط التطويرية لجسر الملك فهد

جانب من زيارة السفير األلماني

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

أطلقت اإلدارة العامة للمرور مبادرة “ش���كرا” للس���واق الملتزمين بدعم من ش���ركة 
نف���ط البحري���ن )بابك���و( كمرحل���ة أول���ى للمب���ادرة، بتقديم بطاق���ة الت���زود بالوقود 
)سديم(، إذ تحتوي كل بطاقة على مبلغ 20 دينارا، بواقع 500 بطاقة تصل قيمتها 

اإلجمالية إلى 10 آالف دينار.

عب���ر  مروري���ا  للملتزمي���ن  المب���ادرة  وتأت���ي 
الحم���ات الميداني���ة وكذل���ك تقني���ات الرص���د 
المروري���ة الحديث���ة. وأكد مدي���ر إدارة الثقافة 
المروية صاح ش���هاب أن نش���ر ثقافة االلتزام 
بالقواني���ن يأت���ي ضم���ن إس���تراتيجية اإلدارة 
العام���ة للمرور؛ لخفض نس���بة ح���وادث المرور 
بتجن���ب ارت���كاب المخالف���ات الت���ي تؤثر على 
المنظوم���ة  م���ع  لتتكام���ل  الس���امة،  مع���دالت 
المروري���ة الت���ي ترتكز على األنظم���ة الحديثة 

وقانون المرور والخدمات اإللكترونية. 
وأشار إلى أن اإلستراتيجية التوعوية لإلدارة 
ف���ي المرحل���ة المقبل���ة ترتك���ز عل���ى التع���اون 
واالنتش���ار  القطاع���ات  كل  م���ع  والتنس���يق 
والحض���ور في ش���تى الجوانب بالش���كل الذي 
المس���تهدفة؛  الفئ���ات  إل���ى  الوص���ول  يضم���ن 
لتحقيق أكبر قدر ممكن من الوعي المؤدي إلى 
الثقاف���ة المروري���ة البن���اءة المرس���خة لالتزام 
بالقانون وس���امة مستخدمي الطريق. وأشاد 

بالش���راكة مع القطاع الخاص ودعم الش���ركات 
الوطني���ة لحم���ات الس���امة المروري���ة الت���ي 
تس���عى إلى تحفيز السواق بااللتزام بالقوانين 
وانته���اج سياس���ة التحفيز اإليجابي���ة لتطبيق 
القوانين المرورية، مقدما ش���كره لش���ركة نفط 
البحرين )بابكو( على تقديم الدعم والمشاركة 

في المبادرة.

“شكرا” للسواق الملتزمين 

يواص���ل برنام���ج األمن اإلذاع���ي في حلقته 
التي ت���ذاع الي���وم )الخمي���س( عل���ى الهواء 
مباش���رة، مناقش���ة اإلنجازات الت���ي حققتها 
إدارات وزارة الداخلية في 2018، وخططها 
وبرامجه���ا للع���ام 2019، حي���ث يس���تضيف 
ومنتس���بي  ضب���اط  م���ن  ع���ددا  البرنام���ج 
تع���ده  “األم���ن” اإلذاع���ي  برنام���ج  ال���وزارة. 
وتقدم���ه اإلدارة العام���ة لإلع���ام والثقاف���ة 
األمنية بالتعاون م���ع إذاعة مملكة البحرين 
ويب���ث كل خميس ف���ي تمام الس���اعة 1.00 
والحلق���ة   FM102.3 الموج���ة  عل���ى  ظه���رًا 
م���ن تقدي���م كل م���ن النقي���ب جاس���م عي���د 
آدم وش���يخة الزيان���ي، ومن إخ���راج النقيب 
خال���د الجميري، ومس���اعد المخرج مس���اعد 
م���ازم ثان عب���د الرحمن البطي. للمش���اركة 
هات���ف  عل���ى  االتص���ال  يمك���ن  بالبرنام���ج، 
17684888، كما يمكنكم مشاهدة البرنامج 
عل���ى اله���واء مباش���رة، عبر قن���اة اليوتيوب 

.moi_bahrain  الخاصة بالوزارة

“األمن” اإلذاعي 
يناقش خطط 

“الداخلية” لـ2019

رف���ع رئي���س لجن���ة الخدم���ات الش���عبية 
بالمح���رق، رئي���س مجل���س إدارة موق���ع 
والناش���ط  اإلخب���اري،  ني���وز  المح���رق 
االجتماعي أس���امة الش���اعر أس���مى آيات 
التهان���ي والتبريكات إل���ى رئيس الوزراء 
صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليفة بن 
س���لمان آل خليف���ة بمناس���بة االطمئن���ان 
عل���ى صح���ة س���موه، معتب���را أن الخب���ر 
م���ن بش���ائر الخي���ر والبرك���ة مطل���ع العام 
الجديد، وبش���ير خير لكل أبن���اء الوطن.
وأك���د الش���اعر أن س���مو رئي���س ال���وزراء 
هو قل���ب العروبة الناب���ض وحكيم األمة 
العربية واإلس���امية والداعم األكبر لكل 
القضايا اإلقليمية والدولية التي تحافظ 
على حقوق اإلنسان وهوية المنطقة ضد 
كاف���ة األخط���ار التي تهدد أمن وس���امة 

المجتمعات العربية واإلسامية.
وقال إن س���امة س���موه أثلج���ت صدور 
المواطنين في كل ربوع المملكة وبعثت 
الطمأنين���ة ف���ي قلوبه���م، حي���ث غمرتهم 
الفرح���ة والس���عادة وكأن هللا اس���تجاب 
لمايي���ن الدع���وات التي دعا بها عش���اق 

ومحبو سمو رئيس الوزراء.

وأض���اف أن س���مو رئيس ال���وزراء يمثل 
رم���ز الح���ب وال���والء ف���ي نف���وس أه���ل 
البحري���ن ويحت���ل مكانة غي���ر اعتيادية 
لدى كل أبناء الوطن ويتجاوز ذلك لتمتد 
شعبيته في كل ربوع الدنيا لما حققه من 
إنج���ازات وأعمال إنس���انية خيرية، وهو 
ما ظهر على مواقع التواصل االجتماعي 
التي تحولت إلى منابر للدعاء واالبتهال 
والتوسل إلى هللا أن يحفظ سمو رئيس 
ال���وزراء، وأن تنج���ح فحوصات���ه الطبية 
وه���و م���ا اس���تجاب هللا ل���ه بفضل���ه كرم 

عطاياه.
وأوضح أن مظاهر الحب واالنتماء على 
مواق���ع التواص���ل االجتماع���ي وف���ي كل 
أرجاء الوطن والعالم هي رس���الة عش���ق 

من الرعية لقيادتهم الرشيدة.

الش��اعر: س��امة س��مو رئيس الوزراء أع��ادت إلينا روحنا

بشارة الخير في العام الجديد

ميرزا يرعى مؤتمر “تكنولوجيا القانون”
باالبت��كار الم��رأة  دور  تمكي��ن  عل��ى  الض��وء  ويس��لط  يناي��ر   22 يعق��د 

التكنولوجي���ا  “مس���تجدات  مؤتم���ر  ينعق���د 
واالبت���كار ف���ي الش���ؤون القانونية ف���ي منطقة 
الش���رق األوسط وش���مال إفريقيا”، تحت رعاية 
والم���اء عبدالحس���ين  الكهرب���اء  وزي���ر ش���ؤون 
مي���رزا، في الفت���رة من 22 - 23 يناير 2019 في 
فندق الدبلومات راديس���ون بلو - المنامة. وُيعد 
المؤتم���ر األول م���ن نوعه في الش���رق األوس���ط 
ومنطق���ة ش���مال أفريقيا )MENA(، إذ سيس���لط 
المتاح���ة  والف���رص  التحدي���ات  عل���ى  الض���وء 
ف���ي المج���ال القانوني م���ن خ���ال التكنولوجيا 
الحديثة واالبتكار، والتي من ش���أنها المساهمة 

في تطوير النظم القانونية في المنطقة. 
كم���ا س���يحظى المش���اركون بلمح���ة عام���ة ع���ن 
أح���دث التط���ورات التكنولوجي���ة ف���ي القان���ون 
والت���ي أث���رت عل���ى الطريقة التي نم���ارس فيها 
القانون.  ويهدف المؤتمر أيًضا لتسليط الضوء 
عل���ى تمكين دور الم���رأة في االبت���كار القانوني 
ف���ي منطقة الش���رق األوس���ط وش���مال أفريقيا، 

باإلضاف���ة إل���ى إنش���اء إط���ار يوف���ر االنطاق���ة 
ال���دروس  متابع���ة  نظ���ام  لتطوي���ر  األساس���ية 

المستفادة في نهاية المؤتمر.
يتك���ون المؤتم���ر من خمس جلس���ات نقاش���ية. 
التقني���ات  ح���ول  تتمح���ور  األول���ى  الجلس���ة 
القانوني���ة واالبت���كار، كما س���تجيب على الكثير 
م���ن التس���اؤالت، منها ما الذي يمك���ن أن يقدمه 
عل���م البيان���ات لمهن���ة القان���ون؟ كيف س���يكون 
تأثي���ر ال���ذكاء االصطناعي على قط���اع القانون 
والخدم���ات القانونية؟ ماهي فرص اس���تخدام 
خوارزمي���ات ذكي���ة ف���ي الخدم���ات القانوني���ة؟ 
وغيره���ا. الجلس���ة الثاني���ة س���تتناول موضوع 
لمحام���ي  يمك���ن  وكي���ف  المس���تقبل  محام���ي 
المس���تقبل االس���تفادة من ال���ذكاء االصطناعي، 
باإلضاف���ة إل���ى تقنيات التعاق���د الذكية وأهمية 
عم���ل المحام���ون م���ع المه���ن األخ���رى: كعلم���اء 
الكمبيوتر، أخصائيو األعصاب، ورجال األعمال، 
وغيره���م. س���يناقش المش���اركون في الجلس���ة 

الثالث���ة دور الم���رأة في تكنولوجي���ا القانون من 
خ���ال استكش���اف دور التكنولوجي���ا في إعادة 
صياغ���ة الدم���اغ الف���ردي واالجتماع���ي لتمكين 
وتفعي���ل دور المرأة في جمي���ع جوانب القطاع 
القانون���ي.  أم���ا بالنس���بة للجلس���ة الرابعة، فهي 
تجم���ع بي���ن المتخصصين ف���ي قط���اع القانون، 
ورج���ال  المس���تثمرين  التكنولوجي���ا،  مط���وري 

األعمال، وممثلي مؤسس���ات حكومية لمناقشة 
وتب���ادل المعرفة الجماعية ح���ول كيفية تعزيز 
استخدام “التكنولوجيا” في الشؤون “القانونية 

في المنطقة.
الجلس���ة  س���تكون  األول،  الي���وم  خت���ام  وف���ي 
الخامسة واألخيرة عبارة عن مناقشة مفتوحة 
المفتوح���ة  المناقش���ة  س���تغطي  وتوصي���ات، 
القضاي���ا وال���دروس المس���تفادة من الجلس���ات 
الس���ابقة. كم���ا س���يتم إع���ان اإلطاق الرس���مي 
لمنص���ة MC Academy الرقمي���ة باإلضافة إلى 
اإلعان عن مبادرة MC Academy ومجموعة 
أوريجين لمش���روع التكنولوجي���ا القانونية في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
ومن المؤمل أن يستهدف هذا المؤتمر شريحة 
كبي���رة م���ن الخريجي���ن والموظفي���ن ف���ي ه���ذا 
المج���ال باإلضاف���ة إل���ى الرؤس���اء التنفيذيون، 
الم���دراء والمس���ؤولين، وكل م���ن يرغ���ب بني���ل 

العلم والمعرفة في هذا القطاع.

وزير شؤون الكهرباء والماء

المنامة - مكتب وزير الكهرباء والماء

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

للثقاف���ة  البحري���ن  هيئ���ة  نوه���ت 
واآلثار بش���ان م���ا ورد في “الباد” 
أم���س األول، ع���ن تس���ريح ع���دد 
م���ن المواطنين من باع���ة التذاكر 
م���ع  متعاق���دة  لش���ركة  التابعي���ن 
الهيئ���ة، إل���ى أنه���ا كلف���ت إح���دى 
الس���تقدام  المحلي���ة  الش���ركات 
عدد م���ن “الموظفين البحرينيين” 
التراثي���ة  المواق���ع  ف���ي  للعم���ل 
واألثري���ة؛ من أج���ل تنظيم عملية 
بيع تذاكر الدخول، وفًقا لش���روط 
وأحكام العق���ود الموقعة والمتفق 
عل���ى بنودها من جان���ب الطرفين 

والش���ركة(،  )الهيئ���ة  المتعاقدي���ن 
والت���ي تنص على التزام الش���ركة 
بتوفي���ر أف���راد بحرينيي���ن للقي���ام 
بالمه���ام المطلوب���ة والمبين���ة ف���ي 
العقد.وأف���ادت الهيئة بأن الموظفين 
تابعون للش���ركة وليس الهيئة، كما أن 
بقاءهم على رأس عملهم أو التجديد 
لهم مشروط بالتزامهم بالعمل المناط 
إليه���م، وفي حال عدم االلتزام تخطر 
الهيئة الشركة التي بدورها تعمل على 
توفي���ر الحل المناس���ب، وه���و إحال 
غيرهم من “الباعة البحرينيين” لحين 

انتهاء مدة العقد المبرم مع الهيئة.

“الثقافة”: المسرحون تابعون لشركة
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المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

اس���تقبل رئيس جهاز المس���احة والتس���جيل العقاري الشيخ س���لمان بن عبدهللا آل خليفة، بمكتبه صباح أمس، الباحث واإلعالمي 
يوسف إسماعيل، والذي أهداه كتابه الذي حمل عنوان “زايد والبحرين 1966 � 2004”.

تضمن���ه  بم���ا  س���لمان  الش���يخ  وأش���اد 
م���ن توثي���ق ورص���د وثائق���ي  الكت���اب 
للعاقة األخوية الوثيقة والمميزة التي 
تربط بين قيادة مملكة البحرين ودولة 

اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة. 
إضاف���ة  يعتب���ر  اإلص���دار  أن  وأردف 
ومرجًع���ا  البحريني���ة  للمكتب���ة  مهم���ة 
ينقل لألجي���ال القادمة ما يربط مملكة 
اإلم���ارات  دول���ة  بش���قيقتها  البحري���ن 
العربي���ة المتح���دة من عاق���ات مميزة 

ويحتذى بها.
من جانبه، قدم إسماعيل الشكر الجزيل 
والتس���جيل  المس���احة  جه���از  لرئي���س 
العق���اري على ك���رم االس���تقبال والدعم 
والباحث���ون  اإلعامي���ون  يلق���اه  ال���ذي 

البحرينيون منه.
رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري يتسلم نسخة من الكتاب 

س��لمان ب��ن عب��داهلل: إضاف��ة مهم��ة للمكتب��ة الوطنية

إشادة بكتاب “زايد والبحرين”

صالح شهاب

محرر الشؤون المحلية

وش��������اه��������د ال�����ح�����ض�����ور 
بالجسر  ال��خ��اص  الفيلم 
واس���ت���م���ع���وا إل�����ى ش���رح 
مفصل عن مراحل إنشاء 
الجسر وما بعد التشغيل 
وال���خ���ط���ط ال��ت��ط��وي��ري��ة 
ه��دي��ة  للسفير  وق���دم���ت 

تذكارية.
وعبر السفير عن سعادته 
ألول  ال���ج���س���ر  ل�����زي�����ارة 
وشكر  تعيينه  م��ن��ذ  م���رة 

المؤسسة لاحتفاء بهم.

أسامة الشاعر

محرر الشؤون المحلية



لـتـجـديـد “لـيـسـن” األجـنـبـي
المحف��وظ منتق��دا إس��قاط “األم��ن النيابي��ة” للقان��ون: 300 أل��ف رخص��ة

أوص���ت لجنة برلماني���ة بعدم التمس���ك بتعديل 
تش���ريعي بقانون المرور يل���زم األجانب حاملي 
رخ���ص القي���ادة تجدي���د رخص���ة الس���ياقة كل 
س���نتين مع مدة إقامت���ه بالمملكة بدل التجديد 
كل 5 سنوات. وكان التشريع من اقتراح النائب 
السابق جالل المحفوظ وأقّره البرلمان وأحالته 
الحكومة لمجلس الن���واب بعد صياغته بصيغة 

مش���روع بقان���ون. وق���ال المحفوظ “إنه���ا بداية 
غير موفق���ة للجنة الش���ئون الخارجية والدفاع 
واألمن الوطني بمجلس النواب بعد إس���قاطهم 
لمش���روع بقان���ون مه���م وس���يورد م���االً للخزينة 
العام���ة”. ودّون في حس���ابه باالنس���تغرام عدًدا 

من االستفسارات الموجهة للجنة:
- ه���ل تعلم اللجنة بأن القانون الس���ابق به فراغ 
تش���ريعي في نظام توفير الخدمات الحكومية 

لألجانب تفوق مدة إقامتهم بالدولة؟

- ه���ل تعل���م اللجن���ة ب���أن ع���دد رخص الس���ياقة 
لألجانب تفوق 300 ألف رخصة وبمعدل سنوي 

زيادة 45 ألف رخصة لألجانب؟
- ه���ل تعل���م اللجن���ة إذا طب���ق المش���روع ب���أن 
إيرادات رخص الس���ياقة لألجانب س���ترتفع من 

7,5 إلى 18,5 مليون دينار؟
- ه���ل تعل���م اللجن���ة بأن المش���روع س���يحل من 
تج���وال  م���ن  المروري���ة وس���يحد  االختناق���ات 
العمالة السائبة في البالد الستخدام السيارات؟

- هل تعلم اللجنة بأن مقترح القانون ال يخالف 
حقوق اإلنسان؟

- ه���ل تعلم اللجنة بأنها يج���ب أن تكون داعمة 
لكل تش���ريع يقدم م���ن زمالئهم النواب لتحقيق 

المصلحة الوطنية لمتطلبات الشعب؟
ودع���ا المحفوظ أعض���اء مجلس الن���واب لعدم 

تمرير توصية اللجنة.
وق���ال: أدع���و للتريث ف���ي اتخاذ الق���رار لكونها 

مسؤولية وطنية على الجميع إدراكها.

جالل المحفوظاجتماع لجنة الشؤون الخارجية 

القضيبية – مجلس الشورى القضيبية – مجلس الشورى

المحرق - المجلس البلدي

أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس 
الش���ورى مش���روع قان���ون يل���زم مؤج���ري 
العق���ارات بتوضي���ح الغرض م���ن تأجير أي 
عق���ار ف���ي العق���ود اإليجاري���ة، وذل���ك قبل 
تس���جيلها رس���مًيا وفق األنظمة والقوانين 

المحددة في قانون إيجار العقارات.
وأوض���ح رئي���س اللجنة ف���ؤاد الحاجي أن 
مش���روع القان���ون يه���دف إلى وض���ع نظام 
أو  الس���كني  للغ���رض  المؤج���رة  للعق���ارات 
التج���اري أو الصناع���ي، بم���ا يضم���ن ع���دم 

بالعق���ارات  الس���كنية  العق���ارات  اخت���الط 
التجارية.

وقال إنَّ هذا المشروع سيسهم في حماية 
األسرة، وحفظ كيانها، ويحقق اشتراطات 
وضواب���ط األم���ن والس���المة المطلوبة في 

السكن االجتماعي والعائلي.
وذكر أنَّ المشروع ينص على عدم تسجيل 
عق���ود اإليج���ار الت���ي يك���ون محله���ا لغي���ر 
غ���رض الس���كن العائل���ي إال بموافق���ة بلدية 

المنطقة.

أك���د رئيس لجنة ش���ؤون الش���باب بمجلس 
الش���ورى رض���ا إبراهي���م منف���ردي، ضرورة 
التش���ريعات  م���ن  المزي���د  لس���ن  العم���ل 

والقوانين التي تنظم المجال الرياضي.
وأش���ار، لدى ترؤس���ه اجتماع لجنة الشباب 
االقت���راح  لمناقش���ة  الش���ورى،  بمجل���س 
بقانون بش���أن االحت���راف الرياضي، إلى أن 
االقتراح بقانون، والذي تمسكت اللجنة به 
بع���د التقدم به الفصل التش���ريعي الماضي، 
الرياضي���ة  األنش���طة  تطوي���ر  يس���تهدف 

واألندية، ويس���مح بإنش���اء أندي���ة رياضية 
تجاري���ة، للعم���ل عل���ى النه���وض بمس���توى 
الرياض���ة البحريني���ة محليًا ودولًي���ا، ويعد 
خط���وة مهمة لتطوير القطاع الرياضي في 

المملكة.
وق���ررت اللجنة خ���الل بحثها للم���واد التي 
تضمنه���ا االقتراح بقانون، وبعد اس���تماعها 
ل���رأي المستش���ار القانون���ي للجن���ة، دع���وة 
الجهات المعنية لالس���تماع لمرئياتها بشأن 

االقتراح بقانون.

دع���ا ممثل قاللي ف���ي مجلس المحرق 
البل���دي صال���ح بوه���زاع  إدارة ش���ركة 
ديار المحرق لاللتزام باتفاقياتها بشأن 
تخصيص س���احل ع���ام، وذل���ك بعد أن 
ومصائ���د  الس���واحل  الش���ركة  دفن���ت 
األس���ماك والتي تعتبر امتدادًا س���احليًا 

للدائرة الخامسة.
اتفاقه���ا  نقض���ت  الش���ركة  إن  وق���ال 
الس���ابق مع المجلس البلدي بتخصيص 
ج���زء م���ن الس���واحل العامة كن���وع من 
التعوي���ض، واستبش���رنا خي���رًا عندم���ا 
تم افتتاح س���احل مراس���ي الذي كانت 
بدايته س���احالً مفتوحًا للجمهور ولكنه 
الي���وم أصب���ح خاصًا ال يدخل���ه أحد إال 

برسوم مرتفعة.
ه���ذا  يك���ون  أن  المفت���رض  متابع���ًا: 
محافظ���ة  ألهال���ي  مجاني���ًا  الس���احل 

المحرق الساحلية.
الهيكل���ي  المخط���ط  ين���ص  وواص���ل: 

م���ن   50% أن  عل���ى  االس���تراتيجي 
للمش���اريع  البحري���ة  الواجه���ات 
المس���تقبلية والج���زر الجدي���دة تعتب���ر 
للمواطني���ن  مفتوح���ة  س���واحل 

والمقيمين.

غرض السكن بالعقد قبل تسجيله قانون لألندية الرياضية التجارية

بوهزاع: إغالق ساحل وفرض رسوم

“اإلسكان” تتأخر بوالدة “مزايا المطور”
ال����ج����اري ي���ن���اي���ر   1 إط�����اق�����ه  م������ق������ررًا  ك������ان  أن  ب���ع���د 

دخ���ل الع���ام الجديد ولم تعلن وزارة اإلس���كان 
ع���ن والدة برنام���ج مزاي���ا المط���ور ال���ذي كان 
مق���رًرا إطالق���ه ف���ي بداي���ة يناي���ر 2019، ف���ي 
الوق���ت ال���ذي التزم���ت في���ه ال���وزارة الصم���ت 

حيال ذلك.
وكان مجل���س ال���وزراء أق���ر ف���ي جلس���ته ف���ي 
الجدي���دة  النس���خة  إط���الق   2018 أبري���ل   9
المطورة من برنام���ج مزايا، وحّدد مطلع يناير 
الج���اري موع���ًدا للب���دء ف���ي تطبي���ق المعايي���ر 
الجدي���دة للبرنامج، وكلف الجه���ات المختصة 
باتخاذ اإلج���راءات القانوني���ة والفنية الالزمة 
لذل���ك. ومن���ذ اإلع���الن ع���ن البرنام���ج المطور، 
تجنب���ت ال���وزارة اإلفص���اح ع���ن تفاصي���ل هذا 
البرنامج، فيما عدا التأكيد على زيادة شريحة 
المستحقين بإتاحته لمن تتراوح رواتبهم بين 
500 و1500 دين���ار، إل���ى جان���ب فت���ح س���قف 
أعم���ار االس���تفادة م���ن البرنامج إل���ى 50 عاًما، 
وإتاحت���ه لخيارات ش���راء الوحدات الس���كنية 
أو القس���ائم السكنية أو استغالل مبلغ التمويل 

للبناء.
وخ���الل مؤتمر اإلس���كان العربي الخامس لمح 
وزي���ر اإلس���كان باس���م الحم���ر ف���ي تصريحات 
صحافية إلى احتمال تأخر طرح هذا البرنامج 
في موعده المقرر، حيث ربط التدشين الفعلي 

للبرنامج بجهوزية النظام اإللكتروني.
ورغ���م تأكيد الوزير ف���ي تصريحات صحافية 
س���ابقة بالحفاظ على عدم تجاوز االس���تقطاع 
الش���هري 25 % م���ن دخ���ل المنتف���ع، تث���ار في 
الوسط العقاري وبين المواطنين شكوك حول 
إمكاني���ة االلتزام بهذا المقدار من االس���تقطاع 
نشرة توضيحية من اإلسكان بشأن البرنامج المطوربعد إدخال شرائح تجاوزت أعمارها 35 عاًما.

أك���د النائ���ب الثان���ي لرئي���س مجل���س النواب 
علي زايد أهمية تحويل الكتب والمطبوعات 
من المجموعة التش���ريعية والدس���تورية إلى 
مس���موعة،  إلكتروني���ة  ومنظوم���ة  مش���روع 
توفي���ًرا للجه���د والوق���ت وتحقيًق���ا ألقص���ى 

استفادة ممكنة.
المس���موعة  الكت���ب  أن  إل���ى  زاي���د  وأش���ار 
والمرئية واإللكترونية باتت تنتش���ر انتش���اًرا 
كبي���ًرا خصوًصا في ظل التطور التكنولوجي 
م���ن ه���ذه اإلص���دارات  ال���ذي جع���ل  الكبي���ر 
اإللكتروني���ة أكثر رواًجا، وقدرة وصولها إلى 

الجماهي���ر بص���ورة أس���هل، وبناًء علي���ه فإنه 
بص���دد التقدم بطرح ه���ذا المقترح إلى هيئة 
مكت���ب المجل���س م���ن أج���ل دراس���ته وتبنيه 

وإدخاله حيز التنفيذ.

مطبوعات البرلمان... ستنطق

المحرق - المجلس البلدي

كش���ف عضو مجل���س بلدي المحرق أحمد محم���د المقهوي عن طرح 5 
لجان ش���عبية في منطقة س���ابعة المحرق )عراد( ألج���ل تعزيز الحراك 

الشعبي الداعم لعمل عضو المجلس النيابي والبلدي بالمنطقة.

وق���ال المقه���وي: تم اج���راء عدد 
من االجتماعات التحضيرية بعد 
الجل���وس م���ع عدد م���ن اصحاب 
الخب���رة بالمنطق���ة وق���د خرجت 
ه���ذه االجتماع���ات التحضيري���ة 
تخصص���ات  عل���ى  باالتف���اق 
وأعمال اللج���ان وتحديد عددها 
حي���ث ت���م االتف���اق عل���ى ط���رح 
خمس لجان هي اللجنة الخيرية 
واللجن���ة  الش���بابية  واللجن���ة 
االجتماعي���ة  واللجن���ة  البلدي���ة 

واللجنة التعليمية.
واوضح المقه���وي ان اجتماعات 
اللج���ان التأسيس���ية س���تبدأ يوم 
االح���د المقب���ل المواف���ق 6 يناير 
حي���ث س���تكون االجتماعات في 

كل ي���وم بمق���ر المكت���ب البل���دي 
ومجل���س ابن���اء المرح���وم عل���ي 

المطوع بمنطقة عراد.

المقهوي: 5 لجان شعبية بعراد

07 local@albiladpress.com
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راشد الغائب

تيار
Û .”ا “إن أماتوا زهرة في جوفك فبستانك ما زال حيًّ

جالل الدين الرومي

Û  البعث���ات والمن���ح المختص���ة بص���رف مخصص���ات  اإلدارة  عل���ى  يتعّي���ن 
الدراس���ية ب���وزارة التربية والتعلي���م ضبط إجراءاتها لئ���ال تقع في إحراج 

العتب والمساءلة.
Û  من حق اإلدارة استكمال ملف الطالب بجمع البيانات المطلوبة والمرتبطة

بوضعه األكاديمي، س���واء أنجح أم رس���ب، لتمرير معامل���ة إيداع الدنانير 
بحسابات الطلبة.

Û  وف���ي حال اس���تكمال مل���ف الطالب، فمن حق األخير أن يس���أل عن مصير
مس���تحقاته، وبخاص���ة أن مجموع���ة منه���م ل���م يتقاض���وا المخصص وقد 

شارف الفصل الدراسي على االنتهاء.
Û  بع���ض الطلب���ة حصل���وا عل���ى مس���تحقاتهم منقوص���ة، وآخ���رون ل���م يودع

بحس���اباتهم دينار واحد حتى اآلن، مما يس���تدعي وقفة متوقعة من وزير 
التربية ماجد النعيمي، والذي ال يقبل الحيف بحقوق أبنائه.

Û  هل طرق الطلبة باب الوزارة؟ نعم ولكن اإلدارة أجابتهم بأن س���بب تأخر
صرف المخصصات يعود لظروف الميزانية وعدم رصد االعتماد الالزم.

Û  وس���ؤال الطلب���ة والصحاف���ة لل���وزارة: مت���ى س���يتم ص���رف المس���تحقات
المتأخرة؟

Û  الدول���ة مقبل���ة عل���ى إقرار ميزاني���ة عامة جدي���دة، ويجب عل���ى الوزارات
الدقة في رصد االعتمادات الالزمة، بما ال يخل بالحقوق والواجبات.
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18.5
م��ل��ي��ون دي��ن��ار

سيدعلي المحافظة

علي زايد

أحمد المقهوي

أكد النائب أحمد صباح السلوم دعمه  «
لكافة تحركات أهالي الدائرة الخامسة 
بمحافظة العاصمة في البالد القديم 

والزنج وبو عشيرة وغيرها للحصول 
على حقوقهم المشروعة في مسكن 

يليق بالمواطن البحريني وفق الدستور 
والقانون.

 وقال السلوم إن الملف اإلسكاني  «
يعد واحًدا من الملفات الرئيسية 

بالدائرة الخامسة وسنوليه كل 
االهتمام المطلوب في الفترة القادمة 

وسنستخدم كل األدوات النيابية 
المتاحة لتحقيق مصالح المواطنين 

بهذا الصدد، مشيًدا بجهود الوزير النشط 
باسم الحمر في هذا الصدد.

وأوضح السلوم أن خروج األهالي بشكل  «
حضاري يطالبون بحقوقهم المشروعة 

هو أمر محمود ويجب أن يلتفت 
المسئولون في وزارة اإلسكان إلى هذه 
الطلبات بمنتهى الجدية ويكون هناك 

دائًما وسائل للتواصل مع األهالي 
بشكل الئق وواضح.

  وقال السلوم إن مشكلة اإلسكان كانت  «
إحدى أهم المشكالت التي تركزت عليها 

طلبات  المواطنين خالل فترة االنتخابات 
سواء في دائرته أو في دوائر أخرى عديدة 

بالمملكة.

وأوضح  في هذا الصدد أنه يجب  «
االستفادة من األفكار المستحدثة 

والمبتكرة في قطاع البناء والتصميم 
 لتلبية احتياجات المواطن البحريني 

الذي يعزف عن سكن الشقق ويطالب 
ببيوت مستقلة حرًصا  على الخصوصية.

السلوم يدعم مطالب أهالي العاصمة

أحمد السلوم

 صالح بوهزاع



البحرين تحضر مؤتمر “الكومنولث”
المملكة ف���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��ط��وي��ر  م��س��ي��رة  ع��ل��ى  ال���ض���وء  ت��س��ل��ي��ط 

ش���اركت هيئة ج���ودة التعلي���م والتدريب، 
أداء  مراجع���ة  إدارة  مدي���ر  ف���ي  ممثل���ًة 
ف���ي  خالد الباك���ر  الحكومي���ة  الم���دارس 
الكومنول���ث  لمجل���س  الدول���ي  المؤتم���ر 
ل���إدارة التعليمي���ة بعنوان “مهني���ة التعلم: 
فرص���ة للقي���ادة والتح���دي” ال���ذي عقد في 
الفت���رة 12 إل���ى 16 نوفمب���ر 2018، بمدينة 

فاليتا في مالطة. 
وتأت���ي مش���اركة الهيئة إلى جان���ب خبراء 
)المملك���ة  أبرزه���ا  الكومنول���ث  دول  م���ن 
س���نغافورة،  كن���دا،  أس���تراليا،  المتح���دة، 
وجن���وب إفريقي���ا(، بن���اًء عل���ى دع���وة م���ن 
المجلس للمشاركة في المؤتمر، حيث قدم 
الباك���ر ورقة علمي���ة تحت عنوان “دراس���ة 
حالة: جهود تحس���ين األداء المدرسي في 
البحرين”؛ رك���ز فيها على الربط بين جهود 
التحس���ين وج���ودة التعليم ف���ي المدارس 

الحكومية. 

كم���ا س���لط الض���وء عل���ى مس���يرة تطوي���ر 
التعلي���م ف���ي البحري���ن من���ذ إنش���اء هيئ���ة 
جودة التعلي���م والتدريب في العام 2008، 
وما نتج عن تأسيس���ها م���ن تطوير آلليات 
تحس���ين األداء المدرسي، واالستدامة في 

رف���ع األداء وتمي���زه، وم���ا ينت���ج ع���ن ذلك 
م���ن تعزي���ز مواط���ن الق���وة في المؤسس���ة 
التعليمي���ة، وكيفي���ة اس���تدامتها بالص���ورة 
التي تتوافق مع أفضل ممارس���ات الجودة 

على المستوى الدولي.

وتن���اول المؤتم���ر 4 محاور رئيس���ة، وهي: 
مح���ور مجتمع���ات التعل���م لتطوي���ر األداء 
الممارس���ة  مجتمع���ات  مح���ور  المدرس���ي، 
لتطوي���ر التعلم، محور بن���اء القدرات للنمو 
المؤسسي، ومحور السياسات والحوكمة.

جانب من فعاليات المؤتمر

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخليةالمنامة - وزارة الداخلية

أقام���ت مديرية ش���رطة محافظة المحرق، بالتع���اون مع اإلدارة العامة للدفاع المدني وهيئة الكهرب���اء والماء، أولى المحاضرات 
التوعوية عن مخاطر إساءة استخدام األجهزة الكهربائية وكيفية التعامل مع الحرائق الناجمة عنها، شاركت فيها عدد من ربات 

المنازل، بمركز الدفاع المدني بمحافظة المحرق، على أن يتم إقامة المحاضرتين التاليتين يومي 5 و 12 يناير المقبل.

وبدأت المحاضرة بع���رض فيلم تعريفي 
المجتم���ع  خدم���ة  ش���رطة  لخدم���ات 
بمديري���ة ش���رطة محافظ���ة المحرق، ثم 
المحتمل���ة  المخاط���ر  اس���تعراض  ج���رى 
الناتج���ة عن إس���اءة اس���تخدام األجهزة 
الكهربائي���ة، وكيفي���ة تفاديه���ا م���ن خالل 
وتوفي���ر  الخاطئ���ة  الس���لوكيات  تجن���ب 
مس���تلزمات الس���المة، بعده���ا ت���م إعداد 
تمري���ن عمل���ي للمش���اركات تعرفن خالله 
م���ع  الصحي���ح  التعام���ل  كيفي���ة  عل���ى 

الحاالت الطارئة حال حدوثها.
ايجابي���ا  تفاع���ال  المحاض���رة  وش���هدت 
م���ن المش���اركات، حي���ث عب���رن ع���ن بالغ 
المنظم���ة،  الجه���ات  لجه���ود  تقديره���ن 
منوهي���ن بأهمي���ة مث���ل ه���ذا الن���وع م���ن 

المحاض���رات التوعوية الت���ي تهدف إلى 
الس���لوكيات  تجن���ب  بكيفي���ة  تعريفه���ن 
م���ع األجه���زة  التعام���ل  أثن���اء  الخاطئ���ة 

الكهربائي���ة، وإطالعهن عل���ى العديد من 
المعلوم���ات التي لم يكن عل���ى دراية بها 

من ذي قبل.

ف���ي إط���ار احتف���االت مملكة البحرين بأعياده���ا الوطنية، إحياء لذكرى قي���ام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤس���س أحمد 
الفات���ح دول���ة عربية مس���لمة عام 1783 ميالدية، والذكرى 47 النضمامها إلى األمم المتح���دة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 19 
لتس���لم صاحب الجاللة الملك لمقاليد الحكم، قدمت الفرقة الموس���يقية للش���رطة، وانطالًقا من دورها في تدعيم الروح الوطنية، 

استعراضات موسيقية متنوعة في “باب البحرين”.

وتضمن���ت االس���تعراضات معزوف���ات وطني���ة 
ومارش���ات، حي���ث امتزج���ت فيها الموس���يقى 
البحريني���ة  الش���عبية  بالموس���يقى  الوطني���ة 
األصيلة، األمر الذي س���اهم في إضفاء البهجة 
والس���رور ل���دى المواطني���ن والمقيمي���ن به���ذه 

األعياد الوطنية العزيزة.
والقت العروض الموس���يقية، اهتماًما وتقديًرا 
لمتابع���ة  الجمه���ور  اصط���ف  حي���ث  واس���ًعا، 
الع���روض والتي عكس���ت م���ا تتمتع ب���ه الفرقة 
من مس���توى عال ف���ي األداء وخبرات تس���تند 
إلى تاريخ موس���يقي عريق يعود لما يقرب من 
قرن من الزمان، كما أش���اد الحضور بما قدمته 
الفرقة، معبرين عن دور الموس���يقي في تعزيز 

قيم المواطنة وتقوية النسيج االجتماعي.

جانب من التمرين

إقبال كبير على العروض

اس��تعراضات موس��يقية متنوع��ة ف��ي “ب��اب البحري��ن”تمري��ن عملي على التعامل الصحيح م��ع الحاالت الطارئة

فرقة الشرطة تقّدم معزوفات وطنيةشرح مخاطر األجهزة الكهربائية

مدينة عيسى – بوليتكنك البحرين

بدع���م م���ن مجل���س الطلب���ة ون���ادي المتطوعي���ن، نظم قس���م المب���ادرات 
التجارية والمجتمعية بكلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين( حملة 
تبرع���ات عيني���ة لل���كالب والقطط الت���ي تحميها جمعي���ة البحرين للرفق 
بالحي���وان )BSPCA(. وتش���مل التبرع���ات الت���ي جمع���ت طعام���ا للقطط 
وال���كالب، إضافة إلى المطه���رات والمبيضات، عبر الصناديق المخصصة 

التي وزعت في أنحاء متفرقة من حرم بوليتكنك.
وأك���دت رئي���س مجموعة المبادرات المجتمعية والتجارية الش���يخة في 
بن���ت خليفة آل خليفة س���عي بوليتكنك إلى دعم المب���ادرات المجتمعية 
بكل أش���كالها وتوجهاتها، مشيرة الى أن هذه ثاني حملة تبرعات لصالح 

مراكز رعاية الحيوانات.
واختتمت: تم تس���ليم التبرعات إلى مركز رعاية الحيوانات في عس���كر 

التابع لجمعية البحرين للرفق بالحيوان في 27 ديسمبر الماضي.

حملة تبرعات للكالب والقطط

“الصحة”: ال نقص بكمامات “البخار” بالمراكز والمستشفيات
المقصري��ن للموظفي��ن  قانوني��ة  وإج��راءات  الصحيح��ة  غي��ر  األخب��ار  يش��يع  م��ن  محاس��بة 

عبرت وزارة الصحة عن بالغ أسفها عما نشر بإحدى الصحف المحلية وتم تداوله عن كمامات “البخار” بالمراكز الصحية التي تعمل 
على مدار الساعة، مؤكدة أنه ال يوجد نقص بهذه الكمامات بجميع المرافق التابعة للوزارة، معربة عن بالغ االستياء إلشاعة أخبار 
غي���ر صحيح���ة جمل���ة وتفصيال، ول���م يتم تحري الدقة والصدق عند نش���ر مثل هذه األخبار المغلوطة، األمر الذي ينعكس على س���ير 

وسالسة العمل، ومستوى تقديم الخدمات الصحية بالمجتمع.

وأك����دت ال����وزارة أن كمام����ات البخ����ار 
ف����ي  كبي����رة  بكمي����ات  موج����ودة 
التابع����ة  والمخ����ازن  المس����تودعات 
المراك����ز  بجمي����ع  وكذل����ك  لل����وزارة، 
التابع����ة  والمستش����فيات  الصحي����ة 
لل����وزارة، إذ يت����م توصيله����ا وتوفيرها 
بش����كل روتين����ي وحت����ى قب����ل انتهاء 
كم����ا  بالمراك����ز،  الموج����ودة  الكمي����ات 
الصغ����ار  لألطف����ال  الكمي����ات  تتواف����ر 
وللكبار على حد س����واء وال يوجد أي 

نقص في توفيرها لجميع المرضى.
ستحاس����ب  أنه����ا  ال����وزارة  وبين����ت 

أو  أخب����ار  بنش����ر  يق����وم  موظ����ف  أي 
معلومات غير صحيحة بأي شكل من 
األش����كال قد تلحق الضرر وتؤثر على 
الصالح العام أو الصحة وتعرقل سير 

الخدمات الصحية بهذه المرافق. 
تق����وم  س����وف  أنه����ا  ال����وزارة  وبين����ت 
باتخاذ اإلجراءات الالزمة والتحقيق 
م����ع جمي����ع موظفي المراك����ز الصحية 
الت����ي تعم����ل باللي����ل؛ لمعرف����ة من قام 
بتروي����ج الش����ائعات التي أث����رت على 
وإزع����اج  للع����الج  المرض����ى  تلق����ي 
المواطنين، ومن ثم معاقبته بحسب 

األنظمة واإلج����راءات التابعة لديوان 
الخدم����ة المدين����ة؛ نظ����را للتصرف����ات 
ال  الت����ي  المس����ؤولة  وغي����ر  الفردي����ة 
تقبلها وزارة الصحة وتس����يء لجميع 

منتسبي الوزارة.
وأش����ارت إل����ى أن قان����ون العقوب����ات 
ين����ص بالمادة )168( عل����ى أنه يعاقب 
بالحب����س م����دة ال تزي����د على س����نتين 
وبالغرام����ة التي ال تتجاوز 200 دينار 
أو بإح����دى هاتين العقوبتين من أذاع 
عم����ًدا أخب����اًرا أو بيان����ات أو ش����ائعات 
ب����ث دعاي����ات  أو  أو مغرض����ه  كاذب����ة 

مثي����رة إذا كان ش����أن ذل����ك اضطراب 
األم����ن الوطن����ي أو بالنظ����ام الع����ام أو 
إلق����اء الرع����ب بي����ن الن����اس أو إلحاق 
الضرر بالصحة العامة. ويعاقب بهذه 
العقوبة من حاز بالذات أو بالواس����طة 
أو أح����رز مح����ررا أو مطبوع����ا يتضمن 
الفق����رة  ف����ي  ن����ص علي����ه  مم����ا  ش����يئا 
السابقة من دون سبب مشروع، ومن 
حاز أية وس����يلة من وس����ائل الطبع أو 
التس����جيل أو العالني����ة مخصصة ولو 
بصفة وقتية أو إذاعة شيء مما ذكر.
وأش����ارت المادة 169 إل����ى أنه يعاقب 
بالحب����س م����دة ال تق����ل ع����ن س����نتين 
وبالغرام����ة التي ال تتجاوز 200 دينار 
أو بإحدى هاتين العقوبتين من نش����ر 
بإح����دى طرق العالنية أخبار كاذبة أو 
أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة 

كذب����ا إل����ى الغي����ر إذا كان م����ن ش����أنها 
اضط����راب الس����لم الع����ام أو اإلض����رار 
المالي����ة  بالثق����ة  أو  الع����ام  بالصال����ح 
للدول����ة. ف����إذا ترت����ب على هذا النش����ر 
اضطراب الس����لم أو اإلضرار بالصالح 
الع����ام أو بالثق����ة المالي����ة للدولة كانت 
العقوب����ة الحب����س، فض����ال ع����ن ك����ون 
هذا الس����لوك يعد مخالف����ة للتعليمات 
واإلرش����ادات الخاص����ة بالعم����ل وه����ي 
المخالف����ة اإلداري����ة ال����واردة برقم 32 
بالجدول المرف����ق بالالئحة التنفيذية 
لقان����ون الخدم����ة المدني����ة والمعاق����ب 
عليه����ا بالتوقيف عن العم����ل والراتب 
لمدة 10 أيام إلى الفصل من الخدمة.

وأكدت الوزارة أن خدماتها مستمرة، 
وأنها تتعامل مع الجميع بكل شفافية، 
وتهيب بالجميع ضرورة التواصل مع 

القن����وات الرس����مية المخصص����ة؛ لل����رد 
والمالحظ����ات  االستفس����ارات  عل����ى 
الصحيح����ة  المعلوم����ات  واس����تقاء 
تح����ري  ض����رورة  إل����ى  داعي����ة  منه����ا، 
الدقة؛ تجنبا النتش����ار أي ش����ائعات أو 
معلوم����ات مغلوط����ة تؤث����ر على س����ير 
مختل����ف  تقدي����م  وكف����اءة  وسالس����ة 
الخدم����ات الصحي����ة، إذ إن خدم����ات 
وزارة الصحة ليس����ت وليدة اللحظة، 
ولكنه����ا ذات عراق����ة، ووزارة الصح����ة 
الق����درة  ولديه����ا  طويل����ة  خب����رة  له����ا 
عل����ى التعام����ل م����ع جمي����ع الش����كاوى 
والمالحظ����ات الت����ي ترده����ا، علم����ا أن 
أبوابه����ا مفتوح����ة للوق����وف عل����ى أي 
معضلة تؤثر على الخدمات المقدمة؛ 

من أجل فرص التحسين والتطوير.

الجفير - وزارة الصحة
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ترأس الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للس���ياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود 
آل خليف���ة، االجتم���اع الراب���ع للجنة تطوير س���وق المنامة أمس ف���ي مركز البحرين 

الدولي للمعارض والمؤتمرات.

مناقش����ة مجموع����ة  االجتم����اع  ف����ي  وت����م 
م����ن المواضي����ع المتعلق����ة بتطوي����ر س����وق 

المنام����ة القديمة، إذ تمت مناقش����ة مقترح 
الش����وارع الت����ي يمك����ن تخصيصها للمش����اة 

الت����ي  األخ����رى  والش����وارع  والمتس����وقين 
س����تفتح للس����يارات بالتنس����يق م����ع وزارة 
األش����غال وش����ؤون البلدي����ات والتخطي����ط 

العمراني.
كم����ا ت����م اس����تعراض مس����تجدات برنام����ج 
طلب����ات تغيي����ر واجه����ات والفت����ات س����وق 
المنام����ة القديم����ة، إذ بلغ����ت ع����دد طلب����ات 
المح����الت م����ا يزي����د ع����ن 70 محال بس����وق 

المنامة تمت الموافق����ة عليها؛ ليتم صيانة 
بأخ����رى  الالفت����ات  واس����تبدال  واجهاته����ا 
والتصامي����م  المعايي����ر  حس����ب  جدي����دة 
المعتم����دة م����ن اللجن����ة؛ لتعزيز م����ن تجربة 
ال����زوار للمناط����ق الكائن����ة ضم����ن المخط����ط 
الرئيس، إذ سيتم تقديم الطلبات من هيئة 
البحرين للس����ياحة والمع����ارض إلى تمكين 

لدعم الكلفة للمحالت بنسبة 50 %.

المنامة - بنا

قبول طلبات 70 محال لتغيير الواجهات بسوق المنامة
“الس��ياحة” تنس��ق لدع��م “تمكي��ن” 50 % م��ن الكلف��ة

اجتماع لجنة تطوير وتنظيم سوق المنامة الرابع
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تـأيـيـد الـسـجـن الـمـؤبـد لـشـاب
ان������ض������م ل����ج����م����اع����ة ت����ت����ب����ع “س��������راي��������ا األش������ت������ر”

رفضت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى استئناف شاب مدان مع شقيقه باالنضمام إلى جماعة تابعة لتنظيم “سرايا األشتر” اإلرهابي، وأيدت معاقبته بالسجن المؤبد 
عما أسند إليه، فضال عن األمر بإسقاط جنسيته. وكان رئيس نيابة الجرائم اإلرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي ذكر في وقت سابق أن المحكمة الكبرى الجنائية 
الرابعة أصدرت حكما يوم 26 سبتمبر 2018 على متهمين في وقائع االنضمام إلى جماعة إرهابية )سرايا األشتر( والشروع في قتل أحد رجال الشرطة وحيازة وإحراز أسلحة 
نارية وذخائر وإخفاء أموال وأسلحة؛ بغرض استخدامها في أنشطة تلك الجماعة اإلرهابية، وعاقبت المتهم األول -هارب- بالسجن لمدة 10 سنوات، كما عاقبت المتهم الثاني 

بالسجن المؤبد، مع األمر بإسقاط جنسية المتهمين “شقيقين”.

وأض���اف أن النياب���ة العام���ة كانت تلقت 
للمباح���ث  العام���ة  اإلدارة  م���ن  بالغ���ا 
واألدل���ة الجنائية، مفاده ورود معلومات 
عن قيام المته���م األول، والذي يعد أحد 
عناصر تنظيم “س���رايا األشتر” اإلرهابي 
بتجنيد المتهم الثاني - ش���قيقه - وضمه 
إل���ى عناصر ذل���ك التنظي���م للعمل تحت 

مظلته وخدمة أهدافه.
وبإجراء التحريات عن طريق االستعانة 
بالمص���ادر الس���رية الموث���وق به���ا، فق���د 
تأك���دت صح���ة تل���ك المعلوم���ات، حيث 
قام المته���م األول بتجنيد المتهم الثاني 
وضم���ه إلى عناص���ر ذل���ك التنظيم، وقد 
تلق���ى المتهم الثاني مبالغ مالية من ذلك 
التنظيم اإلرهابي وقام بإعادة تس���ليمها 
التنظي���م؛  ق���ادة  بن���اء عل���ى توجيه���ات 
به���دف تمويل العملي���ات اإلرهابية التي 

يقوم بها عناصر التنظيم في البحرين.
كم���ا تلق���ى المته���م الثان���ي تكلي���ف م���ن 
قي���ادات التنظي���م بالخ���ارج الس���تهداف 
أح���د الدوري���ات األمني���ة بس���الح ن���اري، 
وعلي���ه ق���ام بمعاين���ة ع���دد م���ن المواقع 
واختي���ار موقع تمركز دورية أمنية على 
شارع الشيخ جابر بمنطقة سترة مقابل 
ف���رع البن���ك األهل���ي، وتم توفير س���الح 

ناري له واستلمه بالفعل.
ف���ي  ش���رع   2017 ماي���و   13 وبتاري���خ 
ارت���كاب جريمته وأعد س���الحه وصوبه 
تج���اه رج���ال الش���رطة، وق���د خ���اب أث���ر 
الجريم���ة لس���بب ال دخ���ل إلرادت���ه في���ه، 
يتمث���ل بوج���ود خل���ل فني في الس���الح 

واألعيرة النارية.
وبالقب���ض عل���ى المته���م الثان���ي قرر في 
اعترافاته أنه تواصل مع شقيقه المتهم 
إي���ران-،  ف���ي  والمقي���م  -اله���ارب  األول 
وال���ذي س���لمه ع���ن طريق البري���د الميت 
هات���ف تواص���ل معه من خالل���ه ببرنامج 
ثريم���ا، ث���م طلب منه اس���تالم مبلغ 280 
دينارا من مقبرة العكر الشرقي ووضعها 

في مدخل منطقة العكر وتصوير الموقع 
وإرساله إليه، وتكررت الواقعة باستالم 

وتسليم مبالغ مالية أكثر من مرة.
طل���ب  اله���ارب  ش���قيقه  أن  وأوض���ح 
من���ه رص���د أه���داف عس���كرية للتحضير 
الس���تهدافها، حيث ق���ام بمراقبة دورية 
ثابتة في منطقة س���ترة، وزوده بس���الح 
منطق���ة  م���ن  اس���تلمه  “كالش���نكوف” 
المعامي���ر، حي���ث ش���اهد ش���خصا ملثم���ا 
يس���ير بمفرده بعد منتصف الليل، والذي 
فتح سيارته ووضع فيها السالح وغادر 

دون معرفة هويته.
وف���ي يوم تنفيذ العملي���ة، حاول إطالق 
الرص���اص ناحي���ة الش���رطة، إال أن���ه ل���م 
يتمك���ن م���ن ذل���ك لخل���ل ف���ي الس���الح، 
فم���ا كان من���ه إال أن أبلغ ش���قيقه باألمر، 
والذي اس���تبدل له ذخيرة السالح، مبينا 
أن���ه لم يتمكن من اس���تعماله مرة أخرى، 

إذ إن���ه ت���م س���حب الس���الح من���ه بادعاء 
أن التنظي���م بحاج���ة الس���الح في عملية 

ثانية.
وكان���ت النيابة العامة أحالت الش���قيقين 
للمحاكم���ة عل���ى اعتبار أنهم���ا في الفترة 
م���ن الع���ام 2015 وحت���ى الع���ام 2017، 
أوال:  وخارجه���ا،  البحري���ن  بداخ���ل 
المتهم���ان: انضم���ا وآخ���رون مجهول���ون 
إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة 

لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع 
مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة 
أعمالها وض���رب وحدتها الوطنية، وكان 
اإلرهاب من الوسائل التي تستخدم في 
تحقي���ق هذه األغراض، ب���أن قام المتهم 
ف���ي  لالنخ���راط  الثان���ي  بتجني���د  األول 
أعمال ه���ذه الجماعة بأن اس���تلم الثاني 
م���ن األول هات���ف لتلق���ي التكليفات من 
األول واس���تلم مبالغ مالية وسالح ناري 

وذخائر لتنفيذ مخططات الجماعة.
ثانيا: المتهم الثاني “المستأنف”:

1. ش���رع ف���ي قتل أح���د أفراد الش���رطة 
عم���دا مع س���بق اإلص���رار والترص���د بأن 
عق���د الع���زم وبي���ت الني���ة عل���ى قتل أي 
من الش���رطة المكلفين بحفظ األمن في 
منطقة س���ترة وأعد لهذا الغرض س���الح 
ناري، وتوجه إل���ى المنطقة بعد أن أيقن 
م���ن تواجد أفراد األمن وصوب الس���الح 
اس���تحال  وق���د  أحده���م،  عل���ى  الن���اري 
تحقيق الجريمة لقصور الوس���يلة وعدم 
إط���الق الس���الح لألعيرة النارية بس���بب 

خلل فني فيهما.
مجهول���ون  وآخ���رون  وأح���رز  ح���از   .2
سالحا ناريا “كالش���نكوف” وذخيرة مما 
ال يج���وز الترخيص به، في نش���اط يخل 

باألمن العام.
أع���دوا  وس���الحا  أم���واال  أخف���ى   .3
الجماع���ة  أنش���طة  ف���ي  لالس���تعمال 
إلي���ه  تدع���و  لم���ا  علم���ه  م���ع  اإلرهابي���ة 

الجماعة.

وأشار رئيس نيابة الجرائم اإلرهابية إلى أن النيابة العامة استندت في التدليل إلى  «
ثبوت التهم في حقهم إلى األدلة القولية منها شهود إثبات واعتراف المتهم الثاني 

واألدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد 
تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع 

وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها 
سالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة االستئناف 

في المواعيد المقررة قانونا إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح 
النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام االستئناف الطعن أمام 

محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة ألي متهم.

Û  تلقي���ت أخي���ًرا اتصااًل من ولية أمر، وصفت بها واقعة حدثت أثناء أخذها
لطفلها بنهاية اليوم الدراسي، حيث تفاجأت برؤية سائق حافلة مدرسية 
ا ش���ديًدا،  خاص���ة، وه���و يوّبخ طفاًل صغي���ًرا )بالص���ف األول( توبيًخا لفظيًّ

بسبب تأخره في الخروج من المدرسة.
Û  وتقول بأنها بادرت فوًرا بالحديث إليه، مطالبة إياه بالتوقف عن تخويف

الطف���ل، لكن���ه تجاهله���ا، فاضط���رت ألخ���ذ رقم الحافل���ة، والذه���اب إلدارة 
المدرسة، وتقديم شكوى ضده، واصفة لهم ما حدث بالتفصيل.

Û  ويقودنا هذا المش���هد المؤسف، للكثير من المشاهد الشبيهة، لسوء أخالق
بع���ض س���ائقي الحاف���الت المدرس���ية، على مس���تويات التعام���ل، وطريقة 
القي���ادة نفس���ها، والتي تصّنف ف���ي بعض األحيان بالجنوني���ة، والخطيرة، 

وعليه أنصح بالتالي:
Û  إلزام اإلدارات المدرس���ية كافة، بمتابعة آليات اس���تالم وتس���ليم الطلبة  #

من السائقين، وأن توعيهم بواجبهم المهني مع بداية كل فصل الدراسي.
Û  ،ا، تفادًيا للحوادث المتكررة، والمؤس���فة # تنظيم عمل هذه المهنة رس���ميًّ

والتي تصل لمسامعنا بين الحين واآلخر، المتضرر األول بها طفل، ال حول 
له وال قوة.

Û  توفي���ر المزي���د م���ن الدوري���ات األمني���ة لمراقب���ة تح���ركات الحاف���الت #
المدرس���ية س���اعات الذروة، للتأكد من التزام السائقين بالقواعد واألنظمة 

المرورية، ومن حصولهم على رخصة مزاولة المهنة.
Û  تغلي���ظ عقوبات الس���رعة ومخالف���ة القوانين المرورية األخرى لس���ائقي #

الحافالت المدرسية. 
Û  االس���تفادة من تجربة بعض ال���دول المتقدمة، بوضع الكاميرات األمنية #

داخل الحافالت المدرسية، لمتابعة كل شاردة وواردة تحدث بها.

متى ستنظم 
مهنة سائقي 

الحافالت 
المدرسية؟

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عباس إبراهيم

اكتف���ت محكمة االس���تئناف العلي���ا الجنائية 
األول���ى بمعاقبة ش���اب، من أص���ل 5 مدانين، 
ب���زرع عب���وة مفرقع���ة بداخ���ل إط���ارات، إال 
أنه���ا لم تنفجر بعد إح���راق اإلطارات بمنطقة 
النوي���درات، وذلك بس���جنه لمدة 10 س���نوات 
بدال من س���جنه لمدة 15 عاما المحكوم عليه 

بها من جانب محكمة أول درجة.
وكان���ت محكمة االس���تئناف قضت في وقت 
س���ابق بتخفيف عقوبة 2 آخرين إلى السجن 
لمدة 10 سنوات بدال عن 15 سنة، كما عدلت 
أيضا عقوبة مدانين آخرين شاركا معهم في 
الواقع���ة ذاته���ا، وجعل���ت عقوبتهم���ا الس���جن 
لمدة 5 س���نوات فقط عوضا عن الس���جن 10 

سنوات المحكوم عليهما بها. 
وذك���رت المحكم���ة أن الواقع���ة تتحصل في 
قيام مجموع���ة من الخارجين عل���ى القانون 
النوي���درات،  منطق���ة  ف���ي  الطري���ق  بقط���ع 
حيث أضرم���وا النار في عدد م���ن اإلطارات، 
فتوجه���ت قوات حف���ظ النظام إل���ى الموقع، 
وشاهدوا وجود عبوة مفرقعة محلية الصنع 

وسط اإلطارات، لكنها لم تنفجر.
فتم التعامل مع العبوة وتفجيرها من جانب 
رجال الش���رطة، وبإجراء التحريات المكثفة 
ح���ول الجن���اة مرتكبي الواقعة، ت���م التوصل 
إلى اشتراك المستأنفين الخمسة في الواقعة 

مع آخرين مجهولين.

تخفيف عقوبة مدان بتفجير قنبلة

عاقب���ت المحكم���ة الكبرى الجنائية األولى عاملتي منزل األولى آس���يوية “21 عاما” واألخرى إفريقية الجنس���ية “35 عاما”، 
والمتهمتين بالتعدي على شرطيتين بالضرب والعض واإلهانة حال تأديتهما وظيفتهما بمبنى النيابة العامة أثناء جلبهما 
للتحقيق بقضية إقامة غير مش���روعة، وذلك بحبس كل منهما لمدة س���نة واحدة بعد أخذهما بقس���ط من الرأفة، وأمرت 

المحكمة بإبعادهما نهائيا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وتتمثل وقائع القضية في أنه وأثناء 
تواجد الش���رطيتين المجن���ي عليهما 
ف���ي مبن���ى النياب���ة العام���ة بصحب���ة 
األخيرتي���ن  افتعل���ت  المتهمتي���ن، 
الفوض���ى والص���راخ ف���ي المبنى، كما 
والع���ض  بالض���رب  عليهم���ا  اعتدي���ا 
واإلهان���ة بالقول، فتقدم���ت المجني 
عليهم���ا بب���الغ ل���دى مرك���ز الش���رطة 

حول الواقعة.
وبس���ؤال المتهم���ة اإلفريقي���ة ح���ول 
الواقع���ة، اعترف���ت بم���ا أس���ند إليه���ا، 
وق���ررت أنها تم القبض عليها بقضية 

الب���الد،  ف���ي  مش���روعة  غي���ر  إقام���ة 
وخ���الل تواجدها ف���ي مبن���ى النيابة 
معه���ا،  التحقي���ق  بانتظ���ار  العام���ة 
حاول���ت المجني عليه���ا األولى وضع 
األصف���اد الحديدي���ة “الهفك���ري” على 
يدها” ما تسبب لها بالخوف على حد 
زعمه���ا، وقام���ت بعض يد الش���رطية، 
مؤك���دة ف���ي أقوالها أنه���ا نادمة على 
ف���ي حي���ن  فع���ل،  م���ن  ارتكبت���ه  م���ا 
أنكرت اآلس���يوية ما نس���ب إليها من 
اتهام بالضرب واإلهانة للش���رطيتين 

المجني عليهما.

وكان���ت النياب���ة العام���ة ق���د أحال���ت 
للمحاكم���ة عل���ى اعتب���ار  المتهمتي���ن 
أنهم���ا بتاري���خ 8 يولي���و 2018، أوال: 
اعتدت���ا على س���المة جس���م المجني 
عليهم���ا الش���رطيتين وأحدثت���ا بهم���ا 
بالتقريري���ن  الموصوف���ة  اإلصاب���ات 
الطبيبي���ن وذل���ك ح���ال كونهم���ا م���ن 
منتس���بات ق���وات األمن الع���ام وكان 
ذلك أثناء وبس���بب تأديتهما علمهما، 
ثاني���ا: أهانتا بالق���ول والفعل المجني 
عليهم���ا أع���اله وذل���ك أثناء وبس���بب 

تأديتهما أعمال وظيفتهما.

أرجأت المحكمة النظر بقضية تعذيب سيدة عربية الجنسية )26 عاما( اابنتها التي أبلغ 
ضدها زوجها بش���أن تعمدها وبش���كل مس���تمر تعذيب وحرق رضيعتهما البالغة من العمر 
15 ش���هرا فقط، ما تس���بب لها بعاهة مس���تديمة تصل نس���بتها إلى 10 %، حتى جلسة 14 
يناي���ر الج���اري؛ لتكليف وكي���ل المتهمة بجلب التقاري���ر الطبية للطفل���ة المجني عليها من 

مستشفى السلمانية.

وأش���ار المحام���ي خليفة آل ش���اجرة وكيل 
األب ول���ي أمر الرضيع���ة المجني عليها إلى 
أن وكي���ل المتهم���ة تق���دم بطل���ب للمحكم���ة 
بجلب تقارير طبية من مستشفى السلمانية 
للطفل���ة تثب���ت أنه���ا دأب���ت على الع���الج من 
بالنزي���ف  تس���ببت  والت���ي  خلقي���ة،  عاه���ة 
الداخلي والتجمع الدموي بالرأس بحس���ب 
قوله. وبس���بب تأجي���ل ورود التقرير الطبي 
لعدة جلسات تقدم آل شاجرة بطلب لعدالة 
المحكم���ة باس���تعجال جل���ب التقرير الطبي 
-إن وج���د- وأن يت���م مخاطب���ه مستش���فى 

السلمانية بإرشاد وكيل المدعية.
يذك���ر أن األم أنكرت أمام النيابة والمحكمة 
تعمده���ا إصاب���ة الطفل���ة، أو تعم���د تعريض 
حياته���ا للخطر، وأق���رت بأن الح���روق التي 
وقع���ت البنتها تمت عن طري���ق الخطأ، كما 
نف���ت أن تكون ق���د تعمدت اإليق���اع بابنتها 
مما تس���بب في إصابتها بع���دة إصابات في 
ال���رأس، وقال���ت إن الطفل���ة وقعت من على 

الدراجة فانتفخت مقدمة رأسها. 
وتق���دم آل ش���اجرة بالئح���ة ادع���اء بالح���ق 
المدن���ي طال���ب ف���ي ختامها توقي���ع أقصى 

درج���ات العقوب���ة المنص���وص عليه���ا بمواد 
االتهام ال���واردة باألوراق مع إل���زام المتهمة 
األض���رار  ج���راء  مج���ٍز  تعوي���ض  بدف���ع 
المادي���ة والمعنوي���ة الت���ي أصاب���ت الطفل���ة 
المجن���ي عليه���ا مع إل���زام المتهمة بالرس���وم 
والمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة.

%اع��ت��دت��ا ع��ل��ى ش��رط��ي��ت��ي��ن ب��ال��ض��رب وال��ع��ض  10 نس��بتها  مس��تديمة  بعاه��ة  له��ا  تس��ببت 

تأجيل قضية معذبة رضيعتهاالحبس سنة لخادمتين وترحيلهما

خليفة آل شاجرة

أدانت المحكمة الكبرى الجنائية األولى نزيال في “س���جن جو” بقضية احتيال في وقت س���ابق، والذي تمكن من الهرب من الش���رطة 
الذين يحرسونه في مجمع السلمانية الطبي حال إحضاره لموعد طبي خاص به، واستطاع الخروج من البالد برا منتحال شخصية 
شقيقه ومستعمال بطاقته الذكية، ودخل دولة اإلمارات بواسطة جواز سفره، إذ تم القبض عليه في إمارة دبي، وقضت بمعاقبته 

بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهامات.

وتش���ير التفاصي���ل حس���بما جاءت ب���أوراق 
القضية إلى أن مركز شرطة الحورة كان قد 
تلقى بالغا من الش���رطة المكلفين بحراس���ة 
النزي���ل، والذين أفادوا أنه���م توجهوا برفقة 
المته���م “36 عام���ا” والمحب���وس عل���ى ذم���ة 
قضية نصب واحتيال إلى مجمع السلمانية 
الطب���ي، لحض���وره موع���دا طبي���ا خاص���ا به، 
لكنه غافلهم وتمكن من الفرار من قبضتهم، 
وخ���رج م���ن المستش���فى ف���ي س���يارة كانت 
تنتظره بالخارج، وتم التعرف على الس���يارة 
من خ���الل كاميرات المراقبة األمنية، والتي 
تبي���ن أنها مس���جلة باس���م إحدى الش���ركات 

الخاصة، والتي تعود ملكيتها إلى والده.

عنده���ا توج���ه عدد م���ن أفراد الش���رطة إلى 
من���زل المته���م، إال أن عائلت���ه نف���ت معرفتها 
بم���كان تواجده أو حضوره إليهم بعد عملية 

الفرار.
وخالل مراقبة س���جالت المغادرين للمملكة 
من عائلة المتهم، تبين أن أحد أشقائه غادر 
الب���الد عبر منفذ جس���ر الملك فهد، في حين 
أنه���م تأك���دوا م���ن تواج���ده ف���ي الب���الد ولم 
يغ���ادر كما يتضح من الس���جالت الرس���مية، 
وبتكثيف التحريات علم أفراد الش���رطة أن 
ال���ذي غادر الب���الد ه���و المتهم نفس���ه، ولكن 
بالبطاق���ة الخاص���ة بش���قيقه متوجه���ا إل���ى 
اإلم���ارات، وال���ذي دخله���ا مس���تعمال ج���واز 

البطح���اء،  منف���ذ  ف���ي  ب���ه  الخ���اص  الس���فر 
وتمت إعادته إلى البحرين بواس���طة شرطة 
أثن���اء  علي���ه  قبض���وا  والذي���ن  اإلنترب���ول، 

تواجده في دبي.
وبالتحقيق مع الهارب اعترف بما نسب إليه 
م���ن اتهام باله���رب، مبين���ا أنه���ا محكوم في 
قضي���ة احتي���ال، وفي ذلك الي���وم كان لديه 
موعد في المستشفى لمراجعة الطبيب، وما 
إن انته���ى م���ن ذل���ك الموعد غافل الش���رطة 
وتمك���ن م���ن الفرار م���ن المستش���فى وهرب 

خارج البالد مستعمال بطاقة شقيقه.
وثبت للمحكمة أن المتهم ارتكب اآلتي:

أوال: اش���ترك بطري���ق المس���اعدة مع موظف 

حسن النية في ارتكاب جريمة تزوير بيانات 
وس���يلة تقنية المعلومات من اإلدارة العامة 
للجنس���ية والج���وازات م���ا من ش���أنه إظهار 
بيان���ات غي���ر صحيح���ة على أنه���ا صحيحة 
ب���أن اس���تعملها كبيان���ات صحيح���ة وس���لم 
بطاق���ة الهوي���ة الخاصة بش���قيقه عل���ى أنها 
بطاق���ة هويته للموظ���ف المختص الذي قام 
بإدخ���ال بيانات ف���ي نظ���ام اإلدارة بما يفيد 
خروج ش���قيق المته���م عبر الجس���ر متوجها 
إلى السعودية وذلك خالفا للحقيقة، فتمت 

الجريمة بناء على تلك المساعدة.
ثاني���ا: اس���تعمل بس���وء ني���ة بطاق���ة هوي���ة 
صحيحة باس���م الغير، بأن استعمل البطاقة 
وقدمه���ا لموظ���ف الج���وازات منف���ذ الجس���ر 

وانتفع بها بغير حق وتمكن من الخروج.
ثالثا: غادر مملكة البحرين من دون إذن من 

الموظف المختص.

شقيقه ش��خ��ص��ي��ة  م��ن��ت��ح��ا  ب����را  ال���ب���اد  م���ن  خ����رج 

سجين يهرب من “السلمانية” و“اإلنتربول” يجلبه من دبي
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2018 أك���ت���وب���ر  ع���ن  ال��م��ي��زان��ي��ة  ارت����ف����اع   %  5.1

ميزانية “المركزي” في نوفمبر

ش���هدت ميزانية المصرف المركزي “الموجودات/ المطلوبات” ارتفاًعا بنهاية ش���هر نوفمبر الماضي بنس���بة 5.14 % قياًس���ا بش���هر أكتوبر الماضي، في حين تراجعت 
الميزانية مقارنة بشهر نوفمبر 2017 بنسبة 10.5 %. وأظهرت أحدث بيانات نشرت على موقع المصرف المركزي لشهر نوفمبر الماضي أن الميزانية بلغت نحو 2.42 

مليار دينار في نهاية شهر نوفمبر الماضي، بزيادة 118.5 مليون دينار، قياًسا بنحو 2.31 مليار دينار في شهر أكتوبر الماضي.

في حي���ن تراجع���ت الميزاني���ة 284.6 
مليون دينار في نوفمبر 2018 قياًس���ا 
بالفت���رة ذاته���ا م���ن الع���ام 2017 حيث 

سجلت 2.71 مليار دينار تقريًبا.
وكان���ت الميزاني���ة بلغ���ت بنهاي���ة الربع 
الثال���ث )الفترة من يوليو إلى س���بتمبر 
2018( نح���و 2.36 مليار دينار، بتراجع 
349.1 مليون دينار، أي ما نسبته 12.9 
%، قياًس���ا بنحو 2.71 مليار دينار في 
الربع الثاني م���ن العام الماضي )الفترة 

من أبريل إلى يونيو(.
موج���ودات  ف���إن  للبيان���ات،  ووفًق���ا 
“المركزي” بلغت نحو 2.42 مليار دينار 
توزع���ت ما بي���ن محلي���ة قراب���ة 1.77 
دين���ار  ملي���ون  دين���ار، و656.7  ملي���ار 

لألجنبية.
المحلي���ة  الموج���ودات  وتوزع���ت 
للمص���رف م���ا بي���ن 952 ملي���ون دين���ار 
مطالب على الحكومة، و179.6 مليون 
دين���ار مطالب على المصارف المحلية، 
للموج���ودات  دين���ار  ملي���ون  و636.3 
الموج���ودات  توزع���ت  األخرى.كم���ا 
دين���ار  ملي���ون   654.2 بي���ن  األجنبي���ة 
للعمالت األجنبي���ة، و2.5 مليون دينار 

للذهب.
المحلي���ة  الموج���ودات  وش���هدت 
للمص���رف ف���ي ش���هر نوفمب���ر الماضي 
زي���ادة بمقدار 117.8 ملي���ون دينار، ما 
نس���بته 7.14 %، قياًس���ا بنح���و 1.65 
ملي���ار دينار في الفت���رة ذاتها من العام 

.2017
واتض���ح م���ن البيان���ات أن المطلوبات 
المحلي���ة عل���ى “المرك���زي” بلغ���ت نحو 
2.42 ملي���ار دين���ار، توزع���ت بين 994 
للمص���ارف  مطلوب���ات  دين���ار  ملي���ون 
المحلي���ة، و673.2 مليون دين���ار للنقد 
المتداول، و539.9 مليون دينار لرأس 
ملي���ون  و18.3  واالحتياط���ي،  الم���ال 
دينار لودائع الحكومة، و199.2 مليون 

دينار للمطلوبات األخرى.

االسترليني يتراجع 
لمخاوف االنفصال

تراج���ع الجنيه االس���ترليني أمس األربعاء 
متخلًي���ا ع���ن بعض المكاس���ب التي حققها 
ف���ي األس���بوع الحال���ي، إذ لم تب���دد تقارير 
قوية بخصوص نشاط المصانع، المخاوف 
خ���روج  مفاوض���ات  بش���أن  المتنامي���ة 
بريطاني���ا م���ن االتحاد األوروبي. وكش���ف 
ع���ّززت  البريطاني���ة  المصان���ع  أن  مس���ح 
مخزوناته���ا ف���ي ديس���مبر مع اس���تعدادها 
بع���د  الح���دود  عل���ى  لتأخي���رات محتمل���ة 
انفص���ال بريطاني���ا عن االتح���اد األوروبي 

خالل أقل من 3 شهور.
وف���ي الس���وق الفورية، ن���زل االس���ترليني 
وانخف���ض  دوالر.    1.2689 إل���ى   %  0.5
األوروبي���ة  العمل���ة  مقاب���ل  االس���ترليني 

الموحدة 0.1 % إلى 90 بنًسا لليورو.

لندن - رويترز

دبي - العربية.نت

رّجح مختصون أن يشهد العام 2019 تسريع وتيرة تنويع االقتصاد السعودي إلى 
مس���تويات أعلى في مختلف المجاالت، في ظل ش���راكات اس���تثمارية وتنظيمات 
جدي���دة عل���ى صعي���د التج���ارة الخارجي���ة، وه���و م���ا يؤكده ق���رار مجل���س الوزراء 
الس���عودي، بإنش���اء هيئ���ة للتج���ارة الخارجية، حيث س���تحدد صياغة السياس���ات 
التجاري���ة للس���عودية، ومتابعتها، بمش���اركة الجهات المعنية، بم���ا يؤدي إلى زيادة 

وتنويع التبادل التجاري مع العالم الخارجي.

بل���ورة  ف���ي  دوًرا  الهيئ���ة  وس���تلعب 
االتفاقات الثنائي���ة واإلقليمية والدولية 
الصناع���ات  وحماي���ة  األس���واق،  لفت���ح 
الض���ارة،  الممارس���ات  م���ن  الوطني���ة 
وتعظيم مكاسب الرياض من عضويتها 
أه���م  نح���و  المنظم���ات، ووصوله���ا  ف���ي 
االقتص���ادات العالمي���ة. ف���ي وقت توقع 
في���ه صن���دوق النقد الدول���ي ارتفاع نمو 
االقتص���اد الس���عودي إلى 2.4 ف���ي العام 
الجدي���د. وأف���اد رئي���س غرف���ة التج���ارة 
الخارجية السعودية نائب رئيس الغرفة 
التجارية العالمية، ياس���ين آل سرور، أن 
برامج رؤية السعودية 2030 تسير على 
قدم وس���اق فيم���ا يتعلق باس���تراتيجية 
رفع نس���بة الصادرات غير النفطية، التي 
ارتفعت أخيًرا من 16 % إلى 50 % من 

الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي.
نتائ���ج  أن  إل���ى  س���رور  آل  ولف���ت 

اس���تراتيجية الرؤي���ة س���اهمت في رفع 
نس���بة االس���تثمارات األجنبية المباشرة 
ف���ي  اإلجمال���ي  المحل���ي  النات���ج  ف���ي 
المع���دل  إل���ى   %  3.8 م���ن  الس���عودية 
العالم���ي 5.7 %، مش���يًرا إل���ى أن حج���م 
االس���تثمارات األجنبي���ة المباش���رة ف���ي 
الس���عودية تخط���ى أكثر م���ن 224 مليار 
دوالر، ما يؤشر لزيادتها في عام 2019.

م���ن جهته، رّجح رئيس مجلس األعمال 
الحم���ادي،  محم���د  المغرب���ي  الس���عودي 
الكثي���ر  2019 توقي���ع  الع���ام  أن يش���هد 
للش���راكة  المع���ززة  االتفاقي���ات  م���ن 
االس���تراتيجية الش���املة بين الس���عودية 
وعدد من دول آسيا وأفريقيا، فضالً عن 
دول أخرى في طريقها لتنفيذ اتفاقيات 
س���ابقة م���ن ش���أنها أن تزي���د م���ن وتيرة 
تنوي���ع االقتص���اد الوطن���ي والص���ادرات 

السعودية في األسواق العالمية.

السعودية: هيئة جديدة للتجارة الخارجية

بنجالورو - رويترز المنامة - البحرين اإلسالمي

صعد الذهب ألعلى مستوى في أكثر من 6 شهور أمس األربعاء مع تراجع الدوالر واألسهم اآلسيوية بعد بيانات مخيبة للتوقعات 
من الصين أذكت المخاوف من تباطؤ النمو االقتصادي العالمي. وبحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار الذهب 
الفوري���ة 0.3 % إل���ى 1286.18 دوالر لألوقي���ة )األونص���ة( بعدما س���جلت أعلى مس���توى من���ذ 15 يونيو 2018 عن���د 1287.31 دوالر 

لألوقية في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود األميركية اآلجلة للذهب 0.5 % إلى 1288.10 دوالر لألوقية.

وحّوم مؤش���ر ال���دوالر، ال���ذي يقيس أداء 
األميركي���ة مقاب���ل س���لة عم���الت  العمل���ة 
رئيس���ة، بالق���رب م���ن أدن���ى مس���توى في 

شهرين الذي بلغه في الجلسة السابقة.
ويؤدي تراج���ع الدوالر إلى انخفاض كلفة 
المع���دن النفيس المقوم بالعملة األميركية 

على حائزي العمالت األخرى.
وتراجعت األسهم اآلسيوية أيًضا في أول 
يوم تداول في العام الجديد بفعل بيانات 
اقتصادي���ة جديدة مخيب���ة للتوقعات من 
الصي���ن ثان���ي أكب���ر اقتص���اد ف���ي العال���م، 
والتي أثرت سلًبا على المعنويات وبددت 
مكاس���ب مبك���رة س���جلتها العق���ود اآلجلة 

لألسهم األميركية.
ومن بي���ن المعادن النفيس���ة األخ���رى، زاد 
البالديوم 0.25 % في المعامالت الفورية 

إلى 1267.15 دوالر لألوقية.
الفض���ة  عل���ى  يذك���ر  تغي���ر  يط���رأ  ول���م 

واستقرت عند 15.45 دوالر لألوقية.

عّي���ن بنك البحرين اإلس���امي، إيمان عب���دهللا بمنصب رئيس العملي���ات المركزية في 
البن���ك، األم���ر الذي يعتبر إنجاًزا مش���رًفا للبن���ك كونها أول امرأة بحرينية تش���غر هذا 

المنصب في تاريخ البنك. 

وقال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين 
اإلس����المي، حسان جرار “يسعدني أن 
أتق����دم بالتهنئ����ة لزميلتنا إيم����ان علي 
لتوليه����ا ه����ذا المنص����ب الحي����وي ف����ي 
البن����ك، حيث يأت����ي تعيينه����ا كخطوة 
مهم����ة وإنجاز نفتخر ب����ه جميًعا كونها 
دائ����رة  ت����رأس  بحريني����ة  ام����رأة  أول 
العملي����ات المركزية ف����ي تاريخ البنك. 
لق����د كان إليم����ان دور حي����وي وفع����ال 

في التغلب على كافة التحديات التي 
واجه����ت البن����ك خ����الل فت����رة تحول����ه 
ليصب����ح رائ����ًدا للخدم����ات المصرفي����ة 
الرقمي����ة. متمني����ن له����ا دوام التوفيق 
متطلعي����ن  منصبه����ا،  ف����ي  والس����داد 
العملي����ات  دائ����رة  تحق����ق  ب����أن  ُقدًم����ا 
المركزي����ة تح����ت إش����رافها العديد من 
اإلنج����ازات خالل رحلة تح����ول البنك 

إلى الرقمنة”.

تراج��ع ال��دوالر واألس��هم وس��ط مخ��اوف تباط��ؤ النم��و أول بحرينية تش��غر المنصب في تاريخ “البنك اإلس��امي”
الذهب يصعد ألعلى مستوىإيمان رئيًسا للعمليات المركزية

2.42
ملي��ار دين��ار

تمتلك عبدالله أكثر من 20 عاًما من الخبرة في العمليات المصرفية، تتضمن التنسيق ما بين العمليات المساندة  «
للتمويل التجاري ودائرة الخزينة والتمويل اإلسالمي، وهي ُملّمة بالعمليات المصرفية التقليدية واإلسالمية، باإلضافة 

إلى دعم المنتجات والخدمات. وانضمت إلى بنك البحرين اإلسالمي عام 2006، وذلك بعد عملها لمدة 8 أعوام في البنك 
األهلي المتحد قطاع األفراد.

20 عاًما من الخبرة

أمل الحامد
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ارتفع إجمالي المبالغ المس���تثمرة في صناديق االس���تثمار بنس���بة 4.6 % ليسجل 8.05 مليار دوالر خال الربع 
الثالث من 2018، مقارنة ب�7.69 مليار دوالر في الربع الثاني من العام الماضي، وذلك بحسب بيانات مصرف 

البحرين المركزي التي صدرت مؤخرا.

وبل���غ إجمال���ي المبال���غ المس���تثمرة ف���ي صناديق االس���تثمار 
لمص���ارف قطاع التجزئ���ة حوالي 1.213 ملي���ار دوالر خالل 
الرب���ع الثال���ث م���ن الع���ام 2018 مقاب���ل 1.288 ملي���ار دوالر 
بالرب���ع الثان���ي م���ن الع���ام الماضي، فيم���ا بلغ إجمال���ي المبالغ 
المس���تثمرة في صناديق االس���تثمار لمص���ارف قطاع الجملة 
925.7 مليون دوالر بالربع الثالث مقابل 944.2 مليون دوالر 
بالنص���ف األول من العام الماضي، وإما المؤسس���ات األخرى 
فق���د بلغ االس���تثمار فيها 5.91 ملي���ار دوالر بالربع الثالث من 
الع���ام الماضي مقاب���ل 5.459 مليار دوالر بالنصف الثاني من 

العام 2018.
وبلغت استثمارات المؤسسات 5.45 مليار دوالر، فيما بلغت 

استثمارات األفراد 2.59 مليار دوالر.
وزاد اس���تثمار المؤسسات في قطاع التجزئة بنسبة 7.9 % 
إل���ى 524.5 ملي���ون دوالر في الربع الثالث م���ن العام 2018، 

مقاب���ل 486.1 ملي���ون دوالر ف���ي الرب���ع الثان���ي م���ن 2018، 
ف���ي حي���ن تراجع اس���تثمارهم في قطاع الجملة بنس���بة 1.6 
% مس���جالً 811.4 ملي���ون دوالر ف���ي الرب���ع الثال���ث مقاب���ل 
825.2 مليون دوالر بالربع الثاني، ومن جانب االستثمار في 
المؤسسات األخرى فقد هبط إلى 4.1 مليار دوالر مقابل 4.2 

مليار دوالر بالربع الثاني من 2018.
ومن جانب اس���تثمار األف���راد فقد انخفض اس���تثمارهم في 
قط���اع التجزئ���ة بنس���بة 14.1 % إل���ى 688.6 ملي���ون دوالر 
بالرب���ع الثال���ث من 2018 مقاب���ل 802.3 ملي���ون دوالر بالربع 
الثاني من نفس العام، وتراجع االس���تثمار في قطاع الجملة 
بنس���بة 3.8 % مس���جالً 114.4 ملي���ون دوالر بالرب���ع الثال���ث 
مقاب���ل 118.9 ملي���ون دوالر ف���ي الرب���ع الثان���ي، فيم���ا ارتفع 
االس���تثمار في المؤسس���ات األخ���رى بنس���بة 43.7 % ليصل 
إلى 1.8 مليار دوالر مقابل 1.24 مليون دوالر بالربع الثاني.

االستثمار في الصناديق بـ ”المركزي” 8.05
ملي��ار دوالر

زينب العكري

إيمان عبدالله

المنامة - المستقبل الشبابية

أش���ادت جمعي���ة المس���تقبل الش���بابية بمب���ادرة وزارة الش���باب والرياض���ة إل���ى 
تعديل س���ن الش���باب بالبحرين من 15 - 29 إلى 0 - 35 سنة، وذلك “عمًا بأفضل 
الممارس���ات الدولي���ة وتعزيًزا الس���تفادة المواط���ن البحريني م���ن البرامج التي 
تقدمه���ا الوزارة”، بحس���ب ما ج���اء في مذكرة الوزارة الت���ي وافق عليها مجلس 

الوزراء في جلسته األخيرة.

وأكدت الجمعية أن هذا التعديل يتيح 
لش���رائح عمرية أوس���ع من البحرينيين 
االندماج بشكل أكثر تنظيما في الحراك 
الشبابي بالبحرين، خاصة وأن حماسة 
وعطاء عدد كبير من الش���باب ال ينتهي 
عند سن ال 29 عاما كما هو معمول به 
في الس���ابق، كم���ا أن التعدي���ل المذكور 
يتيح لشريحة عمرية لم تتجاوز ال� 15 
عام���ا الدخ���ول في برامج الش���باب في 
المملكة، واالس���تفادة م���ن طاقات هذه 
الش���ريحة التي يتفاعل الكثير منها في 
مراحل عمري���ة مبكرة خاصة مع تطور 

التعليم وطرق التربية.
وأك����د رئي����س مجل����س إدارة الجمعية، 

صب����اح الزيان����ي، أهمي����ة ه����ذا التعديل 
الذي يواك����ب مخرجات “قمة الش����باب 
ف����ي  مؤخ����را  عق����دت  الت����ي   ”2018
البحري����ن، مش����يرا إل����ى أن تل����ك القم����ة 
أكدت بما يال يدع مجاال للشك على أن 
قطاع الش����باب س����يظل محوًرا أساسًيا 
في أولويات “اهتماماتنا ترجمًة لرؤية 
ف����ي  االس����تثمار  وأن  المل����ك،  جالل����ة 
ش����باب الوطن أحد األهداف األساسية 
االس����تراتيجية،  المملك����ة  بخط����ط 
وتأهي����ل الش����باب وتحفيزه����م لمواكبة 
وتش����جيع  المتط����ورة  التكنولوجي����ا 
االبت����كار واإلب����داع بم����ا يلب����ي التطوير 

المنشود لهذا القطاع.

تعديل سن الشباب يعزز التنمية “كايزن” تستثمر 170 ألف دينار في “صحتك”
ال��ش��رك��ة ت��ط��ل��ق ب��رن��ام��ج��ا ي��ت��م��اش��ى م��ع “االع��ت��م��اد ال��وط��ن��ي”

أعلن���ت ش���ركة كاي���زن الرائدة في مج���ال تقدي���م الخدمات اإلداري���ة الطبية ع���ن إطاقها 
برنامجه���ا اإللكترون���ي المتخصص بالقطاع الصحي “صحتك” وذلك صباح أمس في موقع 
الش���ركة الكائن بمنطقة الس���يف. يتميز البرنامج الذي تم تصميمه وتطويره من قبل كوادر 
محلي���ة وب���رأس مال تج���اوز ال� 170 ألف دين���ار بكونه برنامجا متكام���ا يقدم مجموعة من 
الخدم���ات والحل���ول النوعية ف���ي مج���ال التكنولوجيا الطبي���ة. ويتفوق البرنام���ج الجديد 
بمميزات���ه عل���ى أه���م البرام���ج المتخصص���ة المتوف���رة ف���ي المنطقة مم���ا يجعل���ه البرنامج 

البحريني األول القادر على المنافسة على مستوى إقليمي ودولي.

 وحرص فريق كايزن المس���ؤول عن تطوير 
اش���تراطات  م���ع  تماش���يه  عل���ى  البرنام���ج 
الجودة الش���املة “االعتماد الوطني” على أن 
يغط���ي مختل���ف التخصص���ات الصحية كما 
ت���م مراعاة جميع الجوانب التقنية الحديثة 
في���ه باإلضافة لتوفير الدعم التقني المحلي 
المحت���رف وه���و م���ا يح���ل مش���كلة البرامج 

التقني���ة التي يتم تركيبها من قبل ش���ركات 
ف���ي دول بعي���دة وهو م���ا يعقد ف���ي العديد 
من الح���االت عملية متابعة صيانتها بش���كل 

دوري.
يوس���ف  لكاي���زن  التنفي���ذي  المدي���ر  وق���ال 
الش���رف “تعتب���ر البرام���ج اإللكتروني���ة م���ن 
ضروريات التنظيم اإلداري في أي مؤسسة 

طبي���ة، وهي من أساس���يات حف���ظ البيانات 
العم���ل لضم���ان وص���ول الطبي���ب  وتنظي���م 
لمعلوم���ات المريض بش���كل س���ريع وعملي”. 
وأض���اف “عل���ى مدار س���نتين ح���رص فريق 
عم���ل متخصص على تطوير ه���ذا البرنامج، 
ال���ذي حاولنا من خالله وض���ع حلول لجميع 

العقب���ات الت���ي س���بق لن���ا أن ش���هدناها ف���ي 
م���ن  العدي���د  ل���دى  المس���تخدمة  البرام���ج 
المؤسس���ات الطبية في البحري���ن، البرنامج 
يقدم حلول عملية س���هلة وميس���رة لألطباء 
ويتماش���ى وأهم متطلبات الج���ودة المقررة 

على المؤسسات الطبية”. 

فريق كايزن المسؤول عن تطوير البرنامج

السيف - كايزن



الخميس 3 يناير 2019 
27 ربيع الثاني 1440 11

ودعت بورصة البحرين العام 2018 بارتفاع كبير في حجم التداوالت الس���نوية في الوقت 
الذي بدأت فيه السوق باتخاذ خطوات لتعزيز السيولة.

وأظه���رت بيان���ات جمعتها “الب���اد” أن حجم 
األسهم التي تم تداولها في بورصة البحرين 
قف���زت إل���ى 323 ملي���ون دين���ار وه���و رق���م 
تاريخ���ي يع���د األعلى من���ذ الع���ام 2009 قبل 
أن تض���رب األزم���ة المالي���ة العالمي���ة أس���واق 
المنطقة. وتبلغ نس���بة الزي���ادة في التداوالت 
نح���و 53 % مقارن���ة م���ع الع���ام 2017 والذي 
بلغت فيه قيمة الت���داوالت نحو 211 مليون 

دينار.
ويعد شهر ديس���مبر الماضي األعلى أداًء في 
الس���وق م���ن حي���ث كمي���ة األس���هم المتداولة 
إذ ت���م تداول أس���هم بقيمة تناه���ز 74 مليون 
دينار معظمها من صفقة أجريت على أس���هم 
ش���ركة الخليج المتح���د القابضة والتي بلغت 
قيمته���ا 40.7 ملي���ون دين���ار، وصفق���ة عل���ى 

ش���ركة استيراد االستثمارية بقيمة 5 مايين 
دين���ار، وصفقات على البنك األهلي بأكثر من 
15 مليون دينار خال أس���بوعين من الش���هر 
الماض���ي، وصفق���ات عل���ى ش���ركة إي ب���ي إم 

تيرمينالز البحرين فاقت 1.2 مليون دينار.
البورص���ة  ش���هدت   2018 الع���ام  وبنهاي���ة 
ارتف���اع طفيف ف���ي مؤش���رها الع���ام، بيد أن 
إدارة الس���وق قام���ت بخط���وات واس���عة في 
س���بيل تحس���ين الس���يولة التي تع���د من أكبر 

التحديات التي تواجها.
وزادت القيم���ة الس���وقية إل���ى 8.198 ملي���ار 
دين���ار )21.8 ملي���ار دوالر ( مقارنة مع 8.146 
مليار دينار بنهاية 2017، بنس���بة ارتفاع تبلغ 

.% 0.63
وأنهى مؤش���ر البحرين العام تداوالت 2018 

عن���د مس���توى 1,337.26 نقط���ة أي بزي���ادة 
قدرها 0.42 % في عام واحد.

وش���هد العام المنصرم إدراج شركة بي أم ايه 
تيرمينالز في س���وق االكتتاب���ات األولية بعد 
عملي���ة اكتتاب ناجحة ت���م تغطيتها أكثر من 
مرة وش���هد فيها سهم الش���ركة في البورصة 
جلس���ة  أول  من���ذ  النظي���ر  منقط���ع  ارتفاع���ًا 

تداول.
وبلغ ع���دد اإلدراج���ات في بورص���ة البحرين 
بنهاي���ة العام الماضي 45 ش���ركة في مختلف 
إال أن  التجاري���ة واالس���تثمارية،  القطاع���ات 
ال  واالس���تثمار  التجاري���ة  البن���وك  قطاع���ي 

يزاالن يهيمنان على السوق.
وقام���ت بورص���ة البحري���ن والت���ي تحول���ت 

لش���ركة عام���ة ف���ي الس���نوات الماضي���ة بعدد 
م���ن الخط���وات لزيادة الس���يولة في الس���وق 
والتي تع���د من أبرز التحديات التي تواجهها 
من أجل النمو، إذ أسس���ت صندوق للس���يولة 
تق���وم بإدارت���ه ش���ركة “س���يكو” إل���ى جان���ب 
إطاق س���وق البحرين االستثماري للشركات 
كم���ا  مخفف���ة.  إدراج  بمتطلب���ات  الصغي���رة 

أطلقت خدمات التداول اإللكتروني مع عدد 
م���ن البن���وك البحريني���ة لتحفي���ز البحرينيين 
وض���خ  الس���وق  ف���ي  بالت���داول  واألجان���ب 

السيولة عبر تسهيل اإلجراءات.

“البورصة” توّدع 2018 بحجم تداول تاريخي
دي����ن����ار م����ل����ي����ون   323 إل�������ى  ل���ت���ص���ل   %  53 ارت������ف������اع  ب���ن���س���ب���ة 

“ميدال للكابالت” تتملك “عجالت األلمنيوم”
دي��ن��ار م��ل��ي��ون   3.6 ب����  ن��ش��اط��ه��ا  ت��ح��وي��ل  ت��ع��ت��زم  ش���رك���ة   28

تقدمت “عجالت األلمنيوم الويل”، المصنفة ش���ركة ذات مس���ؤولية محدودة، إلى مركز البحرين 
للمس���تثمرين التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، طالبة تغيير شكلها القانوني بتحويلها 
إل���ى ش���ركة الش���خص الواح���د، وبرأس م���ال يصل إلى نح���و 2.1 ملي���ون دينار، لتصب���ح مملوكة 

لشركة ميدال للكابالت المحدودة.

وتعم���ل “عج���ات األلمني���وم الوي���ل”، التي 
تأسس���ت في 10 فبراي���ر 1992، في مجال 
صن���ع أجه���زة األس���اك، وتمتل���ك مصنًع���ا 
لس���بك المع���ادن، ومصنًع���ا لصن���ع منتجات 
م���ال  ب���رأس  األخ���رى،  المش���كلة  المع���ادن 
مدف���وع نق���ًدا )2,098,300 دين���ار( م���وزع 
على 20.983 ألف حصة والقيمة االس���مية 

لكل حصة 100 دينار.
موق���ع  عل���ى  المنش���ورة  للبيان���ات  ووفًق���ا 
البحري���ن  لمرك���ز  التاب���ع  “س���جات” 
للمس���تثمرين، فإن ش���ركه ميدال للكابات 
حص���ة  أل���ف   20.982 تمتل���ك  المح���دودة 
تمث���ل م���ا نس���بته 99.9950 %، والنس���بة 

المتبقي���ة البالغ���ة 0.0048 % تابع���ة إل���ى 
حامد الزياني.

وفي ذات الس���ياق، أظهرت أحدث بيانات 
رس���مية أن 28 ش���ركة متنوع���ة األنش���طة 
البحري���ن  مرك���ز  إل���ى  بطلب���ات  تقدم���ت 
الصناع���ة  ل���وزارة  التاب���ع  للمس���تثمرين 
ش���كلها  لتغيي���ر  والس���ياحة  والتج���ارة 
القانون���ي وتحوي���ل أنش���طتها أو تحوي���ل 
نشاط فروع إلى مؤسسات قائمة أو تابعة 
لش���ركات أخ���رى بإجمال���ي رؤوس أم���وال 

تتجاوز 3.6 مليون دينار.
وتوزعت الش���ركات الت���ي تقدمت بطلبات 
 6 كالتال���ي:  القانون���ي  ش���كلها  لتغيي���ر 

ش���ركات مصنف���ة “فردي���ة” لتصبح ش���ركة 
ذات مس���ؤولية محدودة بما نس���بته 21.4 
%، و5 ش���ركات مصنف���ة “ذات مس���ؤولية 
محدودة”؛ لتصبح ش���ركة الشخص الواحد 
بما نس���بته 17.9 %، و3 مؤسسات مصنفة 
ش���ركة الش���خص الواحد لتصبح “تضامن” 
 3 تقدم���ت  كم���ا  نس���بته 10.7 %،  م���ا  أي 
مؤسس���ات مصنفة شركة الشخص الواحد 
لتصبح شركة ذات مسؤولية محدودة بما 
نسبته 10.7 %، وكذلك تقدمت 11 شركة 
متنوعة األنش���طة لتحويل شكلها القانوني 

ما نسبته 39.3 %.
الت���ي تقدم���ت بطلب���ات  الش���ركات  وأب���رز 
هي: ش���ركة الصدفة لألسماك لتتحول من 
ش���ركة ذات مس���ؤولية مح���دودة لتصب���ح 
ش���ركة الش���خص الواح���د مملوكة لش���ركة 
اللؤل���ؤ القابض���ة ب���رأس مال ملي���ون دينار، 

و “الس���ادة للمق���اوالت والحفري���ات” لتغير 
ش���كلها القانوني من ش���ركة ذات مسؤولية 
محدودة لتصبح ش���ركة الش���خص الواحد 
ب���رأس م���ال 300 أل���ف دين���ار، و “تصامي���م 
أم���ل الم���ا” ب���رأس م���ال 30 أل���ف دين���ار، 
وش���ركتان ب���رأس م���ال 20 ألف دين���ار لكل 
منهم���ا )وه���ي: رابي���د أكس���يس القابض���ة، 
ومطع���م س���بايس ك���ورت(، و6 مؤسس���ات 
برأس مال كل منه���ا 10 آالف دينار )وهي: 
وايت فلفل���ت للخياطة والتطريز، إفانش 
لغس���يل السيارات، برايت س���مايل لإلنشاء 
وإدارة المراك���ز الصحية، تيروكوت س���تار 
للعق���ارات،  مله���م  الصناعي���ة،  للخدم���ات 
والشركة الس���عودية إلنتاج مواد النظافة(، 
وش���ركتان برأس م���ال 10 آالف دينار لكل 
منهم���ا )وه���ي: بوابة آس���يا لم���واد الديكور، 

وآيرون بارك جيم(.

المنامة - بورصة البحرين

الع���ام  البحري����ن  م�ؤش���ر  أقف���ل 
ي�وم أم���س األربعاء عند مس���توى 
1,329.47 بانخفاض وقدره 7.79 
نقطة م�قارن�ة بإقفال�ه يوم االثنين 
الماض���ي، ف���ي حي���ن أقفل مؤش���ر 
البحري�ن اإلس���ام�ي” عند مستوى 
814.31 بانخف���اض وق����دره 8.78 
نقط���ة م�قارن����ة بإقفال����ه الس���ابق. 
وتداول ال�مستث�مرون في ب�ورصة 

البحري�ن 6.86 مليون س���هم، بقي�مة إج�م�الية قدرها 1.65 مليون دي�ن�ار، ت�م تنفيذها من خال 
108 صفق���ات، حي���ث ركز ال�مس���تث�مرون تعامات�هم على أس���هم قطاع البن���وك التجارية والتي 
بلغت قي�مة أسهمه ال�متداول�ة 1.55 مليون دي�ن�ار أي ما نسبته 94.36 % من القي�مة اإلج�م�الية 

للتداول وبك�مية قدرها 6.47 مليون سهم، ت�م تنفيذها من خال 88 صفقة.
وج���اء البنك األهل���ي المتحد في ال�مرك����ز األول إذ ب�لغت قي�مة أس���همه ال�متداول�ة 1.48 مليون 
دي�ن�ار أي ما نسبته 89.97 % من إج�م�ال�ي قي�مة األسهم ال�متداول�ة وبكمية قدرها 5.81 مليون 

سهم، ت�م تنفيذها من خ�ال 75 صفقة.
أم�ا ال�مرك�ز ال�ثاني فك�ان ل�شركة البحرين لاتصاالت )بتلكو( بقي�مة قدرها 80.79 ألف دي�ن�ار أي 
ما نسبته 4.91 % من إج�م�ال�ي قي�مة األسهم ال�متداول�ة وبك�مية قدرها 290.18 ألف سهم، ت�م 

تنفيذها م�ن خ�ال 10 صفقات.
ث����م ج���اء مصرف الس���ام بقي�مة قدره����ا 59.17 ألف دي�ن����ار أي ما نس���بته 3.59 % من إجمالي 

قي�مة األسهم ال�متداول�ة وبك�مية قدرها 621.62 ألف سهم، ت�م تنفيذها من خال 8 صفقات.
وت�م ي�وم أمس تداول أس���هم 8 ش���ركات، ان�خفضت أسعار أسهم 4 شركات، في حين حاف�ظت 

بق�ي�ة الشرك�ات على أسعار أق�فاالت�ها الساب�قة.

6.9 مليون سهم بـ1.7 مليون ديـنـار

واصل مصرف السالم، المدرجة أسهمه في بورصة البحرين، رفع حصته في 
أسهم الخزينة بشراء 1.763 % من األسهم الصادرة يوم اإلثنين الماضي.

وأظه���رت أحدث بيانات نش���رت على 
موقع البورصة أمس ش���راء المصرف 
8.61 مليون س���هم من أسهمها )أسهم 
الخزين���ة( ف���ي البورصة ي���وم اإلثنين 
 29.12 م���ن  الخزين���ة  أس���هم  لترتف���ع 
ملي���ون   37.74 إل���ى  س���هم  ملي���ون 
س���هم، ما يمثل 1.763 % من األسهم 

الصادرة.

وت���داول المس���تثمرون ف���ي البورصة 
س���هم،  ملي���ون   15.77 االثني���ن  ي���وم 
بقيم���ة إجمالي���ة قدره���ا 2.21 ملي���ون 
دين���ار، ت���م تنفيذه���ا م���ن خ���ال 199 

صفقة.
وبلغ���ت قيمة أس���هم مصرف الس���ام 
المتداول���ة 1.04 ملي���ون دين���ار، أي ما 
نس���بته 47.10 % م���ن إجمال���ي قيمة 

قدره���ا  وبكمي���ة  المتداول���ة،  األس���هم 
10.53 مليون س���هم، ت���م تنفيذها من 

خال 84 صفقة.

قالت الهيئة العامة لاستثمار في الكويت 
إن متوس���ط العائد الس���نوي على األموال 
احتياط���ي  صن���دوق  ف���ي  المس���تثمرة 
األجي���ال القادم���ة )مقوًما بال���دوالر( خال 
إيجابًي���ا  كان  الماضي���ة  س���نة  العش���رين 
وأعل���ى م���ن 6 % كم���ا ف���ي نهاي���ة م���ارس 
الماضي. وتنتش���ر األموال المستثمرة في 
120 اقتصاًدا حول العالم، وتدار بواسطة 
130 مدي���ر اس���تثمار خارجًي���ا، وأكث���ر من 
إدارة  وتنقس���م  اس���تثمارًيا.  تفويًض���ا   50
اس���تثمارات الهيئ���ة بين مباش���رة يتوالها 

لن���دن  ف���ي  األجنب���ي  االس���تثمار  مكت���ب 
وبنسبة 30 % مقابل 70 % يقوم بإدارتها 
المدي���رون الخارجي���ون. وأضاف���ت الهيئة 
في رد على سؤال برلماني، نقلته صحيفة 
وف���ق  تعم���ل  أنه���ا  الكويتي���ة،  “القب���س” 
اس���تراتيجية اس���تثمارية طويل���ة األجل، 

وتركز عل���ى تحقيق أعلى العوائد الممكنة 
بأق���ل المخاط���ر المحتمل���ة الت���ي تصاحب 
القرار االس���تثماري، وذلك من دون إغفال 
التقلب���ات الت���ي تط���رأ عل���ى األس���واق في 
المدى القصير نتيجة للظروف السياس���ية 

واالقتصادية المختلفة.

الكويت: عوائد الصندوق السيادي 6 %“السالم” يواصل رفع أسهمه بالخزينة

نش����رت مجموعة كامكو لاس����تثمار تقريره����ا البحثي 
ع����ن الع����ام 2018، عن أبرز ما حدث ف����ي دول مجلس 

التعاون الخليجي خال العام الماضي 2018.
الخليجي����ة،  البورص����ات  أداء  عل����ى  التقري����ر  ورك����ز 
ومع����دالت الفائدة في دول الخليج، إضافة إلى األداء 
المال����ي، وتقلبات س����وق النف����ط وانعكاس����اته على نمو 

الناتج المحلي لكل دولة خليجية.

دبي - مباشر

ماذا حدث 
القتصادات دول 
الخليج في 2018؟

دبي - العربية.نت

8.2 مليار دينار 
القيمة السوقية 
لألسهم المدرجة

صفقات فلكية قبيل 
انتهاء العام على 
“الخليج المتحد” و 

”األهلي”

علي الفردان

المحرر االقتصادي
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عرض وطلب

القيد: 47582-4  -  تاريخ: 31/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )186424( لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 54734  -  تاريخ: 26/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )184457( لسنة 2018
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى مؤسسة فردية

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تق���دم إليها الس���يد أحمد يوس���ف أحمد الدمس���تاني المالك ل� االس���مر 
للنقل السياحي البري )مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 
47582-4  طالب���ا تحويل مؤسس���ة فردية إلى ش���ركة ذات مس���ئولية 
مح���دودة برأس���مال وق���دره 20000 دين���ار بحرين���ي لتصبح الش���ركة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. السيد محمد حسين عدنان سلمان محمد

2. أحمد يوسف أحمد الدمستاني
3. حسن حميد محمد العريض

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تق���دم إليه���ا مالك ش���ركة ش���ركة البن حمض���ة لالكترني���ات ش.ش.و 
لمالكها حس���ين علي محمد البن حمضة المس���جلة بموجب القيد رقم 
54734 بطل���ب تحوي���ل الش���ركة إل���ى مؤسس���ة فردية لتصبح باس���م 
الس���يد حس���ين بن علي بن محم���د البن حمضة وتعيين نفس���ه للقيام 

بإجراءات التحويل.

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 )66333( لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ايفيرمور البحرين العالمي ش م ب - مقفلة

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

/ حميد محمد حميد منصور النش���يط باعتباره المصفي القانوني لش���ركة ايفيرمور 

البحري���ن العالم���ي ش م ب - مقفل���ة، المس���جلة كش���ركة مس���اهمة بحريني���ة مقفلة 

بموج���ب القيد رق���م 79270-1، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية 

اختياري���ة وش���طبها م���ن الس���جل التج���اري، وذل���ك وفقا ألح���كام قانون الش���ركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة شركة أوسترافا للعقارات والتجارة ذ.م.م

سجل تجاري رقم 123143
بن���اء عل���ى قرار الش���ركاء في ش���ركة ش���ركة أوس���ترافا للعق���ارات والتج���ارة ذ.م.م  
المس���جلة بموجب القيد رقم 123143، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���ادة/  

جاسم محمد ابراهيم عيد ومروى بوزكرى 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: السادة/  جاسم محمد ابراهيم عيد ومروى بوزكرى

رقم الموبايل: 39470757 )973+( - 33887599 )973+(

القيد: 65147  -  تاريخ: 30/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )999( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة 

كالتونز بحرين ليمتد ش ش و ولمالكها كالتونز انترناشونال هولدنج ليمتد

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه ق���د تق���دم 
إليه���ا  الس���ادة اصح���اب ش���ركة كالتونز بحري���ن ليمت���د ش ش و ولمالكها كالتونز 
انترناش���ونال هولدنج ليمتد ، المس���جلة بموجب القيد رقم 65147، طالبين تغيير 
االس���م التجاري من كالتونز بحرين ليمتد ش ش و ولمالكها كالتونز انترناش���ونال 

هولدنج ليمتد إلى شركة سافيلز ميدل ايست ش ش و
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن
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تونس.. تجميد 
أموال “جند الخالفة”

قّررت الّلجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب 
في تونس )حكومّية( تجميد أرصدة 

وموارد اقتصادية تعود لتنظيم “جند 
الخالفة” بتونس التابع لتنظيم “داعش” 

اإلرهابي، إضافة لـ 40 شخًصا في 
تهم تتعلق باإلرهاب. ومن آن إلى آخر 

تشهد تونس، منذ مايو 2011، هجمات 
إرهابية أودت بحياة عشرات العسكريين 

واألمنيين والمدنيين، بينهم سائحون 
أجانب. وقال رئيس اللجنة، مختار بن 
نصر أمس األربعاء، إن “اللجنة اتخذت 
قراًرا بتجميد أموال وموارد اقتصاّدية 

لتنظيم جند الخالفة بتونس، و40 
شخًصا ترتبط بهم تهم إرهابية لمدة ستة 

أشهر قابلة للتجديد”.

نتيجة لتفشي الفساد واألنشطة النووية والتدخالت اإلقليمية

40 مليون إيراني تحت خط الفقر

منذ بضع س���نوات تنش���ر تقارير حول الوضع المعيش���ي للمواطنين في إيران تؤكد أن نصف الس���كان يعيشون تحت خط الفقر، وآخر من تحدث بهذا الخصوص هو 
النائ���ب رس���ول خض���ري عضو اللجنة االجتماعية في البرلمان اإليراني، مذكرا، أمس األربعاء، بأن نحو 40 مليون ش���خص ف���ي البالد دون خط الفقر، وفق ما نقلته 

وكالة أنباء “مهر” شبه الرسمية اإليرانية نقال عن النائب.

وكان خضري علـــق على تقليص حصة 
قطـــاع الصحـــة والعالج فـــي الميزانية 
روحانـــي،  حســـن  لحكومـــة  الجديـــدة 
منوهـــا بنســـبة خـــط الفقـــر في بـــالده، 
الصحـــة  وزارة  ميزانيـــة  “إن  قائـــال: 
والعـــالج يجـــب أن تكـــون متالئمـــة مع 
توقعـــات المرضـــى والصحـــة والعـــالج 
فـــي البـــالد، لذلـــك ليـــس مـــن المعقول 
خفـــض حصـــة وزارة الصحـــة والعالج 

في الميزانية”.
الحكومـــة  كانـــت  “إذا  يقـــول:  وأردف 
تتلـــكأ فـــي تخصيص الميزانيـــة لقطاع 
الصحـــة العامة، مـــن المحتمل أن تعود 
فـــي  الطـــاوالت  تحـــت  مـــن  الرشـــاوى 

مجال الصحة والعالج”.
يذكـــر أن إيـــران تعـــد ثاني أكبـــر مصدر 
للغـــاز بعـــد روســـيا، كمـــا تعـــد مـــن أهـــم 
منتجي النفط في أوبك، إال أن الحديث 
عن شـــمول خـــط الفقر نســـبة كبيرة من 
واآلخـــر.  الحيـــن  بيـــن  يتكـــرر  الســـكان 
رغـــم  روحانـــي  حكومـــة  أن  ويبـــدو 
وعودهـــا االنتخابية لم تســـتطع إحداث 
أي تغييـــر يذكـــر علـــى هذا الصعيـــد، لذا 
ليس من المستغرب أن تتم اإلشارة إلى 
خط الفقر في إيران بين الحين واآلخر.
وأشـــار تقريـــر ســـابق نشـــر فـــي مطلـــع 
رســـمية  أرقـــام  إلـــى  اســـتنادا   ،2018
إيرانيـــة، إلى أن نســـبة البطالة في مدن 
إيرانيـــة وصلـــت إلـــى 60 %، ورغـــم أن 
البطالة كمتوســـط تصل إلى 12 %، كما 
أعلنها وزير الداخلية، عبدالرضا فضلي، 
فـــإن الفقـــر ينهـــش نحو نصف الســـكان، 

لجنـــة  وفـــق  شـــخص،  مليـــون   40 أي 
الخمينـــي لإلغاثة الحكومية، 11 مليونا 
منهم يعيشـــون فـــي مناطـــق التهميش، 
فضـــال عن 1.5 مليـــون مدمن مخدرات، 
ونحو 600 ألف ســـجين بجرائم جنائية 

معظمها سرقة ونهب.

 واليـــوم بعـــد مـــرور عـــام علـــى التقرير 
روحانـــي  حكومـــة  أن  يبـــدو  نفســـه 
وألســـباب مختلفة منهـــا داخلية نتيجة 
لتفشي الفساد والمحسوبية واالقتصاد 
المـــوازي لمؤسســـات اقتصادية عمالقة 
تابعة للمرشد والحرس الثوري من جهة 

وألســـباب خارجية ناتجة عن العقوبات 
األميركية بســـبب أنشطة إيران النووية 
وتدخالتهـــا اإلقليميـــة من جهـــة أخرى، 
يذكـــر  تغييـــر  أي  إحـــداث  تســـتطع  لـــم 
على صعيـــد الوضع المعيشـــي للمواطن 

اإليراني.

دبي ـ العربية نت

تونس ـ األناضول

نائب إيراني: 40 مليون شخص في البالد يعيشون دون خط الفقر

بكين ـ رويترزموسكو - أ ف بهافانا - أ ف ب

هاج���م زعي���م الح���زب الش���يوعي الحاك���م ف���ي كوب���ا راؤول كاس���ترو، إدارة الرئيي���س 
األميركي دونالد ترامب، لعودتها إلى طريق المواجهة مع بالده. وكان كاسترو وشقيقه 
األكب���ر الراح���ل فيدل، تزعما الجماعة المتمردة الت���ي تمكنت العام 1959 من إقامة دولة 

شيوعية على أعتاب الواليات المتحدة، وهو ما أفضى إلى عقود من العداء.

وإبـــان ذلك الوقـــت ألهمـــت الثورة في 
كوبـــا الحـــركات اليســـارية فـــي أنحـــاء 
أميـــركا الالتينيـــة، لكن احتفـــاالت يوم 
للثـــورة  الســـتين  بالذكـــرى  الثالثـــاء 
الكوبيـــة جـــاءت في وقت تشـــهد فيه 
المنطقـــة تحوال إلى اليمين، إذ تزامنت 
مـــع تنصيب جاير بولســـونارو المنتمي 

لليمين المتطرف رئيسا للبرازيل.
وتعانـــي فنزويـــال ونيكاراغـــوا، وهمـــا 

مـــن  لكوبـــا،  الحلفـــاء  أوثـــق  مـــن 
أزمـــات سياســـية، وعمـــد ترامب 

على تشـــديد الحظر األميركي 
عشـــرات  منـــذ  المفـــروض 
الســـنين علـــى الجزيـــرة بعد 

أن سعى سلفه باراك أوباما إلى تطبيع 
كاســـترو  كلمـــة  وجـــاءت  العالقـــات. 
في إطار مراســـم رســـمية فـــي المقبرة 
التـــي دفـــن فيهـــا كل من فيـــدل وبطل 

االستقالل خوسيه مارتي.

كان راؤول كاسترو قد تنحى  «
عن الرئاسة في كوبا في أبريل، 

لكنه يظل زعيما للحزب الشيوعي 
حتى العام 2021. كان مستشار 
األمن القومي األميركي جون 
بولتون قال في نوفمبر، إن 

واشنطن ستتخذ نهجا أشد 
صرامة ضد كوبا وفنزويال 

ونيكاراغوا، ووصف الثالثة 
بأنهم “ثالثي الطغيان”.

بح���ث الرئي���س الروس���ي فالديمي���ر بوتين أمس األربع���اء مع نظيره الفرنس���ي 
إيمانوي���ل ماك���رون في اتصال هاتفي تس���وية األزمة في س���وريا واالس���تفزاز 

األوكراني في مضيق كيرتش.

وذكـــر الكرمليـــن فـــي بيان صـــدر عنه بهذا 
الصدد أن الرئيسين “تطرقا بصورة مفصلة 
إلى القضايا الخاصة بالتسوية في سوريا، 
وبالدرجـــة األولـــى فـــي ســـياق االتفاقـــات 
بشـــأن تشـــكيل اللجنة الدســـتورية، والتي 
تم التوصـــل إليها خالل القمـــة بين زعماء 
فـــي  وفرنســـا  وألمانيـــا  وتركيـــا  روســـيا 

اسطنبول يوم 27 أكتوبر 2018”. 
وألمانيـــا  وتركيـــا  روســـيا  زعمـــاء  وشـــدد 
وفرنســـا علـــى “تعهداتهـــم القويـــة حيـــال 
ســـيادة واســـتقالل ووحدة أراضي سوريا 

وأهميـــة تحقيـــق وقـــف إطالق 
نار شـــامل فيها. ودعت القمة 

اللجنـــة  تشـــكيل  إلـــى 
السورية  الدســـتورية 
العـــام  نهايـــة  قبـــل 

2019 لتبدأ بعملها اعتبارا من العام المقبل.
من جانبـــه، أفاد قصر اإلليزيه بأن ماكرون 
شـــدد خالل المكالمـــة “على ضرورة تجنب 
أي زعزعة الحقة لالســـتقرار في سوريا قد 

يربح منها اإلرهابيون”.

أكد الرئيس الفرنسي أن بالده تعطي  «
األولوية في سوريا لجهود مكافحة 

اإلرهاب، وأبلغ بوتين أن التحالف 
الدولي ضد “داعش” بقيادة الواليات 

المتحدة، والذي يشمل فرنسا 
سيواصل محاربة التنظيم اإلرهابي. 
كما دعا ماكرون إلى ضرورة 

التزام كل األطراف النزاع 
في سوريا باتفاق وقف 

إطالق النار في 
محافظة إدلب.

أّكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس األربعاء أّن بالده ترفض “التخّلي عن 
خيار اس���تخدام القوة العس���كرية” إلعادة تايوان إلى س���يادتها، مشّددا على أّن 

“إعادة توحيد” الجزيرة والبّر الصيني أمٌر ال مفّر منه في نهاية المطاف.

وقـــال الرئيـــس الصينـــي فـــي خطـــاب 
أخـــذ  فـــي  بحّقهـــا  بكين”تحتفـــظ  إن 
كّل اإلجـــراءات الالزمـــة” ضـــد “القـــوى 
الخارجية” التـــي تتدّخل للحؤول دون 
إعـــادة توحيد البـــالد بطريقة ســـلمية، 
وكذلك أيضا ضد األنشـــطة التي يقوم 
بهـــا دعـــاة االنفصـــال واالســـتقالل في 

تايوان.
ومتحدثا في قاعة الشـــعب الكبرى في 
بكين بمناســـبة الذكـــرى األربعين لبيان 

سياســـي بشـــأن تايوان، أكد شـــي 
أن إعـــادة الوحدة يجب أن تتم 
فـــي إطـــار مبـــدأ صيـــن واحـــدة 

الـــذي يقـــر بـــأن تايـــوان جزء 
مـــن الصين، وهو مـــا يرفضه 

أنصار استقالل تايوان.

وأضـــاف أن على كل الناس في تايوان 
أن “يدركوا بشـــكل واضح أن استقالل 
تايـــوان لـــن يجلب ســـوى كارثـــة كبيرة 

لتايوان”. 

تعتبر الصيُن تايوان المتمتعة  «
بحكم ذاتي، إقليما منشقا، وتمارس 
ضغوطا إلخضاع الجزيرة لسيادتها، 

في حين تسعى تيارات معارضة 
لبكين إلى االنفصال. وكان آالف 

من المؤيدين لالستقالل في تايبه، 
عاصمة تايوان، شاركوا، في 
أكتوبر الماضي، باحتجاج 

على”تنمر” بكين، ودعوا إلى 
تنظيم استفتاء على إعالن 
الجزيرة رسميا االستقالل 

عن الصين.

الرئيس الصيني يهدد تايوانبوتين وماكرون يبحثان سورياكاسترو يهاجم ترامب
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مقديشو ـ أ ف ب

كوبنهاجن ـ رويترز

أم���رت الحكوم���ة الصومالي���ة موف���د األم���م المتح���دة نيكوالس هايس���وم 
للصومال بمغادرة البالد بعدما اتهمته ب� “التدخل المتعمد” في “سيادتها”.

وجـــاء هـــذا القـــرار بعـــد أيـــام مـــن 
إعـــراب هـــذا المســـؤول عـــن قلقـــه 
األمنيـــة  األجهـــزة  تصرفـــات  إزاء 
األمـــم  تدعمهـــا  التـــي  الصوماليـــة 
المتحـــدة، خالل أعمـــال عنف جرت 
مؤخـــرًا وأســـفرت عن ســـقوط عدد 
مـــن القتلى. وقالت وزارة الخارجية 

الصوماليـــة فـــي بيـــان إن “الممثـــل 
الخاص لألمين العام لألمم المتحدة 
في الصومال نيكوالس هايسوم، لم 
يعد مرحبا به في الصومال ولم يعد 
بامكانـــه العمل في البالد”. ولم تعّلق 
بعثة األمم المتحدة على هذا القرار 

بشكل فوري.

ق���ال مس���ؤولون إن 6 أش���خاص لق���وا حتفهم في حادث على جس���ر يربط 
اثنتين من الجزر الرئيس���ة بالدنمارك أم���س األربعاء عندما اصطدم قطار 

ببضائع سقطت من قطار شحن.

وذكرت الشـــرطة أن 16 شـــخصا أصيبوا 
بجروح، لكن حاالتهم ليست خطيرة.

وقالت شـــركة )باندنمرك(، المســـؤولة عن 
شـــبكة  قطـــارات  وإدارة حركـــة  صيانـــة 
كان  القطـــار  إن  الحديديـــة،  الســـكك 
متوجهـــا إلـــى العاصمة وعلـــى متنه 131 

راكبا عندما اصطدم بما ُيعتقد أنه مشمع 
أو بضائع أخرى سقطت من قطار الشحن 
على القضبان. وصرحت الشرطة بأن من 
الســـابق ألوانـــه معرفـــة ســـبب الحـــادث، 
إال أن القطـــار لحقـــت بـــه أضـــرار بســـبب 

البضائع التي سقطت على القضبان.

الصومال يطرد رئيس بعثة األمم المتحدة

6 قتلى في حادث قطار بالدنمارك

أكد مســـؤولون أمنيون في والية فارياب 
بأفغانســـتان أمـــس األربعـــاء أن مقاتليـــن 
طالبـــان  حركـــة  أعضـــاء  مـــن  إيرانييـــن 
و27 آخريـــن مـــن أعضـــاء الجماعـــة قتلوا 

فـــي اشـــتباكات شـــهدتها الواليـــة. وقـــال 
 209 شـــاهين  فرقـــة  باســـم  المتحـــدث 
األفغانيـــة، حنيـــف رضائـــي إن اإليرانيين 
همـــا: “المال أحمـــد والمال جنـــد هللا”، وكانا 

عضويـــن بارزيـــن فـــي حركة طالبـــان في 
إثـــر غـــارة جويـــة علـــى  فاريـــاب، وقتـــال 
منطقـــة “خواجه ســـبزبوش” فـــي الوالية. 
وأضـــاف رضائـــي: “تـــورط اإليرانيون في 

أحداث أمنية بأفغانستان، فقاموا بتسليح 
وتمويـــل الجماعـــات المخربـــة، لكـــن هذه 
أول مـــرة نرى فيها إيرانييـــن يقاتلون في 
صفوف جماعات إرهابية في أفغانستان”.

 ألول مرة.. مقتل مسلحين إيرانيين بصفوف “طالبان”

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية عواصم ـ وكاالت

قال���ت مص���ادر محلية إن ميليش���يات الحوثي الموالية إلي���ران دفعت بتعزيزات جديدة باتجاه مديريت���ي حيس والتحيتا، جنوبي 
محافظة الحديدة. وحس���ب المصادر، عززت المليش���يات مواقعها في منطقة الس���ويق في مديرية التحيتا بثالث دبابات وآليات 

عسكرية، ودفعت بآليات عسكرية وأسلحة ثقيلة إلى مديرية حيس.

ميليشــــيات  تصــــر  نفســــه،  الســــياق  وفــــي 
االنقالبييــــن على خرق اتفــــاق وقف إطالق 
النــــار الــــذي تــــم التوصــــل إليه في الســــويد، 
إذ قامــــت بقصــــف مواقــــع قــــوات المقاومــــة 
التابعــــة  الجــــاح  منطقــــة  فــــي  المشــــتركة 
لمديريــــة بيت الفقيه، ممــــا أدى إلصابة أحد 

أفراد المقاومة الوطنية اليمنية.
وحسب المصادر، قصف المتمردون األحياء 
الســــكنية في مركز مديرية التحيتا، وكذلك 
أحياء مواقع قوات المقاومة شرقي مدينة 
الحديــــدة، مشــــيرة إلــــى مقتل طفليــــن بلغم 

حوثي في حي المسناء جنوبي المدينة.
وفي مديرية “الصومعة” بمحافظة البيضاء 
وســــط البــــالد، قتل 4 من عناصر مليشــــيات 
الحوثــــي المواليــــة إليــــران، بنيــــران قــــوات 

المقاومة الشعبية.
عناصــــر  أن  ميدانيــــة  مصــــادر  وأفــــادت 
عربــــات  إلحــــدى  كميًنــــا  نصبــــوا  المقاومــــة، 
الميليشــــيات فــــي أحــــد الطرقــــات الرابطــــة 

بيــــن منطقـــة الفـــرع ومنطقـــة الحمـــراء، 
وأســـفر الكمين عـــن مقتل 4 مـــن عناصر 
المليشـــيات وإصابة آخريـــن، فيما ُدمرت 

العربة بشكل كلي.

قال مسؤول بالحزب الحاكم في السودان إن وثيقة “الجبهة الوطنية للتغيير” دعت القوات المسلحة إلى “االنقالب على الحكم”، 
وهذا أمر مرفوض. جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي أمس األربعاء عقدته أحزاب الحوار الوطني.

للحـــزب  السياســـي  القطـــاع  رئيـــس  وأضـــاف 
الحاكـــم عبـــد الرحمـــن الخضر أن “مـــا توصلت 
إليـــه أحـــزاب الجبهـــة الوطنية ينســـف الحوار 
الوطنـــي، وهـــو تصرف غير أخالقي، وينســـف 
المؤسسات القائمة”. والثالثاء، أعلنت “الجبهة 
الوطنيـــة للتغييـــر” )22 حزبـــا( وحـــزب األمـــة، 
المشـــاركان في الحوار الوطني، عزمهم تقديم 
مذكرة إلى الرئيس عمر البشـــير، يطالبانه فيها 
بتشـــكيل “مجلـــس ســـيادة انتقالـــي، لتســـيير 
شـــؤون البـــالد”، و”تشـــكيل حكومـــة قوميـــة”، 
فيمـــا أعلنت حركـــة “اإلصالح اآلن” انســـحابها 
مـــن الحكومة. ولم تنص الوثيقة صراحة على 
دعـــوة الرئيـــس البشـــير للتنحـــي عـــن الحكـــم، 
غيـــر أنهـــا طالبت بتشـــكيل “مجلـــس انتقالي”، 
كمـــا لم تتطـــرق إلى دور الجيش فـــي المرحلة 
االنتقاليـــة. ومنذ 19 ديســـمبر الماضي، تشـــهد 

البـــالد احتجاجـــات منـــددة بتدهـــور األوضاع 
المعيشـــية عمـــت عدة مـــدن بينهـــا الخرطوم، 
وشهد بعضها أعمال عنف. يقول مستخدمون 
الســـودانية تحجـــب  الســـلطات  إن  لالنترنـــت 

مواقع شهيرة للتواصل االجتماعي استخدمت 
فـــي تنظيـــم االحتجاجات، التي بدأت بســـبب 
علـــى  أخبارهـــا  ونشـــر  االقتصاديـــة،  األزمـــة 

مستوى البالد.

عناصر من الميليشيات الحوثية
مسيرة مناهضة للحكومة في الخرطوم

الس��ويد اتف��اق  التم��رد تص��ر عل��ى خ��رق  ميليش��يات  السودان يقيد الدخول على مواقع التواصل الحتواء االحتجاجات

تعزيزات حوثية في الحديدة “جبهة التغيير” تدعو إلى انقالب
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باتت الخدمات الطبية التي تقدم في مستش���فى الس���لمانية قضية تؤرق الكثير 
من المترددين والمرضى، وال أدل على هذا من عدد الشكاوى في وسائل اإلعالم 
ووس���ائل التواص���ل االجتماعي، كما حفل تقرير ديوان الرقاب���ة المالية واإلدارية 
بع���دد من المالحظ���ات حول التجاوزات ف���ي الحقل الطبّي، ولعل أش���دها تفاقم 
األخط���اء الطبية التي أفضى بعضه���ا إلى الوفاة حيث بلغ عددها خمس وفيات، 
لذا نعتقد أّنه البد من اتخاذ إجراءات حازمة وكفيلة بتصحيح األوضاع في كل 

المرافق التابعة للوزارة. 
الحديث عن الخدمات الصحية يقودنا بالضرورة إلى مناقشة صريحة لواحد من 
أهم المرافق بالسلمانية، ونعني قسم الطوارئ، ومن تشاء أقداره أن يزور القسم 
البّد أن يشعر بغياب عنصر التعامل الحسن، حيث إّن التعامل مع المترددين على 
الطوارئ يفتقد أبس���ط مبادئ المعاملة اإلنسانية، ربما يبرر العاملون في الكوادر 
الطبي���ة والتمريضية بأّن الضغط على القس���م هو الس���بب المباش���ر وراء عصبية 
األطب���اء، ما يدفع البعض منهم إلى ممارس���ة العن���ف اللفظي تجاه المرضى، وإذا 
افترضن���ا ج���دال أّن ما يس���اق م���ن أّن هناك أع���دادا هائلة ممن يت���م تحويلهم إلى 
الطوارئ بشكل يومي من المراكز الصحية فال يمكن تقبل أّن يتعرض أي مريض 

ألي شكل من أشكال اإلهانة. 

في اعتقدانا، إّن العامل األكبر في الفوضى التي تشهدها السلمانية عائد  «
بالدرجة األولى إلى غياب المفهوم اإلداري، فالزائر ال شك أنه يشعر بأنّه 
ال توجد هناك إدارة بالمعنى المتعارف عليه، بين الفينة واألخرى تجرى 
استبانات للوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن 

والمحزن أّن الذي يلمسه أي إنسان هو البطء، وإذا شئنا الدقة اإلهمال، 
فالذي هو غير منطقي أن يبقى أي مريض زهاء الساعة وربما أكثر 

حتى يتم تحويله على الطبيب مهما كانت الحالة الصحية، ثم إّن وزارة 
الصحة تعاني من نقص في الكوادر الطبية، والمفارقة أّن هناك عددا من 

األطباء االستشاريين وافقت الوزارة على تقاعدهم رغم أّن الوزارة بحاجة 
إلى خدماتهم... وال ندري لماذا يتم التفريط في الكفاءات الوطنية بهذه 

السهولة.

الخدمات الطبية في مستشفى السلمانية
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محمد المحفوظ

sm.adnan56
@hotmail.com
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األمير خليفة بن سلمان... 
بركة هذا الوطن

نحم���د هللا ونش���كره عل���ى س���المتك ي���ا قائ���د ه���ذا الوط���ن ون���وره وقلبه 
النابض س���يدي صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئي���س ال���وزراء الموقر حفظكم هللا ورعاكم، داعي���ن هللا العلي القدير أن 
يدي���م عليكم الصحة والعافية لمواصلة مس���يرة المج���د واالزدهار وتقدم 

البحرين.
إن الف���رح يتطاي���ر في كل بيت بس���المتك أيها القائد ال���ذي أوصلت البالد 
إلى طريق األمان، يا أطيب الناس قلبا وروحا وصاحب القلب الذي حمل 
كل أل���وان الروع���ة والمحبة والطيبة في ه���ذا العالم حتى صار أخضر، بل 

أكثر خضرة وإشعاعا من خضرة وإشعاعات الربيع.
س���يدي س���مو رئيس ال���وزراء حفظك���م هللا ورعاكم، يا رائ���د نهضتنا... إن 
محب���ة أه���ل البحرين لكم ب���كل أطيافهم ملحمة من الحب منقوش���ة على 
جدران التاريخ، فقد رفعت رأس���هم ورأس البحرين في مختلف المحافل 
ورس���مت الفرح���ة على ش���فاه جمي���ع المواطني���ن بمواقف س���موك األبوية 
وتضحياتك التي هي بمثابة الفردوس األخضر، فكل الش���عب متعلق بكم 
يا سيدي واعتاد على الدعاء لكم بموفور الصحة وطول العمر مع إشراقة 

كل يوم جديد، فأنتم بركة هذا الوطن وقوته وانتصاراته، وأنتم حفظكم 
هللا أنهار العطاء المتدفق الذي ليس له أي مثيل في التاريخ، أمير عظيم 
وضع���ت تاجا متوهجا من النجاح���ات والتميز على رأس الوطن وفتحت 
أبوابك ألبنائك المواطنين في مجلس���ك العامر الذي تختلط فيه المشاعر 
واألحاس���يس، مش���اعر الحب الحقيقي واألصيل للبحري���ن الغالية التي ال 

يمكن أن تخضر حقولها بدون ذكر اسم خليفة بن سلمان.

سيدي سمو رئيس الوزراء حفظكم الله ورعاكم.. إن شوق أبنائك  «
المواطنين ولهفتهم وحرقتهم للقائك مثل اشتياق البساتين 
والحقول لماء األمطار، فأنت فرحتهم وسندهم وأذرع الحنان 

والمحبة الخالصة، أنت يا سيدي من جعلت مزارعنا حبلى بكل الثمار 
وفرحتنا تلمع مع إشراقة كل فجر، وفتحت أبواب المستحيل لتقدم 

هذا الوطن وازدهاره ورفعته، قائد عظيم يتدفأ أبناؤك المواطنون 
بظالل أمنك ويرسمون خطواتهم األولى في دروب الحياة مع كل 

فجر بذكر اسمك الغالي.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

زراعة المستقبل 
وحصاد الماضي

تمتلئ الصحف العالمية في هذه الفترة، أي قرب نهاية العام الميالدي، أو 
بدايات العام الجديد غالًبا بملفات ينتظرها البعض بفارغ الصبر خصوًصا 
أصحاب االختصاص في المطبوعات المتخصصة والتي تصنف على أنها 

جادة ومؤثرة.
صحافتن���ا العربي���ة تجته���د أّيم���ا اجته���اد في الملف���ات االس���تعادية، وهي 
اس���تعادة ما جرى في العام الماضي، وتحري الدقة في التتبع الدقيق لما 
حدث منذ غّرة العام وحتى غرغرة س���اعاته األخيرة وهو يلفظ أنفاس���ه، 

مدّعمين هذا بالصور واألرقام. 
وترك���ز الصحاف���ة العربي���ة عموًم���ا في آخر الع���ام على ما تس���ميه مجاًنا ب� 
“اإلنجازات” لتجُردها على مرأى القارئ، واإلنجاز بحسب بعض القواميس 
األجنبي���ة الحديث���ة “ش���يء أنجز، والس���يما من خالل ق���درة فائقة، وجهد 
خ���اص، وش���جاعة كبي���رة، وما إلى ذل���ك؛ عمل عظي���م أو بطول���ي” )موقع 
القام���وس(، ومع ذل���ك فإن كثرة من الصحف العربية تصف أموًرا طبيعية 
واعتيادي���ة، وتق���ع من ضم���ن أعمال بعض الجه���ات وواجباته���ا، على أنها 
“إنج���ازات”، فيم���ا تغفل أكثر هذه الصح���ف، وخصوًصا العامة، الرس���مية، 
ع���ن اإلخفاقات التي حدثت ف���ي هذا العام لكي يجري العمل على تجنبها 

مستقباًل.
الن���وع اآلخر من الملفات الس���نوية، التي أتجّرأ عل���ى الجزم بافتقادها في 
صحافتن���ا العربية، بل في إعالمنا بش���كل عام، قراءة المس���تقبل المنظور 
بن���اء على الماض���ي القريب، وهو ما تب���َرع فيه مراكز الدراس���ات وقياس 
ال���رأي والرصد وغيرها من المراكز التي تش���تري الصحف الغربية التعاون 
معه���ا بأغلى األثمان لتقدم لقرائها صورة تخّيلية قريبة مما قد يواجهونه 
في األش���هر المقبلة، ألن القارئ س���بق أن عاش العام الماضي بكل ما فيه، 
ويري���د م���ن ينير ل���ه دهاليز ما س���يأتي، اعتماًدا على الخب���راء وليس على 
جماعتنا من “المراقبين” الذين لكثرتهم يش���عر المرء أن هناك مراقًبا وراء 
كل مواطن، فكم منا رصد في إعالم بالده ما يتوقع له مستقبل هذا البلد 

أو المنطقة في العام 2019؟!

سيكون اإلنسان ظالما لنفسه إن تنازل طوًعا عن قدراته العقلية في  «
تخيل المستقبل تخياًل مبنًيا على المعطيات، وعاش ليومه متغذًيا على 

ماضيه.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

2030

ك���م يفصلن���ا عن الع���ام 2030؟ نع���م، 11 عاًما فقط، ه���ل فعاًل كما يستش���رف الخبراء 
والمتخصص���ون أن���ه بحل���ول هذا العام س���ُتلغى 800 مليون وظيفة ح���ول العالم، بعد 
أن  يس���يطر عليه���ا ال���ذكاء االصطناعي، وبعد إحالل الروبوتات مكان البش���ر؟ مرعب 
التفكي���ر بأم���ر خطير كهذا، فكم عدد البش���ر الذين س���يبقون عاطلين عن العمل طوال 

حياتهم في كوكب األرض؟ وهل سنكون عالة على الحياة؟
المتخصص���ون ي���رون أن الوس���يلة الوحيدة الت���ي يمكن من خالله���ا مواجهة التحدي 
مع اآللة والحواس���يب والتكنولوجيا هو تغيير نمط التعليم الس���ائد في عالمنا اليوم، 
وال���ذي يعتم���د ف���ي أغلبه إن لم يكن كله ف���ي الكثير من الدول عل���ى المعرفة والعلوم 
التي بدأت منذ مئات األعوام، وال شيء غير المعرفة، دون أن يكون هناك نمط جديد 
م���ن التعلي���م قادر على بل���ورة إمكانات اإلنس���ان ومهاراته ليتمكن من منافس���ة اآللة، 
ويق���وم بم���ا ال تتمك���ن اآللة م���ن القيام ب���ه، خصوًص���ا أن اآللة وبفعل البش���ر أصبحت 
تتف���وق عل���ى صانعيها، فباتت أذكى من البش���ر، وأقدر على حل المش���كالت في وقت 

أقصر، وبجهد أقل.
البد من تهيئة أطفال اليوم ألنواع جديدة من العلوم، على أن تكون العملية التعليمية 
غير تقليدية، حتى ال تسهم بمخرجات تعتمد على الحفظ دون وعي أحياًنا، وأحايين 
كثي���رة حف���ظ مدته ال تتجاوز مدة الخ���روج من قاعة االمتح���ان، فتتبخر المعلومات 

كما يعترف الطلبة أنفسهم، عملية تعليمية تحاكي التطور الحاصل في التكنولوجيا، 
وال���ذي يتغي���ر ويتطور بس���رعة قد ال يتمكن البع���ض منا من اللحاق به���ا أو مجاراتها، 

فإن نجحنا اليوم في القضاء على األمية التقليدية، فلنهيئ أنفسنا لألمية الرقمية.
علين���ا أن نع���رف أن االمتح���ان الحقيقي الذي س���نوضع فيه خالل س���نوات معدودات 
ه���و تزايد عدد العاطلين عن العم���ل، وعدم كفاءة الخريجين للوظائف الجديدة التي 
سوف تفرض نفسها، وعدم خدمة تخصصات البعض بيئة سوق العمل اإللكترونية. 

علينا أن نعترف أننا ال نهيئ األجيال الجديدة لمنافسة شرسة مع اآلالت، وأن جل ما 
نقوم به هو الترنم بأن أسالفنا من القدماء كانوا علماء وأدباء وفالسفة. 

 

“تغيير نمط التعليم السائد في عالمنا اليوم، والذي يعتمد على المعرفة  «
والعلوم التي بدأت منذ مئات األعوام ضرورة قصوى، والبد أن يكون هناك 

نمط جديد من التعليم يبلور إمكانات اإلنسان ومهاراته ليتمكن من منافسة 
اآللة، وأن يقوم بما ال تتمكن اآللة من القيام به”.

ياسمينة: التحدي األكبر الذي علينا أن نواجهه اليوم هو تغيير أنماط التعليم  «
بشكل جذري.

yasmeeniat@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

ذكرت مصادر بأنه س����تتم إعادة افتتاح مزيد من الس����فارات العربية في 
العاصمة السورية دمشق خالل األيام المقبلة، كما ذكرت أن هناك توقعا 
بح����دوث انفراج����ات في العالق����ات الخليجي����ة والعربية م����ع الجمهورية 
الس����ورية خالل األيام القليلة المقبلة بما فيها إعادة فتح الس����فارات في 
دمش����ق، كما أفاد دبلوماس����ي عرب����ي، في تصريح لوكال����ة رويترز مؤخرًا 
بأن����ه يعتقد أن غالبية ال����دول األعضاء في الجامع����ة العربية تدعم قرار 

عودة العالقات مع سوريا.
لقد أعادت اإلمارات فتح س����فارتها في دمش����ق، كما أعلنت البحرين يوم 
الجمع����ة “اس����تمرار العم����ل في س����فارة مملك����ة البحرين ل����دى الجمهورية 

العربية السورية”.
هناك تساؤل قد يدور في األذهان... ترى هل األمر إعادة قراءة للمشهد 

السياسي الستشراف المستقبل؟
ف����ي نهاي����ة المط����اف لي����س هن����اك ع����داء أزل����ي بي����ن ال����دول وعل����ى وجه 
الخص����وص تلك الت����ي نش����اطرها قضايان����ا المصيرية نفس����ها، فضالً عن 
وح����دة اللغة والدين والع����ادات، ومفهوم الخالفات ال ينبغي تجزئته عن 
سياقه العام، فوجودها وعدمه مع توفر أسبابها وزوالها، وسنة هللا في 

خلقه أن الخالف ال يستثني أحدًا، حتى بين أفراد البيت الواحد.
ليس����ت هناك قطيعة رس����مية حتى ُيشِكل علينا البعض عودتها، التقارب 
الخليجي، بل والعربي ضرورة ملحة لوقف التمدد اإليراني في س����وريا، 

واللبيب من يستفيد من أخطاء الماضي.
كثيرون يحتاجون إعادة النظر في حس����اباتهم السابقة وتقييمها وعلى 
وجه الخصوص ضحايا ما سمي بالربيع العربي، وهو خريف، ومن سنن 
التاريخ أن في كل ش����ر خيرا، ولعل من فوائد ما حدث في س����وريا أنها 

كانت هولوكوست لإلرهابيين الذين لفظتهم دولهم.

وال يسعني سوى أن أقول... الله المستعان على القادم،  «
وتمنياتنا أن تكون القرارات الخليجية والعربية خطوة في االتجاه 

الصحيح.

العالقات الخليجية السورية... قراءة واقعية

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com
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نؤيد القرارات التأديبية 
من جانب إدارة النادي بحق 

الالعب المخطئ أمام مدربه أو 
إدارييه خصوصا إذا ثبت خطأ 

الالعب، ونتمنى أن تكون هناك 
مبادرات إيجابية لعودة المياه 
إلى مجاريها؛ للمصلحة العامة.

عقوبة اإليقاف بحق العب 
المحرق السالوي علي عباس 

باألمس تعيدنا للموسم الماضي 
كما حدث األمر نفسه مع األخوين 
أحمد ومحمد الدرازي، ما من شأنه 

ترك آثار سلبية على المستوى 
الفني للفريق بالمرحلة المقبلة 

المهمة.

انضمت شركة زين لالتصاالت لقائمة الشركات الراعية والمساهمة في دعم 
مسابقة كأس جاللة الملك لكرة القدم ومسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز 

لكرة القدم للموسم الرياضي 2018 -  2019. 

وأشاد رئيس االتحاد البحريني لكرة 
الق���دم الش���يخ عل���ي ب���ن خليف���ة آل 
خليفة برعاية ش���ركة زين لالتصاالت 
للمس���ابقتين، مؤكًدا أن ه���ذه الرعاية 
النج���اح  تحقي���ق  عل���ى  س���تنعكس 
المطل���وب، مضيًف���ا أن ه���ذه الرعاي���ة 
تؤكد حرص الش���ركة على مساهمتها 
المتواصلة في دعم مختلف األنشطة 
والفعالي���ات الرياضي���ة بالمملك���ة، بما 
يدف���ع الحرك���ة الش���بابية والرياضية 
لمزي���د م���ن التط���ور والنم���اء، وال���ذي 
يتواف���ق م���ع تطلع���ات عاه���ل الب���الد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف���ة بالنه���وض به���ذا الجان���ب 
الحي���وي، ويس���هم ف���ي ترجمة جهود 
ممثل جاللة المل���ك لألعمال الخيرية 
المجل���س  رئي���س  الش���باب  وش���ؤون 
رئي���س  والرياض���ة  للش���باب  األعل���ى 
س���مو  البحريني���ة  األولمبي���ة  اللجن���ة 
الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة، في 
س���بيل تحقيق أعلى معدالت النجاح 
في األلع���اب الرياضية من خالل رفع 
الرياضيي���ن،  ومس���توى  مس���توياتها 
األمر الذي يحق���ق المزيد من النتائج 
المش���رفة ف���ي مختل���ف المش���اركات 
والبط���والت القارية والدولية، موجًها 
ش���كره وتقديره لرئيس مجلس إدارة 
الش���ركة الش���يخ أحم���د ب���ن عل���ي آل 
خليفة والمدير العام بالش���ركة محمد 
زي���ن العابدي���ن، على التفاع���ل المميز 

للشركة لدعم المسابقتين. 
مجل���س  رئي���س  أك���د  جانب���ه،  م���ن   
إدارة ش���ركة زين لالتصاالت الش���يخ 
أحم���د بن عل���ي آل خليف���ة عن فخره 
الدع���م لمس���ابقة  واعت���زازه بتقدي���م 
الق���دم  لك���رة  المل���ك  جالل���ة  كأس 
ومسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز 
لكرة الق���دم، مضيًفا أن ه���ذه الرعاية 
تأت���ي انطالًق���ا م���ن ح���رص واهتمام 

الشركة على دعم الفعاليات الشبابية 
والرياضية، بما يسهم في تفعيل دور 
الش���ركات والمؤسسات في المشاركة 
الحقيقي���ة والفاعل���ة في دع���م قطاع 
الش���باب والرياضة بالمملكة، مش���يًرا 
إل���ى أن الش���ركة حريص���ة كذلك على 
نجاح المس���ابقات الكروية الرس���مية، 
به���دف المس���اهمة ف���ي تنفي���ذ رؤي���ة 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
2022 لتطوير كرة القدم البحرينية. 

 وأش���ار الش���يخ أحم���د ب���ن عل���ي إلى 
أن رعاية ش���ركة زي���ن لبطولتي كأس 
المل���ك ودوري ناصر ب���ن حمد الممتاز 
تأتي إيماًنا من الشركة بأهمية تقديم 
للمس���ابقات  المختلف���ة  الدع���م  س���بل 
بش���عبية  تحظ���ى  والت���ي  الكروي���ة، 

واسعة ومتابعة كبيرة. 
 ولف���ت الش���يخ أحم���د ب���ن عل���ي إلى 
التعاون مع القائمين على المسابقتين 
من أجل إظهارهما في أفضل صورة، 
مؤك���ًدا أن ش���ركة زي���ن س���باقة دائًما 
لدعم أنش���طة االتحاد البحريني لكرة 

القدم. 
وقال “إننا نعتز بهذه الرعاية الكريمة 
ودوري  الك���ؤوس  أغل���ى  لمس���ابقة 
ونفخ���ر  الممت���از،  حم���د  ب���ن  ناص���ر 
ف���ي أن نك���ون ش���ركاء ف���ي النج���اح 
التنظيمي واإلداري عبر تقديم الدعم 

والمساهمة”.

الشيخ علي بن خليفة الشيخ أحمد بن علي 

علي بن خليفة يش��يد بمس��اهمتها في إنجاح المس��ابقتين

“زين” ترعى كأس الملك ودوري ناصر 16

اختتم���ت أخي���را البطول���ة الودية والمس���مى ببطولة أم الم���دن األولى لكرة الق���دم والتي 
ش���ارك فيه���ا 12 فريًقا يمثل���ون معظم فرجان مدين���ة المحرق العريق���ة )أم المدن( وجرت 
مبارياته���ا عل���ى ملعب حديقة الكازينو في وس���ط المحرق برعاي���ة المحرقاوي المخضرم 

محمد العليوي العب ومدير الكرة األسبق في نادي المحرق الرياضي. 

وِفي المب���اراة النهائية للبطولة، تفّوق فريق 
فري���ق ستيش���ن على فري���ق فري���ج البنائين 
بثالث���ة أه���داف مقاب���ل ه���دف واح���د بع���د 
مباراة قوية وحماسية من الطرفين، وبذلك 
أح���رز ستيش���ن كأس بطول���ة أم الم���دن في 
نس���ختها األول���ى وحص���ل عل���ى الميداليات 
الذهبي���ة وقد توجهم ب���كاس البطولة راعي 
حفل الختام العميد فواز بن حس���ن الحس���ن 
وراع���ي البطول���ة الرياضي محم���د العليوي، 
وحصل فريق فريج البنائين على ميداليات 

المركز الثاني. 
للبطول���ة  النهائي���ة  المب���اراة  إقام���ة  وقب���ل 

بي���ن  اس���تعراضية  ودي���ة  مب���اراة  أقيم���ت 
منتخ���ب محافظة المح���رق ومنتخب باقي 
م���ن  العدي���د  مثله���م  والت���ي  المحافظ���ات 
الالعبي���ن الدوليين الس���ابقين ال���ذي هدموا 

الكرة البحرينية على مدار سنوات طويلة.
 حي���ث فاز في هذه المباراة األخوية الودية 
فريق منتخب باق���ي المحافظات بعد تغلبه 
على فريق منتخب المحرق بنتيجة خمس���ة 
أهداف ألربع���ة بضربات الح���ظ الترجيحية 
بع���د تعادلهم���ا ف���ي الوقت األصل���ي بهدفين 
ل���كل منهم���ا وحم���ل فري���ق منتخ���ب باق���ي 
الك���رة  نج���وم  مب���اراة  كأس  المحافظ���ات 

البحرينية. 
وف���ي الخت���ام، ت���م تكري���م الفري���ق المثال���ي 
للبطول���ة وهو فري���ق ديوانية البي���ت العود، 
وحص���ل عل���ى كأس ه���داف البطول���ة العب 
فريق ديواني���ة بوش���يخة عبدالعزيز فيصل 
برصي���د 17 هدًفا. وفاز بجائزة افضل العب 

ف���ي البطول���ة الع���ب فري���ق الحي���اك طاه���ر 
بجائزته���ا  فائ���ز  ح���ارس  وأفض���ل  الصائ���غ، 
عب���دهللا أحمد حارس مرمى فريق البنائين، 
وف���از بجائ���زة أفض���ل إداري فري���ق الكابتن 
راشد البورشيد إداري فريق شباب الكازينو. 
هذا، وقد قام راعي البطولة الرياضي محمد 

العلي���وي ف���ي نهاي���ة حف���ل الخت���ام بتكريم 
راع���ي الحف���ل الختام���ي العمي���د ف���واز ب���ن 
حسن الحس���ن وش���كره على حضوره اليوم 
الختام���ي للبطولة. وكرم العليوي الكثير من 
الش���خصيات والرياضيي���ن القدام���ى الذي���ن 
قدم���وا الكثي���ر للرياض���ة والك���رة البحرينية 

م���ن مدينة أم الم���دن المحرق، وبعد ذلك تم 
تكري���م المدربي���ن الوطنيي���ن الذي���ن حققوا 
إنج���ازات عدي���دة لك���رة الق���دم البحريني���ة 
المميزي���ن  الح���كام  فئ���ة  تكري���م  ت���م  ث���م 
الرياض���ة  خدم���وا  الذي���ن  والمخضرمي���ن 
والك���رة البحريني���ة لس���نوات طوي���ل، وبع���د 
ذل���ك ت���م تكريم فئ���ة اإلعالميي���ن المميزين 
الرياض���ة  خدم���وا  الذي���ن  والمخضرمي���ن 
والكرة البحرينية لس���نوات طويلة، وتكريم 
فئة الالعبين المميزين والمخضرمين الذين 
خدموا الرياضة والكرة البحرينية لس���نوات 
طويل���ة. وقدم نبيل العريف���ي رئيس اللجنة 
���ا إلى راعي  المنظم���ة للبطول���ة درًع���ا تذكاريًّ

البطولة محمد العليوي.

اللجنة اإلعالمية

“ستيشن” يتّوج بكأس “أم المدن”

جانب من التتويج

بدوره، قال المدير العام في شركة “زين” محمد زين العابدين إن تقديم الرعاية يعكس اهتمام الشركة بالقطاع الرياضي.  
وأوضح أن ش���ركة زين س���تكون شريًكا مس���اهًما في تحقيق النجاح للبطولتين اللتين تحظيان باهتمام واسع وكبير من 

قبل جميع األطراف، الفًتا إلى أن الرعاية ستسهم في توفير أسباب النجاح التنظيمي للبطولتين. 
 وأش���ار محمد زين العابدين إلى أن رعاية زين تأتي ضمن إطار خطة الش���ركة في دعم الفعاليات الكروية، تماش���ًيا مع 

رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تطوير الرياضة البحرينية. 
 وقال في ختام تصريحه: “ش���ركة زين س���باقة دائما لدعم الش���باب، وتقديم هذه الرعاية تفتح المزيد من آفاق التعاون 

المستقبلي للمساهمة في تعزيز األنشطة الكروية”.

العابدين: “زين” سباقة في دعم الشباب

محمد زين العابدين

“المنامة” يلتقي “Rain Or Shine” الفلبيني
ج��م��اه��ي��ر ال����ك����رة ال��ب��رت��ق��ال��ي��ة ع���ل���ى م���وع���د ال����ي����وم م����ن اإلث��������ارة وال��م��ت��ع��ة

 Rain Or Shine س���تكون جماهي���ر المنامة على موع���د اليوم )الخميس( لمتابع���ة فريقها األول حينما يلتقي فري���ق
الفلبيني، في مباراة ودية تقام على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم في تمام الساعة 7.30 مساًء.

وم���ن المؤم���ل أن تمتل���ئ مدرج���ات 
خصوًص���ا  الزعي���م  بأنص���ار  الصال���ة 
وأيًض���ا  عموًم���ا  اللعب���ة  وعش���اق 
البحري���ن  ف���ي  الفلبيني���ة  للجالي���ات 
لمتابع���ة اللق���اء وخصوًصا أن الفريق 
ومكان���ة  بس���معة  يحظ���ى  الفلبين���ي 
ا  مرموق���ة عل���ى صعي���د اللعب���ة محليًّ
ا ويمتلك أس���ماء ذا ش���عبية  وخارجيًّ

كبيرة.
ومن المتوق���ع أن يزج مدرب المنامة 
عقي���ل مي���الد بعناص���ره البديل���ة في 
ه���ذا اللق���اء ألخ���ذ فرصته���م باللع���ب 
واكتس���اب الخب���رة واالحت���كاك، كون 
غالبي���ة العبيه لم يس���تردوا عافيتهم 

بع���د األداء الكبي���ر ال���ذي قدم���وه في 
مباراة الدوري مساء الثالثاء.

ويعتب���ر “Rain Or Shine” من أفضل 
تأس���س  حي���ث  الفلبيني���ة،  الف���رق 
الموس���م  وه���و   2006 ع���ام  الفري���ق 
األول ال���ذي ش���هد ظه���وره بال���دوري 
الفلبين���ي للمحترفين، كما نال الفريق 
عل���ى العدي���د م���ن األلق���اب المحلي���ة 
 2012 عام���ي  ال���كأس  بطول���ة  منه���ا 
و2015. وش���ارك الفري���ق ف���ي الكثير 
م���ن المس���ابقات القاري���ة واإلقليمية، 
وآخره���ا المش���اركة ببطول���ة األندي���ة 

اآلسيوية في الموسم الماضي.
الم���درب  الفري���ق  تدري���ب   ويتول���ى 

 ،”Caloy Garcia“ الفلبين���ي  القدي���ر 
ويعتبر العب���ا الفريق James Yap و
Beau Belga أب���رز نجوم كرة الس���لة 
الفلبيني���ة، وهما العبان في المنتخب 
الوطن���ي الفلبين���ي، إذ مث���ال منتخب 
الفلبي���ن في دورة األلعاب اآلس���يوية 

.2018
 Yap وحق���ق نج���م الفري���ق الالع���ب
بطول���ة ال���دوري الفلبين���ي للمحرفين 
س���بعة أع���وام، كم���ا حصل عل���ى لقب 
أفض���ل الع���ب ش���امل في موس���مين، 
وحصل على جائزة أفضل العب أربع 
م���رات في نهائيات ال���دوري، واختير 
أيًضا ل�15 مرة في فريق كل النجوم. 

أّم���ا الالعب Belga، فقد حقق بطولة 
كل  فري���ق  ومث���ل  مرتي���ن  ال���دوري 
نج���وم في 3 مناس���بات، وه���و واحد 
من أكثر الالعبين شعبية في الدوري 
الفلبين���ي، حيث يتمّي���ز بالصالبة في 

اللعب.
 Rain Or“ وتأت���ي اس���تضافة فري���ق
Shine” الفلبيني بحس���ب ما صرح به 
االتحاد البحريني لكرة الس���لة، ضمن 
مبادرة اس���تقطاب األندية اآلسيوية 

للبحري���ن، لما لها من أهمية من خالل 
خ���وض األندي���ة الوطني���ة مث���ل هذه 
المباري���ات م���ع ف���رق له���ا مكانتها في 
لعب���ة كرة الس���لة على مس���توى عاٍل، 
إذ إن دع���وة الف���رق األجنبي���ة لمث���ل 
ه���ذه اللق���اءات الودي���ة ه���ي تأكي���د 
على الس���معة الطيبة الت���ي تتمتع بها 
كرة الس���لة البحرينية وعلى ظهورها 
القاري���ة  المس���ابقات  ف���ي  المس���تمر 
والدولية، األمر الذي بال ش���ك سينال 
من خالل���ه األندية الوطني���ة المردود 
أم���ام  اللع���ب  خ���الل  م���ن  اإليجاب���ي 
ه���ذه الفرق الت���ي تتمتع بمس���تويات 
فنية متطورة، وس���تحقق االستفادة 
الفني���ة  الناحيتي���ن  م���ن  المطلوب���ة 

والبدنية.

حسن علي

علي مجيد

3 يناير 2019 الخميس
27 ربيع الثاني 1440

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية

غ���ادر الفري���ق األول لك���رة الطاولة بن���ادي البحرين أم���س األربعاء 
متوجًه���ا إل���ى مدينة دبي بدولة اإلم���ارات العربية المتحدة لخوض 
معس���كر تدريبي استعداًدا للمشاركة في النسخة الثانية من بطولة 
كأس دول غ���رب آس���يا لألندي���ة الت���ي س���تقام بالمملك���ة األردني���ة 

الهاشمية خالل الفترة من 30 يناير لغاية 2 فبراير المقبل.

ويت���رأس الوف���د مدي���ر الفريق 
عيسى الحداد وكال من الكابتن 
والالعبي���ن  بوحج���ي  حم���د 
حسين الهاش���مي وراشد خالد 
ولؤي جمال والمدرب “بورس”.
وقال الحداد ل� “البالد سبورت” 
إن الفريق س���يخوض المعسكر 
بن���ادي النص���ر اإلمارات���ي لغاية 
10 يناي���ر الجاري وس���يخوض 
خالله ع���دة مباريات وحصص 
تدريبي���ة مكثف���ة خصوًصا في 
ظل وج���ود عدد م���ن الالعبين 
به���دف  هن���اك،  والممرني���ن 

إل���ى أعل���ى مراح���ل  الوص���ول 
واالس���تفادة  الفنية  الجاهزي���ة 
م���ن المعس���كر، مش���يًرا إلى أن 
مجل���س إدارة ن���ادي البحري���ن 
ح���رص عل���ى توفير المعس���كر 
بأفض���ل  الالعبي���ن  لتجهي���ز 
ص���ورة ليتمكنوا من المنافس���ة 
بق���وة عل���ى لق���ب غ���رب آس���يا 
كان  الفري���ق  وأن  خصوًص���ا 
ق���د حص���د المرك���ز الثال���ث في 
واآلم���ال  األخي���رة  النس���خة 
معق���ودة على الفري���ق لتحقيق 

المركز األول.

وأوضح الحداد أن طموحات الفريق ارتفعت في ظل الدعم والرعاية  «
التي حظي بها الفريق من مجلس اإلدارة، مؤكًدا حرص الالعبين 
على االنتظام في المعسكر وتحقيق أكبر قدر من االستفادة بما 

ينعكس على مستوياتهم وعطائهم خالل البطولة التي ستشارك 
فيها نخبة من أبرز أندية دول غرب آسيا.

طاولة “البحرين” تقيم معسكًرا بدبي

فواز الحسن 
ومحمد العليوي 

تّوجا األبطال 
وكّرما القدامى



ف���ي الوق���ت ال���ذي نطالب في���ه الالعبي���ن والطاق���م الفن���ي واإلداري والجماهير أيًض���ا بالهدوء 
وُحس���ن المعامل���ة م���ع طاق���م التحكيم وع���دم التدخل بش���ؤونه، نج���د بعض الح���كام يفقدون 
ا من جه���ة وفي مدى صحة إطالق  أعصابه���م ويكون���ون تحت الضغط وه���ذا يؤثر عليهم ذهنيًّ

صافرتهم من جهة أخرى، وبات األمر واضًحا للمشاهدين في الصالة.

نزاه���ة وكف���اءة  ف���ي  التش���كيك  لس���نا بص���دد 
الح���كام، ولس���نا مم���ن ُيطال���ب بإلغ���اء القان���ون 
وفرضها على المخطئين، ولكننا نطالب ونتمنى 
أن يحالفه���م التوفي���ق ف���ي ذل���ك لك���ي تخ���رج 
المباريات إلى بر األمان دون انفالت جماهيري 
وعصبي���ة العبي���ن، وه���ذا ما حدث ف���ي مباراة 
األم���س األول وكذل���ك لق���اء األهل���ي والرف���اع 

ومباريات أخرى.  رس���التنا إلى القائمين باتحاد 
اللعب���ة، األدوار المقبلة أكثر أهمية وحساس���ية 
والب���د أن نبع���د الح���كام المحليين عن الش���حن 
والضغط الجماهي���ري، ومعاودة الكّرة بانتداب 
حكام من الخارج ومزجهم بالطاقم المحلي أو 
فتح الباب لألندية الراغبة في جلب حكام من 

الخارج على نفقتها الخاصة.

التحكيم المحلي ما له وما عليه

ال شيء يعلو على الداهية “واين”
له ظ��ه��ور  أول  ف���ي  ج���ي  س���ي  ت��خ��ذل  ال��ل��ي��اق��ة 

إن كان لمحترف الس���لة معايير خاصة، فهي دون شك تتمثل في محترف 
المنامة الداهية واين تشيزم، الذي حتى اآلن يؤدي دوره على أكمل وجه 

وبات مصدر الثقة والطمأنينة للجماهير المنامية.
واي���ن ال���ذي يتح���ّرك ف���ي كل أرج���اء الملعب ويص���ّوب من داخ���ل وخارج 
القوس بهدوء وثقة عالية، لعب 37 دقيقة، ساهم من خاللها في إحراز 29 
نقطة منها 4 ثالثيات و16 نقطة من تحت الحلق عبر مختلف األلعاب التي 
تثير االس���تغراب والدهش���ة. كان نقطة فارقة في صفوف المنامة بدفاعه 
الج���اد والمحك���م عل���ى العب���ي المح���رق وبدهائ���ه ف���ي الجان���ب الهجومي 
وإيجاد الحلول للتسجيل، ولم يهدأ له بال حتى انتهت المباراة وهو فائز.  
في الجهة األخرى، رغم وصوله منذ أس���بوع تقريًبا من موعد مباراة القمة 
ومباشرته لتدريبات المحرق، إال أن محترف األخير سي جي لوحظ عليه 
ا مع سرعة وإثارة  اإلجهاد والتعب منذ الربع الثاني تقريًبا وهذا وضح جليًّ
المجريات في الربعين األخيرين الذي جعله يفتقد للتركيز الدفاعي وأيًضا 
الهجومي رغم سعيه الحثيث لمساعدة زمالئه. سي جي رغم غيابه الكبير 
ع���ن دورينا وأول���ى مبارياته كانت أم���ام المنامة إال أنه اس���تطاع وعبر 38 
دقيقة أن يثبت نفس���ه جيدا بقوة هجومية ب� 19 نقطة ودفاع جيد أحبط 

واين يتفوق على سي جيمن خالله محاوالت عدة لهجوم المنامة.

الخميس

حتى ساعات ما قبل اللقاء كانت مشاركة ميثم جميل مع المنامة موضع 
شك؛ بسبب إصابة إصبع يده اليسرى، إال أنه لفت األنظار للمستوى الكبير 

الذي قدمه طيلة 37 دقيقة لعبها وللنقاط الذي ساهم بها )18 نقطة(.
غالبية النقاط التي س���جلها في س���لة المحرق أتت بأوقات صعبة وثمينة 
خصوًص���ا الثالثي���ات، واأله���م م���ن ذل���ك لع���ب دوًرا ف���ي التق���اط الكرات 
الهجومي���ة لفريق���ه بمع���دل 6 وه���و رقم كبي���ر إذا ما أعدنا الذك���ر “الكرات 
الهجومي���ة”، وكان “مش���اغًبا” داخ���ل منطق���ة المحرق الدفاعية ومس���اهًما 

كبيًرا في هذا االنتصار.
في الجهة األخرى، المعدل التهديفي لالعب المحرق بدر عبدهللا جاسم 
)10 نقاط( وسيد كاظم ماجد )4 نقاط(، وهذا بكل تأكيد ليس معدلهما 
الحقيق���ي أو الطبيع���ي من خ���الل 34 دقيقة لعباها كالهم���ا. وما قدمه 
“الب���در” ف���ي هذه المب���اراة تحدي���ًدا والمباري���ات المهمة كالرف���اع أيًضا، 
لي���س ما هو مأمول من���ه ومنتظر واألمر ينطبق على ماجد الذي خالف 
التوقع���ات تماًما. قد يكون س���وء التوفيق س���بًبا لما كان���ا عليه باألمس 
األول ولكن في مختلف المباريات الس���ابقة معدالتهما التهديفية تعتبر 
مثالية ويعتبران من أس���باب الفوز التي حققه���ا األحمر طيلة الجوالت 

الماضية.

ميثم جميل في مواجهة سيد كاظم ماجد

ت��راج��ع ك��ب��ي��ر وم��ؤث��ر ل��م��س��ت��وى “ال���ب���در” وك��اظ��م

رغم اإلصابة.. الجميل يتألق

حظي���ت مب���اراة القم���ة الس���الوية التي جمع���ت المنام���ة والمحرق ضمن 
الجولة الحادية عشرة من دوري زين ألندية الدرجة األولى، بالكثير من 

المشاهدات واألحداث داخل وخارج أرضية الميدان. 

المب���اراة انته���ت بع���د تقلب���ات ف���ي 
 40 م���دار  عل���ى  والنتيج���ة  األداء 
دقيقة كان أبطالها سواعد الالعبين 
الذي���ن قدم���وا وجب���ة دس���مة ف���ي 
أولى أيام الس���نة الجدي���دة، وأيًضا 
المح���رق  جماهي���ر  دور  ننس���ى  ال 
والمنام���ة الذي���ن م���ألوا المدرجات 
من���ذ وقت مبكر، وأضافوا الجمالية 
وطبوله���م  وش���يالتهم  بأهازيجه���م 

التنافسية.
اإلث���ارة  م���ن  تخ���ل  ل���م  مواجه���ة 
والندي���ة بأرضي���ة المي���دان وعل���ى 
المدرجات كع���ادة لقاءات الفريقين 

منتظ���رة  قم���ة  وكان���ت  الس���ابقة، 
“كف���ت ووفت” بوعدها رغم النقص 
الع���ددي في صفوف الفريقين الذي 
بلغ 5 العبين لهم ثقلهم الفني وهم: 
أحم���د عزيز، حس���ن ن���وروز، محمد 
قرب���ان )المنام���ة(، محم���د ال���درازي 

وعلي شكر هللا )المحرق(. 
“البالد سبورت” يستعرض فيما يلي 
أبرز النق���اط التي أدت لفوز المنامة 
م���ن جه���ة وأطاح���ت بالمح���رق من 
جه���ة أخ���رى، والتط���ّرق إل���ى بعض 
الفني���ة والتحكيمي���ة  األم���ور منه���ا 

واإلدارية والتنظيمية.

األح�����داث أب�����رز  ي��س��ت��ع��رض  س����ب����ورت”   ^“

القمة السالوية بين المنامة والمحرق “كّفت ووّفت”... ولكن؟!

احتجاجات واسعة على القرارات التحكيمية
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سبورتسبورت

المناميون ساورهم الشك قبل اللقاء فيما إذا كان لغياب قائدهم النجم أحمد عزيز تأثير كبير على الفريق عموًما 
وعلى مركز صانع اللعب خصوًصا، إال أن حس���ين ش���اكر “التايغر” أوصل رس���الته للجميع بأن المنامة يلعب ويفوز 

“بمن حضر”.

ش���اكر ف���رض نفس���ه بم���ا للكلم���ة م���ن 
معن���ى م���ن خ���الل 36 دقيق���ة لعبه���ا 
تول���ى فيه���ا صناع���ة اللعب م���ن جهة 
وتس���جيل النق���اط م���ن جه���ة أخ���رى، 
بتحركات���ه  كبي���رة  بص���ورة  وب���رز 
الدفاعية والهجومي���ة بمعية زمالئه. 
“التايغ���ر” في الوقت ال���ذي أحرز فيه 
14 نقط���ة منها 3 ثالثي���ات، تمكن من 
صناع���ة 13 ك���رة حاس���مة وه���ذا رقم 

مميز للغاية.
المقاب���ل، واص���ل أحم���د حس���ن  ف���ي 
المح���رق  صف���وف  ف���ي  نجوميت���ه 
بتس���جيله )30 نقطة( منها 5 ثالثيات 
ول���ه 6 محاوالت ف���ي صناعة الكرات 
الحاسمة. هذه األرقام ليست بجديدة 
على “رئة الفريق”، فهو دائًما ما يبهرنا 
بمثل هذه المس���تويات الالفتة سواء 

أكان فريقه غالًبا أم خاسًرا. 

حسن لعب 39 دقيقة، قام  «

بكل شيء في الجوانب 

الدفاعية والهجومية 

وبتحركات عالية وفكر عال، إال 

أن ذلك لم يسعف فريقه في 

تحقيق الفوز المنتظر؛ 

كون اليد الواحدة ال 

تصفق.

لكن  ك���ال���ع���ادة  ن��ج��م  ال��������درازي 
ت��ص��ّف��ق ال  ال������واح������دة  ال����ي����د 

سبورت

“التايغر” يفرض نفسه بقوة

أحمد الدرازي بجانب حسين شاكر

علي مجيد

جانب من اللقاء سي جي يعاون الدرازي على النهوض

ق���د تكون مباراة أمس األول الثالثاء هي األولى 
في مسيرة الالعب علي عباس التي يشارك فيها 
ل���� 8 دقائ���ق فقط من أص���ل 40 دقيقة منذ ارتدى 
قمي���ص المح���رق لفئ���ة الرج���ال. فم���درب الفريق 
جيرم���ك زّج بالالعب إثر التغييرات التي أجراها 
في الربع الثاني، ولكن هي مجرد دقائق معدودة 
وإذا بالالع���ب يه���م بالخ���روج لكي يج���ري عملية 
االس���تبدال، وحينه���ا أبدى علي عب���اس امتعاضه 
من ه���ذه العملية بش���كل واض���ح للجميع، ودخل 
ف���ي محادثة ش���ديدة اللهجة مع اندفاع جس���دي 
وتوجي���ه إش���ارات الي���د إلداري فريق���ه حس���ين 
الدرازي وكأنه المتس���بب في هذا التغيير، وس���ط 
تفاجؤ المدرب ومساعده أحمد نجاة لما يحدث.

عباس والدرازي وجًها لوجه
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الق���دم  لك���رة  البحرين���ي  االتح���اد  ب���ذل 
جه���وًدا كبي���رة خ���ال األي���ام الماضي���ة من 
أج���ل ضم���ان الحض���ور الجماهي���ري خل���ف 
منتخبنا الوطن���ي األول لكرة القدم، والذي 
سيدشن يوم 5 يناير الجاري مشاركته في 
نهائي���ات كأس آس���يا 2019 التي تحتضنها 
1 فبراي���ر  5 يناي���ر وحت���ى  اإلم���ارات م���ن 
المقبل.وس���يفتتح منتخبن���ا مباريات بلقاء 

الس���بت  اإلم���ارات  منتخ���ب  المس���تضيف 
المقبل.وعقد االتحاد البحريني لكرة القدم 
سلس���لة م���ن االجتماع���ات م���ع العدي���د من 
الجهات والشركات، لدعم مشوار المنتخب 
األول ف���ي النهائي���ات اآلس���يوية، إذ نج���ح 
االتح���اد ف���ي االتف���اق مع ش���ركة بتلكو من 
أج���ل توفي���ر طائرة خاصة لنق���ل الجماهير 
لمب���اراة االفتت���اح الت���ي س���تجمع “األحمر” 

س���توفر  إذ  يناي���ر،   5 ي���وم  اإلم���ارات  م���ع 
الش���ركة طائ���رة خاصة تس���ع 213 ش���خًصا 
س���يتواجدون خل���ف المنتخ���ب في اس���تاد 
مدين���ة زاي���د الرياضي���ة بأبوظب���ي مس���رح 

المواجهة االفتتاحية. 
���ا لمتابعة  وسيش���كل االتح���اد فريًق���ا خاصًّ
ع���ن  أعل���ن  أن  بع���د  الجماهي���ر،  تس���جيل 
س���ابق  وق���ت  ف���ي  للتس���جيل  التفاصي���ل 

أمس. وفي هذا الصدد، أكد رئيس االتحاد 
البحرين���ي لك���رة الق���دم الش���يخ عل���ي ب���ن 
خليفة بن أحمد آل خليفة، أن تقديم الدعم 
من قبل بتلكو يعد أمًرا ليس بالغريب على 
الش���ركة الوطني���ة، الت���ي كان���ت وم���ا زالت 
والرياض���ة  الوطني���ة  للمنتخب���ات  داعم���ة 
الدع���م  ه���ذا  أن  إل���ى  وأش���ار  البحريني���ة. 
يعب���ر ع���ن التع���اون الوثي���ق بي���ن االتح���اد 
وبتلكو، في س���بيل توفير كافة سبل الدعم 
للمنتخب الوطني في النهائيات اآلسيوية، 

معرًب���ا عن ش���كره وتقديره لمجل���س إدارة 
شركة بتلكو على نقل الجماهير وتواجدهم 
خل���ف منتخ���ب باده���م ف���ي االس���تحقاق 
القاري.وأك���د الش���يخ عل���ي ب���ن خليف���ة بن 
أحم���د آل خليف���ة، أن الحض���ور الجماهيري 
خل���ف المنتخ���ب في اإلمارات سيس���هم با 
ش���ك في التحفي���ز لاعبي “األحم���ر” الذين 
س���يبدعون ويحققون النتائ���ج التي يتطلع 
إليها الجميع من خال بداية إيجابية بدًءا 

الشيخ علي بن خليفةمن مباراة االفتتاح.

توفير طائرة خاصة لجماهير االفتتاح
“ب��ت��ل��ك��و” ت��س��ان��د “األح����م����ر” أم�����ام اإلم��������ارات ب���ك���أس آس��ي��ا

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

يقي���م االتح���اد البحرين���ي لك���رة الي���د 
للمدربي���ن  تدريبي���ة  دراس���ات  دورة 
 ،)C( المستجدين للمس���توى التدريبي
وذلك خال الفترة ما بين العاش���ر من 
الش���هر الحالي وحتى السابع عشر من 

الشهر نفسه.
المحاض���ر  ال���دورة  ف���ي  ويحاض���ر   
باالتح���اد الدول���ي لك���رة الي���د الدكتور 
نبي���ل ط���ه حس���ين، وس���يكون الب���اب 
مفتوًح���ا أم���ام الراغبي���ن م���ن العبين 
مقيمي���ن  أو  محليي���ن  ومدربي���ن 

باإلضافة إلى طلبة الجامعة.
 وأك���د رئي���س لجن���ة التطوير عيس���ى 
محس���ن باالتح���اد أن ال���دورة س���تقام 
ومس���ائية  صباحي���ة  فترتي���ن  عل���ى 
الرس���مية  الش���هادة  عل���ى  للحص���ول 
المعتم���دة للتدري���ب، وإنها س���تتضمن 
المتعلق���ة  المح���اور  م���ن  العدي���د 
محاض���رات  وس���يتخللها  بالتدري���ب، 
نظري���ة وعملي���ة تتن���اول فيه���ا أصول 
التدريب الحديث وربطها بالتغييرات 

التي طرأت على اللعبة.

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي
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يس���تعد االتح���اد البحريني لأللع���اب الذهني���ة واإللكترونية إلط���اق حزمة من 
الفعالي���ات المحلي���ة والبط���والت الدولي���ة للع���ام 2019 لأللعاب الش���عبية تحت 

مسمى “شعبية 2019”.

وبه���ذا الص���دد ص���رح رئي���س اللجن���ة 
األلع���اب الش���عبية خال���د الح���ادي: بعد 
تقديم حزمة من الفعاليات والبطوالت 
الت���ي أقامته���ا لجن���ة األلعاب الش���عبية 
باالتح���اد البحرين���ي لأللع���اب الذهنية 
 ،2018 الع���ام  خ���ال  واإللكتروني���ة 
تعت���زم اللجنة إط���اق اس���تراتيجيتها 
“ش���عبية  مس���مى  تح���ت   2019 للع���ام 
2019” والتي ستكون انطاقه جديدة 
لمس���يرة األلعاب الش���عبية ف���ي مملكة 
إحي���اء  إع���ادة  أج���ل  م���ن  البحري���ن؛ 
م���وروث المملك���ة الش���عبي والحف���اظ 
علي���ه ألجي���ال المس���تقبل وبوابة عبور 

للمشاركات العربية والدولية.
 2018 خ���ال  الح���ادي:  وأض���اف   
الش���عبية  األلع���اب  لجن���ة  اس���تطاعت 
أن تط���ور نه���ج عملها م���ن خال جهود 
وعطاء أعضاء لجنة األلعاب الش���عبية 

باالتح���اد وذلك في تقدي���م العديد من 
البطوالت المحلية في لعبتي الدومينو 
والدام���ة الت���ي أش���رف عل���ى تحكيمها 
المعتمدي���ن  محكم���ي  م���ن  مجموع���ة 
لأللع���اب  البحرين���ي  االتح���اد  ل���دى 
الذهنية واإللكترونية، مما القت إقباالً 
جماهيرًي���ا كبي���ًرا خ���ال الع���ام 2018، 
وكان���ت ختامه���ا بطولة العي���د الوطني 

للدامة والدومينو بمشاركة 42 العبا.

 وقال الحادي: من أهم النقاط التي  «
سنتحرك على تنفيذها هي اضافة 

العديد من األلعاب الشعبية بجانب 
لعبتي الدومينو والدامة ونشر 
األلعاب الشعبية بين السيدات 

واألطفال والحصول على العضوية 
الدولية لدى االتحاد الدولي للدامة 

“FMJD” وإقامة بطولة البحرين 
الدولية للدامة خالل شهر يونيو 

2019 والكثير من البرامج الطموحة.

إستراتيجية بمسمى “شعبية 2019” دورة مدربين اليد

تستأنف اليوم األشواط التمهيدية لبطولة مهد السلوقي العربي في منطقة الصبخة بقرية البحرين الدولية لسباقات القدرة وذلك 
ضمن موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد الذي يقام برعاية كريمة من ممثل جالة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس 

المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينيةالسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

الس���لوقي  مه���د  إقام���ة بطول���ة   ويأت���ي 
رياض���ات  لجن���ة  م���ن  بتنظي���م  العرب���ي 
الموروث الشعبي التابعة للجنة األولمبية 
البحريني���ة، حي���ث يقام الي���وم الخميس 
الثان���ي  التمهي���دي  الش���وط  منافس���ات 
للبطولة بمشاركة عشرات المالكين وذلك 

في الذكور واإلناث في جميع الفئات.
 وكانت لجنة رياضات الموروث الشعبي 
قد أقامت الش���وط التمهي���دي األول قبل 
أسبوعين بمشاركة واسعة من قبل ماك 

السلوقي في مملكة البحرين.
 م���ن جانبه، أك���د راش���د الرميحي رئيس 
لجنة الس���لوقي بلجنة رياضات الموروث 
الش���عبي أن الش���وط التمهي���دي سيش���هد 
مش���اركة كبي���رة م���ن قب���ل الم���اك وذلك 

لمس���افة كيلو ونصف الكيل���و، متوقًعا أن 
تك���ون المنافس���ة قوية للتأهل لألش���واط 

النهائية المحلية.
المنافس���ات  أن  إل���ى  الرميح���ي  وأش���ار   

س���وف تبدأ ظهر الي���وم )الخميس( وذلك 
هوي���ة  ومعرف���ة  المش���اركين  لتصفي���ة 
المتأهلين لألشواط النهائية في مختلف 

الفئات.

شعار موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد  راشد الرميحي

استئناف األشواط التمهيدية لبطولة مهد السلوقي العربي

موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد

عالي يهزم بني جمرة ويعتلي المركز الخامس
م��واج��ه��ة ق��وي��ة ب��ي��ن األه��ل��ي وال��ن��ج��م��ة ب����دوري ال��ط��ائ��رة ال��ي��وم

حق���ق ن���ادي عالي فوزه الثاني بدوري الدرجة األولى للك���رة الطائرة بعدما هزم بني 
جم���رة بثاثة أش���واط مقابل ش���وط، ف���ي المباراة الت���ي أقيمت بينهما مس���اء أمس 
األربعاء على صالة االتحاد بمدينة عيسى الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة 
من المس���ابقة؛ ليضمن بقاءه بدوري الكبار بنس���بة كبيرة بعد العروض الرائعة التي 
قدمه���ا، فيم���ا ب���ات بني جم���رة قريبا من الهب���وط إذا لم يس���تعيد توازنه في القس���م 

الثاني.

األول  بالش���وط  ف���از  جم���رة  بن���ي  وكان 
31/29 قب���ل أن يف���وز عال���ي باألش���واط 

الثاثة 25/23، 25/14، 25/22.ِ
وبذلك فقد نجح “أبناء الفخار” في اعتاء 
المرك���ز الخامس ب� 6 نقاط متقدمين على 
النص���ر الذي تراجع إلى المركز الس���ادس، 
فيما تلقى بني جمرة الخس���ارة السادسة 
عل���ى التوال���ي برصيد خ���ال م���ن النقاط؛ 

ليقبع في مؤخرة الترتيب.
جمع���ت  الت���ي  األول���ى  المب���اراة  وف���ي 

منتخب الشباب والبسيتين تمكن األخير 
من الف���وز 25/23، 26/24، 26/24؛ ليحرز 
ف���وزا معنوي���ا دون احتس���اب نقاطه في 

الموقف العام للفرق.
منافس���ات  الخمي���س  الي���وم  وتس���تمر 
الجول���ة الثامن���ة والت���ي س���تختتم بلقاء 
إذ  6 مس���اء،  الس���اعة  األهل���ي والنجم���ة 
يدخل النس���ور المواجه���ة بقيادة المدرب 
الوطن���ي رض���ا عل���ي وف���ي رصيدهم 12 
نقط���ة في المركز الراب���ع من 4 انتصارات 

وخس���ارة واح���دة، أم���ا النجم���ة بقي���ادة 
الم���درب مش���عل ترك���ي فإن���ه يمتلك في 
رصي���ده 14 نقطة في المرك���ز الثالث من 

5 هزائ���م وخس���ارة واح���دة، والفائ���ز من 
كا الفريقين س���يضمن بق���اءه في المركز 

الثالث.
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حددت اللجنة المنظمة لدوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم 
الموع���د الجديد النطاقة مس���ابقة الدوري ف���ي 13 يناير الجاري 

على أن تكون بطولة السباعيات في 10 الجاري. 

االجتم���اع  خ���ال  ذل���ك  ج���اء 
الخام���س ال���ذي اقامت���ه اللجنة 
مع مندوبي الفرق برئاسة مازن 
العم���ران ف���ي مجل���س العم���ران 
ف���ي أب���و عش���يرة. وق���د رح���ب 
ف���ي  المنظم���ة  اللجن���ة  رئي���س 
بداية االجتماع بالجميع، وأثنى 
عل���ى جهودهم وبحرصهم على 
المس���ابقة.  إلنج���اح  المش���اركة 
وت���م خ���ال االجتم���اع اعتم���اد 
مش���اركة 5 ف���رق في المس���ابقة 
جارمك���و،  بابك���و،  ألب���ا،  وه���ي 
االتف���اق  التطوي���ر.  الكهرم���اء، 
عل���ى اختيار ملع���ب نادي بابكو 
مباري���ات  الحتض���ان  بعوال���ي 
وناقش���ت  الثال���ث.  المس���ابقات 

اللجن���ة مراح���ل االس���تعدادات 
والجاهزي���ة الت���ي وصل���ت إلى 
مراحل متقدم���ة خصوصًا وأن 
م���ع  س���ابقًا  تواصل���ت  اللجن���ة 
االتح���اد البحريني لك���رة القدم 
واألم���ور  التنس���يق  أج���ل  م���ن 
الفني���ة وم���ا يتعل���ق بالحص���ول 
عل���ى الح���كام إلدارة مباري���ات 

المسابقات الثاث. 

ووجهت اللجنة المنظمة  «
الشكر والتقدير إلى شركة 
نفط البحرين “بابكو” على 

التعاون والدعم الالمحدود 
الذي ازاح جميع المعوقات، 

وسهلت عملية إقامة أنشطة 
اللجنة المنظمة.

13 يناير انطالقة دوري الشركات
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يتقدم رئيس مجلس إدارة مركز ش���باب دمس���تان النائب أحمد يوس���ف 
الدمس���تاني وأعضاء مجلس اإلدارة بجزيل الش���كر والعرفان إلى ممثل 
جالة الملك لألعمال الخيرية وش���ئون الش���باب رئي���س المجلس األعلى 
للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الشيخ ناصر 
ا بمبلغ 5 آالف  بن حمد آل خليفة على منح المراكز الشبابية دعًما إضافيًّ
دين���ار، وذل���ك بعد التقري���ر الذي رفع���ه وزير ش���ؤون الش���باب والرياضة 
أيمن المؤيد إلى س���موه ضمن مب���ادرات البرنامج الوطني لتطوير قطاع 
الشباب والرياضة “استجابة” لتكون البحرين عاصمة للشباب والرياضة.

هذا، ويتمنى مجلس إدارة مركز شباب دمستان من “الشباب والرياضة” 
مزيًدا من االستجابة لمطالب المركز الضرورية التى طال انتظارها.

من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة مركز شباب كرزكان منصور الفردان 
ع���ن بالغ ش���كره وعظيم تقديره لس���مو الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة 
عل���ى ما تفّضل به س���موه من من���ح المراكز الش���بابية دعم���ًا إضافيًا، مما 
يع���ّزز م���ن مكانة المراكز الش���بابية كرافد مهم من روافد العمل الش���بابي 
ف���ي مملك���ة البحري���ن وهو دلي���ل على المكان���ة التي يحظى بها الش���باب 

البحريني لدى سموه.

 واس���تطرد الفردان حديثه بأن المراكز الش���بابية تمثل مركًزا الستقطاب 
الش���باب إلب���راز مواهبهم وأنش���طتهم س���واء عل���ى الصعي���د الرياضي أم 
الثقافي أم االجتماعي أم الفني والمسرحي من خال العديد من البرامج 
واألنش���طة الت���ي تقدمها تلك المراكز لمختلف فئ���ات المجتمع وباألخص 

فئات الشباب خاصة بعد رفع تعديل سن الشباب إلى 35 عاًما.

ضم���ن إط���ار مباري���ات الجول���ة األول���ى لبطول���ة دلمون 
للدواج���ن األول���ى لك���رة الص���االت أقيمت ي���وم الثاثاء 
1 يناي���ر مبارات���ان، التق���ى ف���ي المب���اراة األول���ى فري���ق 
التساهل للمقاوالت بالش���ركة العامة للدواجن، وانتهى 

بفوز التساهل ب� 9 أهداف مقابل 8.

سجل للتساهل كل من: عيسى إبراهيم )4 أهداف(، علي حسين 
)3 أه���داف(، حس���ين حميد )هدفان(، بينما س���جل أهداف العامة 
للدواج���ن عل���ي المحرقي )3 أه���داف(، ميرزا عبداالل���ه )هدفان(، 

جعفر علي )هدفان(، وهدف لعبدالنبي الحر.
وحص���ل كابتن فريق التس���اهل للمقاوالت الاعب علي حس���ين 
عل���ى جائ���زة أفضل العب ف���ي المباراة. وفي لقاء ل���ه مع اللجنة 
اإلعامي���ة للبطول���ة أب���دى م���دى إعجاب���ه بالمس���توى التنظيمي 
للبطول���ة ف���ي نس���ختها األول���ى متمني���ا اس���تمرار اقامته���ا ف���ي 
الس���نوات المقبل���ة. وع���ن المب���اراة أبدى رض���اه بالظف���ر بالثاث 
نقاط وهو األهم بغض النظر عن المس���توى الذي يأمل أن يرتفع 

تدريجيا مع المباريات المقبلة.
وف���ي اللقاء الثاني الذي جمع بين فريقي التأمينات االجتماعية 
وكام تيليك���وم ال���ذي تس���يد العب���وه الملع���ب، وس���يطروا على 
المب���اراة بش���كل كامل ليس���جلوا فوزا عريضا ب���� 9 أهداف مقابل 
هدفي���ن، س���جل لفري���ق كام الاع���ب س���لمان الم���ا )5 أهداف(، 
وه���دف واح���د لكل من أحم���د النجار، فيزان بخش، س���يد جعفر 
القصاب وسيد أحمد، بينما سجل للتأمينات االجتماعية يوسف 

المهيزع وعبدالرحمن حافظ.

أحمد الدمستاني منصور الفردان 

جانب من المنافسات

دع��م المراك��ز الش��بابية يع��ّزز مكانته��ا ف��ي المملك��ة “التس��اهل” و “تيليكوم” يكتس��حان “الدواج��ن” و “التأمينات”

الدمستاني والفردان يشكران ناصر بن حمد منافسات “دلمون للدواجن” للصاالت

حسن علي



قال عمر السومة، مهاجم منتخب سوريا، إن اللقاء األول مع فلسطين هو األهم في 
بطولة أمم آسيا التي تستضيفها اإلمارات، مشيرا إلى أن النقاط الثالث األولى هي 
الت���ي ترف���ع الحال���ة المعنوية أكثر ل���دى الالعبين، ليبدأ بعدها الخ���ط التصاعدي نحو 

التأهل للدور الثاني.

وأضاف الس���ومة ف���ي تصريح���ات صحفية 
“نح���ن ق���ادرون عل���ى الوص���ول إل���ى أدوار 
ش���يء  ال  ألن���ه  البطول���ة،  ف���ي  متقدم���ة 

مس���تحيل ف���ي عال���م ك���رة القدم، وال س���يما 
أن بطولة آس���يا تختلف ع���ن التصفيات فال 
يوج���د تعوي���ض ألي خس���ارة، وخاص���ة أن 

التحضي���رات واالس���تعدادات كان���ت مثالية 
م���ن خ���الل المباري���ات الودي���ة الت���ي عززت 

االنسجام والتفاهم بين الالعبين”.
وتابع السومة: “يبقى الهدف األول واألخير 
ه���و إح���راز مرك���ز يلي���ق بمنتخبن���ا وإس���عاد 
كل المتابعي���ن وإثبات قدرتن���ا على تحقيق 
اإلنج���از في أصعب الظروف، وال س���يما أنه 
يتناف���س ف���ي البطول���ة أفضل العبي آس���يا 
على إحراز لقب الهداف بمس���اعدة زمالئهم 

الالعبين”.
وب���دوره قال المدافع أحم���د الصالح “نطمح 
لحصد اللقب القاري في اإلمارات، وهذا هو 
الوع���د الذي قطع���ه الالعبون على أنفس���هم 
بع���د ضي���اع حل���م بل���وغ موندي���ال روس���يا 
على يد أس���تراليا، وجاهزية نسور قاسيون 
للمنافسة على لقب بطولة أمم آسيا مرتفعة، 
وهي تحتاج استعدادًا قويًا، ال يقل أبدًا عن 

التحضير لنهائيات كأس العالم”.

وعن مواجهة فلسطين في  «
الجولة األولى، أضاف الصالح: 

“منتخب فلسطين يملك 
مجموعة كبيرة من المحترفين، 

كما أنه فريق قوي يستحق 
االحترام والتقدير، وسنسعى 
لتحقيق نتيجة إيجابية حتى 

نتمكن من خوض المباراتين في 
الدور األول أمام األردن وأستراليا 

عمر السومةبثقة أكبر وأمان أكثر”.

السومة: تحضيرات سوريا ألمم آسيا مثالية
الجماهير وإس���ع���اد  م��ت��ق��دم  م��رك��ز  إح����راز  واألخ���ي���ر  األول  ال��ه��دف 

وكاالت

ش���هد العب���و منتخ���ب البحري���ن لكرة 
مس���تجدات  ع���ن  محاض���رة  الق���دم، 
التحكيمي���ة والفني���ة، والت���ي  األم���ور 
قدمها الحكم الدولي الكويتي السابق 
س���عد كميل، صباح أم���س، بمقر إقامة 
المنتخ���ب، قبل ب���دء بطولة كأس أمم 

آسيا.
البحرين���ي  المنتخ���ب  بعث���ة  وكان���ت 
الثالث���اء،  مس���اء  لإلم���ارات،  وصل���ت 
س���فارة  ممث���ل  اس���تقبالها  ف���ي  وكان 

مملكة البحرين في اإلمارات.
وحظي���ت بعث���ة المنتخ���ب البحرين���ي 
لجن���ة  قب���ل  م���ن  متمي���ز  باس���تقبال 
االس���تقبال والضياف���ة التابعة لبطولة 

كأس أمم آسيا.
كما حضر الجه���از اإلداري واإلعالمي، 
ل���كأس  التحضيري���ة  االجتماع���ات 
آسيا، والتي ش���ارك فيها كل من مدير 
المنتخ���ب عارف عبدالرزاق، واإلداري 
عب���دهللا  واإلداري  إبراهي���م،  نبي���ل 
المط���وع، والمنس���ق اإلعالم���ي محمد 

عبدالغفار.

وكاالت

وكاالت

وكاالت
���ح مظفر جب���ار، م���درب الصناع���ات الكهربائية، المنتخ���ب العراقي،  رشَّ
لبل���وغ نص���ف نهائ���ي كأس آس���يا، وتوقع تأه���ل منتخب عم���ان إلى ثمن 

النهائي.

وقال جبار في تصريحات إعالمية: 
تك����ن  ل����م  التجريبي����ة  “المباري����ات 
مقياًسا حقيقًيا ذات يوم للمنتخبات 
المش����اركة ف����ي كأس آس����يا، رغم أنَّ 

نتائجها ُتعدُّ دافًعا معنوًيا للفريق”.
عل���ى  الحك���م  يمك���ن  “ال  وأض���اف 
خ���الل  م���ن  كاتانيت���ش  الم���درب 
النتائ���ج وبم���ا أنَّ المباري���ات كان���ت 
غير منقولة فإنَّن���ا نجهل من خاللها 
إليه���ا  لج���أ  الت���ي  اللع���ب  طريق���ة 

كاتانيتش”.
الت���ي  الخط���وات  ذل���ك  “م���ع  ���د  وأكَّ
يتخذه���ا الم���درب تدلل عل���ى قيمة 

عمله”.
وأوض���ح “المنتخ���ب العراقي يضم 
العبي���ن مميزين، كثي���ر منهم ُيجيد 
اللع���ب بأكث���ر م���ن مرك���ز م���ا يمن���ح 
م���ن  التغيي���رات  إج���راء  الم���درب 
ف���ي  والتحك���م  التش���كيل  داخ���ل 

أس���لوب اللعب، خاصة العبي الثلث 
ع���دة خي���ارات  الهجوم���ي، وهن���اك 
تمك���ن المدرب من المن���اورة، خالل 

دقائق المباراة”.
���د “المنتخ���ب العراق���ي، مؤه���ل  وأكَّ
لتج���اوز ف���رق المجموع���ة، والتأهل 
بصحب���ة إي���ران لثم���ن النهائ���ي، ب���ل 
والمض���ي قدًما، حتى نصف النهائي 

على األقل”.
وس���بق للمدرب مظفر جبار، تدريب 
ظف���ار العمان���ي، م���ا يجعل���ه خبي���ًرا 

بالكرة العمانية.
وفي هذا الصدد، قال “المجموعة  «

السادسة التي يلعب بها منتخب 
عمان صعبة، لكنه قادر على التأهل 

كأفضل ثالث عن المجموعة، لكن 
في ثمن النهائي من الصعب على 

الفريق المرور؛ ألنه سيصطدم 
بمنتخبات قوية”.

العراق مرشح لنصف النهائي محاضرة 
تحكيمية

أعلنت اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس أمم آس���يا، بالتعاون مع الهيئة االتحادية للهوية والجنس���ية في دولة اإلمارات، 
ع���ن مب���ادرة مميزة يحظى بموجبها جميع المس���افرين القادمي���ن والمغادرين عبر مطارات الدولة الرئيس���ية بأختام دخول وخروج 

تحمل شعار “كأس آسيا اإلمارات 2019” على جواز سفرهم طوال مدة البطولة.

وبحس���ب موقع صحيف���ة “االتح���اد” اإلماراتية 
فإن هذه الخطوة، تس���تهدف توس���يع االحتفاء 
الجنس���يات  جمي���ع  إل���ى  البطول���ة  باس���تضافة 

والثقافات، من مختلف أنحاء العالم.
وتأت���ي ه���ذه الخط���وة، ف���ي الوقت ال���ذي تضع 
اس���تعدادًا  األخي���رة  لمس���اتها  اإلم���ارات  دول���ة 
النط���الق البطول���ة، الت���ي ستش���هد 51 مب���اراة 
موزع���ة عل���ى 8 مالع���ب عالمية ف���ي أربع مدن 

هي العين وأبوظبي ودبي والشارقة.
وق���ال مدي���ر البطول���ة، ع���ارف حم���د العوان���ي: 
ش���عار  بوض���ع  خ���اص  ت���ذكار  تقدي���م  “يمث���ل 
ج���وازات  عل���ى  اإلم���ارات  آس���يا  بطول���ة كأس 
المس���افرين م���ن مختل���ف أنح���اء العال���م عب���ر 
مطارات الدولة، خط���وة جديدة ضمن برامجنا 
الت���ي تعكس اعتزازنا بتنظي���م البطولة، وتؤكد 

التزامن���ا المتواص���ل بتحقي���ق أهدافه���ا بتالقي 
كاف���ة ش���عوب القارة عب���ر كرة الق���دم في وطن 

التسامح”.
وأض���اف: “حريصون في اللجن���ة المحلية العليا 

عل���ى تقدي���م المب���ادرات المهم���ة، الت���ي تحق���ق 
اإلضاف���ة واإلبه���ار التنظيمي، وم���ن خالل هذه 
المبادرة سنس���هم في توس���يع أهداف البطولة، 

والوصول بأهدافها إلى كافة شعوب القارة”.

شعار كأس آسيا باإلمارات

توسيع االحتفاء باستضافة البطولة لجميع الجنسيات والثقافات

شعار كأس آسيا على جوازات المسافرين

تنطلق منافس���ات النس���خة ال� 17 من بطولة كأس آس���يا على األراضي اإلماراتية، 
السبت المقبل، في ظل مشاركة 24 فريًقا ألول مرة في التاريخ.

وتب���دأ البطول���ة ي���وم 5 يناي���ر الج���اري، 
ش���هر  م���ن  األول  ف���ي  تنته���ي  أن  عل���ى 
فبراي���ر المقب���ل، حي���ث س���تقام المب���اراة 
االفتتاحي���ة والنهائية على ملعب مدينة 

زايد الرياضية.
وتشهد بطولة كأس آسيا 2019 مشاركة 
العديد من المنتخب���ات، التي تضم عدًدا 
هائ���اًل م���ن نج���وم الدوري���ات األوروبي���ة 
المختلفة، يستعرضها على النحو التالي:

أندية البوندسليجا

المش���اركة  المنتخب���ات  قوائ���م  تض���م 
ف���ي كأس آس���يا 2019 ع���ددا كبي���را من 
الالعبين الذين ينش���طون في الدوريات 
األلمانية، البوندسليجا والدرجة األولى.

وتأت���ي أندي���ة ألماني���ا عل���ى رأس قائمة 
األندي���ة األوروبي���ة األكث���ر تمثي���ال ف���ي 

البطولة، بإجمالي 12 العبا.
ويأتي الك���وري الجنوبي جي دونج ون، 
الع���ب أوجس���بورج، عل���ى رأس القائمة، 
إضاف���ة لليابان���ي جينكي هاراجوتش���ي، 

العب هانوفر.
كم���ا يتواج���د الثنائ���ي الك���وري الجنوبي 
ول���ي  )هامب���ورج(  تش���ان  ه���ي  هوان���ج 

تشونج يونج )بوخوم(.

المالعب اإلنجليزية

يتواج���د عدد كبي���ر من العب���ي الفريق 
اإلنجليزية في البطولة اآلس���يوية هذا 
الع���ام، عل���ى رأس���هم الك���وري الجنوبي 

هيون���ج مي���ن س���ون، مهاج���م توتنهام، 
إلى جان���ب مواطنه كي س���ونج يونج، 

العب نيوكاسل يونايتد.
بع���ض  األس���ترالي  المنتخ���ب  ويض���م 

العبي األندية اإلنجليزية، على رأسهم 
الثنائ���ي ماثيو ريان، ح���ارس برايتون، 
وماس���يمو لونج���و، الع���ب كوين���ز بارك 

رينجرز.

وتض���م قائم���ة إي���ران نج���م برايت���ون، 
عل���ي رض���ا جاهانباخش، كم���ا يتواجد 
موت���و،  يوش���ينوري  اليابان���ي  الثنائ���ي 
العب نيوكاسل، ومايا يوشيدا، مدافع 

ساوثهامبتون.
وتأتي األندية اإلنجليزية خلف األلمان 
في القائمة، بوجود 9 العبين ينشطون 
والدرج���ة  البريميرلي���ج  مالع���ب  ف���ي 

األولى.

وجود على استحياء

العبي���ن   5 وج���ود  البطول���ة  وتش���هد 
ينش���طون في ال���دوري الروس���ي، على 
رأس���هم األوزبكي إلدور ش���وموردوف، 
مي���الد  واإليران���ي  روس���توف،  الع���ب 
محمدي، نجم أخمات جروزني، إضافة 
لمواطن���ه س���ردار أزم���ون، الع���ب روبن 

كازان.
أم���ا الدوري اإلس���باني، فُيمث���ل بالعب 

جاك���و  اليابان���ي  ه���و  فق���ط  وحي���د 
شيباساكي، نجم خيتافي.

ومن مالعب الكالتش���يو، هناك المدافع 
العراقي علي عدنان، الذي يلعب ضمن 
صف���وف فري���ق أتاالنت���ا، بينم���ا تض���م 
قائم���ة كوري���ا الش���مالية الثنائ���ي ه���ان 
كوان���ج س���ونج وش���وي س���ونج هيوك، 
اللذي���ن يلعب���ان ضم���ن فريقي بريش���يا 

وأريزو، في الدرجات األدنى.
وتض���م قوائم المنتخبات العربية عدًدا 
أوروب���ا،  ف���ي  المحترفي���ن  م���ن  قلي���اًل 
أبرزهم الثنائي اللبناني باس���ل جرادي، 
الكروات���ي،  س���بليت  هاي���دوك  الع���ب 
أبول���ون  مهاج���م  الحل���وي،  وه���الل 

اليوناني.
وينشط أيًضا المهاجم األردني موسى 
التعمري ضمن صفوف أبويل نيقوسيا 
القبرصي، والبحريني عبدهللا يوس���ف 

هالل، مهاجم بوهيميانز التشيكي.

وكاالت

نجوم الكرة اآلسيوية يتربعون على العرش األوروبي

يوشينوري موتو هيونج مين سون

14 العبا أردنيا يشاركون ألول مرة
الثمانية دور  ح��اج��ز  ك��س��ر  ف��ي  يتمثل  ج��دي��د  إن��ج��از  ع��ن  ال��ب��ح��ث 

يتأه���ب المنتخب األردني الفتتاح مش���اركته الرابعة في كأس آس���يا لك���رة القدم التي 
تنطلق في اإلمارات، الس���بت المقبل، بحثا عن إنجاز جديد يتمثل في كس���ر حاجز دور 

الثمانية.

ويعتم���د منتخ���ب األردن ف���ي كأس آس���يا 
عل���ى تش���كيلة حديث���ة، تش���هد تواج���د 14 

العبا سيشاركون ألول مرة في البطولة.
ويتواج���د حالي���ا م���ع منتخ���ب األردن، 10 
العبي���ن فق���ط مم���ن س���بق له���م المش���اركة 
ف���ي كأس آس���يا، وهم عامر ش���فيع )2004، 
 ،2011( مرج���ان  وس���عيد   ،)2015  ،2011
 ،)2015  ،2011( ياس���ين  ومعت���ز   ،)2015
وأنس بني ياس���ين )2011، 2015(، وأحمد 
عب���د الس���تار )2015(، به���اء عب���د الرحم���ن 
صال���ح   ،)2015( خط���اب  ط���ارق   ،)2011(
رات���ب )2015(، خلي���ل بني عطي���ة )2015(، 

يوسف الرواشدة )2015(.
وستشهد نسخة اإلمارات 2019، المشاركة 

محم���د  الع���رب،  ي���زن  م���ن:  ل���كل  األول���ى 
الباش���ا، براء مرعي، فراس ش���لباية، س���الم 
العجالي���ن، عبيدة الس���مارنة، أحمد س���مير، 
أحمد عرسان، يزن ثلجي، ياسين البخيت، 
موس���ى التعمري، بهاء فيصل وعدي القرا، 
إل���ى جانب إحس���ان حداد ال���ذي قد يدخل 
القائمة في اليومين المقبلين على حس���اب 

العب آخر.
بوركلمان���ز،  فيت���ال  البلجيك���ي  وأعل���ن 
قائم���ة منتخب األردن لكأس آس���يا 2019، 
وضمت: عامر ش���فيع، معتز ياس���ين، أحمد 
عب���د الس���تار، طارق خط���اب، ي���زن العرب، 
محم���د الباش���ا، أن���س بن���ي ياس���ين، ب���راء 
مرع���ي، ف���راس ش���لباية، س���الم العجالي���ن، 

بهاء عبد الرحمن، عبيدة الس���مارنة، خليل 
بن���ي عطي���ة، أحمد س���مير، س���عيد مرجان، 
صال���ح رات���ب، يوس���ف الرواش���دة، أحم���د 

البخي���ت،  ياس���ين  ثلج���ي،  ي���زن  عرس���ان، 
موس���ى التعمري، بهاء فيصل وعدي القرا، 

إلى جانب إحسان حداد.

منتخب األردن لكرة القدم

وكاالت
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وكاالت

وصلت بعثة المنتخب الفلس���طيني األول لكرة القدم، أمس األربعاء، 
إل���ى مط���ار دب���ي الدول���ي، قادم���ة م���ن العاصم���ة القطري���ة، الدوح���ة، 

للمشاركة في كأس آسيا التي تنطلق السبت المقبل في اإلمارات.

ويلعب المنتخب الفلس���طيني، 
الثاني���ة  المجموع���ة  ضم���ن 
بالبطولة، مع أس���تراليا، حاملة 

اللقب، وسوريا، واألردن.
كان ف���ي اس���تقبال المنتخ���ب، 
حشٌد كبير من أبناء الجاليتين 
والعربي���ة،  الفلس���طينية، 
فلس���طين  س���فير  يتقدمه���م 

باإلمارات عصام مصالحة.
الفلس���طينية  الجالي���ة  وع���ن 
خنف���ر،  مهن���د  اإلم���ارات  ف���ي 
التنفي���ذي  المكت���ب  وعض���و 
للجنة األوليمبية الفلس���طينية 
حس���ن ش���عث، وعضو االتحاد 
الفلس���طيني لكرة القدم صالح 
الجعب���ري، رئي���س البعث���ة ف���ي 

اإلمارات .
كان المنتخ���ب الوطن���ي، غادر 
الش���هر  م���ن   7 ف���ي  فلس���طين 
للدوح���ة  متوجًه���ا  الماض���ي، 
حي���ث أق���ام معس���كًرا تدريبًيا 
امتد حتى مطلع العام الجديد.

وزار الل���واء جبري���ل الرج���وب 
الفلس���طيني،  االتح���اد  رئي���س 
زاره  كم���ا  مرتي���ن،  المعس���كر 

العديد من عشاق الفدائي.

وبدأ المنتخب، اعتبارًا من  «
مساء األمس، استعداداته 

ألول مواجهة في كأس آسيا، 
مع سوريا، يوم األحد المقبل 

في إمارة الشارقة.

استقبال حاشد لبعثة فلسطين



قمة مفصلية
قال برناردو سيلفا العب وسط مانشستر سيتي إنه سيكون من الصعب على فريقه تشديد 
الخن���اق عل���ى ليفربول إذا لم يخرج منتص���ًرا من مواجهتهما في ال���دوري اإلنجليزي الممتاز 

لكرة القدم اليوم الخميس.

ويس����تضيف س����يتي صاح����ب المرك����ز الثالث 
االتح����اد.  ملع����ب  عل����ى  ليفرب����ول  منافس����ه 
ويتص����در الفري����ق الزائ����ر ال����دوري برصيد 54 
نقطة من 20 مباراة متفوًقا بس����بع نقاط على 
فري����ق المدرب بي����ب جوارديوال ال����ذي يتأخر 

بنقطة وراء توتنهام صاحب المركز الثاني.
وأبلغ سيلفا الصحفيين ”نعلم أن الضغط أكبر 
علينا ألننا إذا لم نفز فإنه سيكون من الصعب 

تشديد الخناق على ليفربول“.
وتاب����ع ”يتعي����ن الف����وز ب����كل مب����اراة م����ن أجل 

اللحاق بهم وتضييق الفارق وهو ما سنحاول 
القيام به في المباراة المقبلة.

”نعل����م أنن����ا نتأخ����ر بس����بع نق����اط عنه����م وإذا 
فزن����ا س����يتقلص الفارق إلى أرب����ع نقاط. األمر 
يختل����ف بي����ن 7 و4 نق����اط. س����نحاول الضغط 

عليهم“.
ولم يخس����ر ليفرب����ول في ال����دوري حتى اآلن 
ويملك أقوى خط دفاع حيث لم تهتز شباكه 

سوى 8 مرات.
وأضاف س����يلفا قبل أن يش����يد بباقي خطوط 

ش����باكهم  نظاف����ة  عل����ى  ”حافظ����وا  ليفرب����ول 
ف����ي مباري����ات كثي����رة. يملك����ون دفاًع����ا مثيًرا 

لإلعجاب.
”ثالث����ي الهجوم ف����ي حالة رائع����ة. ال يكل وال 
يم����ل. العب����و الوس����ط يبذل����ون جه����ًدا كبي����ًرا 

ويضغط����ون كثي����ًرا. يقدم����ون عروًض����ا رائعة 
ه����ذا الموس����م ف����ي ال����دوري الممت����از ودوري 

األبطال“.
وتعه����د الم����درب األلمان����ي لليفرب����ول يورجن 
كل����وب بأن يقدم فريقه، وهو الوحيد الذي لم 

يخس����ر هذا الموس����م، كل ما لديه في موقعة 
الي����وم، رافًضا ف����ي الوقت ذات����ه التحدث عن 
بي����ن فريق����ه  ال����ذي يفص����ل  اللق����ب والف����ارق 
ومالحقي����ه. وق����ال كل����وب لموق����ع الن����ادي إن 
فريقه الذي حقق الس����بت فوزه التاسع تواليا 

في ال����دوري، متعطش لك����ن “ال نفكر بالفارق، 
ول����و لثاني����ة واح����دة. ما نفك����ر به ه����و النقاط 
ال�����54 )رصيد ليفربول حت����ى اآلن(، هذا أمر ال 
يصدق بصراحة... كل ما في إمكاننا فعله هو 

االستمرار على هذا المنوال”.

السيلفي األعظم

وكاالت

أنظار العالم نحو ملعب االتحاد اليوم

الخميس 3 يناير

الدوري اإلنجليزي
الجولة 21

ليفربولم سيتي 23:00

الدوري االسباني
مؤجلة

ر مدريدفياريال 23:30

بع���د 43 لقًبا في البط���والت األربع الكبرى فيما بينهما وعقدين من 
المنافسات حانت اللحظة التاريخية التي انتظرها عشاق التنس 
طوي���اً حي���ن تقابل روجر في���درر وس���يرينا وليامز أم���ام جماهير 

بيرث المتحمسة في ليلة ال تنسى.

وفازت سويس���را حامل���ة اللقب 
بقي���ادة في���درر عل���ى الوالي���ات 
المتح���دة بقي���ادة س���يرينا ف���ي 
المختل���ط  الزوج���ي  مب���اراة 
الحاس���مة 2-4 و3-4 ف���ي كأس 
هوبمان لتنهي المواجهة بينهما 

لصالحها 2-1.
وكال في���درر وس���يرينا المديح 
لبعضهما البعض عق���ب المباراة 
قب���ل أن تقتن���ص رياضة التنس 
كأس  مس���ؤولو  وصف���ه  م���ا 
هوبم���ان للف���رق المختلطة على 
ذاتي���ة  ص���ورة  ”أعظ���م  تويت���ر 

)سيلفي( على مر العصور“.
ونشر فيدرر الصورة أيًضا على 
االجتماع���ي  التواص���ل  وس���ائل 

عب���ر اإلنترنت م���ع تعليق يقول 
”ليلة ال تنسى“.

وقال���ت س���يرينا الحائ���زة عل���ى 
23 لقًب���ا ف���ي البط���والت األرب���ع 
الكب���رى ”إنه أفض���ل العب على 
م���ر العص���ور. اس���تمتعت به���ذه 
المواجه���ة الت���ي تأت���ي في قمة 

مسيرتنا.
”يملك فيدرر ش���خصية ساحرة 
إن���ه  الملع���ب.  وخ���ارج  داخ���ل 
الع���ب رائ���ع وأتمن���ى أن أحصل 
من���ه عل���ى بع���ض النصائ���ح في 
وق���ت الح���ق“. وحص���د في���درر 
وس���يرينا 171 لقًبا فيم���ا بينهما 
خالل مش���وارهما وتربع���ا لمدة 
600 أس���بوع عل���ى ع���رش تنس 

الرجال والسيدات.
وأض���اف في���درر عق���ب المباراة 
”اس���تمتعت كثي���ًرا بمواجهته���ا. 
ش���اهدتم جميًع���ا م���دى تركي���ز 
وإصرار سيرينا وهي من األمور 

التي أعشقها لديها“.
وحققت سويسرا انتصارين  «

في مباراتين قبل مواجهة 
الخميس أمام اليونان 

في حين سيواجه الفريق 
األميركي متذيل الترتيب 

منافسه البريطاني في 
المواجهة التالية.

روجر فيدرر وسيرينا وليامز

وكاالت

كريستيان 
بوليسيتش

وكاالت

ا وق���اد فريقه تورونتو رابت���ورز إلى الفوز  ا ش���خصيًّ حق���ق النجم كاوهي لينارد رقًما قياس���يًّ
على ضيفه يوتا جاز 116-122 في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.

للمب���اراة  نجًم���ا  نفس���ه  لين���ارد  وف���رض 
وأنس���ى جماهي���ر تورونت���و غي���اب النجمي���ن 
اآلخري���ن كاي���ل الودري والليتوان���ي يوناس 
فس���جل  اإلصاب���ة،  بس���بب  فاالنس���يوناس 
45 نقط���ة وه���ي أعل���ى غل���ة ف���ي مس���يرته 
االحترافية علًما بأنه س���جلها دون أن يحقق 

أي ثالثية.
وه���و الف���وز ال���� 28 للفري���ق الكن���دي مقاب���ل 
11 خس���ارة فاقت���رب م���ن ص���دارة المنطق���ة 
الش���رقية التي عززها ميلووكي باكس بفوزه 
ال����26 في 36 مباراة عندما تغلب على ضيفه 

ديترويت بيستونز 121-98.
وانتظ���ر تورونتو رابتورز الربع الثالث لفرض 
س���يطرته عل���ى مجري���ات المب���اراة وتحديًدا 
نجم���ه لين���ارد ال���ذي س���جل 19 نقطة بنس���بة 

نجاح بلغت 100 %.
وحس���م تورونت���و الرب���ع األول بف���ارق س���لة 
واحدة )24-26(، ورد الضيوف بفارق 4 نقاط 
ف���ي الرب���ع الثان���ي )25-29( وأنه���وا الش���وط 
واح���دة  س���لة  بف���ارق  صالحه���م  ف���ي  األول 

)51-53(، قب���ل أن يف���رض تورونتو أفضليته 
ف���ي الربع الثالث ويحس���مه بف���ارق 12 نقطة 
)32-44(، ول���م ينف���ع الضي���وف كس���بهم الربع 
األخير 27-31. وق���ال لينارد )27 عاًما( “إنهم 
فريق يق���وده مدرب جي���د، ويملكون العبين 
رائعي���ن في الفريق ينافس���ون على كل كرة”، 
مضيًف���ا “حاولن���ا فق���ط البق���اء مركزين حتى 
نهاي���ة المب���اراة. كان علين���ا أن نق���وم ببع���ض 
التصدي���ات ف���ي نهاي���ة التدخ���الت الدفاعية 
وأن نح���اول الع���ودة وتنفي���ذ الهجم���ات. لقد 

كان فوًزا جيًدا لنا هذه الليلة”.
وبدوره، واصل فيالدلفيا س���فنتي سيكس���رز 
رابع المنطقة الش���رقية صحوته وحقق فوزه 
الخام���س تواليا وال� 24 في 38 مباراة عندما 
تغل���ب على مضيف���ه لوس أنجلي���س كليبيرز 

.119-113
وحس���م بورتالن���د ترايل بالي���زرز مباراته مع 
مضيفه س���اكرامنتو كينغز في صالحه -113

108 بعد التمدي���د، وتغلب دنفر ناغتس على 
نيويورك نيكس 115-108.

تألق لينارد

sports@albiladpress.com
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وكاالت

دخل المصري محمود حس���ن “تريزيجيه”، نجم نادي قاسم 
باش���ا الترك���ي، دائ���رة اهتمام���ات نابول���ي اإليطالي، خال 

فترة االنتقاالت الشتوية الجارية.

وذك���رت تقارير تركية أن نابول���ي بدأ في محادثات مع 
قاسم باشا، للحصول على خدمات تريزيجيه.

وهاج���م الموق���ع، أندرلخ���ت البلجيكي بس���بب تفريطه 
في خدمات تريزيجيه بسهولة إلى قاسم باشا التركي، 

رغم القدرات الفنية التي يتمتع بها الالعب المصري.
وحصل قاس���م باش���ا عل���ى خدم���ات تريزيجيه بش���كل 
نهائ���ي م���ن أندرلخ���ت مقاب���ل مليون���ي ي���ورو، لكنه قد 
يحق���ق فائدة مالية كبي���رة، حال بيع���ه لألندية الراغبة 
في التعاقد معه، أمثال ش���توتجارت األلماني والتسيو 

اإليطالي.
ويع���د تريزيجي���ه م���ن الركائ���ز األساس���ية في تش���كيلة 
منتخ���ب مصر، وس���بق ل���ه اللعب في األهل���ي المصري، 
قب���ل أن ينض���م ألندرلخت البلجيكي، علًم���ا بأنه يرتبط 

بعقد مع قاسم باشا حتى يونيو 2021.

تريزيجيه مطلوب

وكاالت

يتوق����ع أول����ي هونيس، رئيس ن����ادي بايرن ميونخ األلماني، انفجار الموهبة الكندية، ألفونس����و ديفيز، وتألقه مع الفريق البافاري، 
خال الفترة المقبلة.

وانضم المهاجم الش����اب، البال����غ من العمر 
18 عاًم����ا، إل����ى باي����رن ميون����خ، م����ع بداية 
فترة االنتقاالت الش����توية الجارية، حيث 
يتوقع له الكثيرون، مس����تقباًل رائًعا داخل 

ملعب أليانز أرينا.
وألق����ت صحيفة “س����بورت بيل����د”، الضوء 
عل����ى تصريحات هونيس، ال����ذي قال عن 
ديفيز “لم يسبق لي رؤيته داخل الملعب، 
لكنه سيكون قنبلة، حسبما سمعت، ألنني 
أث����ق ف����ي المدي����ر الرياضي، حس����ن صالح 

حميديتش”.
إل����ى  أيًض����ا  الصحيف����ة  أش����ارت  كم����ا 
حي����ث  بش����أنه،  حميديت����ش  تصريح����ات 
ق����ال “إن����ه موهب����ة عظيمة، ولديه س����مات 
ش����خصية رائعة، كما أنه متعطش إلظهار 

ما يمكنه فعله”.
وأردف حميديت����ش “س����نعتني بألفونس����و 
ديفي����ز، ولن نحدث أي ضجيج حوله، من 
المه����م أن يعي����ش ف����ي بيئ����ة مناس����بة، إذا 

منحن����اه الوق����ت الكاف����ي، س����يحصل على 
فرصة القيام بأمور رائعة هنا”.

وم����ن المق����ّرر أن يب����دأ ديفي����ز، تحضيراته 

األلمان����ي،  ال����دوري  منافس����ات  لع����ودة 
بالمش����اركة في معس����كر الفريق الش����توي، 

يوم الجمعة المقبل.

ألفونسو ديفيز

قنبـلة الشـتـاء
وكاالت

رغ���م رحي���ل نيم���ار ع���ن برش���لونة إل���ى باريس س���ان 
جيرم���ان الفرنس���ي ف���ي صي���ف 2017، إال أن النج���م 
البرازيل���ي مازال���ت تجمع���ه عالقة صداق���ة قوية مع 

زميله السابق، ليونيل ميسي.
وتع���د مواقع التواصل االجتماعي من بين الوس���ائل، 
التي يس���تخدمها كل م���ن نيمار وميس���ي للتعبير عن 
صداقتهم���ا، بي���د أن تعليًق���ا كتب���ه نيمار مؤخ���ًرا على 
صورة نشرها ميسي، تسبب في غضب بعض عشاق 

البرغوث.
ونش���ر ميس���ي، ص���ورة له عبر حس���ابه الخ���اص على 
موق���ع إنس���تجرام، إذ يرت���دي س���ترة رياضي���ة زرقاء 
الل���ون مع بقع س���وداء واضحة، كما بدا وجه ميس���ي 

ا للغاية. في الصورة جادًّ
وعل���ق نيم���ار دا س���يلفا عل���ى الص���ورة قائ���اًل “بش���ع”، 
ووض���ع بجانب تعليقه صورة لوج���ه ضاحك، ثم كّرر 

نيمار نفس التعليق مع الوجه الضاحك مرة ثانية.
وأش���ار موق���ع صحيفة “مون���دو ديبورتيف���و”، إلى أن 
أغلبي���ة متابع���ي ليونيل ميس���ي ل���م يعجبه���م تعليق 
نيمار على صورة ميسي، حيث بدأ البعض في انتقاد 
النج���م البرازيل���ي ووصفه بأنه هو “القبي���ح”، فيما لم 

ليونيل ميسييجب حتى اآلن ليونيل ميسي على تعليق نيمار.

“بـشــع”

64
 مليونا

أم���س  األلمان���ي،  دورتمون���د  بوروس���يا  ن���ادي  أعل���ن 
األربع���اء، بي���ع العب���ه لنظي���ره تشيلس���ي اإلنجلي���زي، 

خالل فترة االنتقاالت الشتوية الجارية.
وق���ال بوروس���يا دورتمون���د ف���ي بيان رس���مي “اتفق 
دورتمون���د م���ع تشيلس���ي اإلنجلي���زي عل���ى انتق���ال 
الالعب األميركي كريس���تيان بوليس���يتش، وسيلعب 

حتى نهاية الموسم الحالي، كمعار في صفوفنا”.
وذك���ر دورتموند، أن تشيلس���ي حص���ل على خدمات 
بوليس���يتش مقاب���ل 64 ملي���ون ي���ورو، مؤك���ًدا أن لن 
يدف���ع أي مبل���غ مال���ي مقاب���ل اس���تعارة الالعب حتى 

نهاية الموسم الحالي.
وق���ال ماي���كل زورك، المدي���ر الرياض���ي لدورتمون���د 
“كان حلم���ه اللعب في الدوري اإلنجليزي الممتاز، من 
المؤكد أن األم���ر يتعلق بأصوله األميركية، ولذلك لم 
نتمك���ن من تجديد عق���ده، قررنا قب���ول عرض مربح 

للغاية مع تشيلسي”.
وأوضح زورك “كريس���تيان بوليسيتش العب مثالي، 
أن���ا متأك���د م���ن أنه س���يقدم كل ما يملكه في األش���هر 

المقبلة مع بوروسيا دورتموند”.

وكاالت



tariq.albahar
@albiladpress.com

إعداد: طارق البحار

تس���تقطب اف���ام الكارتون الي���وم قلوب الجمي���ع، فالكبار الي���وم يختارونها في 
الس���ينما بعيدا عن االكش���ن احيانا ف���ي محاولة للهروب م���ن الواقع الغوص في 
عالم الخيال، والحديث عن الخيال ال تجد افضل من ديزني في تجس���يدها في 
افامه���ا الكارتون، وها هي تعلن لعش���اقها في العالم ع���ن الئحة افامها المقبلة 

في السينما هذا العام والعام القادم وهي كالتالي: 

 Dumbo 

م����ن المق����رر طرح����ه ف����ي م����ارس ع����ام 
الفي����ل  قص����ة  يحك����ي  وه����و   ،2019
الصغي����ر ال����ذي يعم����ل داخل س����يرك ثم 
اكتش����ف أصح����اب الس����يرك أن أذني����ه 
الكبيرتي����ن تجعل����ه أس����طورة وذو قوة 
خارقة وتنقلب حي����اة الفيل وأصحاب 
الس����يرك رأسًا على عقب، أبطال الفيلم 
“دان����ي ديفيت����و”  العالم����ي  الفن����ان  ه����و 
هولي����وود  فن����ان  البطول����ة  ويش����اركه 

“مايكل كيتون”.

 عالء الدين

يحك���ي الفيلم عن نصاب يس���مى عالء 
وب���دأ  س���حري  فان���وس  وج���د  الدي���ن 
يدعك���ه فخ���رج منه جن يحق���ق لها كل 
رغبات���ه، وم���ن المتوقع طرح���ه في 24 
م���ارس ع���ام 2019، يق���وم الفن���ان ويل 
س���ميث بدور الجن والذي ق���ام باألداء 
الصوتي الفنان الراح���ل روبن ويليامز، 
ويش���اركه في البطولة مينا مسعود في 
دور عالء الدين وناعومي س���كوت في 

دور األميرة ياسمين.

The Lion King 

األس���د  ب���دور  جلوف���ر  دونال���د  يق���وم   
“س���يمبا”، الفن���ان س���يث روج���ن بدور 

الخنزي���ر “بومب���ا”، بيل���ى ايش���نر 
“تيم���ون”،  النم���س  ب���دور 

وج���ون اوليفر بدور الطائر 
“زازو” ومن المقرر طرحه 
 ،2019 ع���ام  يولي���و   19
حكاي���ات  يحك���ي  وه���و 
بي���ن  الغاب���ة  ق���ي  تج���رى 
أسرتين من األسود بينهم 
يتزوج���ا  وبالنهاي���ة  ط���ار 

هم���ا  د ال و أ
بع���د موت 
س���د  أل ا

الشرير.

 Lady and the Trump

من أش���هر مش���اهد س���ينما الرس���ومات 
المتحرك���ة، وال���ذي يتضم���ن كلبين 
المكرون���ة  س���ويًا  يأكل���ون 
الس���باجيتي على أنغام 
ولك���ن  الموس���يقى 
ص���رح أحد مراس���لي 
هولي���وود ب���أن األمر 
الزال تحت الدراسة 
الممك���ن  م���ن  كي���ف 

تجسيد هذا المشهد.

 

Mulan

من المق���رر طرحه بمارس ع���ام 2020، 
و يحكى قصة فتاة من الصين تجس���د 
ش���خصية رجل لاللتح���اق بالحرب كي 
تحم���ي بلدها م���ن الغ���زو وإمبراطورية 
والده���ا، س���تقوم بدور البطول���ة الفنانة 

.Liu Yifei

Maleficient 2 

م���ن المق���رر عرضه ي���وم 29 ماي���و عام 
2020، وس���وف تط���رح ش���ركة ديزن���ي 
الجزء الثاني م���ن الفيلم، والتي قامت 
ببطولت���ه انجيلين���ا جول���ي ول���م تعل���ن 
الشركة بعد إن كانت انجيلينا هي التي 

ستقوم بنفس الدور أم بطلة أخرى.

الدي��ن وع��اء  وس��يمبا  م��والن  أهمه��ا  أف��ام   6 تجس��يد 

عودة ديزني بقوة في 2019 و2020

س���تطرح Universal Pictures فيل���م Glass قريب���ا ف���ي البحرين، والذي 
ينتمي إلى عالم المخرج إم. نايت شياماالن.

الفيل���م يعتب���ر الج���زء الثان���ي ل���كل 
م���ن فيلم���ي Unbreakable الصادر 
 .2017 الص���ادر   Splitو  ،2000
ويش���هد ظه���ور ب���روس ويليس في 
دور البطل “ديفيد دان”، في مواجهة 
صاموي���ل إل. جاكس���ون الذي يلعب 
دور الش���رير “الس���يد ج���الس”. يلجأ 
األخي���ر إل���ى طل���ب المس���اعدة م���ن 
“كيفين ويندل كروم” الرجل متعدد 
الش���خصيات الذي يمتلك ش���خصية 

“الوح���ش”،  باس���م  تع���رف  خط���رة 
ويجسده جيمس مكافوي.

إذ يجتمع الثالثة في مصحة  «
نفسية تحت إشراف الطبيبة 

ايلي ستابل، المتخصصة 
في دراسة حاالت األشخاص 
المتوهمين بامتالك قدرات 

خارقة. ومن هنا يبدأ التخطيط 
إلى الهروب والتخلص من قيود 

المصحة.

Glass عن القدرات الخارقة واألوهام
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أعلن���ت ش���ركة “باراماون���ت” الترفيهي���ة ع���ن إع���ادة إنت���اج النس���خة األصلي���ة م���ن فيلم 
الكوميديا والرومانسية “Clueless” للنجمة أليسيا سيلفرستون.

 ،”Girls Trip“ ترايس���ي أوليفر، مؤلفة فيل���م
س���وف تق���وم بكتاب���ة الس���يناريو الخ���اص 
ماركويت���ا  بمس���اعدة  الجدي���دة،  بالنس���خة 
الكومي���دي  المسلس���ل  مؤلف���ة  روبنس���ون 

.”GLOW“ الشهير
تدور أحداث النسخة األصلية للفيلم حول 
ش���ير “أليس���يا سيلفرس���تون”، الت���ي تعيش 

مع والدها المحامي الحازم، إال أنها تعش���ق 
مساعدة هؤالء األش���خاص الذين يحظون 
بح���ظ أقل، فهي نجح���ت في أن توفق بين 
مدرس���يها المنبوذين مع���ا، وأيضا صديقتها 
الجدي���دة تاي “بريتاني ميرفي” التي كانت 
تبدو كش���خصية غير عادي���ة ومريبة، لكنها 

بفضل تشير تحولت إلى معجزة.

ق���ال الممث���ل والمخ���رج العلمي الش���هير تايل���ر بيري، صاحب سلس���لة أف���ام الرعب 
الكومي���دي الش���هيرة “Madea”، إن الفيل���م المقب���ل س���يكون األخي���ر م���ن السلس���لة 
ويحمل عنوان “Madea Family Funeral”، وسيتم اإلفراج عنه في مارس 2019.

وت���دور قص���ة الفيلم عندم���ا يصبح لم 
الش���مل العائلي البهيج كابوًسا مروًعا، 
حي���ث إن “مادي���ا” والعائل���ة يس���افرون 
إلى جورجي���ا، حيث يجدون أنفس���هم 
يخطط���ون بش���كل غير متوق���ع إلقامة 
جن���ازة قد تكش���ف عن بعض األس���رار 

العالي���ة الس���يئة، ويش���ارك ف���ي بطولة 
الفيل���م كل م���ن النج���وم تايل���ر بي���ري، 
وكورتن���ي بوري���ل، وباتري���س لوفل���ي، 
بايت���ون،  وس���يارا  دافي���س،  وكاس���ي 
وروم فلي���ن، وس���يلينا أن���دوز، وجويل 

راش وغيرهم.

يع���ود فيل���م الرعب “The Boy”، ال���ذي عرض في 2016، بجزء ث���ان قريًبا، حيث 
ستدور قصته هذه المرة حول أم ذات ماضي مرعب تنتقل للعيش في منزل مع 

.”Brahms“ ابنها الذي يبدأ بتكوين صداقة مع الدمية المخيفة

وانضمت كات���ي هولمز للمش���اركة في 
بطول���ة الفيل���م، الذي س���يتم البدء في 
تصويره ف���ي 14 يناير المقبل على أن 

يعرض في 31 أكتوبر 2019.
وق���ال الكات���ب الش���هير “لوكش���ي” عن 

الج���زء الثان���ي من الفيل���م: “بعد نجاح 
 The Boy فيل���م  م���ن  األول  الج���زء 
نش���عر بس���عادة كبيرة ألنن���ا نعمل على 
ج���زء الثاني م���ن قصة الفت���ى براهمز 

المرعبة.

Clueless بنسخة جديدة

Madea Family Funeral

The Boy عودة

للممثل���ة األميركي���ة نيك���ول كيدمان نصيب جيد م���ن الجمال، ذاك الذي بددته مش���اهد فيلمها األخير “مدم���ر” )Destroyer( للمخرجة كارين 
كوساما، حيث تبدو فيه كيدمان مرهقة ومخيفة، لدرجة أنها بثت الرعب في قلوب أطفالها، عندما كانت تقوم بالتدرب على مشاهدها في 

البيت، وفق ما كشفت عنه أخيرًا، في مقابلة معها نشر موقع “سينما بلند” أجزاء منها.

 حي���ث قال���ت فيه���ا: “كان���وا خائفي���ن بع���ض 
الش���يء، فق���د ش���عروا أنني مخيف���ة، وأعتقد 
أن ذلك كان حقيقيًا، فش���خصيتي في الفيلم 
غاضبة، ولدي الكثير من الغضب في داخلي، 
لدرجة شعرت فيها أنني بحاجة إلى الصراخ، 
لما يعتصر قلب الشخصية من ألم، وما تبذله 

من محاوالت حثيثة ألن تشفى منه”.
أح���داث الفيل���م تدور ح���ول محققة ش���رطة 
ُتدع���ى “إيرين بي���ل” )نيكول كيدم���ان(، تبدو 
عليها مالمح التعب واإلرهاق، بسبب ماضيها 
ال���ذي يطارده���ا بعد س���نوات من تس���للها إلى 
عصاب���ة متخفية في عملية كانت لها عواقب 
مدّم���رة. كيدمان وصفت دوره���ا في حديث 
م���ع “فانيت���ي فير” بقوله���ا: “لس���ت مهتمة بما 
أعرف���ه، بل مهتم���ة بما ال أعرف���ه”، ليبدو ذلك 
تصريحًا منطقيًا، بعد مس���يرة مهنية طويلة، 

مليئ���ة بالجوائ���ز، الت���ي حازته���ا كيدم���ان عن 
أدواره���ا المختلف���ة، لتأت���ي ش���خصيتها ف���ي 

“المدمر” معقدة ومختلفة تمامًا.
بعض المواقع المهتمة بالشأن  «

السينمائي والتي استعرضت الفيلم 
الذي عرض في مهرجان تيلورايد 
بالواليات المتحدة في أغسطس 

الماضي، اعتبرت أن شخصية “إيرين 
بيل” من أفضل األدوار التي قدمتها 

نيكول كيدمان حتى اآلن، رغم ما 
تمتلكه الممثلة من أدوار مهمة 

في مسيرتها، وبينت هذه المواقع 
أن أهمية هذا الدور تكمن في قدرة 

كيدمان على استعراض موهبتها 
بصورة فائقة، كونها برعت في تقديم 

شخصية “مكسورة الروح”، تملك 
عيونًا قلقة خائفة.

س��ن��وات م��ن��ذ  ق��دم��ت��ه��ا  ال��ت��ي  األدوار  أف��ض��ل  م��ن 

Destroyer للنجمة نيكول كيدمان

أعلن���ت ش���ركة ديزني نيتها إعادة إنتاج سلس���لة األكش���ن والفانتازي���ا Pirates of the Caribbean )قراصن���ة الكاريبي(، لكن هذه 
الم���رة م���ن دون نج���م السلس���لة جوني ديب. ويقوم بكتابة السلس���لة الجديدة ريت ريي���ز وبول ويرنيك، اللذان تش���اركا في كتابة 
عدد من أفام األبطال الخارقين خال الفترة الماضية، منها فيلم “Deadpool” عام 2016، وفيلم األكشن “G.I.Joe” عام 2013.

أكتوب���ر  خ���الل  أنب���اًء  البع���ض  وت���داول 
السلس���لة  إنت���اج  إع���ادة  ع���ن  الماض���ي، 
م���رة أخ���رى بأبط���ال ج���دد. ورغ���م عدم 

لبطول���ة  دي���ب  بمه���ام جون���ي  االس���تعانة 
إعالمي���ة  تقاري���ر  ف���إن  الجدي���دة،  السلس���لة 
أكدت أن س���يناريو السلس���لة س���يحمل العديد 

م���ن المفاج���آت. ومن المق���رر البدء ف���ي تصوير أول 
أجزائها خالل الفترة المقبلة.

الفت���رة  األزم���ات  م���ن  للعدي���د  دي���ب  وتع���رض 
الماضي���ة، الس���يما عق���ب ع���رض فيلميه: 

 ”Richard Says Goodby“
و”Fantastic Beasts 2”، إل���ى جان���ب 

اس���تبعد  ال���ذي   ،”City of Lies“ فيلم���ه 
م���ن دور الع���رض األميركي���ة، بس���بب عدد من المش���اكل 

الت���ي افتعله���ا ديب أخي���را، منها رف���ع مدير موقع تصوي���ر الفيلم 
دعوى قضائية اتهم فيها جوني بضربه داخل اللوكيش���ن، مطالبا 

بتعويض عن بيئة العمل العدائية التي 
عمل بها.

وحققت سلس���لة “قراصنة الكاريبي” 
ط���وال  ضخم���ًا  جماهيري���ًا  نجاح���ًا 
األول  الج���زء  م���ن  بداي���ة  تاريخه���ا، 
“قراصن���ة الكاريبي: ولعنة اللؤلؤة الس���وداء” 
 600 العالمي���ة  إيرادات���ه  وتخط���ت   ،2003 ع���ام 
“قراصن���ة  الثان���ي  بالج���زء  م���رورًا  ملي���ون دوالر، 
الكاريب���ي: صن���دوق الرجل المي���ت” عام 2006، 
الذي حقق ملي���ار دوالر، والجزء الثالث 
“قراصنة الكاريبي: نهاية العالم” عام 
دوالر،  ملي���ون   963 وحق���ق   ،2007
والج���زء الرابع “قراصنة الكاريبي: المد 
الغريب” عام 2011، بمليار و45 مليون دوالر، نهاية بالجزء 
الخامس “قراصنة الكاريبي: الموتى ال يس���ردون الحكايات” 

عام 2017 ب�700 مليون دوالر.

دي���ب ج����ون����ي  ال���س���ل���س���ل���ة  ن���ج���م  دون  م�����ن 

Pirates of the Caribbean 2019
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ال تلتزم بشيء ال تستطيع عمله.

اليوم مناسب للخروج في نزهة.

مشروع كبير في طريقه إليك.

بيئة صحية ممتازة في عملك. 

لكل مجتهد نصيب، وتجني قريبا ما زرعت.

ابتعد عن السهر، فهو لم يعد يخدمك.

استمع إلى نصائح األصدقاء ممن تثق بهم. 

مناسبة سعيدة في طريقها إليك.

التخلص من األرق يحتاج منك نسيان المشكلة.

إياك والتراجع، فقد شارفت على اإلنجاز.

اترك الذكريات السيئة وابدأ صفحة جديدة. 

مكافأة مالية أو حافز في طريقه إليك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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ليوناردو دا فينشي يفشل في 

تجربة آلة طيران كان 
قد صممها بنفسه. 

وافقت النجمة شيماء 
سبت على المشاركة 

في عملين فنيين يتم 
التحضير لهما حاليا، 

األول في الكويت، 
والثاني في االمارات، 
بمشاركة كم كبير من 

نجوم الدراما الخليجية.

tariq.albahar
@albiladpress.com

مع الحم��ص والكوال والبقل والخبز الح��ار.. وبالطبع مع البصل

التكة.. ألذ من الوجبات السريعة

تعتب���ر التك���ة والكباب ضمن أش���هر األكالت المفضلة في البحري���ن والخليج العربي، حيث تقدم المطاعم الش���عبية أطباق 
التكة والكباب اللذيذ مع صحن السلطة المكون من “بقل” وبصل وليمون، وبالطبع مع الحمص ومشروب الكوال، ويفضل 
البعض تناول هذه الوجبة اللذيذة داخل المطعم أو في السيارة كما جرت العادة عند البعض منذ زمن طويل، خصوصا 

مع اإلقبال الكبير للرجال على هذه المطاعم التي غالبا ما تكون صغيرة المساحة.

وم���ن بي���ن أش���هر المطاع���م الت���ي تقدم 
يأت���ي  البحري���ن  ف���ي  والكب���اب  التك���ة 
تج���اوزت  ال���ذي  أمي���ن،  تك���ة  مطع���م 
س���معته وش���هرته اليوم حدود المملكة، 
وق���د حص���ل ذل���ك المطع���م على ش���هرة 
خاص���ة ف���ي دول الخلي���ج العرب���ي، فقد 
يقصده أهل الخلي���ج خصوصا في أيام 
اإلجازات والعطل وليالي الجمعة، حيث 
يقدم لرواده حتى الس���اعات األولى من 
الصب���اح كما جرت العادة لهذه المطاعم. 
وتتمي���ز التك���ة عن���د أمي���ن م���ن حي���ث 
النكه���ة؛ حي���ث يتك���ون ه���ذا الطبق من 
اللحم المفروم أو المقطع، والذي يضاف 
إليه بصل مفروم وكزبرة، وفلفل أخضر، 
يتم بعد ذلك عمل دوائر من اللحم الذي 
يحت���وي عل���ى خلطة م���ن التواب���ل ذات 
الم���ذاق الممي���ز بنكهة رائعة مع الش���وي 
بالنار وتقديمه مع الخبز الشعبي اللذيذ. 
وتعد وجبة التكة ذات الشعبية المذهلة 
نوعًا م���ن الوجب���ات المفيدة والدس���مة، 
ويت���م تزيينها بش���رائح م���ن الليمون أو 
ورق النعن���اع ويق���دم بأن���واع مختلف���ة 
مث���ل مع ال���روب أو الح���ار باإلضافة إلى 
الكب���ده أو المش���اوي األخ���رى وبال ش���ك 
يفوز تكة أمين على الوجبات الس���ريعة 

غير الصحية اليوم بقوة.
وعل���ى الرغ���م م���ن أن المطع���م بس���يط، 
فإن���ه يعج بالحرك���ة منذ صالة العش���اء 

إل���ى الس���اعات األولى م���ن الفجر، حيث 
تستطيع رؤية رجال يحملون الصحون 
خفيف���ة،  ب���روح  الزبائ���ن  ويخدم���ون 
وبالطبع مع رائحة شهية من اللحم الذي 

ينضج باألسياخ على النار. 
مش���ويات الكب���اب ه���ي عب���ارة عن قطع 
من اللحم والخضراوات أو الفواكه التي 
يت���م وضعها في س���يخ وش���يها. وينطق 
الكب���اب بع���دة ط���رق، كم���ا يمك���ن طهوه 
بعدة طرق كذل���ك؛ فمثال ينطقه البعض 
“كيباب” والبعض ينطقه “كابوب”، وذلك 
في إشارة إلى أنواع مختلفة من أطباق 

اللح���م الت���ي تقدم ف���ي ال���دول العربية، 
تركيا، آس���يا الوس���طى، جنوب وش���مال 
اإلفريقي���ة.  المطاب���خ  وبع���ض  آس���يا 
وغالب���ا ما تق���دم تلك الوجب���ة كنوع من 
المقبالت، ومن أش���هر أنواع الكباب تلك 
التي تحتوي على لحم الضأن، أو اللحم 
البق���ري، وذل���ك عل���ى الرغ���م م���ن وجود 
أن���واع م���ن الكب���اب تحت���وي عل���ى لحم 

الماعز، الدجاج، األسماك.
يمك���ن أن يرجع اس���م الكب���اب إلى كلمة 
“كبابو” األرامية السورية القديمة والتي 
تعن���ي “ح���رق” و”تفحي���م”. وف���ي القرن 

الرابع عشر، استعملت الكلمة لتدل على 
الطريقة لشوي اللحم المفروم على شكل 
كروي  كما تدل الشيش كباب على قطع 
اللحم المشوية التي تشوى على السيخ 
)كلمة ش���يش تعني السيخ(. وفي العالم 
الغرب���ي، تس���تعمل الكلم���ة للدالل���ة على 
الش���وي على األس���ياخ، ويق���ال أن كلمة 
كباب تتحدر من اللغة الفارس���ية، حيث 
تعن���ي الوجبة التي تم طهوها بأقل قدر 
ممك���ن من المياه. وكان���ت وجبة الكباب 
معروف���ة في الهند حتى قبل أن يدخلها 
المغ���ول. ومن أكثر الم���دن الهندية التي 
تشتهر بتقديم الكباب هي مدينة “لكنو”، 
التي تش���تهر بصناعة أنواع مختلفة من 
الكب���اب؛ كب���اب الكاكوري، غ���االوات كي 
كباب، والكباب الشامي، وكباب البوتي، 
وكب���اب الباتيل���ي ك���ي، وكب���اب غوت���وا، 

وسيخ الكباب.

تكة أمين في الخمسينات

ُيق���دم موق���ع قلع���ة البحري���ن الي���وم ع���رض “الص���وت والض���وء”، باللغتين 
العربي���ة واإلنجليزي���ة. حي���ث ينطلق ع���رض اللغة اإلنجليزية في الس���اعة 
6:00 مس���اًء، فيما يتبعه عرض اللغة العربية في الس���اعة 7:00 مساًء. كما 
تستمر عروض الصوت والضوء أيام الثالثاء، الخميس، والجمعة من كل 

أسبوع في األوقات ذاتها.

للثقاف���ة  البحري���ن  هيئ���ة  وتس���عى 
ع���روض  خ���الل  م���ن  واآلث���ار 
إب���راز  إل���ى  والض���وء”،  “الص���وت 
الذاكرة اإلنس���انية لمملك���ة البحرين 
والحضارات التي قامت على أرضها 
األرض  تاري���خ  رواي���ة  خ���الل  م���ن 

عب���ر تجرب���ة صوتي���ة مرئي���ة مميزة 
تصحب الزوار إل���ى الماضي العريق 
للبحرين. كم���ا تضيف العروض ُبعًدا 
جمالًي���ا عل���ى موق���ع قلع���ة البحرين 
المسجل على قائمة التراث العالمي 

لليونيسكو.

 “الصوت والضوء” 
بموقع قلعة البحرين

 1521
البابا ليون العاشر ينزل الحرم الكنسي بحق مارتن لوثر.

 1777
قوات الثورة األميركية تهزم القوات البريطانية في معركة.

 1809
المخترع الفرنسي نيكوالس أبيرت يكتشاف الحفظ الغذائي.

 1899
الواليات المتحدة تحتل كوبا. وظلت كوبا في حيازة اإلسبان. 

 1924
العالم البريطاني هوارد كارتر يكتشف تابوت توت عنخ أمون.
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في التوقيت الذي انتهت فيه استعدادات الفنان المصري عمرو 
س��عد لتصوي��ر أولى مش��اهده ضمن أحداث فيلم��ه الجديد 
“حمل��ة فرع��ون” في لبن��ان، وهي المش��اهد الت��ي تجمعه 
م��ع الفنان��ة روبي ف��ي بيروت، قب��ل أن يعود فري��ق العمل 
الستكمال تصوير الفيلم في القاهرة، قال الفنان إنه يمارس 

الرياضة بقوة هذه األيام؛ إلنقاص وزنه.
الفيلم يدور حول “العظماء الس��بعة”، وهي القصة التي قدمتها 

السينما العالمية في أكثر من عمل، وقدمها الفنان المصري عادل إمام.

بع��د مش��اورات ُمكثفة، بين الش��ركة المنتج��ة من جه��ة، والكاتب 
وفري��ق العم��ل من جه��ة أخرى، ت��م التوصل إلى اتف��اق جماعي 
حوال اس��تبدال اسم المسلس��ل الجديد للفنان أحمد السقا من 
“البريمو” إلى “ولد الغالبة”. والعمل من تأليف أيمن سالمة، في 

حين تكّفل بإخراجه محمد سامي.
ب��دوره، عّب��ر الفن��ان أحمد الس��قا ع��ن فرحت��ه العارمة ب��أداء دور 

البطولة. كاش��فا عن تجس��يده ش��خصية الرجل الصعيدي، “في عمل 
يسلط الضوء على إحدى القضايا االجتماعية التي لم يتم التطرق لها من ذي قبل”.

بينما يتواصل التصوير في أحداث الجزء الثاني من مسلسل “البيت 
الكبير”، أعلنت الفنانة المصرية لوسي عن أنها قاربت على إنهاء 
نصف مش��اهدها، أو أكثر بقليل ما بين مدينة اإلنتاج اإلعالمي 
في مدينة 6 أكتوبر ومنطقة دهش��ور وأحد االستوديوهات في 
منطقة شبرامنت بالهرم. وقالت إنها سعيدة بالظهور في هذا 

الج��زء، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور، مثل ما حدث في الجزء 
األول. وذك��رت لوس��ي أنها تؤدي ش��خصية “كريمة”، وهي الس��يدة 

الصعيدية التي انتقلت إلى القاهرة بعد وفاة زوجها.

البيت الكبيرالبريموحملة فرعون
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طارق البحار

العم مبارك من عائلة تكة أمين 



“كانو الثقافي” يحتفي بالعيد الوطني

كشفت ستيفاني مكمان ابنة مالك WWE فينس ماكمان، البالغة من  «
العمر 42 عاما، عن أنها تهدف إلى جعل WWE أكبر من ديزني. وقالت 
مكمان “بعد مرور ما بين 10 و20 إلى 30 عاًما من اآلن، ال يوجد سبب 

لعدم قدرتنا على أن نكون بحجم أو أكبر من ديزني”.

نظ����م مركز عبدالرحمن كان����و الثقافي أخيرا االحتفالية الوطني����ة “فرحة وطن.. ميالد 
وأعي����اد 3” بمناس����بة الي����وم الوطن����ي المجي����د لمملكة البحري����ن الذي يص����ادف 16 -  17 
ديسمبر من كل عام، حيث شارك في االحتفالية كل من الشاعرة نبيلة زباري، الشاعرة 
هن����ادي الج����ودر، الش����اعرة تركية العمري، خول����ة محمد، بثينة، ياس����مين، مظفر أحمد، 
محمود نصر الدين، أحمد س����يف وضيف الشرف المميز مبارك خميس، وأدار األمسية 

عيسى هجرس وسط حضور جماهيري كثيف.

حيث ب����دأت االحتفالية بكلم����ة ألقاها علي 
عب����دهللا خليفة رئيس مجل����س إدارة مركز 
عبدالرحم����ن كانو الثقافي هنأ فيها ش����عب 
المملكة والحكومة الرشيدة بالعيد الوطني 
المجي����د وأش����ار فيها إلى س����عادته بإنش����اء 

المبن����ى الجدي����د لمرك����ز عبدالرحم����ن كان����و 
الثقاف����ي وتحدث فيها ع����ن تاريخ الملتقى 
الثقاف����ي وكي����ف كان����ت بداياته من����ذ فكرة 
التأس����يس وحت����ى يومن����ا هذا كم����ا أضاف 
علي أن الملتقى قد واصل مسيرته بالحب 

وأعض����اءه  رواده  بي����ن  الدائم����ة  واأللف����ة 
والدعم الس����خي من عدد من الش����خصيات 
والمؤسسات الداعمة، كما تحدث علي عن 
رغب����ة اإلدارة بجع����ل المق����ر الجدي����د لمركز 
كان����و الثقافي يزخر باألنش����طة والمش����اريع 
الثقافية الدائمة بشكل متواصل ومستمر.

ثم قدم محمود نصر الدين فقرة موسيقية 
لع����دد م����ن األعم����ال البحريني����ة أش����اد به����ا 
الحضور كما ش����اركت الش����اعرة الس����عودية 
تركي����ة العم����ري بقصي����دة عب����رت فيه����ا عن 
البحري����ن وطن����ا وش����عبا  لمملك����ة  محبته����ا 
وتلته����ا مش����اركة ياس����مين، بثين����ة وخول����ة 

بمصاحبة عزف مظفر أحمد وأحمد س����يف 
بمقطوع����ة غنائي����ة ع����ن مملك����ة البحري����ن. 
وش����اركت الش����اعرة هنادي الج����ودر بموال 
تغزل����ت في����ه بمملك����ة البحري����ن وبقصي����دة 
جميلة رس����مت فيها صورة المحب العاشق 
الملح����ق  م����ن  مش����اركة  وتبعته����ا  لوطن����ه، 
الثقاف����ي في الس����فارة اليمني����ة برقصة من 
الفلكل����ور اليمن����ي، واختتم����ت االحتفالي����ة 
بمش����اركة القدير مب����ارك خميس بمقطوعة 
غنائي����ة وبمش����اركة الش����اعرة نبيل����ة زباري 
بقصيدة رقيقة تهن����ئ فيها بالعيد الوطني 

المجيد.

طفولة وبراءة سرقت بدعم األبوين وتأييد المجتمع

كواليس عالم األضواء والسجادة الحمراء

الخميس
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كثيرا ما نس���مع عن عالم األضواء والش���هرة، ولكن ما الخفايا التي تحيط بهذا العالم؟ وما دور األطفال في عالم غامض وواس���ع؟ وهل باتت تس���لبهم أوجه البراءة 
والحرية؟ وما رأي الوالدين والخبراء في عالم شهرة األطفال؟ وهل الطفل قادر على تحمل مسؤولية الشهرة؟

تحدثنا فاطمة يوسف، أم لطفلين، 
األطف����ال  ش����هرة  أوي����د  “ال  قائل����ة 
وإقحامه����م ف����ي هذا العال����م، فمن 
ح����ق الطف����ل أن يعي����ش طفولت����ه 
ب����كل س����هولة، بعي����دا عن تس����ليط 
األضواء، فليس من حق ولي األمر 
اختيار المس����ار الذي يسلكه طفله 
ويحتم عليه االبتعاد عن طفولته 
األض����واء،  دوام����ة  ف����ي  والعي����ش 
ش����اب  وغ����دا  طف����ل  ه����و  فالي����وم 
تتحك����م في����ه رغبات����ه وحاجات����ه، 
ويص����ل لمرح����ة م����ا يعان����ي فيه����ا 
الكثير؛ بس����بب مسار الشهرة الذي 
قد يسبب له العناء واالضطرابات 
النفس����ية. وبالنس����بة إل����ى الش����هرة 
القائمة عل����ى االس����تعراض واللهو 
ال فائ����دة منه����ا، عل����ى العك����س من 
إش����هار الطفل واالحتفال بإنجازه 
وتوس����يع  واألكاديم����ي  العلم����ي 
مدارك المعرفة لديه، فإنها ش����هرة 

تمثل قدوة حسنة”.
وعلى عكس ذل����ك، فمحمد جواد، 
أب لبن����ت و3 أبن����اء، يق����ول “إنن����ي 
مع الطفل المش����هور، فهو يكس����به 
ثقة، إضافة لشخصية بارزة لديها 
كاريزم����ا خاص����ة ومعتم����دة عل����ى 
نفس����ها بالمس����تقبل، فهو قد يؤدي 
شيئا نافعا لمجتمعه، ويؤثر بفئاته 
المختلفة م����ن الصغار والكبار، كما 
أنن����ي أتابع مش����اهير أطف����ال مثل 
ق����راء  وبع����ض  وأصدقائ����ه  ابن����ي 

القرآن الصغار”.
مش����ارك  أس����تاذ  الخبي����ر  ويق����ول 
بقس����م اإلعالم والسياحة والفنون 
بجامعة البحرين شعيب الغباشي 
“ظاه����رة ش����هرة األطف����ال قديمة، 
والخمس����ينات  األربعين����ات  فمن����ذ 
المصري����ة،  األف����الم  ف����ي  ظه����رت 
وه����ي ليس����ت وليدة الي����وم، ولكن 
يج����ب االحتف����اء به����ا؛ ألن ه����ؤالء 
األطف����ال ال ش����ك بأنه����م يمتلكون 

مواهب ومهارات، وينبغي ألولياء 
االختص����اص  وأصح����اب  األم����ر 
االعتن����اء به����م وتوجيهه����م وجهة 
صحيحة سليمة؛ لتنمية مواهبهم 
ومهاراته����م اإلبداعي����ة فيه����ا وفق 
والس����لوكية،  التربوي����ة  القواع����د 
بحيث ال ن����دع لهذا العالم أن يغير 
م����ن تصرفاته����م وط����رق تعامله����م 
م����ع اآلخري����ن، ولي����س م����ن العدل 
اته����ام األطف����ال بحب الش����هرة أو 
إبخاس حقهم، وال نسمح بأن يتم 
إشراكهم في أعمال غير مشروعة 
أو اإلعالن����ات التجارية التي تظلم 

موهبتهم وقدراتهم”.
وتضي����ف صديقة أس����يري، مديرة 
قسم بأحد المحالت التجارية وأم 
لطفلتي����ن تعم����الن عارضتي أزياء 
أطف����ال، أنها من المؤيدين لش����هرة 
األطفال بدرجة كبيرة، بش����رط أن 
تك����ون ضم����ن الح����دود والضوابط 
اإلس����المية والع����ادات والتقالي����د. 
س����لبية  دائم����ا  الش����هرة  فليس����ت 
كم����ا يعتق����د البع����ض، فه����ي قادرة 
عل����ى زرع الثقة في نف����س الطفل 
بالحدي����ث وإبداء رأي����ه والتعامل 
م����ع المحيط الخارج����ي، فهو ُيعلم 

ويتعلم، وتكمل “كما أنني شديدة 
الح����رص كأم على معرف����ة خلفية 
العم����ل ال����ذي س����تعمل بنات����ي فيه 
وطاقم العم����ل، وما المالبس التي 
ترتديانه����ا، فهما تقدم����ان محتوى 
بع����ض  أقرانهم����ا  بتعلي����م  مفي����دا 
الصفات والس����لوكيات الرائعة عن 
طريق االهتمام بالشكل الخارجي 
وتعلم تناس����ق األلوان والمالبس”، 
كم����ا توض����ح أن الطفل ق����ادر على 
تحمل المس����ؤولية بجان����ب الثقة، 
فهو يسير على األجندة التي ُتعّلم 
تنظيم الوقت بين أعماله المدرسة 
واللعب وأم����وره الحياتية األخرى 

بمساعدة ومراقبة الوالدين.
وتش����دد خبي����رة التجمي����ل زهراء 
ش����ملوه على أنها م����ن المعارضين 
لش����هرة األطف����ال، مب����ررة ذلك بأن 
الطف����ل يكون هم����ه الوحيد اللعب 
والم����رح كباقي أقران����ه، كما يجب 
عل����ى الوالدي����ن احت����رام حقوق����ه، 
مراح����ل  يعاي����ش  أن  ويج����ب 
طفولت����ه بكل تفاصيله����ا، فهو غير 
قادر عل����ى تمييز مفهوم الش����هرة، 
فغالب����ا الطفل لي����س لديه محتوى 
مفيد يقدمه باإلنترنت، األمر الذي 

يفقده البراءة ويعيش بغير عمره 
نتيج����ة رس����وخ أنه إنس����ان ناضج 

مسؤول في عقله.
وتلفت منى جناحي، المتخصصة 
المبك����رة  الطفول����ة  مرحل����ة  ف����ي 
وكاتبة العديد من الكتب المتعلقة 
باألطفال، إلى أن����ه “غالبا ما تكون 
شهرة األطفال شيئا سلبيا الغرض 
ننك����ر  ال  ولك����ن  التكس����ب،  من����ه 
النم����اذج اإليجابي����ة الت����ي تخ����دم 
قضاي����ا مجتمعية”. كما نوهت إلى 
أن الطف����ل ف����ي رأيه����ا أق����ل م����ن 7 
س����نوات يعتبر استخدامه للشهرة 
اس����تغالال لحقه ف����ي الخصوصية، 
التميي����ز  عل����ى  ق����ادر  غي����ر  فه����و 
واتخاذ ق����رار الموافق����ة أو عدمه. 
ولك����ن يج����ب االنتباه ف����ي مفهوم 
األه����ل للش����هرة، فتصوي����ر الطف����ل 
باإلنترنت بالمواق����ف التلقائية مع 
األس����رة ال ضرر في����ه، ولكن تعامل 
ش����خص  أن����ه  عل����ى  مع����ه  األه����ل 
مش����هور ول����ه متابع����ون وإعط����اؤه 
ثقة زائدة نتيجة لذلك قد يخرجه 
م����ن الطفول����ة إلى مرحلة الش����هرة 
التي لها أضرار سلبية ومتطلباتها 

للطفل. 

محمد جواد مع ابنه في إحدى العروض المسرحية منى جناحي  شعيب الغباشي صديقة أسيري

تحقيق الطالبة: معصومة يوسف السعيد

جامعة البحرين
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“األزهر”: أول مسابقة عالمية لحفظ القرآن
أعلن األزهر الشريف في مصر أمس األربعاء عن إقامة أول مسابقة 
مها هيئة كبار  عالمية لحفظ القرآن الكريم في خمسة مستويات، ُتَنظِّ

العلماء.
وجرى تقس���يم المس���ابقة إلى أربعة مس���تويات، ويتضمن المس���توى 
ا وترتي����اً بالق���راءات  ؛ تجوي���داً األول حف���ظ الق���رآن الكري���م كام����اً
العش���ر الكبرى المتوات���رة، مع حفظ متن “َطّيبة النَّْش���ر في القراءات 
العش���ر”، لإلمام ابن الجزري. وأما المس���توى الثان���ي، فيتضمن حفظ 
ا وترتي�اً بالقراءات العش���ر الصغرى المتواترة،  ، تجويداً الق���رآن كام�اً
م���ع حفظ َمْتَني: “ح���رز األماني ووجه التهاني” في القراءات الس���بع 
ّرة المضية في  ه الش���اطبي. و”الدُّ )الش���اطبية(، لإلمام القاس���م بن فيرُّ
القراءات الث�ث المرضية” البن الَجَزرّي. وبالنسبة للمستوى الثالث، 
ا وترتي�اً بالقراءات  ، تجويداً سيكون عبارة حفظ القرآن الكريم كام�اً
الس���بع المتواترة من طريق الش���اطبية، مع حفظ متن: “حرز األماني 
ووج���ه التهاني في القراءات الس���بع” )الش���اطبية(، لإلمام الش���اطبي، 
ومعرف���ة معاني غريب القرآن، م���ن خ�ل كتاب: )غريب القرآن( البن 
 ، قتيب���ة. وف���ي المس���توى الرابع يش���ترط  حفظ الق���رآن الكريم كام�اً
ا وترتي����اً برواي���ٍة واحدة م���ن الروايات المتوات���رة، ومعرفة  تجوي���داً
تفس���ير القرآن من خ�ل كتاب: تفسير القرآن العظيم، البن كثير، مع 

حفظ َمْتَني: “التحفة”، و”الَجَزرّية”.
وأخي���را هن���اك المس���توى الخام���س، ويتضمن حف���ظ الق���رآن الكريم 

ا وترتي�اً بروايٍة واحدة من الروايات المتواترة. ، تجويداً كام�اً

وس���وف تجري التصفيات األولية للمتقدمين من داخل مصر، خ�ل 
ش���هَري )ُجم���ادى اآلِخ���رة، ورج���ب(، في حي���ن أن التصفي���ات العامة 
للُمش���اِركين من خارج مصر س���تجري من 15 ش���عبان 1440ه�، حّتى 

22 من الشهر نفسه.
وأما التصفيات النهائية، فسوف تجري من 23 شعبان 1440ه�، حّتى 

28 من الشهر نفسه.

أما إعالن النتائج النهائية وتكريم الفائزين، فسوف يتم في  «
االحتفال السنوّي بيوم األزهر، الموافق 7 رمضان 1440هـ. 

ووفقا لموقع “بوابة األهرام” فإنه من المقرر أن يتّم تقديم 
جوائز مادية قيمة ألصحاب المراكز الثالثة األولى في كّل 

مستوى، وتكريم العشرة األوائل في كل مستوى.

تلق���ت ج���دة تبلغ م���ن العم���ر 99 عاما، 
الجن���دي  م���ن خطيبه���ا  ح���ب  رس���الة 
المفق���ود، بع���د أكث���ر م���ن 77 عاما من 

كتابتها.
اقت���راح  بونتين���غ،  فيلي���س  وقبل���ت 
الزواج م���ن بيل ووكر، ال���ذي نقل إلى 
الهن���د خ����ل الحرب العالمي���ة الثانية، 

ولم تسمع عنه أي أخبار بعد ذلك.
وعثر الغواصون على الرس���الة مؤخرا 
ف���ي ق���اع المحي���ط، حي���ث اس���تقرت 
هن���اك بعد غ���رق س���فينة تجارية على 
ي���د غواصة “ي���و ب���وت” األلمانية العام 
الح���ب  رس���الة  واس���تعيدت   ،1941
من الجندي الش���اب العاش���ق بشكل ال 
يصدق، مع أكثر من 700 رسالة أخرى 

من حطام السفينة.

قالت الجدة التي تملك 4 أحفاد  «
لديهم 7 أطفال “ال أستطيع أن 

أصدق أن الرسالة كانت في قاع 
البحر واآلن يمكنني قراءتها”.

رسالة حب “من 
األعماق” تصل  

بعد 77 عاما
حصلت وحدة غوغل التابعة لشركة ألفابت على موافقة الهيئات التنظيمية األميركية 

لطرح جهاز استشعار لحركة اليدين باستخدام الرادار يعرف باسم  ” سولي”.

وقالت هيئة االتص���االت االتحادية في بيان 
إنها ستس���مح لش���ركة غوغل بتشغيل أجهزة 
استشعار “سولي” بمستويات طاقة أعلى من 

المسموح بها حاليا. 
وأضاف���ت الهيئ���ة أن القرار س���يخدم الصالح 
الع���ام من خ����ل توفي���ر مواصف���ات مبتكرة 
تقني���ة  باس���تخدام  األجه���زة  ف���ي  للتحك���م 

تتب���ع حرك���ة الي���د دون لم���س. وقال���ت هيئة 
االتص���االت االتحادي���ة إن أجه���زة استش���عار 
“س���ولي” تلتق���ط الحرك���ة ف���ي مج���ال ث�ثي 
األبع���اد، باس���تخدام ش���عاع راداري لتمكي���ن 
المس���تخدم من التحك���م دون لمس في أداء 
مه���ام يمك���ن أن تفيد من يعان���ون ضعفا في 

الحركة أو الك�م.

يب���دو أن تكنولوجي���ا المس���تقبل القريب ل���ن تقتصر على الهواتف الت���ي نحملها، إذ 
تعكف شركة أبل في الوقت الحالي على تطوير ”مالبس ذكية” من شأنها أن تقدم 

خدمات صحية مهمة.

وبحس���ب موقع “إنفرس”، فقد حصلت شركة 
“أب���ل” عل���ى ب���راءة اخت���راع بش���أن “الم�بس 
الذكية”، لكن هذه الش���هادة ل���م تقدم تفاصيل 
بشأن المش���روع الطموح. وال تكشف الصورة 
كثي���رة  أم���ورا  االخت���راع  لب���راءة  المقدم���ة 
حول فك���رة “الم�ب���س الذكي���ة”، لكنها توحي 

المتقدم���ة  النان���و  تقني���ات  عل���ى  باالعتم���اد 
 OLED والقادرة على إدخال شاش���ات بتقنية
في الم�بس. ويرجح خبراء أن تساعد تقنية 
م���ن ه���ذا القبي���ل عل���ى وض���ع أجه���زة “آيب���اد” 
ف���ي ك���م المعاط���ف أو ف���ي قطع أخ���رى ألجل 

االستفادة من التكنولوجيا إلى أقصى حد.

“غوغل”: تحكم باألجهزة من دون لمس

“أبل”: براءة اختراع “المالبس الذكية”

من احتفاالت رأس السنة 
الجديدة في مدينة 
نيويورك األميركية

نش���ر النجم البرتغالي لنادي يوفنتوس اإليطالي كريس���تيانو رونالدو، 
أم���س األربع���اء، صورة تجمع���ه مع ولي عه���د دبي الش���يخ حمدان بن 
محمد بن راشد آل مكتوم، وحظيت الصورة خالل دقائق فقط بأكثر 

من مليون إعجاب.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أعلن في وقت سابق حضور رونالدو لفعاليات 
مؤتم���ر دبي الرياضي الدولي الثالث عش���ر، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي 

سنويا تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.
ويقام المجلس يومي 2 و3 يناير الجاري في منتجع مدينة جميرا، تحت شعار 

“كرة القدم واالقتصاد”، وهي المشاركة الرابعة للنجم البرتغالي في المؤتمر.
وكان كريس���تيانو رونال���دو ق���د انض���م في ش���هر نوفمب���ر الماضي إل���ى متابعي 
حس���اب الش���يخ حمدان ب���ن محمد بن راش���د على موقع التواص���ل االجتماعي 

.”faz3“ �إنستغرام”، والمعروف ب“

ونشر رونالدو مجموعة من الصور األخرى في دبي خالل احتفاالته  «
برأس السنة الجديدة.

رونالدو ينشر صورته مع ولي عهد دبي

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أمنية واحدة

حقق كاريكاتي���ر الزميل طارق البحار 
أعل���ى مع���دل تفاع���ل على إنس���تغرام 

“الب�د” أمس. 
عل���ى   hebamohsen12@ وعلق���ت 
الكاريكاتي���ر، الذي يص���ور البحار فيه 
رج� يستغرب من سؤاله عن أمنياته 
األمني���ات  ه���ي  ويق���ول   ،2019 ف���ي 
ذاته���ا في الس���نوات الماضي���ة، قائلة: 
تف���اءل وتمن���ى أمنية جدي���دة. وقال 
س���نة   11 م���ن   :ali96almehaizea@

األمنية واحدة، بيت إسكان.

ربم���ا يج���د األلمان من محبي التس���وق 
ف���ي بداي���ة الع���ام الجديد أنفس���هم ب� 
نقود؛ بس���بب إضراب س���ائقي سيارات 

األمن.
أعلن���ت نقاب���ة “في���ر.دي” العمالي���ة أنها 
حث���ت 12 ألفا م���ن موظفي الش���ركات 
البن���وك  عل���ى  النق���ود  ت���وزع  الت���ي 
والمتاجر على اإلضراب عن العمل في 
2 يناي���ر الج���اري، أول ي���وم عمل عادي 

في ألمانيا في العام الجديد 2019.
الوس���يلة  النقدي���ة  العمل���ة  زال���ت  م���ا 
المفضلة لكثير من األلمان عند الشراء، 
وغالب���ا م���ا ترف���ض بطاق���ات الدفع في 

المتاجر والمطاعم الصغيرة.

تريد النقابة رفع أجر العمل في  «
الساعة بواقع 1.5 يورو )1.72 دوالر( 

أو في الشهر بواقع 250 يورو )289 
دوالرا(، وسد الفجوة في األجر بين 

العمال في شرق ألمانيا وغربها 
بحلول العام 2021.

ش���هدت مدينة خيخون اإلسبانية ليلة 
رأس الس���نة واقع���ة مأس���اوية، حي���ث 
توف���ي طف���ل يبلغ م���ن العم���ر 3 أعوام، 
بعدم���ا اختن���ق ف���ي منزل���ه إث���ر تقلي���د 

غريب.
ويعتق���د اإلس���بان أن تن���اول 12 حب���ة 
عن���ب ف���ي ليل���ة رأس الس���نة، يجن���ب 
اإلنسان الحظ الس���يئ، وهو ما أجبروا 
الطف���ل عل���ى فعل���ه، لكن النتائ���ج كانت 
كارثي���ة، حي���ث اختنق وتوف���ي. ورغم 
نقل الطفل إلى مستشفى في خيخون 
إلى الشمال من إسبانيا، فإن محاوالت 
إنق���اذ حيات���ه ب���اءت بالفش���ل، حس���ب 

صحيفة “صن” البريطانية.

وينتمي الطفل لعائلة مهاجرة من  «
األكوادور تعتقد في الخرافات 

التي تقول إن كل حبة عنب من ال� 
12 تمثل شهرا جيدا مقب�. وتقول 

الصحيفة إن األطفال يختنقون 
من العنب كل عام لهذا السبب.

األلمان بال نقود 
مع بداية العام 

الجديد

العنب يقتل 
طفال والسبب.. 

“خرافة”
أث���ار مقط���ع فيدي���و لعضو مجل���س الن���واب العراقي وح���دة الجميل���ي، الجدل في 
األوس���اط العراقي���ة وه���ي تحم���ل س���الحا ناريا وتطل���ق الن���ار مطالبي���ن بتجريمها 

وتطبيق القانون عليها.

غضب���ا  الح���ادث  وأث���ار 
ف���ي  وانتق���ادات واس���عة 
الداخل العراقي بالتزامن 
مع إع����ن وفاة ش���خص 
وإصابة 77 آخرين جراء 
األلعاب والعيارات النارية 
الت���ي رافقت  العش���وائية 
ب���رأس الس���نة  االحتف���ال 

المي�دية في العراق.
 وأظهرت اللقطات وحدة 
عض���و  وه���ي  الجميل���ي 
اإلنس���ان  حق���وق  لجن���ة 
النيابي���ة، وبيده���ا س����ح 
ن���اري، وه���ي تطل���ق النار، 
بينما يس���مع ف���ي المقطع 
“ه����  يق���ول  ص���وت 
بالصي���ادة”، حيث انتش���ر 
هذا الوس���م على منصات 
االجتماع���ي  التواص���ل 

تنديدا بالحادثة.

نائبة عراقية تثير الجدل بالرصاص الحي

اختارت الفنانة نيكول سابا استقبال العام الجديد على أحد مسارح القاهرة. 
وتأّلقت بجامبسوت باللون األبيض تزّين بالبريق والشراريب. وحمل زّيها 
توقيع المصمم أنطوان قارح، فيما حملت تسريحتها توقيع المزّين طوني 

.Yeprem عيسى، واختارت مجوهراتها من النائبة الجميلي قدمت اعتذارا من خالل منشور عبر حسابها 
في فيسبوك، قالت فيه إن “مقطع الفيديو الذي انتشر هو 

خالل حفل زفاف وبمنطقة ريفية”.

ألول مرة ينظم األزهر مسابقة للقرآن الكريم

رونالدو مع ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد
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