
نجاح أول عملية لزراعة نخاع بالبحرين

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

كش���ف قائ���د مستش���فى المل���ك حم���د الجامع���ي اللواء 
طبي���ب الش���يخ س���لمان ب���ن عطي���ة هللا عن نج���اح أول 
عملية لزراعة نخ���اع بمركز الملك حمد لألورام، أجراها 
فري���ق طب���ي مخت���ص بإش���راف مدي���ر المرك���ز إلي���اس 
فاضل.وأك���د في مؤتم���ر صحافي عقد أم���س أن عملية زرع 
النخ���اع ه���ي األول���ى، وأجريت ف���ي البحرين الش���هر الماضي 
وخ���رج المري���ض بع���د أس���بوعين ليم���ارس حيات���ه الطبيعية. 
وأوضح أن المستشفى لم يعلن عن العملية؛ للتأكد من سالمة 

المريض ونجاحها من دون مضاعفات صحية.

مناط��ق بالجفير وس��ند والس��يف تنتظ��ر الربط بالش��بكة
دي���������ن���������ار م��ل��ي��ار دي��ن��ار
300 غرامة مخالفات “المجاري”5.24 أدوات الدَّين الحكومية

ذكر مدير إدارة تش���غيل وصيانة الصرف الصحي بوزارة األش���غال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني شوقي منديل أن قانون 
مخالفات الصرف الصحي في مرحلة دراسة آليات تطبيق الغرامات على المخالفين التي تتراوح بين 300 دينار والسجن.

ج���اء ذلك، عل���ى هامش المجلس األس���بوعي 
العاصم���ة  أمان���ة  بمجل���س  الخمي���س  أم���س 

بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب.
وق���ال منديل إن هن���اك مخالفات في تصريف 
مي���اه الصرف الصح���ي في البحر ت���م رصدها 

والتعامل معها حسب متطلبات البيئة.
توبل���ي  محط���ة  توس���عة  مش���روع  أن  وذك���ر 
الطاق���ة  زي���ادة  يتضم���ن  الصح���ي  للص���رف 
اس���تيعابية م���ن 200 أل���ف متر مكع���ب باليوم 
لتصل إلى حوالي 400 ألف متر مكعب يوميا، 
مم���ا يوف���ر الق���درة عل���ى معالجة جمي���ع مياه 
الص���رف الصحي ال���واردة للمحط���ة بالمعالجة 

الثنائية والثالثية.
وأك���د أن 70 % م���ن مس���احة العاصم���ة ت���م 
وأن  الصح���ي  الص���رف  بش���بكات  تغطيته���ا 

المناط���ق الحديث���ة م���ن العاصم���ة ف���ي س���ند 
والجفي���ر ومنطقة الس���يف تنتظر ربطها بخط 

رئيس عميق لشبكات الصرف الرئيسة. 
وتابع بأن عملية التغيير العمراني وزيادة عدد 

الس���كان والتغي���رات الت���ي ج���رت عل���ى أنواع 
المبان���ي تتس���بب ف���ي فيضان���ات ف���ي ش���بكة 
الص���رف الصحي فض���ال عن المخالف���ات التي 

يتسبب بها األفراد والشركات.

مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي متحدثا بمجلس أمانة العاصمة

المنامة يهزم “Rain Or Shine”موروث يتميز بالديمومةاستقالة وزير إيراني673 مليون النقد المتداولحديقة نموذجية لقاللي

دعا وزير األشغال وشؤون البلديات  «
والتخطيط العمراني عصام خلف 

مجلس بلدي المحرق إلى مراجعة 
مقترحه باستغالل عقار بواحات 

المحرق؛ إلنشاء حديقة نموذجية 
عوًضا عن حديقة قاللي المستملكة 
لصالح تطوير مطار البحرين الدولي.

بلغ مجموع النقد المتداول في  «
البحرين في نوفمبر 2018 حوالي 

673.2 مليون دينار، مقارنة بـ 661.4 
مليون دينار نهاية أكتوبر الماضي، 
محقًقا ارتفاًعا بنسبة 1.7 %، وفًقا 

ألحدث اإلحصاءات المصرفية التابعة 
لمصرف البحرين المركزي.

قدم وزير الصحة اإليراني حسن  «
قاضي زاده هاشمي، أمس 

الخميس، استقالته من منصبه؛ 
بسبب خفض مقترح في الموازنة 

لهذا العام، حسبما أفادت وكالة 
“إرنا” اإليرانية.

قالت كاتبة القصص والروايات  «
الشعبية زهراء المبارك إن 

الموروث الشعبي يتميز 
بالديمومة والبقاء والتجدد رغم 

مرور عقود من الزمن، إال أن 
الموروث ما زال متأصال بين أبناء 

البلد.

فاز فريق المنامة بشق  «
األنفس على ضيفه الفلبيني 

Rain Or Shine بنتيجة 
91/ 96 في المباراة الودية التي 

جمعتهما مساء أمس على صالة 
أم الحصم.
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اس���تثنائية  جلس���ة  ال���وزراء  مجل���س  عق���د 
برئاسة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 

الملك���ي األمي���ر س���لمان ب���ن حم���د آل خليفة 
خصها لمناقشة برنامج عمل الحكومة.

المجل���س الجوان���ب كل  ت���دارس  وبع���د أن 
المتعلقة بالمحاور والسياس���ات الواردة في 
برنام���ج عم���ل الحكوم���ة، وافق علي���ه وقرر 

إحالته إلى مجلس النواب.
ورفع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب 
القائ���د األعلى النائ���ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء الش���كر والتقدير إلى صاحب السمو 
ال���وزراء؛ عل���ى توجيه���ات  رئي���س  الملك���ي 

س���موه الكريم���ة ومتابع���ة س���موه الحثيث���ة 
عم���ل  برنام���ج  وض���ع  ف���ي  أس���همت  الت���ي 
الحكوم���ة للس���نوات المقبل���ة بش���كل يكف���ل 
االستدامة الخدمية واالستمرار في التطور 

االقتصادي.

كش���ف وزير األشغال وش���ؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف 
ع���ن مخاطبة الوزارة لجهاز المس���احة والتس���جيل العق���اري لتعديل حدود 

ساحل قاللي، إذ يجري العمل على إصدار وثيقة حديثة من قبل الجهاز.

ولف���ت إل���ى أن���ه ت���م التنس���يق م���ع 
الجه���ات المعنية للدراس���ة، ومن ثم 
رف���ع مقترح الس���احل لنائ���ب رئيس 
مجلس ال���وزراء. جاء ذل���ك، في رد 

من الوزير عل���ى طلب مجلس بلدي 
المحرق دعا إلى اإلسراع في إعداد 
المخطط التفصيلي لمشروع ساحل 

قاللي.

وثيقة جديدة لساحل قاللي إحالة برنامج عمل الحكومة إلى “النواب”
استثنائية ج��ل��س��ة  ف��ي  ع��ل��ي��ه  واف����ق  ال������وزراء  م��ج��ل��س 

المنامة - بنا

سمو ولي العهد مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس
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قائد مستشفى الملك حمد مع الفريق الطبي والمريض

بدور المالكي من البسيتين

سيد علي المحافظة

مجلس بلدي المحرق طالب باإلسراع في إعداد المخطط التفصيلي )أرشيفية(

ليلى مال اهلل تصوير: خليل ابراهيم

ال تغيير ف��ي خطة االقتراض المحلية ف��ي العام الجديد

االقت���راض  خط���ة  عل���ى  البحري���ن  أبق���ت 
م���ن الس���وق المحلي���ة عب���ر س���ندات الدي���ن 
الحكومي المقّومة بالدينار دون تغيير يذكر، 
ف���ي الوق���ت الذي ب���دأت فيه المملك���ة زيادة 
إيراداته���ا من خالل ضريب���ة القيمة المضافة 
ف���ي خط���وة إضافي���ة لكب���ح العج���ز المال���ي 
المتفاقم في الميزانية العامة الذي يزيد من 

المديونية.

وس���يبلغ إجمال���ي قيم���ة الس���ندات وصكوك 
األذون���ات التي س���يصدرها مصرف البحرين 
المرك���زي ضم���ن الخط���ة الس���نوية المق���ررة 
نح���و 5.24 ملي���ار دوالر للع���ام الجدي���د دون 
تغيي���ر يذكر عن العام الماضي، في حين من 
المتوق���ع أن يت���م الب���دء في إع���داد الموازنة 
العام���ة للمملكة للعامين 2019 - 2020 خالل 

األشهر المقبلة. 
“الب���الد”  أرق���ام رس���مية جمعته���ا  وأظه���رت 
أن مص���رف البحري���ن المرك���زي س���يصدر 88 

الع���ام  الدي���ن  أدوات  م���ن  متنوًع���ا  إص���داًرا 
خ���الل العام 2019 م���ا بين أذون���ات الخزانة 
القصي���رة لم���دة 3 أش���هر، وأذون���ات الخزانة 
لم���دة 6 أش���هر، وأذون���ات الخزان���ة لمدة عام 
وصك���وك الس���لم وصك���وك اإلج���ارة قصي���رة 
المدى، إذا اس���تقر حجم اإلص���دارات مقارنة 
بالع���ام 2018 دون تغيير. وال تش���مل الخطة 
س���ندات الدين الدولية الت���ي تصدر بالدوالر 
أو س���ندات التنمي���ة التي يت���م إصدارها في 

)10(السوق المحلية بالدينار.

)11(

علي الفردان

طرحت وزارة المالية في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات  «
أمس مناقصة لطلب تقديم العروض للخدمات االستشارية 

ين العام تقدم إليها عطاءان فنيان  إلنشاء وإدارة مكتب ضبط الدَّ
لشركة “آرنست ويونغ” و ”برايس وتر هاوس كوبرز إم اي ليمتد”. 

وكان الدين العام انخفض في شهر نوفمبر الماضي بنحو 282 

مليون دينار، أي بما نسبته 2.4 %؛ ليصل إلى 11.46 مليار دينار 
تقريًبا، وهو أدنى من المستويات التي وصلها في األشهر التي 

سبقته، إذ بلغ في شهري سبتمبر وأكتوبر نحو 11.74 مليار دينار، 
وهو األعلى في تاريخ المملكة. وأظهرت أحدث البيانات أن مجلس 

المناقصات فتح أمس 6 مناقصات تابعة لـ 5 جهات حكومية، 
بإجمالي 15 عطاء، في حين ُعلق 3 عطاءات منها. وبلغ 
مجموع أقل العطاءات المقدمة نحو 195.3 ألف دينار.

“المالية” تنشئ مكتب ضبط الدَّين العام

أمل الحامد
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سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر خادم الحرمين وولي عهده

تلق���ى رئيس الوزراء صاحب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل 
خليفة برقية ش���كر جوابية من أخيه 
الس���عودية  العربي���ة  المملك���ة  عاه���ل 
الش���قيقة خ���ادم الحرمين الش���ريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
ا عل���ى برقي���ة التعزية والمواس���اة  ردًّ
الت���ي بع���ث به���ا س���موه إلي���ه بوف���اة 
المغف���ور لها ب���إذن هللا تعالى صاحبة 
الس���مو األميرة الجوهرة بنت فيصل 
ب���ن س���عد آل س���عود، ضّمنه���ا خ���ادم 
الحرمي���ن الش���ريفين خال���ص ش���كره 
الملك���ي  الس���مو  لصاح���ب  وتقدي���ره 
رئي���س ال���وزراء على مش���اعر س���موه 

لس���موه  ���ا  متمنيًّ الكريم���ة،  األخوي���ة 
موفور الصحة والسعادة.

كم���ا تلق���ى صاح���ب الس���مو الملك���ي 
رئي���س ال���وزراء برقية ش���كر جوابية 
مماثل���ة م���ن أخي���ه ول���ي العه���د نائب 
رئي���س مجلس ال���وزراء وزير الدفاع 
بالمملك���ة العربية الس���عودية صاحب 
ب���ن  محم���د  األمي���ر  الملك���ي  الس���مو 
س���عود  آل  عبدالعزي���ز  ب���ن  س���لمان 
أعرب فيها س���موه عن خالص ش���كره 
الملك���ي  الس���مو  لصاح���ب  وتقدي���ره 
رئي���س ال���وزراء على مش���اعر س���موه 
لس���موه  ���ا  متمنيًّ الكريم���ة  األخوي���ة 

موفور الصحة والسعادة.

المنامة - بنا

local
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فوزية  النواب  مجلس  رئيس  أكدت 
ستشهد  ال��م��ق��ب��ل��ة  ال��ف��ت��رة  أن  زي��ن��ل 
البرلماني  التعاون  تعزيز  من  مزيدا 
برئاسة  المصري  النواب  مجلس  مع 
علي عبدالعال، وأن مملكة البحرين 
العربية  م��ص��ر  م��ع ج��م��ه��وري��ة  ت��ق��ف 
على الدوام. وقالت أثناء استقبالها 
س��ف��ي��رة ج��م��ه��وري��ة م��ص��ر ال��ع��رب��ي��ة 
الفار في  البحرين سهى  لدى مملكة 
مجلس  “إن  أم����س  ص��ب��اح  م��ك��ت��ب��ه��ا 
النواب سيسعى دائما لدعم وتعزيز 
في  البلدين  بين  المشترك  التعاون 

المجاالت كافة“.

القضيبية - مجلس النواب

رئيس “النواب”: 
العالقات مع مصر 
تاريخية وراسخة

02

اس���تثنائية  ال���وزراء جلس���ة  عق���د مجل���س 
برئاسة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملك���ي األمير س���لمان ب���ن حم���د آل خليفة 

خصها لمناقشة برنامج عمل الحكومة.
وأدل���ى األمي���ن العام لمجلس الوزراء ياس���ر 

الناصر  عقب الجلسة بالتصريح التالي:
اس���تعرض المجلس مضامي���ن برنامج عمل 
الحكوم���ة 2019 - 2022 للفصل التش���ريعي 
الخام���س الذي يهدف إل���ى مواصلة تحقيق 
رؤى وتطلع���ات المس���يرة التنموية الش���املة 
بقيادة عاه���ل البالد صاح���ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس���ى آل خليفة، ويعبر عن إرادة 
الحكوم���ة برئاس���ة رئي���س ال���وزراء صاحب 
الس���مو الملك���ي األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان 
آل خليف���ة ف���ي تحقي���ق التنمي���ة الش���املة 
الت���ي ترتك���ز ف���ي انطالقته���ا عل���ى مب���ادئ 
االس���تدامة   2030 البحري���ن  مملك���ة  رؤي���ة 

والتنافسية والعدالة.
يس���تند  الت���ي  المح���اور  المجل���س  وبح���ث 
إليها البرنامج والسياس���ات واألهداف التي 
تكف���ل تعزي���ز وتطوي���ر اس���تدامة الخدمات 
الحكومي���ة لصال���ح المواطني���ن ف���ي أجواء 
نم���و  عل���ى  والمحافظ���ة   ، مس���تقرة  آمن���ة 
اقتص���ادي إيجاب���ي ف���ي إط���ار ت���وازن مالي 
واستخدام أمثل للموارد وضمان استدامتها 

لألجيال القادمة.
كما يأتي على رأس األولويات في برنامجها 
تقوي���ة دور القطاع الخاص كمحرك أس���اس 
ف���ي التنمي���ة متزامنا م���ع إعادة رس���م لدور 
القط���اع الع���ام إل���ى جان���ب تحس���ين بيئ���ة 
وحوكم���ة  االس���تثماري  والمن���اخ  األعم���ال 

اإلدارة الحكومية.
كم���ا يعك���س البرنام���ج طموح���ات الحكومة 
المال���ي  الت���وازن  تحقي���ق  ف���ي  وتطلعاته���ا 

ومواصلة تعزيز النمو االقتصادي واستدامة 
التنمية ومش���روعاتها، وتحس���ين الخدمات 
للمواط���ن الذي يمثل محور التنمية وغايتها 
والمحافظ���ة على تنافس���ية مملكة البحرين 
ودوره���ا المح���وري كمرك���ز مال���ي وتجاري. 
وبع���د أن ت���دارس المجل���س الجوان���ب كل 

المتعلقة بالمحاور والسياس���ات الواردة في 
برنام���ج عم���ل الحكوم���ة، وافق علي���ه وقرر 

إحالته إلى مجلس النواب.
وفي هذا الصدد رفع صاحب السمو الملكي 
ولي العهد نائ���ب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء الشكر والتقدير إلى 

صاحب الس���مو الملكي رئي���س الوزراء على 
توجيه���ات س���موه الكريم���ة ومتابعة س���موه 
الحثيث���ة الت���ي أس���همت ف���ي وض���ع برنامج 
عم���ل الحكوم���ة للس���نوات المقبل���ة بش���كل 
يكفل االس���تدامة الخدمية واالس���تمرار في 

التطور االقتصادي.

كم���ا وجه صاحب الس���مو الملكي ولي العهد 
نائ���ب القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئي���س 
مجل���س ال���وزراء خال���ص الش���كر والتقدي���ر 
للجه���ود الت���ي بذل���ت ف���ي إع���داد البرنام���ج 
وتع���اون الجمي���ع؛ م���ن أجل تحقي���ق غاياته 

وأهدافه.

المنامة - بنا

م���ج���ل���س ال��������������وزراء واف���������ق ع���ل���ي���ه ف�����ي ج���ل���س���ة اس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة

إحالة برنامج عمل الحكومة إلى “النواب”

تحسين الخدمات 
للمواطن 

والمحافظة على 
تنافسية البحرين

البرنامج يعبر عن 
إرادة الحكومة 

برئاسة سمو رئيس 
الوزراء

الحكومة تهدف 
إلى تحقيق تطلعات 

المسيرة التنموية 
بقيادة جاللة الملك 

سمو ولي العهد 
يشكر سمو رئيس 

الوزراء على 
التوجيهات والمتابعة

خادم الحرمين الشريفينسمو رئيس الوزراء

سمو ولي العهد مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس

ياسر الناصر
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نجاح أول عملية لزراعة نخاع بالبحرين
قائد “حم��د الجامعي”: تقنية متطورة لعالج اللوكيميا والس��كلر والثالس��يميا

كش���ف قائد مستشفى الملك حمد الجامعي 
الل���واء طبي���ب الش���يخ س���لمان ب���ن عطي���ة 
هللا ع���ن نج���اح أول عملي���ة لزراع���ة نخ���اع 
بمرك���ز المل���ك حمد ل���أورام، أجراه���ا فريق 
مرك���ز  مدي���ر  بإش���راف  متخص���ص  طب���ي 
األورام إلي���اس فاضل، وضم الفريق الطبي 
البروفيس���ور  بقي���ادة  أطب���اء متخصصي���ن 
الترك���ي مصطف���ي تش���اتين وبالتع���اون مع 
فري���ق التقن���ي وفري���ق المختب���ر وبنك الدم 
وتمريض���ي متخص���ص، مؤك���دا أن عملي���ة 
زرع النخ���اع، وهي األولى التي أجريت في 
البحرين الشهر الماضي وخرج المريض بعد 

أسبوعين ليمارس حياته الطبيعية.
وأوض���ح أن المستش���فى ل���م يق���م باإلعالن 
ع���ن العملي���ة؛ حتى يت���م التأكد من س���المة 
مضاعف���ات  دون  م���ن  ونجاحه���ا  المري���ض 
صحية، مش���يرا إل���ى أن المستش���فى بصدد 

إجراء 3 حاالت زرع نخاع ل� 3 بحرينيين.
وذكر قائد مستش���فى الملك حمد الجامعي 
اللواء طبيب الش���يخ س���لمان بن عطية هللا 
خالل مؤتم���ر صحافي عق���د أمس لإلعالن 
ع���ن أول حال���ة زراع���ة نخ���اع بمرك���ز الملك 
حم���د لأورام، حضره رئي���س المركز إلياس 
المعال���ج  الطب���ي  الفري���ق  ورئي���س  فض���ل 
بحرين���ي  المري���ض  أن  تش���اين  مصطف���ى 
الجنس���ية، ويدع���ى خال���د أحم���د، ويبلغ من 
العم���ر 55 عام���ا، وه���و متزوج ولدي���ه أبناء، 

وقد عاني من المرض ألكثر من عامين. 
ب���أن المري���ض يعان���ي ورم���ا نقوي���ا  وأف���اد 

متع���ددا، وتم زرع نق���ي العظم من المريض 
نفس���ه، مشيرا إلى الفرحة طغت على ذويه 
وأطفاله بع���د خروجه من غ���رف العمليات، 
والت���ي كان���ت تج���ري س���ابقا ف���ي الخ���ارج 
وتكل���ف الدول���ة مبال���غ كبي���رة ع���الوة عل���ى 
مش���قة الس���فر واالنتظار فترات قد تتجاوز 

السنة.
تض���ع  ش���املة  هن���اك خط���ة  ب���أن  وأض���اف 
أكب���ر  ضم���ن  ل���أورام  حم���د  المل���ك  مرك���ز 
مراك���ز ع���الج األورام في المنطق���ة، وضمن 
األول  يك���ون  وأن  العالمي���ة،  المواصف���ات 
إلج���راء عمليات زراعة النخاع في المنطقة 
تنفيذا لتوجيه���ات جاللة الملك، وأن يكون 
مرك���ز األورام مركزا وطنيا لتدريب الكوادر 

البشريه البحرينية في هذا الجانب.
وق���ال إن المرك���ز كان يتوق���ع أن يس���تقبل 
464 حالة، ولك���ن العدد تضاعف ليصل إلى 
أكثر 800 حالة س���نويا؛ نظ���را للثقة الكبيرة 

الت���ي يتمت���ع به���ا المرك���ز بي���ن المواطني���ن 
في البحري���ن والمقيمين، مم���ا اضطرنا إلى 
ة جديدة إل���ى العدد  التفكي���ر بإضاف���ة أس���رَّ
األصل���ي، وقمن���ا بإضاف���ة 40 س���ريرا حالي���ا 

ليصبح إجمالي العدد 160 سريرا.
وأك���د ب���أن البحرين من الدول عالية نس���ب 
م���ن   %  40 أن  مبين���ا  ب���األورام،  اإلصاب���ة 
حاالت الس���رطان هي سرطان الثدي، وهي 
األكثر انتش���ار  في المجتمع البحريني، يليه 
س���رطان البروس���تات الذي يصي���ب الرجال 

ويحل بالمرتبة الثانية بعد سرطان الثدي.

وأف���اد قائ���د المستش���فى بأن مرك���ز األورام 
يس���تقبل م���ن 50 – 60 حال���ة أس���بوعيا من 
الجدي���دة والقديم���ة، مبين���ا أن المرك���ز أعد 
أجن���دة 2019 لتنظي���م حم���الت مجتمعي���ة 
األورام  ع���ن  بالكش���ف  للتوعي���ة  صحي���ة 

السرطانية. 
م���ن جانب���ه، ذك���ر إلي���اس ب���أن مث���ل ه���ذه 
العملي���ات تج���رى لتجنب الجرع���ات العالية 
م���ن األدوية، موضح���ا بأن المري���ض يعاني 

عجزا في انتاج خاليا الدم.

وأردف أنه وقبل إجراء العملية تم وضع خاليا الدم التي أخذت من دم المريض  «
نفسه في ثالجة خاصة عالية البرودة وتحت درجة 180 تحت الصفر؛ لحفظها لحين 
إجراء عملية النقل، ثم تم نقل الخاليا للمريض؛ ليتمكن بعد ذلك من إنتاج خاليا دم 
جديدة. وأشار إلى أن مثل هذه التقنية المتطورة ستمكننا من زراعة خاليا دم لعالج 

العديد من األمراض مثل اللوكيما والسكلر والثالسيميا، إضافة إلى عالج العديد 
من األمراض التي لم يتمكن الطب من عالجها سابقا، مفيدا بأن المريض ظل تحت 

المتابعة والفحص المتكرر حتى تم التأكد من سالمته وشفائه.

قائد مستشفى الملك حمد الجامعي متحدثا في المؤتمر

المنامة - جامعة الخليج العربي

المنامة - وزارة الصحة

يحت���وي المؤتم���ر الدول���ي لط���ب األطف���ال 
العرب���ي  الخلي���ج  جامع���ة  تس���تعد  ال���ذي 
لتنظيم���ه برعاي���ة رئيس المجل���س األعلى 
للصح���ة الفري���ق طبي���ب الش���يخ محمد بن 
عبدهللا آل خليفة في الفترة من 28 فبراير 
ولغاية 2 مارس 2019 بفندق آرت روتانا - 
أمواج في مملكة البحرين، على العديد من 
أوراق العم���ل المهمة الت���ي تتناول مختلف 

الموضوعات المتعلقة بطب األطفال.
وبي���ن رئي���س المؤتم���ر األس���تاذ عبالعزي���ز 
األمي���ن أن المؤتمر الذي ينطلق في دورته 
العم���ل  الثاني���ة، س���يطرح عش���رات أوراق 
التي تش���مل حق���وال متنوع���ة وحديثة في 
مج���ال ط���ب األطف���ال، أبرزه���ا جراح���ات 

القلب والسمنة، وآثار السوشال ميديا.
 تقام الدورة الثانية من المؤتمر بمش���اركة 
عش���رات األطب���اء االستش���اريين في طب 
األطف���ال والعاملي���ن ف���ي القط���اع الصحي 
م���ن جامعة الخليج العربي، وزارة الصحة، 

مستش���فى قوة دفاع البحرين، مستش���فى 
المل���ك حم���د الجامع���ي، وأطب���اء عاملي���ن 
في القطاع الخ���اص، إلى جانب أطباء من 
ع���دة دول من الش���رق األوس���ط، والمملكة 

المتحدة.
ويتضم���ن البرنامج العلم���ي للمؤتمر تقديم 
50 محاضرة علمية، و9 جلس���ات نقاش���ية، 
متخصص���ة.  عم���ل  ورش   6 جان���ب  إل���ى 

س���اعة   24 المش���اركين  المؤتم���ر  ويمن���ح 
م���ن  معتم���دة  المس���تمر  الطب���ي  للتعلي���م 
الهيئ���ة الوطنية لتنظي���م المهن والخدمات 

الصحية.
ودع���ا األمي���ن كافة األطباء للمش���اركة في 
المؤتم���ر، والعارضين الراغبين بالمش���اركة 
ف���ي المع���رض الصح���ي المصاح���ب تقديم 
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أش���ادت وزي���رة الصح���ة فائق���ة الصال���ح 
ف���ي ترؤس���ها اجتم���اع اللجن���ة الوطني���ة 
لمكافح���ة األمراض المزمنة غير الس���ارية 
بما حققت���ه اللجنة في الع���ام الماضي من 
إنج���ازات وم���ا بذلته من جه���ود؛ من أجل 
مكافح���ة األم���راض المزمنة غير الس���ارية 
في المجتمع، مش���يرة إل���ى تطلعات العام 
الجديد، والتي تتمثل في تقديم مبادرات 

صحي���ة غي���ر مألوف���ة تس���اهم ف���ي تعزيز 
صح���ة األف���راد، وف���ي تغيير الس���لوكيات 
غي���ر الصحية.كم���ا دعت الوزي���رة أعضاء 
الجوان���ب  عل���ى  التركي���ز  إل���ى  اللجن���ة 
العملي���ة خصوص���ا فيم���ا يتعل���ق بالن���زول 
إل���ى الميدان، وقياس أثر مبادرات اللجنة 
عل���ى الجمه���ور، وم���دى اس���تفادتهم منها، 
واس���تمعت إلى مالحظات األعضاء حول 
أداء اللجنة خالل 2018، وأبرز المبادرات 

الصحي���ة لل���وزارات والجمعي���ات المتوقع 
تنفيذها خالل العام 2019.

الوزي���رة  ناقش���ت  االجتم���اع،  وخ���الل 
م���ن  مجموع���ة  اللجن���ة  وأعض���اء 
الموضوع���ات منه���ا أهمي���ة وقاي���ة صحة 
األطفال، وإشراك المتخصصين في وضع 
المبادرات الصحية، إلى جانب استعراض 
أبرز الفعاليات والمب���ادرات الخاصة بيوم 

البحرين الرياضي.

الشيخ محمد بن عبدالله عبدالعزيز األمين

يق��دم 50 محاض��رة علمي��ة و6 ورش عم��ل متخصص��ة

إش������راك ال��م��ت��خ��ص��ص��ي��ن ف���ي وض����ع ال���م���ب���ادرات

مؤتمر لطب األطفال 28 فبراير

تغيير السلوكيات غير الصحية
وزيرة الصحة تترأس اجتماع اللجنة الوطنية 

المنامة - وزارة الصحة

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

نقل���ت وزارة الصح���ة الخدم���ات الصحية 
للمراجعين بمجمع 1210 من مركز مدينة 
حم���د )دوار 3( إل���ى مرك���ز محم���د جاس���م 
كان���و دوار )دوار17( وذل���ك اعتب���ارا م���ن 
مطل���ع يناي���ر الجاري.وأكدت ال���وزارة أن 
الخطوة تأتي في إطار حرص واهتمامها 
بتطبيق أعل���ى معايير الج���ودة والكفاءة 
عن���د تقديم الخدم���ة الصحية للجميع مع 
مراع���اة اتب���اع التوزي���ع الع���ادل للكثاف���ة 
المراجعي���ن  خدم���ة  لصال���ح  الس���كانية 

م���ن المترددي���ن عل���ى المراك���ز الصحي���ة 
وتسهيل حصولهم على الخدمة الصحية 
ب���كل س���هولة ويس���ر، إلى جان���ب تحقيق 
في���ه  بم���ا  للم���وارد  األمث���ل  االس���تخدام 
مصلح���ة كاف���ة المرض���ى م���ن المواطنين 

والمقيمين.
ونوه���ت ال���وزارة ب���أن عل���ى المراجعي���ن 
إل���ى  التوج���ه   1210 بمجم���ع  القاطني���ن 
مركز محمد جاس���م كانو )دوار 17( لتلقي 

الخدمة الصحية. 

انطالًق���ا من ال���دور الحقوق���ي والرقابي للمؤسس���ة الوطنية لحقوق اإلنس���ان، 
قام وفد من مجلس المفوضين برئاس���ة ماريا خ���وري بزيارة تفقدية إلى مركز 
إص���الح وتأهي���ل الن���زالء بمنطقة “ج���و” بهدف االط���الع على س���ير عملية أداء 
الن���زالء الطلب���ة اختب���ارات منتص���ف الع���ام الدراس���ي، وذلك بحض���ور عدد من 

الضباط المعنيين.

وق���د اطلع وف���د المؤسس���ة الوطنية 
على إجراءات تمكين النزالء الطلبة 
الدراس���ية،  اختباراته���م  أداء  م���ن 
والتأك���د م���ن م���دى تحق���ق المعايي���ر 
القياس���ية في هذا الش���أن، مع توفير 
تضم���ن  مالئم���ة  وظ���روف  أج���واء 
للن���زالء الطلب���ة كاف���ة حقوقه���م في 

تكافؤ الفرص.
وثّمن���ت رئي���س المؤسس���ة الوطني���ة 
وزارة  جه���ود  اإلنس���ان  لحق���وق 
الداخلية - ممثل���ة في اإلدارة العامة 
لإلصالح والتأهيل - التي تهدف إلى 
المساهمة في تقديم برامج تعليمية 

كف���اءة  رف���ع  ف���ي  متط���ورة، تس���هم 
النزالء وزيادة مستواهم العلمي.

اس���تقبل وزير التربي���ة والتعليم رئيس 
مجلس التعليم العال���ي ماجد النعيمي، 
بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة عيسى، 
رئيس جامعة البحري���ن الطبية )الكلية 
س���مير  إيرلن���دا(  للجراحي���ن-  الملكي���ة 

العتوم.
وتم في اللقاء بحث البرامج التطويرية 
الت���ي تنفذها الجامع���ة، واالطالع على 
افتتاحه���ا  المزم���ع  الجدي���دة  البرام���ج 
ف���ي  لالحتياج���ات  تلبي���ًة  مس���تقبالً 

المج���ال الطبي، إلى جانب اس���تعراض 
أوج���ه التع���اون م���ع مستش���فى المل���ك 
حم���د الجامع���ي والمتعلق���ة باألبح���اث 
الخاصة بالمركز الوطني لعالج األورام 

السرطانية التابع للمستشفى.
طلب���ة  إنج���ازات  أب���رز  ع���رض  وت���م   
الجامع���ة، خصوًص���ا البحرينيين منهم، 
الذي���ن اس���تطاع ع���دد منه���م الحصول 
عل���ى فرص���ة التدري���ب الس���ريري ف���ي 

الواليات المتحدة األميركية.

“محمد كانو” يخدم مجمع 1210

متابعة أداء النزالء باالختبارات

استعراض برامج “الملكية للجراحين”

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

تفّقد القائ���د العام لقوة دفاع البحرين 
المش���ير الركن الشيخ خليفة بن أحمد 
م���ن  ع���دًدا  أم���س  آل خليف���ة صب���اح 
وحدات قوة دف���اع البحرين لالطالع 
عل���ى جاهزيته���ا القتالي���ة واإلداري���ة.
واس���تمع إل���ى إيجاز عن مراحل س���ير 
ف���ي  التحدي���ث  برام���ج  ف���ي  العم���ل 
الوح���دات والمش���روعات التطويري���ة 
واالستعدادات اإلدارية والفنية وآفاق 
متقدم���ة  مس���تويات  إل���ى  تطويره���ا 
بما يس���هم ف���ي رفع مس���تويات األداء 
والجاهزية. وأوضح أن االستمرار في 
ه���ذا النهج الطيب يس���هم في تحقيق 
األه���داف المنش���ودة ف���ي الدف���اع عن 
الوط���ن وحماية مكتس���باته، وتحقيق 

النهض���ة العس���كرية المس���تدامة التي 
تش���هدها قوة دف���اع البحرين في ظل 
الرعاية الكريم���ة من لدن عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف���ة. وثّم���ن ف���ي خت���ام الزيارة 
المس���توى العال���ي لرجال ق���وة الدفاع 
ف���داًء  أرواحه���م  دائًم���ا  المرخصي���ن 
للوطن والذين يبذلون الجهد الدؤوب 
في ش���تى مواق���ع وميادي���ن الواجب، 
مما يدعو للفخر واالعتزاز بمثل هؤالء 
الرجال. وشدد على الحرص الكبير أن 
يظل ه���ذا النهج الطيب منطلًقا للعمل 
عل���ى كل األصع���دة وف���ي  العس���كري 
مختل���ف الميادي���ن والمواق���ع القتالية 

والتدريبية واإلدارية. 

اس���تقبل وزير ش���ؤون الدف���اع اللواء 
الرك���ن عب���دهللا النعيم���ي ف���ي مكتبه 
بالقي���ادة العام���ة صباح أمس، س���فير 
المملكة األردنية الهاش���مية الش���قيقة 
ل���دى مملك���ة البحري���ن رام���ي صال���ح 

الوريكات العدوان.

وفي اللقاء، رحب وزير شؤون الدفاع 
بس���فير المملك���ة األردني���ة الهاش���مية 
الشقيقة لدى مملكة البحرين، مشيًدا 
بعم���ق العالقات األخوي���ة التي تربط 
مملك���ة البحري���ن والمملك���ة األردني���ة 

الهاشمية الشقيقة.

القائد العام: نفخر برجال “الدفاع”

إشادة بالعالقات مع األردن

بدور المالكي من البسيتين

ماريا خوري
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أص���در رئي���س دي���وان الخدمة المدني���ة أحمد الزايد تعميًما يلزم الجه���ات الحكومية التأكد من حصول موظف���ي الجهات الحكومية المعينين في الوظائف الهندس���ية على 
التراخيص المطلوبة من قبل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، حسب تعليمات الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2018. وتضمن التعميم الذي حصلت “البالد” على نسخة 
منه أن التعليمات تهدف إلى إعادة إصدار تعليمات الخدمة المدنية رقم )15( لسنة 2016 بشأن إلزامية الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة المهن الهندسية، للتأكيد 
عل���ى وج���وب حص���ول موظفي الجهات الحكومية المعينين على الوظائف الهندس���ية لترخيص مزاولة المهن الهندس���ية ممن تنطبق عليهم أحكام القانون رقم )51( لس���نة 
2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وإضافة أحكام جديدة تتعلق بالمرشحين لشغل الوظائف الهندسية، كما تم إضافة تعريف مزاولة مهنة هندسية بحسب 

القانون 51 لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية وإضافة بعض المسؤوليات على كل من ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية.

وأل���زم الزاي���د دي���وان الخدم���ة المدني���ة 
بالتأك���د م���ن حص���ول موظف���ي الجه���ات 
الوظائ���ف  عل���ى  المعيني���ن  الحكومي���ة 
المطلوب���ة  التراخي���ص  عل���ى  الهندس���ية 
م���ن قبل مجل���س تنظي���م مزاول���ة المهن 
الهندس���ية، إلى جانب إدراج المرش���حين 
لش���غل الوظائف الهندس���ية ضمن قاعدة 
بيان���ات الباحثي���ن ع���ن عم���ل، م���ع التأكد 
المهن���ة  مزاول���ة  ترخي���ص  توفي���ر  م���ن 
للمرش���حين ذوي الخب���رات العملي���ة ف���ي 

مجاالت الهندسة.
ودع���ا إل���ى التأك���د من وجود نس���خة من 
الموافق���ة األولية من قبل مجلس تنظيم 
مزاول���ة المه���ن الهندس���ية لمنح ترخيص 
الهندس���ية  للوظائ���ف  المهن���ة  مزاول���ة 
للمهندس���ين المرش���حين لش���غل وظيف���ة 
هندس���ية، والتأك���د م���ن ش���رط الحصول 
على نس���خة م���ن الموافق���ة األولية لمنح 
ترخيص مزاول���ة المهنة من قبل مجلس 
تنظيم مزاولة المهن الهندس���ية في حال 
الوظائ���ف  إل���ى  الموظفي���ن  نق���ل  طل���ب 

الهندسية.
ووّجه التعميم جميع الجهات الحكومية 
عل���ى  الحص���ول  طلب���ات  تقدي���م  عل���ى 
تنظي���م  مجل���س  قب���ل  م���ن  التراخي���ص 
مزاولة المهن الهندسية لموظفيها، منوًها 
والضواب���ط  الش���روط  بجمي���ع  االلت���زام 

واإلجراءات الالزمة لذلك.

كما دعا إلى التنس���يق مع مجلس تنظيم 
الس���تصدار  الهندس���ية  المه���ن  مزاول���ة 
الموافق���ة األولية لمن���ح ترخيص مزاولة 
المهن���ة للوظائف الهندس���ية لكل مرش���ح 
على ح���دة، بع���د الحصول عل���ى موافقة 
دي���وان الخدمة المدنية عل���ى التوظيف، 
المرش���حين  مباش���رة  بع���دم  وااللت���زام 
إال  للعم���ل  الهندس���ية  الوظائ���ف  لش���غل 
بع���د اس���تصدار الموافق���ة األولي���ة له���م، 
المدني���ة  الخدم���ة  دي���وان  مواف���اة  م���ع 
بالمستندات المطلوبة والموافقة األولية 
م���ن قبل مجل���س تنظي���م مزاول���ة المهن 
الهندس���ية لمنح ترخي���ص مزاولة المهنة 
تعيي���ن  لتثبي���ت  الهندس���ية  للوظائ���ف 
المرش���حين عليه���ا. ولفت رئي���س ديوان 

الخدمة المدنية إلى إخطار المجلس بأي 
تغيير يطرأ على أي من بيانات الترخيص 
المهندس���ين  م���ن  موظفيه���ا  بتوق���ف  أو 

المرخص لهم عن مزاولة المهنة.

بال رسوم

وع���ن ضواب���ط وآلي���ة الحص���ول عل���ى 
بالق���ول:  الزاي���د  أف���اد  التراخي���ص، 
يجب عل���ى جمي���ع الجه���ات الحكومية 
المخاطبة بأحكام المرسوم بقانون رقم 
)48( لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة 
المدني���ة، اس���تصدار التراخيص الالزمة 
للمهندس���ين العاملين ف���ي هذه الجهات 
الهندس���ية  الوظائ���ف  عل���ى  المعيني���ن 
الت���ي ينطبق أح���كام القان���ون رقم )51( 

لس���نة 2014 بشأن تنظيم مزاولة المهن 
مزاول���ة  مجل���س  قب���ل  م���ن  الهندس���ية 
الهندسية بعد التحقيق من توافر شرط 
المؤه���ل المنص���وص علي���ه ف���ي البند 3 
م���ن الم���دة 7 من القانون الس���ابق ذكره، 
وذل���ك على أن يق���دم طل���ب الترخيص 
م���ن الجهة ذاتها علًما بأن الترخيص بال 

رسوم بحسب القانون.
ويس���ري الترخيص الممنوح لهم طوال 
مدة عمله���م ودون الحاجة إلى تجديد، 
كما ال يجوز المساس بحقوق الموظفين 
في حال الترقية أو النقل إلى مس���توى 
وظيفي أعلى نتيجة لعدم التزام الجهة 
الحكومي���ة بمس���ئولياتها لتقدي���م طلب 
الحصول على التراخيص المطلوبة من 

قب���ل المجلس وس���يقوم ديوان الخدمة 
المدني���ة الحًق���ا بمتابعة ه���ذا الموضوع 
عب���ر صالحيات���ه الرقابي���ة الممنوحة له 

طبًقا للقانون.
كم���ا يج���ب عل���ى الجه���ات الحكومي���ة 
اإلس���راع في إص���دار تراخي���ص مزاولة 
المهن الهندسية من قبل مجلس مزاولة 
الوض���ع  لتصحي���ح  الهندس���ية  المه���ن 

القانوني لموظفيها الحاليين.

الجه���ات  عل���ى  أن  التعمي���م  وأورد 
لمن���ح  األولي���ة  الموافق���ة  اس���تصدار 
قب���ل  م���ن  المهن���ة  مزاول���ة  ترخي���ص 
مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندس���ية 
المهندس���ين المرشحين لشغل الوظائف 
الهندس���ية قبل مباش���رة العم���ل وتكون 
ف���ي  األس���اس  ه���ي  الموافق���ة  ه���ذه 
تثبيت تاريخ تعيين المرش���حين لشغل 

الوظائف الهندسية.

صورة ضوئية للتعميم الخاص برخص الوظائف الهندسية

إلزام المهندسين بالحصول على رخص “المزاولة”
عليها الموظفين  ح��ص��ول  م��ن  ت��أك��دوا  الحكومية:  للجهات  “ال��خ��دم��ة”  رئ��ي��س 

برعاي���ة كريم���ة من الش���يخ راش���د ب���ن عبدهللا ب���ن حم���د آل خليفة، 
وبحضور نائب راعي الحفل الش���يخ إبراهي���م بن خالد بن محمد آل 
خليفة افتتح���ت جمعية الهملة الثقافية الخيرية االجتماعية يوم 2 
يناير الجاري برنامج “التأهيل قبل الزواج” لمشروع الزواج الوطني 
الجماع���ي للطائفتي���ن الكريمتي���ن للنس���خة “الثاني���ة عش���رة”، والتي 

سيقام في مطلع مارس 2019.

وش���هد برنام���ج االفتت���اح تكريم 
الش���يخ  الحف���ل  راع���ي  نائ���ب 
خليف���ة  آل  خال���د  ب���ن  إبراهي���م 
فرسان الزواج الجماعي الوطني 
ف���ي  المش���اركين  عش���ر  الثان���ي 
برنام���ج التأهي���ل قب���ل ال���زواج، 
والذين بلغوا أكثر من ١٢٠ زوجا 
ش���خصيات  وبحض���ور  وزوج���ة 
رس���مية وعدد من الن���واب. وقد 
أش���اد العرس���ان باللفت���ة الكريمة 
م���ن الش���يخ راش���د ب���ن عب���دهللا 
الالمحدود ومس���اندته  وبعطائه 
لبرام���ج  والمس���تمرة  الدائم���ة 
وأنش���طة الجمعي���ة وباالنطالقة 
البرنام���ج  له���ذا  المبارك���ة 
المتكام���ل “التأهيل قبل الزواج”، 

سلس���لة  عل���ى  يحت���وي  ال���ذي 
اإلرش���ادية  المحاض���رات  م���ن 
والتوعوي���ة  والتثقيفي���ة 
للزوجين وللحياة األس���رية التي 
يقوده���ا ع���دد م���ن المحاضري���ن 
والمتخصصي���ن  واالستش���اريين 
في الش���أن األس���ري من أصحاب 
ورش  أول���ى  وب���دأت  الخب���رة، 
ومحاض���رات ه���ذا البرنامج يوم 
أمس )الخميس( وتستمر لمدة 5 

أيام متواصلة.
تعزي���زا  البرنام���ج  ه���ذا  ويع���د 
ألواص���ر اللحم���ة الوطني���ة تحت 
راي���ة جالل���ة المل���ك والحكوم���ة 
الرش���يدة بما يس���اهم ف���ي تطور 
وتعمي���ق  وازده���اره  الوط���ن 

واالنفت���اح  والتس���امح  لألخ���وة 
محب���ة  س���احة  الوط���ن  ليك���ون 

وتالقي الجميع.
يذك���ر أن حف���ل ال���زواج الوطني 
الجماعي س���يقام ف���ي األول من 
مارس برعاي���ة كريمة من رئيس 
والتس���جيل  المس���احة  جه���از 
الفخ���ري  الرئي���س  العق���اري، 
ب���ن  س���لمان  الش���يخ  للجمعي���ة 

عبدهللا بن حمد آل خليفة.

“الهملة الخيرية” تفتتح “التأهيل قبل الزواج”

الشيخ راشد بن عبدالله بن حمد

أحمد الزايد

اشتراط موافقة 
مجلس تنظيم 
مزاولة المهن 

الهندسية لمنح 
ترخيص

التنسيق مع 
“تنظيم المهن 

الهندسية” 
الستصدار 

الموافقة األولية

محرر الشؤون المحلية

س���ل���م���ان ب�����ن ع�����ب�����داهلل ي����رع����ى ال���ح���ف���ل ال���ج���م���اع���ي ف�����ي م�����ارس

مروة خميس



أكدت الهيئة العامة للتأمين االجتماعي انتهاءها من إعداد كافة المتطلبات الحتساب 
المكاف����أة والمع����اش التقاع����دي للمقبولي����ن ف����ي الدفع����ة األول����ى م����ن برنام����ج التقاعد 
االختياري، وفق الخطة الزمنية المعتمدة للبرنامج وبالتنسيق مع الجهات الحكومية.

ولضمان دقة وس����رعة االنتهاء من إجراءات 
الدفع����ة األولى من المقبولين ف����ي البرنامج، 
فق����د عمل����ت الهيئ����ة عل����ى إع����داد شاش����ات 
االفتراضي����ة،  للخدم����ة  إلكتروني����ة  ش����راء 
تق����وم م����ن خالله����ا جه����ات العمل باس����تكمال 
بيان����ات المقبولي����ن ف����ي البرنام����ج، والتأك����د 
م����ن الراغبي����ن ف����ي ش����راء س����نوات الخدمة 
االفتراضي����ة، والذين قاموا بالش����راء س����ابًقا، 
عم����ل  جه����ات  لجمي����ع  المعلوم����ات  وإتاح����ة 
الموظفي����ن المقبولين في البرنام����ج، تمهيًدا 
لحس����اب المكافأة والمعاش التقاعدي بشكٍل 

نهائي.
كما يتم العمل على تحويل استمارات انتهاء 
الخدم����ة لتك����ون إلكتروني����ة، بهدف تس����هيل 

إجراءات الموارد البش����رية في جهات العمل 
الستكمالها وتوقيعها من قبل الدفعة األولى 
م����ن المقبولين في البرنامج، ف����ي الفترة من 
6 - 10 يناي����ر، ليت����م بعد ذلك إرس����الها للهيئة 
حس����ب  خروجه����م  إج����راءات  الس����تكمال 
التاريخ المحدد لذلك، بحيث يكون آخر يوم 
عم����ل للدفعة األول����ى من المقبولي����ن بتاريخ 

31 يناير 2019.
وس����تعقد الهيئة العامة للتأمي����ن االجتماعي 
لقاءي����ن تعريفيين للجهات الحكومية يومي 
النظ����ام  لش����رح خط����وات  واالثني����ن،  األح����د 
الخدم����ة  انته����اء  إلج����راءات  اإللكترون����ي 
وشراء سنوات الخدمة االفتراضية، لضمان 

سهولة ووضوح هذه اإلجراءات.
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استعراض آخر تقنيات العزل الحراري
”Magic Media“ ب��أن��ش��ط��ة  ي��ش��ي��د  “ال���ك���ه���رب���اء”  وزي������ر 

اس���تقبل وزير الكهرباء والماء عبدالحس���ين ميرزا بمكتبه المدير 
العام لش���ركة Magic Media المتخصصة في عدد من المجاالت 

الهندسية هاني آل عصفور.

 حي���ث اطلع على أحدث المواد 
المبتك���رة التي توفرها الش���ركة 
الح���راري  الع���زل  مج���ال  ف���ي 
وترش���يد االس���تهالك، كم���ا أنه���ا 
أخ���رى  ممي���زات  بع���دة  تتمت���ع 
الع���زل  تقني���ة  إل���ى  باإلضاف���ة 
الحراري منها تقليل في التكلفة 
اإلنش���ائية ومقاومته���ا للحريق 
وتقلي���ل  الصوت���ي  والع���زل 
الخرس���انات،  عل���ى  االعتم���اد 
عل���ى  الحف���اظ  يحق���ق  وذل���ك 
البيئة من خالل مقدار استهالك 
والحدي���د  اإلس���منت  مادت���ي 

القابل للصدأ.

م���ن جانبه، أش���اد الوزي���ر ميرزا 
Magic Me- ش���ركة  أأنش���طة 
dia ف���ي مج���ال تقني���ات العزل 
نس���عى  إنن���ا  وق���ال  الح���راري، 
التقني���ات  كل  عل���ى  لالط���الع 
الش���ركات  توفره���ا  الت���ي 
والمؤسسات المحلية والعالمية 
في المج���االت الت���ي تقع ضمن 
انطالًق���ا  وذل���ك  اختصاصاتن���ا 
من اهتمام الحكومة بتحس���ين 
وترش���يد  الطاق���ة  كف���اءة 
األهداف  االس���تهالك وتحقي���ق 
المنش���ودة ف���ي ه���ذا  الوطني���ة 

الخصوص.

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

انته���ت بلدية المنطق���ة الجنوبي���ة تطوير وتجميل 
ش���ارع المح���رق بمنطق���ة الرفاع وال���ذي يبلغ طوله 
2500 مت���ر، بزراع���ة أكث���ر م���ن 10 آالف زه���رة من 
أن���واع مختلف���ة م���ن الزهور الت���ي تنوع���ت ما بين 
القزاني���ا )بع���دة أل���وان(، والم���اري قول���د البرتقال���ي 

واألصفر، والبتونيا األحمر.
وأضف���ت أعمال الزراعة التي نفذتها البلدية ممثلة 
ف���ي قس���م المنتزه���ات والحدائ���ق، مظه���ًرا ممي���ًزا 
ومتج���دًدا لش���ارع المح���رق ه���ذا الموس���م، حي���ث 
أضيف���ت إليه أش���جار األكاس���يا التي أب���رزت رونًقا 

وجماالً بألوانها الصفراء.
كم���ا تم���ت العناي���ة بمس���طحات العش���ب الطبيع���ي 
وتنظيفه���ا لتظهر بلونها األخض���ر اليانع، وذلك في 
إط���ار اهتم���ام بلدي���ة المنطق���ة الجنوبي���ة بصيان���ة 
ا في هذا الشارع، من خالل القيام  المزروعات دوريًّ
بأعم���ال التقلي���م والتنظي���ف والري، أس���وة بجميع 

الشوارع الرئيسية في المحافظة الجنوبية.

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

غرس 10 آالف زهرة بشارع المحرق في الرفاع

شارع المحرق في الرفاع بعد التطوير والتجميل وزراعته بأكثر من 10 آالف زهرة متنوعة

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

صرح مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة األش���غال وشؤون 
البلدي���ات والتخطيط العمراني كاظم عبداللطيف أن الوزارة س���تبدأ 
خالل الربع األول من العام الحالي الجديد في تنفيذ مشروع المرحلة 
الثالث���ة م���ن تركيب ع���دادات الوق���وف الجديدة بعد أن تمت ترس���ية 
المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على أوال بالستيك 

بتكلفة تبلغ 388 ألف دينار.

وأض���اف أن هذه المرحلة تش���مل 
تركي���ب 160 جه���از ع���داد وقوف 
 )  Pay & Display( ن���وع  م���ن 
موق���ف   2400 حوال���ي  ليغط���ي 
9 ش���وارع تجاري���ة  م���وزع عل���ى 
في محافظة المحرق و4 ش���وارع 
تجارية ف���ي المحافظة الجنوبية، 
حي���ث ج���اء ذلك بن���اًء عل���ى قرار 
معال���ي وزي���ر الداخلي���ة رق���م )7( 
لسنة 2017 بشأن تنظيم وتحديد 
أماكن وقوف المركبات بالتنسيق 
م���ع اإلدارة العامة للم���رور بوزارة 

الداخلية ووزارة المالية.
وذك���ر أن الع���دادات المس���تخدمة 
ذات مواصف���ات عالمي���ة متطورة 
حي���ث تعم���ل بالطاق���ة الشمس���ية 
مم���ا يغن���ي ع���ن أي���ة توصي���الت 
كهربائي���ة، كما يمك���ن لعداد واحد 
للس���يارات  15 موقًف���ا  أن يخ���دم 
عم���ل  ومتابع���ة  برمج���ة  ويمك���ن 
دوري���ة  تقاري���ر  وإص���دار  الع���داد 
ع���ن طري���ق جهاز الحاس���ب اآللي 
ا  باإلضافة إلى أنها تعمل إلكترونيًّ
وببطاق���ات  المعدني���ة  بالعم���الت 

خاصة س���يتم إصدارها الحًقا بعد 
تعميم التجرب���ة، ويمكن برمجتها 

بعدة لغات عالمية.

يذكر أنه ستحتسب تعرفة  «
200 فلس للساعة الواحدة 

طوال أيام األسبوع، كما 
ستكون فترة االستخدام 

للعداد من الساعة السابعة 
صباًحا حتى الساعة السابعة 

مساًء.

تركيب 160 عّداد 
وقوف بـ 388 ألف دينار

إنهاء متطلبات احتساب معاش التقاعد االختياري
ي��ن��اي��ر  10 إل����ى   6 م���ن  اإلل���ك���ت���رون���ي���ة  االس����ت����م����ارات  ت��وق��ي��ع 

المنامة - الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

عبدالرحمن بن علي مثال للجد واالجتهاد
لتقاعده ال��ع��ق��اري  ال��ت��س��ج��ي��ل  م��دي��ر  ي��ك��رم  ع��ب��داهلل  ب��ن  س��ل��م��ان 

المس���احة  جه���از  رئي���س  أش���اد 
والتس���جيل العقاري الش���يخ س���لمان 
ب���ن عب���دهللا آل خليف���ة بم���ا قدم���ه 
مدير عام التس���جيل العقاري الشيخ 
عبدالرحم���ن ب���ن عل���ي آل خليفة في 
فت���رة عمله والتي امت���دت ألكثر من 
للج���د  40 عاًم���ا، كان خالله���ا مث���االً 
لقيادت���ه  واإلخ���الص  واالجته���اد 
ووطن���ه، وم���ا قدمه من إس���هام كبير 
إل���ى  وانتقال���ه  العم���ل  تطوي���ر  ف���ي 

مراحل متجددة ومتطورة.
 ج���اء ذل���ك، ف���ي الحفل ال���ذي أقامه 
رئي���س جه���از المس���احة والتس���جيل 
مدي���ر  خ���روج  بمناس���بة  العق���اري 
الش���يخ  العق���اري  التس���جيل  ع���ام 
عبدالرحم���ن بن عل���ي آل خليفة على 
التقاع���د، وبع���د حي���اة عملي���ة حافلة 
ا ل���ه كل التوفيق  باإلنج���ازات، متمنيًّ

والنجاح فيما يخط���ط له في حياته 
المستقبلية.

من جانبه، تقدم الش���يخ عبدالرحمن 

ب���ن عل���ي آل خليفة بالش���كر للش���يخ 
س���لمان ب���ن عب���دهللا آل خليف���ة على 
ما الق���اه من دعم وثق���ة طوال فترة 

عمل���ه ف���ي الجه���از، كم���ا ش���كر جميع 
العاملي���ن بالجهاز على م���ا أبدوه من 

مشاعر طيبة.

 رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري كرم المدير العام للتسجيل العقاري بمناسبة تقاعده

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

Û  تقودن���ا المش���اهدات اليومي���ة البائس���ة للمواط���ن، قبال���ة تمري���ر مش���روع
“الضريب���ة” والذي ط���ال غالؤها األخض���ر واليابس، ألهمي���ة وقف قرارات 
)األخذ( الكاوية، كوس���يلة لحلحلة ظروف الدول���ة االقتصادية، ومصاعبها 

المالية.
Û  ،ول���م يخل حس���اب في ش���بكات التواص���ل االجتماعي، إال وأب���دى التذمر

والتأفف، من قرار فرض الضريبة، والتي ال يمكن مقارنة حالها هنا، بدول 
الخليج األخرى، أخًذا في االعتبار فجوة الرواتب والمداخيل.

Û  ،وف���ي الوقت الذي يتأمل ب���ه المواطن، قرارات اقتصادية مثلجة للصدور
باعث���ة لألم���ن واألم���ل، يتفاجأ - م���ع الضغوطات الجاثمة علي���ه - بقرارات 
نقيض���ه، تضع���ه أم���ام واق���ع ش���ديد الصعوب���ة، هو م���ن يتحمل مس���ؤولية 

الخروج منه.
Û  وتب���رع المنص���ات اإلعالمي���ة الي���وم، بنقل األخب���ار التي تلخبط حس���ابات

اب���ن البلد، وتدفعه قس���ًرا إلعادة النظر بكل ش���يء، أولها ش���طب األحالم، 
واألماني، وتطلعات المستقبل الجديد.

Û  إن الدولة لمدعوة أن تتخذ القرارات الصحية التي تعكس جدية الخروج
بحل���ول اقتصادية ناجح���ة، وضامنة لحقوق الجمي���ع، دون أن تكون على 

حساب جيب المواطن.
Û  ،منها االس���تثمار الخارجي، وإنش���اء الش���ركات الصناعية الكبرى الجديدة

وضخ المزيد من التسهيالت الستقطاب رؤوس األموال األجنبية، وإقامة 
المش���اريع الس���ياحية والترفيهية الحديثة، وبقية هذا “الباكج” الذي يعيه 

رجال االقتصاد والسياسة جيًدا.

“الضريبة” 
وخنق المواطن

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

ابراهيم النهام

كاظم عبداللطيف

موزعة على 13 شارعا تجاريا 
بالمحرق والجنوبية

آخر يوم عمل 
للدفعة األولى من 
المقبولين 31 يناير

لقاءان تعريفيان 
للجهات الحكومية 

األحد واالثنين



انتقد رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي مخطط وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطي���ط العمران���ي بإزال���ة دوار المط���ار وإحالل نظ���ام اإلش���ارة الضوئية محل���ه، مما أثار 

حفيظة المواطنين نتيجة االزدحامات المتوقعة التي ستخلفها اإلشارات الضوئية.

وبين أن “طيلة الس���نوات الماضية لم نتلق أي 
ش���كوى تش���ير إلى أن الدوار يخل���ق اختناقات 
مروري���ة أو تعطيل،وم���ن واقع التج���ارب نراه 
س���الًكا ف���ي معظ���م األوق���ات، ف���ا نج���د مبرًرا 

الستبداله بإشارة ضوئية”.
وأضاف “كما هو معلوم أن اإلش���ارات الضوئية 
أص���ًا كث���رت وأصبح���ت الس���مة الظاه���رة في 
المروري���ة  االختناق���ات  ومعظ���م  البحري���ن، 
واالزدحامات ناتجة عنها ألس���باب عدة، أهمها 
أن اإلشارة تلزم المركبة بالتوقف عندها، بينما 
ال���دوار يك���ون أكث���ر ساس���ة وحركة م���ن غير 

االلتزام بمواقيت اإلشارات”. 
وق���ال “عل���ى الرغم م���ن الجهود الجب���ارة التي 
تق���وم به���ا اإلدارة العام���ة للم���رور إال أن���ه عن���د 
تعطل اإلشارات الضوئية فإنها تؤثر سلًبا على 

انس���ياب الحركة، بينما ال يتعرض الدوار لمثل 
ه���ذا اإلش���كال، وتخي���ل عندما تكون اإلش���ارة 
حم���راء وتكون الش���وارع المتقاطعة بها خالية 
م���ن المركبات فأنت مجب���ر على التوقف، بينما 
ال ينطبق هذا في حالة الدوار، وبالتالي تتوفر 
ساس���ة الحرك���ة وتوفير الوق���ت خصوصا إذا 

كنت ملتزما بجداول طيران”.
وتس���اءل المرباطي “أل���م يطرأ على الوزارة أن 
تق���وم بإنش���اء بعض الكب���اري التي ه���ي الحل 
ال���ذي  المس���تقبلي  واإلس���تراتيجي  الج���ذري 
يتماشى مع التطور الكبير والملحوظ الحاصل 
ف���ي المط���ار؟ إذ م���ن المتوق���ع أن يرتف���ع عدد 
المس���افرين والزوار، وم���ن الماحظ أن معظم 
دول العال���م تق���وم بإنش���اء الكباري والجس���ور 
عن���د تقاطع���ات مطاراته���ا بينم���ا نح���ن ال نزال 

نعتم���د األس���لوب التقليدي وهو إنش���اء المزيد 
“عل���ى  وأض���اف:  الضوئي���ة”.   اإلش���ارات  م���ن 
الرغم م���ن عدم قيام الوزارة باستش���فاف رأي 
المجل���س في ه���ذا الجانب، س���نقوم في األيام 
المقبل���ة برف���ض ه���ذا التوج���ه ال���ذي ال نجد له 
مبرًرا، بل س���يعود على الناس بالضرر ويسبب 
مزي���دا من القلق والتعطل م���ن دون أي هدف، 

وصرف األموال في غير محلها”.

القضيبية - مجلس الشورى القضيبية - مجلس الشورى

م���ن المق���رر أن يناق���ش مجل���س الش���ورى في 
للجن���ة  التكميل���ي  التقري���ر  المقبل���ة  جلس���ته 
المراف���ق العام���ة والبيئ���ة بخص���وص مش���روع 
قانون بتعديل بع���ض أحكام القانون رقم )37( 
لس���نة 2014 بش���أن تنظي���م عملي���ة اس���تخراج 
الرم���ال البحري���ة، بعدم���ا أرج���أ مناقش���ته ف���ي 

وقت سابق.
ويس���مح مشروع القانون بنقل الرمال البحرية 
خ���ارج ح���دود المملك���ة ألغ���راض أو مش���اريع 
إس���تراتيجية أو مش���تركة بي���ن دول مجل���س 
التع���اون الخليج���ي، وذل���ك وف���ق م���ا يق���رره 
مجل���س الوزراء، إذ ل���ن يتم ذلك إال عن طريق 
قرار يصدره مجلس ال���وزراء؛ لضمان الحفاظ 
عل���ى ه���ذه الث���روة الطبيعي���ة من االس���تنزاف 
لمملك���ة  المهم���ة  الم���وارد  م���ن  م���ورًدا  كونه���ا 
البحري���ن، فيم���ا تحظر الم���ادة تصدي���ر الرمال 
البحرية المستخرجة في البحرين إلى الخارج 

بخاف ذلك السياق.
وتضم���ن التش���ريع ب���أن ٌيعاقب بالغرام���ة التي 

ال تق���ل عن 20 ألف دين���ار وال تجاوز 100 ألف 
دين���ار كل من خالف أح���كام المادة )6( من هذا 
القان���ون، وف���ي حال���ة تك���رار المخالف���ة ُيعاقب 
المخالف بالغرامة التي ال تقل عن 40 ألف دينار 
وال تج���اوز 200 ألف دين���ار، وُيلغى الترخيص 
نهائي���ا. وقام���ت اللجن���ة بإج���راء تعدي���ل على 
الم���ادة الثاني���ة م���ن قان���ون تنظيم اس���تخراج 
الرم���ال البحري���ة وبيعه���ا، بحيث يل���زم الوزير 
المس���ؤول عن تنظيم صيد واستغال وحماية 
الثروة البحرية، بتقديم تقرير يتضمن المواقع 

التي يس���مح فيها باس���تخراج الرم���ال البحرية 
وكمية الرمال المس���تخرجة س���نويا ومس���توى 

تضرر البيئة البحرية في هذه المواقع.
وكذل���ك نص���ت الم���ادة الثاني���ة عل���ى أن يت���م 
تقديم التقرير خال مدة ال تتجاوز 3 س���نوات 
أو كل م���ا طل���ب من���ه ذل���ك عوضا ع���ن تقديم 
تقرير سنوي كما هو منصوص عليه في المادة 
المذكورة؛ وذلك إلعط���اء المدة الكافية للجهة 
المعنية لقياس األثر البيئي لعمليات استخراج 

الرمال وأثرها على األحياء البحرية.

بع����دم  الخدم����ات  لجن����ة  تمس����كت 
الموافقة على مشروع قانون بإضافة 
بن����د جديد للفقرة )ب( من المادة )24( 
م����ن القان����ون رق����م )19( لس����نة 2006 
المع����د  العم����ل  س����وق  تنظي����م  بش����أن 
في ض����وء االقتراح بقان����ون بصيغته 
المعدل����ة المقدم من مجل����س النواب، 
وال����ذي يقضي بوجود ش����هادة حس����ن 
س����ير وسلوك من خال تقديم العامل 
األجنب����ي قب����ل قدوم����ه إل����ى البحرين 
م����ا يثب����ت خل����و س����جله الخ����اص م����ن 
ش����روط  كأح����د  الجنائي����ة،  الس����وابق 
التصريح باإلقامة للعمل في المملكة.
التعدي����ل  أن  اللجن����ة  وأوضح����ت 
الصعوب����ات  بع����ض  المقت����رح س����يثير 
العملية ف����ي التطبيق ويع����وق أعمال 
المس����تثمرين، وذلك أن عدد سفارات 
ال  الجغراف����ي  وتوزيعه����ا  البحري����ن 
تش����كل جمل����ة  الت����ي  ال����دول  يغط����ي 

م����ا  المملك����ة،  إل����ى  الواف����دة  العمال����ة 
سيزيد من األعباء المالية لاستقدام 
التي يتكبدها صاحب العمل في حال 

بع����د م����كان إقام����ة العامل ع����ن مكان 
وجود س����فارة البحري����ن أو قنصليتها 

في موطنه.

اجتماع لجنة المرافق العامة

ل���ل���م���ش���اري���ع ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ال���م���ش���ت���رك���ة ف��ق��ط المس��تثمرين يعي��ق  التعدي��ل  الش��ورى”:  “خدم��ات 

“ضوء أخضر” لنقل الرمال البحرينية للخارج “حسن سيرة” العامل األجنبي مرفوض

جلسة مجلس الشورى الثالثة

غازي المرباطي

06local@albiladpress.com
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بّين محافظ المحافظة الش���مالية علي العصفور، أن المحافظة ومن خالل تنفيذها لسلس���لة من الفعاليات طوال ش���هر ديس���مبر الماضي، احتفاًء 
باألعياد الوطنية لمملكة البحرين، بالتعاون مع مختلف جهات وقطاعات المحافظة، سعت لتقريب االحتفاالت إلى جموع المواطنين والمقيمين، 

حسب التوزيع والتنوع الديموغرافي والسكاني، واالتساع الجغرافي للمحافظة، بما يعّزز قيم الوالء واالنتماء لكافة شرائح المجتمع.

وبحضور النائبين فاطمة القطري، وممدوح 
ش���رطة  مديري���ة  ع���ام  ومدي���ر  الصال���ح، 
المحافظة الشمالية العميد عبدهللا الجيران، 
وع���دد من األهالي في المجلس األس���بوعي 
للمحافظة، كرم العصفور الجهات المساهمة 
والمتعاون���ة ف���ي تنفي���ذ سلس���لة فعالي���ات 
المحافظ���ة باألعي���اد الوطني���ة تحت ش���عار 
“قائ���د وش���عب.. فرح���ة وطن”، ف���ي الحفل 
ال���ذي أقيم خ���ال المجلس وه���ي: مديرية 
ش���رطة المحافظة الش���مالية، اإلدارة العامة 

لش���ؤون اإلذاعة والتلفزيون بوزارة ش���ؤون 
اإلع���ام، قس���م الخدمات العام���ة والطوارئ 
البلدي���ات  وش���ؤون  األش���غال  ب���وزارة 
والتخطي���ط العمراني، مستش���فى البحرين 
التخصص���ي، ورئيس نادي عبدالرحمن كانو 
االجتماع���ي للوالدين يوس���ف المحميد، كما 
ش���هد الحفل تكريم الشاعر المرحوم يحيى 

الذوادي بحضور ابنه فراس الذوادي.
وأش���اد العصفور بأهمية الشراكة في تنفيذ 
الوطني���ة  باألعي���اد  المحافظ���ة  احتف���االت 

لمملك���ة البحرين في ديس���مبر الماضي لعام 
2018، وال���دور ال���ذي تلعب���ه ف���ي ل���م ش���مل 

الجميع تحت حب الوطن.
عل���ى مراح���ل  الحض���ور  العصف���ور  وأطل���ع 
العم���ل في إعادة تأهي���ل حديقة الدراز، كما 
تاب���ع احتياج���ات األهال���ي وش���كاوى الملف 
اإلس���كاني لمنطقة عالي، وطلبات الحصول 
عل���ى الوح���دات الس���كنية ضم���ن مش���روع 
الرمل���ي، مؤك���ًدا أهمي���ة الرعاي���ة و األولوية 

للحاالت اإلنسانية من أهالي المنطقة.

الجنبية - المحافظة الشمالية

األولوية في “إسكان الرملي” للحاالت اإلنسانية
م��ح��اف��ظ “ال��ش��م��ال��ي��ة” ي���ك���ّرم ال��م��س��اه��م��ي��ن ب��ف��ع��ال��ي��ات ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي

جانب من الحضور في المجلس األسبوعي للمحافظة الشمالية

المحرق - مجلس المحرق البلدي القضيبية - مجلس النواب

الن���واب راش���د  الع���ام بمجل���س  أك���د األمي���ن 
بونجم���ة أهمي���ة التع���اون والش���راكة وتبادل 
الخبرات بين المؤسس���ات والهيئات الوطنية، 
مش���يرا إلى أن ذلك يلخص االلتزام المشترك 
ل���دى مؤسس���ات الدول���ة ف���ي دعم المش���روع 
اإلصاحي لعاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، وترجمة للتطلعات 

الرامية لدعم المسيرة الديمقراطية.
وأش���ار بونجم���ة إلى حرص المجل���س النيابي 
عل���ى مواصل���ة التع���اون المش���ترك ف���ي ه���ذا 
المج���ال، خصوص���ا م���ع م���ا يضطلع ب���ه معهد 
البحرين للتنمية السياس���ية من دور في نش���ر 
الثقافة الديمقراطية، ودعم وترسيخ مفهوم 
المبادئ الديمقراطية السليمة، وتوفير برامج 
المتعلق���ة  والبح���وث  والدراس���ات  التدري���ب 
بالمجال الدستوري والقانوني لمختلف فئات 
المجتم���ع عموم���ا، وبصورة خصوص���ا النواب 

ومنتسبي األمانة العامة بالمجلس.
ج���اء ذلك على هامش توقي���ع اتفاقية تعاون 

العام���ة  بي���ن األمان���ة  أم���س  المجل���س  بمق���ر 
لمجل���س الن���واب، ومعه���د البحري���ن للتنمي���ة 
السياس���ية، إذ مث���ل األمان���ة العام���ة بونجمة، 
وم���ن جان���ب المعه���د القائ���م بأعم���ال المدي���ر 
التنفيذي أنور أحم���د، كما حضر التوقيع على 
االتفاقية المستش���ار السياس���ي بالمعهد خالد 
في���اض، ورئي���س التدري���ب السياس���ي مري���م 
اليام���ي، إضافة إل���ى رئيس العاق���ات العامة 

نواف أحمد.

وتع���د االتفاقية المبرمة بي���ن مجلس النواب 
معهد البحرين للتنمية السياس���ية، اس���تمراًرا 
لمس���يرة التع���اون المش���ترك بي���ن الطرفي���ن، 
الت���ي  اإلس���تراتيجية  للش���راكة  وتواص���ًا 
تنفي���ذ  ف���ي  التع���اون  مج���ال  ف���ي  تربطهم���ا 
البرام���ج وعق���د ال���دورات التدريبي���ة، س���واء 
للن���واب، أو لموظفي األمان���ة العامة بما يلعب 
دوًرا مهم���ا في رفع الكف���اءة وتعزيز القدرات 

لديهم.

أثناء توقيع االتفاقية

اعتبره توجًه��ا غير مبرر... واإلش��ارات س��بب االزدحامات  لدع��م وترس��يخ مفهوم المب��ادئ الديمقراطية الس��ليمة

المرباطي يطالب “األشغال” بإبقاء دوار المطار تعاون بين “أمانة النواب” و “التنمية السياسية”

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم المنامة ـ جامعة الخليج العربي

نفذت إدارة العالقات العامة واإلعالم بوزارة التربية والتعليم 760 زيارة طالبية شملت 30 قطاًعا رسمًيا وأهلًيا 
لفائ���دة جمي���ع الم���دارس الحكومي���ة للبنين والبن���ات، إذ تأتي هذه الزيارات به���دف تعزيز قي���م التربية للمواطنة 

ومعلومات وخبرات الطلبة.

وكانت الزيارات ق���د انطلقت تزامًنا مع 
ب���دء العام الدراس���ي واس���تمرت طوال 
األي���ام الدراس���ية، م���ع مراع���اة مواعيد 
االمتحانات والعطات الرس���مية، وذلك 
اإلدارة،  أعدته���ا  لخط���ة فصلي���ة  وفًق���ا 
وش���ملت قطاع���ات متنوع���ة ذات صل���ة 
وثيق���ة بالمناه���ج الدراس���ية؛ م���ن أجل 
تقدي���م المعلوم���ات الت���ي تتناس���ب م���ع 

المراحل العمرية والدراسية للطلبة.
وش���هد الفصل الدراس���ي الحالي تعاوًنا 
بالتاري���خ  صل���ة  ذات  قطاع���ات  م���ع 
الوطن���ي مث���ل المتاح���ف، كم���ا ش���ملت 
قطاع���ات التعلي���م والتدري���ب، اإلعام، 
األم���ن  والزراع���ة،  البيئ���ة  االقتص���اد، 

وخدمة المجتمع، الصناعة.

يذك���ر أن البرنام���ج يعتم���د عل���ى ال���دور 
الفاعل ل���إدارات المدرس���ية والمعلمين 
يش���كل  الذي���ن  الطلب���ة  أم���ور  وأولي���اء 

إنجاح���ه؛  ف���ي  أساس���ا  عام���ًا  وعيه���م 
بفض���ل تش���جيعهم عل���ى زي���ارة الطلبة 

لقطاعات المملكة الحيوية.

اختتم���ت ورش���ة عم���ل “فنون التحرير الصحاف���ي” التي نظمتها وحدة اإلع���الم بجامعة الخليج العرب���ي حديًثا بالتعاون مع 
إدارة الخدمات الطالبية بوزارة التربية والتعليم، دربت فيها اختصاصي إعالم أول بجامعة الخليج العربي مديرة تحرير 

مجلة “درة الخليج” اإلعالمية فاطمة الحجري طالبات مدارس “مجتمعات التعليم” على مهارات التحرير الصحافي.

وخط���وات  آلي���ات  الحج���ري  واس���تعرضت 
كتاب���ة الخب���ر الصحاف���ي وأش���كاله وأنواعه 
وفروع���ه وعناص���ره ومص���ادره، مفصلة في 
شرح الفروق بين الفنون التحريرية األخرى 
الصحاف���ي  التحقي���ق  الصحاف���ي  كالتقري���ر 
والمق���ال،  والعم���ود  الصحافي���ة  والمقابل���ة 
موضح���ة الف���رق بين الخب���ر وباق���ي الفنون 
س���ياق  ف���ي  الورش���ة  وتأت���ي  التحريري���ة. 
التع���اون والتكام���ل بين مؤسس���ات التعليم 
ف���ي مملك���ة البحري���ن به���دف تنمي���ة الحس 
والس���ؤال  البح���ث  عل���ى  القائ���م  الصحف���ي 
والتحليل والتفس���ير لدى األجيال الجديدة، 
إل���ى جان���ب تنمية الح���س الناق���د ومهارات 
الكتابة الرصينة، ودواعي توظيف الجوانب 
اإلنس���انية وس���بل فهم المجري���ات وتحليلها 

وتفسيرها وطرحها بموضوعية ودقة.
وته���دف وزارة التربي���ة والتعلي���م إل���ى م���ن 
خ���ال “مجتمع���ات التعل���م الفاعل���ة” داخ���ل 
التعل���م،  تنمي���ة مجتمع���ات  إل���ى  الم���دارس 
وتعزي���ز المجتم���ع التعليم���ي م���ن خ���ال مد 

جس���ور التواصل بي���ن الم���دارس الحكومية 
ومختلف المؤسس���ات التعليمية بهدف نقل 
الخب���رات إل���ى الطلبة والطالبات، وتحس���ين 
ف���ي  ينص���ب  مم���ا  التربوي���ة،  الممارس���ات 

مصلحة جودة التعليم والتعلم. 

جانب من إحدى الزيارات الطالبية

فاطمة الحجري تقدم الورشة

التربية تنفذ 760 زيارة طالبية ختام “التحرير الصحافي” بجامعة الخليج
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بالشبكة ال���رب���ط  ت��ن��ت��ظ��ر  وال��س��ي��ف  وس��ن��د  ب��ال��ج��ف��ي��ر  م��ن��اط��ق 

ذك���ر مدي���ر إدارة تش���غيل وصيان���ة الص���رف الصح���ي ب���وزارة األش���غال وش���ؤون 
البلديات والتخطيط العمراني شوقي منديل أن قانون مخالفات الصرف الصحي 
في مرحلة دراس���ة آلي���ات تطبيق الغرامات على المخالفي���ن التي تتراوح بين 300 

دينار والسجن.

المجل���س  هام���ش  عل���ى  ذل���ك،  ج���اء 
األس���بوعي أمس الخميس بمجلس أمانة 
العاصمة بحضور عدد من أعضاء مجلس 
الن���واب. وقال مندي���ل إن هناك مخالفات 
ف���ي تصريف مي���اه الص���رف الصحي في 
البحر ت���م رصدها والتعامل معها حس���ب 

متطلبات البيئة .
وذك���ر أن مش���روع توس���عة محطة توبلي 
للص���رف الصح���ي يتضمن زي���ادة الطاقة 
أل���ف مت���ر مكع���ب   200 اس���تيعابية م���ن 
بالي���وم لتص���ل إلى حوال���ي 400 ألف متر 
���ا، مم���ا يوف���ر الق���درة عل���ى  مكع���ب يوميًّ

معالج���ة جمي���ع مي���اه الص���رف الصح���ي 
الثنائي���ة  بالمعالج���ة  للمحط���ة  ال���واردة 

والثالثية.
وأك���د أن 70 % من مس���احة العاصمة تم 
تغطيته���ا بش���بكات الص���رف الصحي وأن 
المناط���ق الحديثة من العاصمة في س���ند 
والجفي���ر ومنطقة الس���يف تنتظ���ر ربطها 
بخ���ط رئيس���ي عمي���ق لش���بكات الص���رف 

الرئيسية. 
 وتابع إن عملية التغيير العمراني وزيادة 
عدد الس���كان والتغيرات التي جرت على 
أن���واع المبان���ي تتس���بب ف���ي فيضان���ات 

ف���ي ش���بكة الص���رف الصح���ي فض���ال عن 
األف���راد  به���ا  يتس���بب  الت���ي  المخالف���ات 

والشركات.
وأضاف أن شبكات الصرف الصحي تتبع 
قوانين األمم المتحدة التي تمنع تصريف 

مي���اه الصرف ف���ي البحر منذ الس���بعينات 
ومعالجة المياه معالجة ثالثية لالستفادة 
من���ه ف���ي ري الم���زارع لغي���ر المزروع���ات 
الورقي���ة كما تس���تخدم في المس���طحات 

الخضراء.

ترحيب بمنديل في مجلس أمانة العاصمة

السواد: لتطوير شبكة الصرف في سترة
حفري��ات الص��رف  من��ذ س��نوات ف��ي النبي��ه صال��ح دون تطوي��ر

أك���د النائ���ب فاضل الس���واد أن جزيرة 
النبي���ه صال���ح وجزيرة س���ترة تعانيان 
من مش���اكل ش���بكات الصرف الصحي 
وتحتاج���ان إل���ى مزي���د م���ن الصيان���ة 

والتطوير فيها. 
العاصم���ة  أمان���ة  مجل���س  ذل���ك  ج���اء 
األس���بوعي أم���س الخمي���س الفًتا إلى 
أن���ه س���يدخل مش���روع تطوير ش���بكة 
الصرف الصح���ي لدائرته على برنامج 
عم���ل الحكوم���ة ف���ي حال ل���م يتطرق 

إليه.
وتاب���ع أن حفري���ات الص���رف الصح���ي 
منذ سنوات في النبيه صالح في حين 
ا  أن ل���م تش���هد الجزيرة تط���وًرا عمرانيًّ
خالًف���ا  الماضي���ة  س���نوات   10 خ���الل 

للمشاريع اإلسكانية.
ووصف الس���واد ما يتعرض له الخليج 

بالتخري���ب البيئ���ي وق���ال إن���ه محمية 
طبيعي���ة يج���ب أن ال تمس ووجب أن 

تطور بتوفير المرافق العامة فيها.

ولفت إلى أن دور مؤسس���ات المجتمع 
المدني والجهات الحكومية متساويان 
ف���ي الحفاظ عل���ى خلي���ج توبلي الذي 

يتحمل الفائض من ضخ مياه الصرف 
الت���ي تتحم���ل ف���وق  لمحط���ة توبل���ي 

طاقتها االستيعابية.

آل شهاب والسواد وطرادة وآل عباس هدى سلطان ولولوة مطلق

مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي بوزارة األشغال شوقي منديل
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قال وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن الكلفة 
التقديرية الس���تمالك 7 عقارات بمجمع 204 في البس���يتين الس���تخدامها كمواقف 

للسيارات بلغت 369.9 ألف دينار تقريًبا.

العق���ارات  أن  إل���ى  وأش���ار 
 26 لع���دد  تتس���ع  المذك���ورة 
مركبة، وأن الوزارة س���تطلب 
إمكاني���ة  المالي���ة  وزارة  م���ن 
ضم���ن  المبل���غ  ه���ذا  إدراج 
دورات الميزانية المستقبلية.

وف���ي س���ياق ذي صل���ة، ذك���ر 
الوزي���ر أن التكلف���ة التقديرية 
الستمالك وإنش���اء 13 موقًفا 

للس���يارات بمنطق���ة الدير مجمع 232 بلغ���ت 112 ألف دينار، تتوزع على 101 ألف دينار 
الستمالك العقارات، و11 ألف دينار إلنشاء المواقف. وأشار إلى أن الوزارة ستطلب من 

وزارة المالية إدراج هذا المبلغ ضمن دورات الميزانية المستقبلية.

470 ألف دينار الستمالك عقارات

البلدي���ات  األش���غال وش���ؤون  وزي���ر  دع���ا 
والتخطيط العمراني عصام خلف مجلس 
مقترح���ه  مراجع���ة  إل���ى  المح���رق  بل���دي 
باس���تغالل عقار بواحات المحرق إلنش���اء 
حديق���ة  ع���ن  عوًض���ا  نموذجي���ة  حديق���ة 
قالل���ي المس���تملكة لصال���ح تطوي���ر مط���ار 
البحري���ن الدول���ي. وب���ّرر الوزي���ر طلبه بأن 
العق���ار المقت���رح إقام���ة الحديق���ة علي���ه ال 
يتجاوز أكثر من 8.5 % من مساحة العقار 
المس���تملك م���ن قب���ل الش���ركة، وعليه رأى 
ضرورة أن يتم االس���تفادة م���ن التعويض 

بشكل أفضل.

تعويض قاللي 
بحديقة نموذجية

اقت���رح وزي���ر األش���غال وش���ؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمراني 
عص���ام خل���ف عل���ى مجل���س بل���دي المح���رق اس���تغالل ج���زء م���ن 
المس���احة المس���تخدمة للمزاد األس���بوعي لبيع الس���يارات بموجب 
االتفاقي���ة المبرم���ة بين ال���وزارة وهيئ���ة الكهرباء والم���اء لالنتفاع 
بج���زء م���ن العق���ار الكائن في مدينة زايد والمس���جل باس���م مملكة 
البحري���ن. ج���اء ذلك، ف���ي رّده عل���ى توصية للمجل���س بتخصيص 
موق���ع مؤق���ت لتجمي���ع الس���يارات الس���كراب بمحافظ���ة المح���رق 
ا  بش���كل عاجل لحين تخصي���ص موقع. وبّين الوزير أن���ه تتم حاليًّ
دراسة المخطط المقترح بمنطقة حفيرة والمخصص ضمنه موقع 
للس���كراب المطل���وب. وأش���ار إل���ى أن���ه ج���ار اس���تكمال اإلجراءات 

الالزم���ة لتحدي���د االس���تعماالت بالتنس���يق م���ع الجه���ات الخدمية 
والجهات المعنية، حيث س���يتم البدء في إجراءات التسجيل فور 

اعتماد المخطط والحصول على جميع الموافقات الالزمة.

دراس������ة ال��م��خ��ط��ط ال��م��ق��ت��رح ب��م��ن��ط��ق��ة ح��ف��ي��رة

استغالل مزاد مدينة زايد لـ“سكراب المحرق”

تح���دث مدي���ر إدارة تش���غيل وصيان���ة 
األش���غال  ب���وزارة  الصح���ي  الص���رف 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
ش���وقي منديل عن اشتراطات جديدة 
للمطاع���م الجدي���دة وتعدي���ل أوض���اع 
المطاعم القديمة في ش���بكات الصرف 

الصحي. 
وأك���د منديل أن وزارة الصحة تش���رف 
على مراقبة المختبرات مياه المعالجة 
الت���ي تس���تخدم ف���ي ري المس���طحات 

الخضراء والمزارع.

اشتراطات جديدة 
للمطاعم

ليلى مال اهلل )تصوير: خليل ابراهيم(

رفض وزير األش���غال وش���ؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف االستجابة 
لمقترح بتحويل منفعة عقار بمجمع 207 في المحرق من حديقة إلى مواقف للسيارات.

وذك���ر خل���ف أن الوزارة ت���رى اإلبقاء على 
المس���طحات الخضراء نظًرا لمحدوديتها 

ودورها في تحقيق التوازن البيئي.
وتع���ّذر الوزي���ر عن الموافق���ة على مقترح 
آخ���ر لمجل���س بل���دي المح���رق باس���تمالك 
5 عق���ارات ف���ي البس���يتين لعم���ل مواقف 

سيارات بمجمع 225.
وأش���ار إلى أن الوزارة س���بق وأن درس���ت 
ع���دم  ورأت  العق���ارات،  تل���ك  اس���تمالك 

ج���دوى م���ن المض���ي قدًم���ا ف���ي إج���راء 
االس���تمالك؛ الرتف���اع الكلفة مقاب���ل العائد 
م���ن المنفع���ة. وفي س���ياق ذي صلة، أبدى 
الوزي���ر موافقت���ه عل���ى مقت���رح للمجل���س 
باس���تمالك أحد العقارات بمجمع 105 في 
منطقة الحد لعمل مواقف عامة للسيارات 

لمرتادي أحد المراكز وأهالي المنطقة.
وبّي���ن الوزي���ر أن مس���احة العق���ار صالحة 
إن  حي���ث  منظًم���ا،  موقًف���ا   14 لتوفي���ر 

المنطقة مكتظة بالسكان وتعاني من شح 
مواقف السيارات.

وأش���ار إل���ى أن���ه س���يتم تنفي���ذ المش���روع 
حال إنهاء إجراءات اس���تمالك العقار، بعد 
الحص���ول على الموافق���ات الالزمة، حيث 
تم إدراج العقار ضمن قائمة االستمالكات 

من ميزانية قطاع الطرق.
كما واستجاب الوزير لطلب مجلس بلدي 
المح���رق باس���تمالك عق���ار الواق���ع بطريق 
لتوس���عة  الح���د  ف���ي   104 بمجم���ع   420
الطري���ق وعمل مواقف للس���يارات لخدمة 

المنطقة.

الوزي��ر يواف��ق عل��ى توفي��ر 14 موق��ف س��يارات بالح��د

“البيئي” يمنع تحويل عقار حديقة لـ“باركات”

سيد علي المحافظة

والتخطي���ط  البلدي���ات  األش���غال وش���ؤون  كش���ف وزي���ر 
لجه���از  ال���وزارة  ع���ن مخاطب���ة  خل���ف  العمران���ي عص���ام 
المساحة والتسجيل العقاري لتعديل حدود ساحل قاللي، 
حي���ث يج���ري العمل على إص���دار وثيقة حديث���ة من قبل 
الجهاز. وأشار إلى أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني 
���ا إلع���ادة تخطيط بع���ض العقارات  أع���دت مقترًح���ا مبدئيًّ

للمنطقة، ويشمل ذلك تعديل وضعية عقار الساحل.
ولف���ت إلى أنه تم التنس���يق مع الجهات المعنية لدراس���ته 
ومن ثم رفع مقترح الساحل لنائب رئيس مجلس الوزراء.

ج���اء ذل���ك، ف���ي رد م���ن الوزير عل���ى طلب مجل���س بلدي 
المحرق دعا إلى اإلس���راع في إع���داد المخطط التفصيلي 

ساحل قاللي )أرشيفية(لمشروع ساحل قاللي.

م��خ��اط��ب��ة ج���ه���از ال��م��س��اح��ة ل��ت��ع��دي��ل ح����دوده

إصدار وثيقة حديثة لساحل قاللي

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

دي���������ن���������ار
300



عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى متهما “آس���يوي - 38 عاما” كان طعن زميله في الس���كن الكائن بمنطقة 
س���لماباد، والذي يحمل جنس���يته نفس���ها، بواس���طة س���كين في ظهره، ما تس���بب بموت األخير متأثرا بالجراح 
والنزيف الذي تس���بب به المتهم بعد خالف نش���ب بينهما حال كونهما يحتسيان المسكرات؛ بسبب عدم حصول 
المجن���ي علي���ه على الوظيفة والراتب الذي يرغب بالحصول عليه، فض���ال عن وجود خالفات عائلية بينهما في 
بلدهما، وذلك بسجن المتهم لمدة 10 سنوات، كما أمرت بإبعاده نهائيا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة المذكورة.

وتش���ير أوراق القضي���ة إل���ى أن الواقع���ة حصل���ت ف���ي 
منطقة سلماباد بتاريخ 8 يونيو الماضي، إذ قرر المتهم 
أثناء التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة أنه والمجني 
عليه كانا يحتس���يان المشروبات الروحية وأنهما بحالة 
س���كر، وظال يتناقشان عن مسألة عدم حصول المجني 
علي���ه عل���ى وظيفة وبقائ���ه عاطال عن العم���ل منذ مدة 
طويل���ة، وبي���ن أن األخي���ر كان���ت تص���ل إلي���ه ع���روض 
توظي���ف م���ن ع���دة ش���ركات، إال أنه كان يرف���ض العمل 
بتلك الش���ركات، والس���بب يعود إليه، إذ إنه كان يرغب 

بالحصول على راتب أعلى مما يتم عرضه عليه.
وأض���اف المتهم أنه ح���اول نصح المجني عليه بالقبول 

بأي���ة فرص���ة عم���ل؛ حت���ى يتمك���ن م���ن الحص���ول على 
الوظيفة والراتب الذي يطمح إليه، إال أن المجني عليه 

كان يرفض القبول بنصيحته.
وأش���ار إلى أن نقاش���هما هذا تطور وتحول إلى مشادة 
كالمي���ة فيما بينهما، اعتدى عليه خاللها المجني عليه، 
والذي صفعه بواسطة يده على وجهه، فما كان منه إال 
أن س���أل عن س���بب اعتدائه عليه إال أنه تفاجأ باعتداء 

المجني عليه مرة أخرى بالطريقة ذاتها.
لم يتمالك المتهم أعصابه وتوجه مباشرة إلى المطبخ، 
وظل يبحث عن سكين طعام، والتي جلبها إلى الغرفة، 
وانه���ال على زميل���ه بالطعن في ظهره، وعندما ش���اهد 

المجن���ي علي���ه ينزف الدم���اء بغزارة وال يحرك س���اكنا، 
ه���رب م���ن الموق���ع مس���رعا وحم���ل مع���ه الس���كين أداة 
الجريم���ة، والت���ي غس���لها وألقاه���ا ف���ي مكان م���ا خارج 

مسكن العمال الذي يقطنان فيه.
وأف���اد المته���م أن���ه ف���ي تل���ك الليل���ة ذه���ب إل���ى إحدى 
البناي���ات الواقعة في ش���ارع المعارض بمنطقة المنامة، 
واس���تأجر غرف���ة فيه���ا حت���ى ين���ام، إال أنه وف���ي نفس 
الي���وم تلق���ى اتصاال من أف���راد الش���رطة، والذين طلبوا 
من���ه الن���زول إليهم م���ن الغرف���ة وأنهم بانتظاره أس���فل 
البناية التي يس���تأجر الغرفة فيها، فاستجاب لهم، وتم 

القبض عليه.
العام���ة  النياب���ة  بمعرف���ة  الواقع���ة  ح���ول  وبالتحقي���ق 
وس���ؤالها للش���هود، قرر أحدهم أنه يس���كن م���ع الجاني 
والمجن���ي علي���ه وأف���اد أن الواقعة ليس���ت كذلك فقط، 
ب���ل إن له���ا خلفيات س���ابقة، إذ إنهما كان���ت تكثر بينهما 
الخالف���ات والمش���كالت العائلية في بلدهم���ا، وان هذه 
المش���ادة الكالمي���ة الت���ي حدث���ت بينهما كان���ت النهاية 

لحياة المجني عليه.
وأضاف الش���اهد أن مسؤولهم في العمل كان قد طلب 

منه���م أن يس���محوا للمجن���ي علي���ه أن ين���ام معه���م في 
الغرف���ة، وبالفعل س���محوا ل���ه بالنوم معهم ف���ي الغرفة، 
بالرغم من أنه كان قد احتس���ى المش���روبات الكحولية 
قب���ل دخوله الغرفة، وعقب خلودهم إلى النوم تفاجأوا 
بصرخ���ات المجن���ي علي���ه، والذي ما إن أش���علوا األنوار 
الحظوا أنه ملقى على األرض ويصرخ بش���دة والدماء 
تنزف منه ظهره بغزارة، فيما كان باب الغرفة مفتوحا، 
فس���ألوه عمن ارتكب ذلك، فقرر إلهم أن المتهم هو من 

تسبب بها بعدما دخل إلى غرفتهم وطعنه في ظهره.
وعل���ى إث���ر ذل���ك تواصل���وا مباش���رة مع مس���ؤولهم في 

العمل، والذي بدوره أبلغ الشرطة بحصول الواقعة.
وثبت من تقرير الطبيب الش���رعي أن عينه دم المجني 

عليه كانت تحتوي على نسبة 86.4 % من الكحول.
وجاء في تقرير الصفة التشريحية أن سبب الوفاة هو 
نتيج���ة إصاب���ة بطعنة بآلة حادة، نف���ذت إلى التجويف 
الص���دري وأحدث���ت قطع���ا في الرئة اليس���رى وس���ببت 

نزيف جسيم.
فأم���رت النياب���ة العام���ة بإحال���ة المته���م للمحاكمة على 
اعتب���ار أنه بتاريخ 8 يونيو 2018، اعتدى على س���المة 

جسم المجني عليه بأن قام بضربه في ظهره بواسطة 
س���كين مس���ببا له اإلصاب���ات الموصوف���ة بتقرير الصفة 

التشريحية، والتي أفضت إلى وفاته.
يذك���ر أن���ه صرح في وقت س���ابق رئيس النياب���ة بنيابة 
المحافظ���ة الش���مالية محمد المس���لم، عن تلق���ي النيابة 
العام���ة بالغا من مركز ش���رطة الخميس )أ( عن حدوث 
مش���اجرة بين آسيويين بس���كنهم بمنطقة سلماباد أدت 
إل���ى قي���ام أحدهم���ا بطع���ن اآلخ���ر واله���رب م���ن مكان 
الواقع���ة، وقد تم القبض عليه في وقت الحق، وقد تم 
نق���ل المجني عليه للمستش���فى إال أنه ق���د فارق الحياة 

متأثرا بإصابته.
وق���د انتقل���ت النيابة ف���ور تلقيها البالغ لم���كان الواقعة 
وأج���رت المعاينة الالزمة للم���كان ولجثة المجني عليه، 
وانتدبت الطبيب الشرعي ومسرح الجريمة لرفع اآلثار 

والعينات الالزمة.
وق���د باش���رت النيابة التحقيق بس���ؤال ش���هود الواقعة 
واس���تجواب المتهم الذي اعترف بما هو منس���وب إليه 
وأمرت بحبس���ه )...( على ذمة التحقيق بعد أن وجهت 

إليه تهمة القتل العمد )...(.

السجن 10 سنوات آلسيوي طعن زميله في سكن عمال بـ “سلماباد”

17 يناير لسماع شهود شاب شرع بقتل شرطيين

تأييد سجن شابين 3 و7 سنوات بقضية إرهابية بالعكر

اع�����ت�����رف ب�������أن “ق�����ن�����اة ال�����ل�����ؤل�����ؤة” ح����رض����ت����ه الرت������ك������اب ال���ج���ري���م���ة

دن���ان���ي���ر  3710 إص���اح���ه���ا  وك���ل���ف���ة   ...%  45 ب��ن��س��ب��ة  م����درع����ة  أح����رق����ا 

ق���ررت المحكم���ة الكب���رى الجنائية الرابع���ة، تأجيل النظر في قضية ش���روع 
بقتل عدد من أفراد الشرطة، ارتكبها شاب “27 عاما” بمنطقة الدراز، والذي 
اعترف بمحاولته قتل ش���رطيين عقب مشاهدته لتقرير تلفزيوني تحريضي 
بثت���ه قن���اة اللؤل���ؤة، حت���ى جلس���ة 17 يناي���ر الج���اري؛ وذل���ك لالس���تماع إلى 

الشهود، مع األمر باستمرار حبسه لحين الجلسة القادمة.

وتتمث���ل التفاصي���ل فيم���ا اعترف 
ب���ه المته���م نفس���ه وأق���ر ب���ه أثناء 
التحقي���ق مع���ه، حي���ث ق���ال إن���ه 
“قن���اة  إل���ى  مش���اهدته  وأثن���اء 
اللؤل���ؤة” قب���ل ارتكاب���ه للجريم���ة، 
والتي كانت بذل���ك الوقت تعرض 
األوض���اع  ع���ن  مضل���ال  تقري���را 
إياه���ا  واصف���ة  ال���دراز  بمنطق���ة 
بالمنطق���ة المحاص���رة، وأن من���زل 
قاس���م محاص���ر  المدع���و عيس���ى 
بق���وات األمن، فم���ا كان منه إال أن 

أحس بغضب شديد.
وأوض���ح أن���ه إث���ر ذل���ك خ���رج من 
مس���كنه لفت���رة م���ن الزم���ن وع���اد 
والت���ي  القن���اة،  تل���ك  لمش���اهدة 
اس���تمرت ف���ي تروي���ج الش���ائعات 
فصدقه���ا ه���و، وق���رر بين���ه وبي���ن 
نفسه فعل أي شيء تجاه الشرطة 
بتلك المنطقة، ولم يتحصل سوى 
على فكرة دهس أي من الش���رطة 

المتمركزين بالمنطقة.
وأضاف أنه توجه بواسطة حافلة 

صغي���رة يمتلكها، وتوق���ف بالقرب 
م���ن مكان تمركز الش���رطة، إلى أن 
ش���اهد أحدهم ينزل م���ن الدورية، 
بأقص���ى  الحافل���ة  ق���اد  وعنده���ا 
الش���رطة  باتج���اه  ممكن���ة  س���رعة 
وبالفعل دهسه، ونزل من الحافلة 
وتوجه إلى البحر وظل في قارب 
يمتلكه وترك خلفه الحافلة بموقع 
الجريم���ة، حتى رجع إلى مس���كنه 
بع���د فت���رة وأبلغت���ه والدت���ه ب���أن 
الشرطة تطلب حضوره ويبحثون 
عنه، فما كان منه إال أن سلم نفسه 

إليهم.
فأحالت���ه النيابة العام���ة للمحاكمة 
بع���د أن وجه���ت إلي���ه تهم���ة أن���ه 
بتاريخ 23 مايو 2017، أوال: شرع 
ف���ي قت���ل النائ���ب عري���ف المجني 
علي���ه، عم���دا م���ع س���بق اإلص���رار 

والترص���د ب���أن بي���ت الني���ة، وعقد 
الع���زم عل���ى قت���ل أي م���ن رج���ال 
الش���رطة المكلفي���ن بحف���ظ األمن 
المجن���ي  أبص���ر  إن  وم���ا  بال���دراز، 
عليه واقف���ا خ���ارج الدورية حتى 
زاد من سرعته وتمكن من دهسه، 
قاص���دا م���ن ذلك قتل���ه، وقد خاب 
أثر الجريمة لسبب ال دخل إلرادته 
في���ه وه���و توق���ف المركب���ة فجأة 
وإسعاف المجني عليه، وكان ذلك 
ح���ال ك���ون المجني علي���ه موظفا 
عاما، ووق���ع الفعل أثناء وبس���بب 

تأديته وظيفته.
ثاني���ا: اعتدى على س���المة جس���م 
أحد منتسبي األمن العام، وأحدث 
ب���ه اإلصابات الموصوف���ة بالتقرير 
تأديت���ه  وبس���بب  أثن���اء  الطب���ي 

وظيفته وتنفيذا لغرض إرهابي.

رفض���ت محكمة االس���تئناف العليا الجنائية األولى اس���تئناف ش���ابين م���ن أصل 7 مدانين، تتراوح أعمارهم م���ا بين 17 و25 عاما، 
تس���ببوا في احتراق مدرعة أمنية بنس���بة 45 %، في أعمال تجمهر وش���غب وقعت بمدخل منطقة العكر الشرقي بالقرب من موقع 

تمركز القوات األمنية.

وأيدت العقوبة الصادرة االكتفاء بس���جن 
أحدهما لمدة 7 س���نوات فقط بدال من 10 
س���نوات المحك���وم علي���ه بها م���ن محكمة 
بالحب���س  الثان���ي  أول درج���ة، وبمعاقب���ة 
لمدة 3 سنوات؛ نظرا لصغر سنه بعد نقض 
محكم���ة التميي���ز لحك���م إدانتهم���ا واألم���ر 

بإعادة القضية لمحكمة االستئناف.
وكان���ت محكم���ة أول درج���ة قض���ت ف���ي 
وقت سابق بمعاقبة المستأنَفين بالعقوبة 
المذك���ورة، وبمعاقب���ة 5 آخري���ن بالس���جن 
المحكم���ة  وألزمته���م  س���نوات.   10 لم���دة 
متضامني���ن بدف���ع أكث���ر م���ن 3700 دينار؛ 
وقع���ت  الت���ي  التلفي���ات  كقيم���ة  وذل���ك 

بالمركبة األمنية التي احترقت مقدمتها.
المداني���ن  أن  ف���ي  التفاصي���ل  وتتمث���ل 
الس���بعة اتفقوا فيم���ا بينهم عل���ى الهجوم 
عل���ى دوريات رج���ال الش���رطة، وتوجهوا 
بالق���رب من إحدى الم���زارع بمنطقة العكر 
الحارق���ة  الزجاج���ات  ووزع���وا  الش���رقي، 
“المولوت���وف” فيم���ا بينهم، والت���ي ألقوها 
عل���ى المدرع���ة المتمرك���زة بمدخ���ل العكر 
الش���رقي، مم���ا أدى إلى احت���راق مقدمتها 
وهربوا بعد ذل���ك. وبالتحري عن مرتكبي 
الواقع���ة تبين اش���تراك المته���م األول في 
الواقع���ة، وت���م القب���ض عليه بع���د يومين 
من حدوثه���ا. وبالقبض على المتهم األول 

اعت���رف أن���ه تلق���ى رس���الة بواس���طة أحد 
تطبيق���ات الهاتف على هاتفه النقال بيوم 
الواقع���ة ذات���ه، مفاده���ا أنهم س���يخرجون 
لبدء الهجوم على رجال الشرطة، فتوجه 
ف���ورا للم���كان المعت���اد علي���ه بالق���رب من 
إحدى المزارع بالمنطقة المذكورة، وهناك 
شاهد قرابة 20 شخصا ملثمين، لم يتمكن 

من معرفة سوى باقي المتهمين الستة.
وأضاف أن المتهمين الثالث والرابع وزعوا 
زجاج���ات “المولوتوف” عليه���م، وأخذ هو 
زجاجتين، وتوجهوا إللق���اء تلك العبوات 
عل���ى مدرعة الش���رطة، وبالفعل اش���تعلت 
النيران ف���ي مقدمتها. وأوضح أنهم الذوا 

بالف���رار حال تعامل رجال الش���رطة معهم 
بواسطة الغاز المسيل للدموع.

وش���هد أحد رجال األمن الموجودين على 
الواج���ب بذات مضم���ون ما ذك���ره المتهم 
أمط���روا  المتجمهري���ن  أن  مق���ررا  األول، 

الت���ي  “المولوت���وف”  بعب���وات  المدرع���ة 
تسببت باحتراق مقدمتها.

المدرع���ة  إصالح���ات  بتقري���ر  وثب���ت 
المحترقة أنه بلغت نسبة الحريق فيها 45 
%، وأن كلفة إص���الح مقدمتها المتضررة 

تساوي 3709 دنانير و820 فلسا.
وثبت للمحكمة حسب حيثيات حكمها أن 
المتهمين جميعا بتاريخ 3 نوفمبر 2015:

أوال: أش���علوا عم���دا وآخ���رون مجهول���ون 
ل���وزارة  والمملوك���ة  األمني���ة  المركب���ة 
الداخلي���ة، وكان م���ن ش���أن ذل���ك تعريض 

حياة الناس وأموالهم للخطر.
ثاني���ا: اش���تركوا وآخ���رون مجهول���ون في 
تجمه���ر مؤل���ف من أكث���ر من 5 أش���خاص 
عل���ى األق���ل، الغرض منه اإلخ���الل باألمن 
العام وارت���كاب الجرائم وقد اس���تخدموا 

العنف وسيلة لتحقيق تلك الغاية.
ثالث���ا: حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون 
عبوات قابلة لالشتعال )مولوتوف( بقصد 
اس���تخدامها ف���ي تعري���ض حي���اة الن���اس 

واألموال العامة والخاصة للخطر.

”BKC“ و ”RBJ“ محاكمة 6 متهمين بالتدرب على
العراقي اهلل”  “ح��زب  و  اإلي��ران��ي  ال��ث��وري”  “ال��ح��رس  معسكرات  انضموا 

ب���دأت المحكم���ة الكب���رى الجنائي���ة الرابعة محاكمة 6 متهمين بالتدرب على اس���تعمال األس���لحة 
والمتفج���رات ف���ي معس���كرات إيراني���ة وعراقي���ة تابع���ة للح���رس الث���وري اإليران���ي وح���زب هللا 
العراق���ي، وق���ررت تأجيل القضية حتى جلس���ة 8 يناير الجاري؛ وذلك لالط���الع والرد من جانب 

دفاع اثنين من المتهمين وإعالن المتهمين األربعة الباقين بأمر اإلحالة.

وتش���ير التفاصيل حس���بما وردت ف���ي األوراق 
وج���اءت في اعترافات المته���م األول، أنه على 
اتصال بجماعات إرهابية، ولهذا فقد توجه إلى 
إيران للدراس���ة في الح���وزة العلمية بمدينة قم 

العام 2016.
وأض���اف أنه خالل مارس 2017، التقى بالمتهم 
الثال���ث ال���ذي عرض عليه فك���رة تلقي تدريبات 
عس���كرية على صناع���ة واس���تعمال المتفجرات 
واألس���لحة في معس���كرات ح���زب هللا العراقي، 
بترتي���ب م���ن جانب المتهم الثان���ي فوافق على 
ذل���ك، وأوصل���ه الثالث إل���ى المطار ف���ي طهران 
وس���لمه هات���ف نق���ال مخ���زن فيه رقم ش���خص 

عراق���ي تاب���ع لح���زب هللا العراق���ي، إضافة إلى 
تذكرة السفر ومبلغ 500 دوالر.

وبين األول أن المتهم الثالث طلب منه التوجه 
إل���ى أحد الفن���ادق بمنطقة كرب���الء، ومنه أخذه 
ذلك الش���خص العراقي إل���ى بغداد، والتي تلقى 
فيها التدريبات النظرية على استعمال وصناعة 
وكيفي���ة  الس���تاليت  وأجه���زة  المتفج���رات 

استهداف المركبات األمنية.
وأوض���ح أنه عقب ذلك توجه إلى معس���كر في 
منطق���ة تابع���ة للحش���د الش���عبي، وفي���ه ش���اهد 
العراق���ي،  هللا  ح���زب  ش���عارات  بوابت���ه  عل���ى 
وهن���اك أيضا تلق���ى تدريبات عس���كرية وعملية 

عل���ى صناعة المتفجرات واس���تخدام س���الح ال� 
“RBJ” و”الكالش���نكوف” والمسدس���ات بأنواعها 
المختلف���ة، وس���الح “BKC” وق���ام بالرماية في 
ميدان داخل المعس���كر، وفي خت���ام التدريبات 
أعط���وه مبل���غ 100 دوالر كمكاف���أة، وبع���د ذل���ك 

رجع إلى إيران.
الثال���ث  المته���م  م���ن  طل���ب  أن���ه  إل���ى  ولف���ت 
تلقاه���ا حت���ى  الت���ي  لل���دورات  إع���ادة  ترتي���ب 
يتذك���ر المعلوم���ات، وه���و م���ا حص���ل فع���ال، إذ 
رت���ب ل���ه بالتعاون م���ع المتهم الثان���ي دورة في 
معس���كر تاب���ع للحرس الث���وري اإليران���ي، مبينا 
أن���ه باإلضاف���ة للمتهمي���ن الثاني والثال���ث، فإن 
ثالث���ة متهمين آخرين ش���اركوا معه في الوقائع 
المس���ندة إليه، والذين عملوا على نقل العبوات 

المتفجرة داخل البحرين، اثنين منهم أشقاء.
وكان���ت أحال���ت النيابة العامة المتهمين الس���تة 
للمحاكم���ة عل���ى اعتبار أنهم ف���ي غضون عامي 
2017 و2018 بداخل وخارج البحرين، ارتكبوا 
اآلت���ي: أوال: المتهم���ان األول والخام���س: تدربا 

على اس���تعمال وصناعة األسلحة والمتفجرات 
بقصد ارتكاب الجرائم اإلرهابية.

ثاني���ا: المتهم األول: ح���از وأحرز بغير ترخيص 
م���واد متفج���رة وأجه���زة وأدوات تدخ���ل ف���ي 
صناعة المتفجرات بقصد اس���تعمالها في نشاط 

مخل باألمن العام.
ثالثا: المتهمان الثاني والثالث:

1 - اش���تركا بطري���ق االتف���اق والمس���اعدة م���ع 
المته���م األول في ارتكاب الجريم���ة بالبند أوال، 

وسهال تلقي التدريبات العسكرية لهما.
2 - اش���تركا ف���ي توفي���ر الم���واد المتفج���رة م���ع 

المتهم األول.
رابع���ا: المتهم���ان الثان���ي والراب���ع: درب���ا المته���م 
األس���لحة  وصناع���ة  اس���تعمال  عل���ى  األول 

والمتفجرات.
خامس���ا: المته���م الس���ادس: ح���از وأح���رز ونقل 
أج���زاء تدخ���ل ف���ي صناع���ة المتفج���رات بغي���ر 
ترخي���ص بقص���د اس���تخدامها في نش���اط يخل 

باألمن العام، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

أيدت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى معاقبة مستأنف واحد من أصل 
3 مداني���ن، محك���وم عليه���م جميعا بالس���جن لمدة 3 س���نوات لكل منه���م؛ إلدانته 
واآلخَرين الس���ابق الحكم عليهما بوضع عبوتين وهميتين في منطقة السنابس، 

كما أيدت األمر بمصادرة المضبوطات.
وتتحص���ل وقائ���ع القضي���ة ف���ي أن المته���م األول الملق���ب ب���� “الدجاج���ة” صن���ع 
نموذجين محاكيين لشكل المتفجرات، عبارة عن قطعتين من الكرتون وعليهما 
الصق أسود اللون مع قطعتين إلكترونيتين ملفوفتين بأسالك كهربائية أحدهما 
جهاز استقبال )WiFi(. واتفق مع المتهمين الثاني والثالث على وضع النموذجين 

بشارعي )2 و28( بمنطقة السنابس.
ونف���اذا لذل���ك وضعاهما بالمكانين المتفق عليهما، تنفي���ذا لغرض إرهابي، لترويع 
اآلمني���ن وتعطي���ل الجه���از األمني ع���ن أداء واجبات���ه في حفاظ األمن وإش���اعة 
الفوضى في البالد وزعزعة أمن واس���تقرار مملكة البحرين واإلضرار بمصالحها 

وبث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين. 
ودل���ت تحري���ات المالزم الضابط ب���إدارة البحث الجنائي عل���ى ارتكاب المتهمين 

الواقعة، واعترف المتهم األول باتفاقه مع الثاني على ارتكابهما الواقعة.

“الدجاجة” يصنع “وهميتين”
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معرض األيام للكتاب

الصمت عن جرائم المالكي

ُيعتب���ر معرض األيام للكتاب فرص���ة حقيقية للثقافة، 
ويمثل دعوة القتناء أفضل الُكتب وقراءتها، ويلتقي 
تحت س���قف معرض األيام للكتاب ولمدة عش���رة أيام 
رواد المعرض من الرجال والنساء والشباب واألطفال 
مع ما تعرضه دور النش���ر ومؤسس���ات اإلنتاج الفكري 
والِعلم���ي والثقافي والديني واألدب���ي والتاريخي من 
ُكتب وُمنتجات إلكترونية وألعاب ترفيهية وتعليمية 
وتربوي���ة، ومن���ُذ اليوم األول الفتتاح���ه تهافَت ُمحبو 
اقتن���اء الُكت���ب والٌق���راء إل���ى المع���رض للبح���ث ع���ن 
الجدي���د ف���ي عالمه���م الثقاف���ي والفكري م���ن ُمختلف 
فروع المعرفة وبمشاركة ناشرين من مختلف األقطار 

العربية واألجنبية وبعشرات اآلالف من العناوين.
المعرض مهرجان ثقافي يتمتع زواره من البحرينيين 
والُمقيمي���ن وم���ن أقط���ار الخلي���ج العرب���ي باقتناء ما 
يرغبون فيه من ُكتب، وهو أيًضا س���احة من التفاعل 
الفكري بين المؤلفين واألدباء والنقاد ورواد المعرض.

ويت���م ف���ي المع���رض تنظي���م ع���دد م���ن اللق���اءات مع 
مؤلف���ي مختل���ف اإلبداع���ات األدبي���ة والثقافي���ة م���ن 
الش���عر والرواي���ة والفكر والسياس���ة س���واء بالتحدث 
أو اإللق���اء، أو التوقي���ع عل���ى ُكتبه���م، ويمثل المعرض 
حركة تجارية اقتصادية لبيع ما يتم إنتاجه من ُكتب 

ومستلزمات معرفية وتربوية.
إن مع���ارض الكت���اب ُتمث���ل رس���الة ثقافي���ة وطني���ة 
وقومي���ة وعالمي���ة، ال تتمثل فقط ف���ي عرض الكتاب 

وبيع���ه، بل بم���ا ُيمثله الِكت���اب من كونه ُمنب���را ثقافيا 
واجتماعي���ا وفكري���ا لمختل���ف العل���وم، وُيناق���ش في 
وال���رؤى  المجتمعي���ة  القضاي���ا  م���ن  العدي���د  أوراق���ه 
الفكرية، ويتصدى للكثير من السلوكيات االجتماعية 

والسياسية واالقتصادية الضارة بالمجتمع وأفراده.
ولتحقيق أهداف معارض الكتاب البد من االس���تفادة 
“كمؤسس���ات وأف���راد” م���ن تنظيمه���ا، وه���ذا يتطل���ب 
متابع���ة إعالمي���ة ومجتمعي���ة لرص���د أه���م وأح���دث 
وأفض���ل اإلص���دارات م���ن الُكت���ب، وتش���جيع أف���راد 
المجتمع وطالب المدارس والمعاهد والجامعات على 
زي���ارة المعرض النتقاء ما ينفعهم م���ن ُكتب ومراجع 

ِعلمية مختلفة.
إن زي���ارة معرض الكت���اب تمثل فرصة كبي���رة للتعلم 
وزي���ادة الثقاف���ة، والنفس اإلنس���انية ترتق���ي نفًعا بما 
تق���رأ، فالق���راءة تقلي���د ثقاف���ي ُمتحض���ر راس���خ ف���ي 
األمم الُمتطورة ويس���مو بها الفكر اإلنساني، فالقراءة 
الس���بيل لزيادة الوعي اإلنس���اني في مختلف جوانبه، 
ومع���ارض الكتاب أحد أفضل المصادر القتناء الُكتب 

وقراءتها.

مهما تعددت أشكال الِكتاب اإللكتروني سيبقى  «
الِكتاب الورقي المصدر األساسي للمعلومة، بل 

أصدق مرجع للكلمة، والقراءة قادرة على خلق جيل 
قارئ وُمتعلم، فنقرأ لنتعلم، ونتعلم لنعيش حياة 

أفضل لنا ولوطننا.

ساس���ته  من���ع  جل���ال  أم���را  بالع���راق  أن  ظنن���ت 
ومس���ؤوليه وأعض���اء برلمان���ه م���ن الحدي���ث أو 
االعت���راض على افتت���اح مكتب لعصاب���ة إرهابية 
تسمى “اتئالف 14 فبراير” وتعمل على نشر العنف 
واإلرهاب في دولة عربية شقيقة وداعمة للعراق 
وه���ي مملك���ة البحري���ن، والتزام الصم���ت المريب 
عل���ى م���ا فعله ن���وري المالكي بالمش���اركة في هذا 
الحدث المش���ؤوم والمستنكر تماما، وما استتبعه 
م���ن احتج���اج رس���مي من قب���ل البحري���ن على ما 

حدث واستدعاء القائم باألعمال العراقي.
لكنن���ي تأك���دت بع���د ذل���ك أن األوض���اع طبيعي���ة 
والحياة عادي���ة بدليل ثورة األص���وات البرلمانية 
والسياس���ية العراقية التي اندلع���ت فجأة بمجرد 
أن قام الرئيس األميركي دونالد ترامب )وزوجته 
ميالني���ا( بزي���ارة قاعدة عين األس���د غربي العراق 

لتهنئة جنوده بعيد الميالد.
دع���ا البع���ض إل���ى عق���د جلس���ة طارئ���ة للبرلم���ان، 
لمناقش���ة ما وصف���وه ب� “االنتهاك الصارخ لس���يادة 
الع���راق”، محذري���ن م���ن أن البرلم���ان س���يرد على 
زي���ارة ترامب، عبر إرغام الق���وات األميركية على 
مغادرة العراق، بينما أكد آخرون أن زيارة ترامب 
انته���اك ص���ارخ وواضح لألع���راف الدبلوماس���ية، 
وُتبين استهتاره وتعامله االستعالئي مع حكومة 

العراق.

غريب أن يقوم من اتهمته لجنة برلمانية عراقية 
بالخيان���ة العظم���ى لوطن���ه وش���عبه وه���و ن���وري 
المالك���ي بالحدي���ث ع���ن حق���وق الش���عوب، فه���و 
ال���ذي أهدر حقوق الش���عب العراق���ي وزرع الفتنة 
الطائفي���ة ومكن األجن���دة اإليرانية ومهد الطريق 
رأس���ها  وعل���ى  اإلرهابي���ة  الجماع���ات  الس���تيالء 
تنظيم داعش عل���ى الكثير من األراضي العراقية 
ليجع���ل أبن���اء الش���عب العراق���ي في ش���قاق دائم 
وبحاجة مس���تمرة للوصاية اإليرانية والتدخالت 

الخارجية.
ومن الغريب أيًضا أن هذا المالكي كان ولس���نوات 
طويلة على رأس الحكومة العراقية رغم ما يكنه 
م���ن حق���د للعرب وما مارس���ه من اضطه���اد وقتل 

وتعذيب بحقهم في العراق.

لكن األكثر غرابة هو صمت الحكومة العراقية  «
على ما يحدث من انتهاكات وتجاوزات 

بحق الدول العربية التي لم تدخر جهدا من 
أجل مساعدة العراق ونجدته وتخليصه 

من الهيمنة اإليرانية ليكون سيد قراره 
والمتصرف بموارده وخيراته ومقدراته، 

في وقت تذكروا فيه األعراف الدبلوماسية 
واستقالل الدول واحترام سيادتها وعدم 

التدخل في شؤونها غيما يخص زيارة 
الرئيس األميركي.

opinions
@albiladpress.com

Ata2928@gmail.com

عبدعلي الغسرة

عطا الشعراوي

“تمثل الكتب ُمنبرا ثقافيا  «
واجتماعيا وفكريا لمختلف 

العلوم، وتناقش العديد من 
القضايا المجتمعية والرؤى 

الفكرية، وتتصدى للكثير 
من السلوكيات االجتماعية 

والسياسية واالقتصادية الضارة 
بالمجتمع وأفراده”.

أهدر نوري المالكي حقوق  «
الشعب العراقي وزرع الفتنة 

الطائفية ومكن األجندة 
اإليرانية ومهد الطريق 

الستيالء الجماعات اإلرهابية 
على الكثير من األراضي 

العراقية.
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 وأصبح المواطن 
مثل حطب الشطرنج

من يتصور أن مبلغا زهيدا “600 فلس” ال يؤثر في ميزانية أصحاب 
الدخل المحدود والبسطاء ونحن قد دخلنا فعليا في بنوك وخزانات 
ضريب���ة القيمة المضافة فهو واه ويعي���ش على الخرافة، وما حصل 
أمامي في الس���وق الش���عبي يوم الثالثاء الماضي 1 يناير وهو يوم 
ب���دء تطبي���ق ضريب���ة القيم���ة المضافة س���يختصر المس���افة ويؤكد 
التغيي���ر الجذري الذي سيس���كن أهداب وجف���ون المواطنين، دخلت 
محال لبيع المواد الغذائية وكان به مواطن كبير في السن “يتحلطم” 
على البائع اآلس���يوي بس���بب رفع س���عر رزمة األكواب الورقية، ففي 
السابق وكما قال المواطن يشتري 4 رزم “الرزمة بها 50 كوبا” بدينار 
واحد، أما اليوم فقد قفز الس���عر إلى دينار وس���تمئة فلس، أي أن كل 
رزم���ة ب���� 400 فل���س بعدما كانت ب� 250 فلس���ا قبل تطبي���ق الضريبة 
المضاف���ة، وحينها ش���عرت أن المواطن بدأ “ي���ذوي” خصوصا عندما 
ردد جمل���ة “ال ح���ول وال قوة إال بالله، احنا من وي���ن لنا، هبابه راتبنا 
يكفين���ا جم ي���وم... حتى لقالصات ارتفع س���عرها”، ثم خرج وأنياب 

القهر تعضه من كل ناحية.

ومع مرور الوقت سيجد المواطن أن الكثير من أسعار السلع سترتفع 
خصوص���ا الس���لع االس���تهالكية الت���ي تس���تخدم ف���ي البي���وت بكثرة 
مث���ل األكواب الورقي���ة والمالعق البالس���تيكية والقصدير واألواني 
وغيرها، ونحن ال نتحدث عن المستهلكين األثرياء الذين ال يعرفون 
أي ش���يء عن تأرجح األس���عار، إنما عن المس���تهلكين الفقراء الذين 
يتأثرون بش���كل مباش���ر بارتفاع طفيف في األسعار وما بالنا ب� 5 في 
المئة، صحيح أن الحكومة قامت بإعفاء 1400 خدمة حكومية من 
ضريبة القيمة المضافة والسلع والخدمات األساسية التي تؤثر على 
دخ���ل المواطن، بيد أن هناك س���لعا تس���تخدم ف���ي كل بيت وال غنى 
عنه���ا تضاعفت أس���عارها مما يضاعف مأس���اوية األمر عند أصحاب 

الدخل المحدود أي الغالبية.

ما نكتبه ليس لغزا كبيرا، إنما رواتب متدنية وضرائب ورسوم  «
ال نهاية لها، وأصبح المواطن مثل حطب الشطرنج كل ضريبة 

تحركه في ناحية.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

كثر الحديث حول قرار حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعية 
“الك����راف” ال����ذي أص����دره وزي����ر األش����غال وش����ؤون البلدي����ات والتخطيط 
العمران����ي ف����ي 15 نوفمب����ر الماضي، حي����ث ارتفعت بعده أص����وات تنادي 
بالنظ����ر ف����ي القرار بل بإلغائ����ه تعاطفًا مع الصيادين أصح����اب “البوانيش” 
العامل����ة في صي����د الروبيان، ونحن نتعاطف م����ع الصيادين، لكن تعاطفنا 
يج����ب أن ال يكون على حس����اب تدمير الثروة البحري����ة الوطنية وضرب 
مخزونها السمكي، فالصيد “بالكراف” أدى إلى نقص ملحوظ في كميات 
األسماك، بعد أن تعرض البحر للعبث والتخريب خالل السنوات الماضية 
عل����ى ي����د العمالة اآلس����يوية ف����ي الغالب، والت����ي هدفه����ا األول صيد أكبر 
كمي����ة من الروبيان واألس����ماك بأية طريقة كان����ت غير آبهًة باألضرار على 
البيئة البحرية في ظل غياب النوخذة البحريني على متن سفن الصيد، 
وم����ا فاقم األم����ر ارتفاع عدد رخص صي����د الروبيان وزي����ادة عدد العمال 
اآلس����يويين على ظهر “البوانيش”، وهذا ما أثبتته دراس����ة محلية سابقة 
ُنش����رت في الصحف المحلي����ة تفيد بتعرض المخزون الس����مكي للبحرين 
النخفاض حاد بلغ 90 %، وأن النسبة المتبقية 10 % من المخزون، وأن 
المتس����بب في ذلك “الكراف” وهي طريقة مدمرة للقاع البحري وتتسبب 
في قتل العديد من أنواع األس����ماك بش����كل مباش����ر، وتدمر كذلك موطن 
الموائل والكائنات الحية، وتس����اهم أيضًا في إطالق الملوثات والكربون 
ال����ذي يوج����د ف����ي الق����اع البح����ري وكل ه����ذه األم����ور عللته����ا الدراس����ات 

واألبحاث الدولية. 
وم����ن المالح����ظ أنه بع����د القرار ب����دأ البح����ر بالتعافي واس����ترداد مخزونه 
الس����مكي تدريجي����ًا، وه����ذا م����ا لمس����ناه ف����ي األس����واق م����ن خ����الل زي����ادة 
المعروض ورجوع األسعار إلى وضعها الطبيعي في بعض األنواع، لذلك 
ف����إن اتخ����اذ مثل هذا القرار يص����ب في مصلحة الصي����د والصيادين على 

المدى البعيد.

تحية لهذا القرار الصائب، وعلى الجهات المعنية تمكين الصيادين من  «
استخدام طرق صيد بديلة تكون آمنة على البيئة البحرية، إضافة إلى دعم 

استمالك المواطنين مراكب صيد مجهزة بتقنيات حديثة.

ال لعودة “الكراف”... تحية للقرار

أحمد عمران

ودعن���ا ع���ام ٢٠١٨ واس���تقبلنا ع���ام ٢٠١٩، وفك���رت كعادت���ي بكتاب���ة 
ملخ���ص أح���داث الع���ام المنصرم وما في���ه من م���آس وجرائم ودماء 

سالت وأشبعت أراضي األمة العربية. 
لكنن���ي رغ���م عم���ق مأس���اة األم���ة العربية وتفش���ي العن���ف والدم في 
أرجائه���ا، ل���م أجد فرقا بين ع���ام ٢٠١٧ وبين ع���ام ٢٠١٨، فاالحتراب 
الداخل���ي أو الس���وس الداخلي ينخر في عظام األمة من ش���رقها الى 
غربه���ا، وربما كان الفرق بي���ن العامين يكمن في اختالف عدد القتلى 
والمش���ردين فق���ط، أما ما عدا ذلك فكل ش���يء يمض���ي كما هو وربما 

يستمر بنفس الوتيرة في العام الجديد ٢٠١٩.
ال يزال صناع اإلرهاب وممولوه يمارسون مهمتهم في هدم المقدرات 
وتخريب اس���تقرار الدول وإنف���اق المليارات عل���ى تمويل الجماعات 
اإلرهابي���ة، وال تزال الطائفية تس���تخدم في تفريق الش���عوب العربية 

وشق الصفوف داخل كل دولة عربية على حدة.
وال ت���زال قط���ر تنف���ق الملي���ارات عل���ى أش���ياء تض���ر األم���ة وال تعود 
بأي���ة منفع���ة على الش���عب القطري، بل تس���ير به تدريجي���ا نحو الفقر 

والضياع. 
وال أمل في العام الجديد بأن تتراجع قطر عن نهجها التخريبي، رغم 
أن دول الخلي���ج المقاطع���ة تركت الباب مفتوح���ا حتى اآلن رغم كل 

الخراب الذي وقع، لكي تتوب قطر وتعود إلى صفوف األمة.
قبل يومين قال وزير الخارجية اإلماراتي أنور قرقاش إنه ال أمل في 
إقالع حكام قطر عن سياساتهم في العام الجديد، وبالتالي لن يكون 
هناك جديد على مس���توى الخليج العربي، وأعتقد أن هذا سيبقى ما 
بق���ي الم���ال القطري الذي يتم توزيعه فيما يش���به اإلتاوات على دول 

معينة يتصورون أنها ستحمي ملكهم إلى أبد اآلبدين.

منذ عام 2011 وكل األعوام أصبحت متشابهة بالنسبة لنا نحن  «
العرب، لذلك يمكننا أن نسمي هذه األعوام سنوات المحنة أو نسميها 

السنين، على اعتبار أن كلمة عام ترتبط بالخير وكل ما هو إيجابي 
عكس كلمة سنة.

ال فرق بين ٢٠١٨ و٢٠١٩

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com
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ال تغيي��ر ف��ي خط��ة االقت��راض المحلية ف��ي الع��ام الجديد

بارتف��اع 1.7 % مقارن��ة ب���661.4 مليون دين��ار نهاية أكتوبر

أدوات الدين الحكومية 2019

النقـد المتـداول في نوفمبـر

أبق���ت البحري���ن عل���ى خطة االقتراض م���ن الس���وق المحلية عبر س���ندات الدين 
الحكومي المقّومة بالدينار دون تغيير يذكر، في الوقت الذي بدأت فيه المملكة 
زي���ادة إيراداته���ا م���ن خالل ضريب���ة القيم���ة المضافة في خط���وة إضافية لكبح 

العجز المالي المتفاقم في الميزانية العامة الذي يزيد من المديونية.

وس���يبلغ إجمال���ي قيمة الس���ندات وصكوك 
األذونات التي س���يصدرها مصرف البحرين 
المرك���زي ضم���ن الخط���ة الس���نوية المق���ررة 
نح���و 5.24 ملي���ار دوالر للع���ام الجديد دون 
تغيير يذكر عن العام الماضي، في حين من 
المتوق���ع أن يت���م البدء في إع���داد الموازنة 
العام���ة للمملكة للعامين 2020-2019 خالل 
األش���هر المقبل���ة.  وأظه���رت أرق���ام رس���مية 
البحري���ن  مص���رف  أن  “الب���الد”  جمعته���ا 
المرك���زي س���يصدر 88 إص���داًرا متنوًعا من 
أدوات الدي���ن الع���ام خ���الل الع���ام 2019 ما 
بي���ن بي���ن أذون���ات الخزان���ة القصي���رة لمدة 
ثالثة أش���هر، وأذون���ات الخزانة لمدة س���تة 
أش���هر، وأذونات الخزانة لمدة عام وصكوك 
الس���لم وصك���وك اإلج���ارة القصي���رة المدى، 
إذا اس���تقر حج���م اإلص���دارات مقارن���ة م���ع 
الع���ام 2018 دون تغيير. وال تش���مل الخطة 
س���ندات الدين الدولية التي تصدر بالدوالر 
أو س���ندات التنمية التي يت���م إصدارها في 

السوق المحلية بالدينار.
وبحس���ب الخط���ة، ف���إن المص���رف المركزي 
 ) أش���هر  )ثالث���ة  خزان���ة  أذون���ات  س���يصدر 
بقيم���ة  الج���اري  الع���ام  إص���دارا خ���الل   40
2.8 ملي���ار دين���ار، ف���ي حي���ن تبل���غ س���ندات 
)6 أش���هر( 12 إص���دارا بقيم���ة 420 ملي���ون 
دينار، في حين س���يصدر المصرف المركزي 
12 إص���داًرا لس���ندات ذات أجل ع���ام واحد 
إص���دار  ويت���م  دين���ار.  ملي���ار   1.2 بقيم���ة 
أذون���ات الخزانة من خ���الل المزايدة، حيث 
يت���م دعوة جميع مص���ارف التجزئة، وهيئة 
المركزي���ة  والبن���وك  االجتماع���ي  الضم���ان 
األخ���رى الراغب���ة بالمش���اركة باإلضافة إلى 
إمكاني���ة مش���اركة المؤسس���ات والش���ركات 
االس���تثمارية واألفراد ع���ن طريق مصارف 
بحس���ب  البحري���ن،  بورص���ة  أو  التجزئ���ة 

مصرف البحرين المركزي.
كما س���يصدر المص���رف المركزي 12 إصداًرا 
م���ن صك���وك الس���لم، بقيم���ة إجمالي���ة تبل���غ 

516 مليون دينار، وصكوك الس���لم هي أداة 
اس���تثمارية تص���در وفًق���ا لمعايير الش���ريعة 
اإلس���المية. ويت���م إصداره���ا عل���ى أس���اس 
ش���هري لفترة استحقاق ثالثة أش���هر، بمبلغ 

43 مليون دينار.
صك���وك  إص���دار  ب���أدوات  يتعل���ق  وفيم���ا 
اإلج���ارة القصيرة، ف���إن المص���رف المركزي 
312 ملي���ون  12 إص���داًرا بقيم���ة  س���يصدر 

دينار، وصكوك اإلجارة هي أداة استثمارية 
تص���در وفًق���ا لمعايير الش���ريعة اإلس���المية، 
ويت���م إصدارها على أس���اس ش���هري لفترة 
استحقاق ستة أشهر بمبلغ 26 مليون دينار.

ويص���در مصرف البحرين المركزي س���ندات 
الدين الحكومية بعد التنس���يق والطلب من 
قب���ل وزارة المالي���ة التي تق���وم باحتياجات 

المملكة السنوية من هذه األوراق المالية.

وتستخدم السندات ألجل سداد المستحقات اآلنية لمتطلبات الميزانية  «
العامة إلى جانب سداد االلتزامات المترتبة على إصدارات الدين السابقة، كما 

أنها تعد إصدارات الدين الحكومي من األدوات المهمة لدى البنوك من أجل 
إدارة السيولة النقدية لديها عبر المساهمة في هذه اإلصدارات.

بلغ مجم���وع النق���د المتداول ف���ي البحرين 
ف���ي نوفمب���ر 2018 حوال���ي 673.2 ملي���ون 
دين���ار، مقارنة ب����661.4 مليون دين���ار نهاية 
أكتوب���ر الماض���ي، محقًق���ا ارتفاًع���ا بنس���بة 
1.7 %، وذل���ك وفًق���ا ألح���دث اإلحص���اءات 
البحري���ن  لمص���رف  التابع���ة  المصرفي���ة 
المرك���زي. فيم���ا بل���غ مجم���وع أوراق النق���د 

المت���داول أكتوب���ر الماض���ي 651.6 ملي���ون 
دين���ار وكان قد س���جل 639.9 مليون دينار 

أكتوبر 2018.
وأظهرت بيانات المصرف المركزي أن النقد 
المتداول خارج المصارف بلغ 5.5.6 مليون 
دين���ار ف���ي نوفمبر الماض���ي فيما بل���غ النقد 
الموج���ود ل���دى المصارف ما يق���ارب 137.6 

مليون دينار.
النق���د  أوراق  أن  البيان���ات  وأوضح���ت 
)Banknote( بلغت مجموعها 651.6 مليون 
دينار، منها 515.9 مليون من فئة العش���رين 
ديناًرا، 77.4 مليون من فئة العش���رة دنانير، 
و24.2 ملي���ون م���ن فئ���ة الخمس���ة دناني���ر، 
و24.9 ملي���ون من فئة الدينار، و9.2 مليون 

فئة النصف دينار.
)العمل���ة المعدني���ة( فق���د  أم���ا المس���كوكات 
بلغت حوالي 21.6 مليون دينار في نوفمبر 
2018، وتفيد األرقام أن قيمة تلك العمالت 
المعدني���ة مس���تقرة عل���ى نفس المبل���غ منذ 
أواخر يولي���و 2018 وحتى أكتوبر الماضي 

عند 21.5 مليون دينار.

تشغيل سد 
النهضة في 2020

ق���ال وزير المياه والطاق���ة اإلثيوبي أمس 
الخميس إن إثيوبيا ستبدأ التشغيل األولي 
لس���د النهض���ة الكبي���ر في ديس���مبر 2020. 
وش���هد مشروع سد النهضة، الذي يكلف 4 
ملي���ارات دوالر، الكثير من التأخيرات في 
تش���ييده كما يواج���ه انتق���ادات من مصر. 
وم���ن المق���رر أن تبل���غ الق���درة اإلنتاجي���ة 
لس���د النهضة 6 آالف ميغ���اوات وهو حجر 
الزاوية لمس���اعي إثيوبيا ك���ي تصبح أكبر 
دول���ة مص���درة للكهرباء ف���ي أفريقيا. لكن 
الغموض اكتنف س���ير العمل في المشروع 
بعد أن ألغى رئيس الوزراء أبي أحمد عقد 
ش���ركة المعادن والهندس���ة )ميتيك(، التي 
يديره���ا الجيش، لتصنيع توربينات الس���د 

في أغسطس الماضي.

أديس أبابا - رويترز

المنامة - بورصة البحرين

أقف���ل م�ؤش���ر البحري�ن العام ي����وم أمس الخميس عند مس���توى 1,325.76 
بانخف���اض وق���دره 3.71 نقط���ة م�قارن���ة بإقفال���ه األربعاء، ف���ي حين أقفل 
مؤش���ر البحري�ن اإلس���المي عند مس���توى 793.77 بانخفاض وقدره 20.54 

نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

وتداول ال�مستث�مرون في الب�ورصة 
2.05 ملي���ون س���هم، بقي�مة إج�م�الية 
ت����م  دي�ن����ار،  أل���ف   352.03 قدره���ا 
تنفيذه���ا من خالل 78 صفقة، حيث 
رك���ز ال�مس���تث�مرون تعامالت�هم على 
أس���هم قطاع الخدمات والتي بلغت 
 184.74 ال�متداول����ة  أس���همه  قي�م���ة 
 52.48 نس���بته  م���ا  أي  دي�ن����ار  أل���ف 
% م���ن القي�م���ة اإلج�م�الي���ة للتداول 
وبك�مي���ة قدرها 240.29 ألف س���هم، 

ت�م تنفيذها من خالل 15 صفقة.
جاءت إي بي إم تيرمينالز البحرين 
ف���ي ال�مرك����ز األول إذ ب�لغ���ت قي�م���ة 
أل���ف   178.78 ال�متداول����ة  أس���همها 
دي�ن����ار أي م���ا نس���بته 50.79 % من 
إج�م�ال����ي قي�م���ة األس���هم ال�متداول�ة 

وبك�مي���ة قدرها 218.03 ألف س���هم، 
ت����م تنفيذه���ا من خ����الل 11 صفقة. 
أم�ا ال�مرك����ز ال�ث�ان��ي فك�ان للمصرف 
الخليج���ي التج���اري بقي�م���ة قدره���ا 
نس���بته  م���ا  أي  دي�ن����ار  أل���ف   72.44
قي�م���ة  إج�م�ال����ي  م���ن   %  20.58
األس���هم ال�متداول����ة وبك�مي���ة قدرها 
946.24 ألف س���هم، ت�م تنفيذها م�ن 

خ�الل 24 صفقة.
ث����م جاءت مجموع���ة جي اف اتش 
المالي���ة بقي�م���ة قدره����ا 42.70 أل���ف 
دي�ن����ار أي م���ا نس���بته 12.13 % من 
إج�م�ال����ي قي�م���ة األس���هم ال�متداول�ة 
وبك�مي���ة قدرها 471.90 ألف س���هم، 

ت�م تنفيذها من خالل 18 صفقة.

وتـم يـوم أمس تداول أسهم 12 شركة، ارتفعت أسعار أسهم شركتين،  «
في حين انـخفضت أسعار أسهم 6 شركات، وحافـظت بقـيـة الشركـات 

على أسعار أقـفاالتـها السابـقة.

مليونا سهم بـ 352 ألف ديـنـار
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5.24

673

ملي��ار دين��ار

دينار مليون 

دبي - العربية. نت

ق���ال الرئي���س التنفيذي لش���ركة اتح���اد الخلي���ج للتأمين التعاون���ي، منير 
البورنو، في مقابلة مع قناة “العربية.نت”، إن عملية تقييم أسهم األهلية 
ال يعتم���د عل���ى الس���عر الس���وقي للس���هم فقط، ولك���ن أيًضا حج���م أعمال 
الشركة ورأس المال. وأضاف أن “أعمال شركتي اتحاد الخليج واألهلية 

مكملة لبعضهما”.

وأش���ار رئي���س اتح���اد الخل���ج للتأمي���ن 
الع���ادل  الس���عر  دراس���ة  أن  التعاون���ي 
لصفق���ة األهلي���ة اعتم���د عل���ى عوام���ل 
كثيرة. ونش���رت ش���ركة اتح���اد الخليج 
ع���رض  مس���تند  التعاون���ي  للتأمي���ن 
االستحواذ على شركة األهلية للتأمين 
التعاون���ي، م���ن خ���الل مبادلة األس���هم، 
بحي���ث تزيد “اتحاد الخليج” رأس���مالها 
بقيمة 92 مليون ريال وبنس���بة 61 %، 
لتصدر س���هًما جديًدا مقابل 1.74 سهم 
ف���ي األهلي���ة للتأمي���ن. وبذل���ك يمتل���ك 
م���ن   % 38 نح���و  “األهلي���ة”  مس���اهمو 
الكيان الجديد بعد االندماج. وستنعقد 
الجمعيتان العموميتان للش���ركتين في 
الس���ابع والعش���رين م���ن يناي���ر الج���اري 

للموافقة على الصفقة.
وإذا ما ج���رت الموافقة، فس���يتم إلغاء 

إدراج األهلي���ة للتأمين ف���ي الثالث من 
مارس المقبل، أو في الرابع والعش���رين 
من م���ارس في حال ل���م يكتمل نصاب 
أي م���ن الجمعيتي���ن العموميتي���ن م���ن 

المرة األولى.

“الخليج للتأمين”تستحوذ على “األهلية”

لندن - رويترز

انخفضت أسعار النفط أمس الخميس وسط تقلبات في أسواق العملة واألسهم 
ا في 2019 س���يقلص الطلب على الخام  وبفع���ل المخاوف من أن تباطًؤا اقتصاديًّ
بينم���ا تتزاي���د اإلمدادات. وبحلول الس���اعة 0900 بتوقيت جرينتش انخفض خام 
غرب تكساس الوسيط األميركي في العقود اآلجلة 75 سنتا ليسجل 45.79 دوالر 

للبرميل.

وهب���ط خام القي���اس العالم���ي برنت 50 
سنًتا إلى 54.41 دوالر للبرميل.

أجرت���ه  مس���ح  ف���ي  مش���اركون  وق���ال 
رويترز أمس إن من المتوقع أن تخفض 
إل���ى  الس���عودية أس���عار الخ���ام الثقي���ل 
آس���يا في فبراير بما يصل إلى 50 س���نتا 
للبرمي���ل بس���بب تقلص هوام���ش أرباح 

زيت الوقود.
 % 3 ف���اق  بهب���وط  األس���واق  وتأث���رت 
لل���دوالر أم���ام الين اليابان���ي خالل الليل 

وبخفض ش���ركة أبل العمالق���ة توقعاتها 
للمبيعات.

ف���ي  االقتص���ادي  التباط���ؤ  ويتس���بب 
الصي���ن والتقلبات في أس���واق األس���هم 
والعملة في توتر المس���تثمرين بما شمل 

أسواق النفط.
لضغ���وط  النف���ط  أس���واق  وتتع���رض 
إضافية بسبب وفرة المعروض بالتزامن 

مع توقعات لتباطؤ في نمو الطلب.
الوالي���ات  م���ن  الخ���ام  إنت���اج  وس���جل 

ا مرتفعا بلغ 11.7  المتحدة معدالً قياسيًّ
ملي���ون برمي���ل يوميا ف���ي أواخر 2018 

مما جعلها أكبر منتج للنفط في العالم.
ووص���ل مع���دل اإلنت���اج من روس���يا إلى 
مس���توى قياس���ي أيضا يفوق 11 مليون 

برمي���ل يومي���ا ف���ي 2018. وزاد إنت���اج 
العراق، ثاني أكبر منتج للخام في أوبك، 
إذ بلغت صادرات ديس���مبر 3.73 مليون 
���ا ارتفاًعا م���ن 3.37 مليون  برمي���ل يوميًّ

ا في نوفمبر الماضي. برميل يوميًّ

للبرميل دوالر   54.4 إل���ى  ل��ي��ص��ل  س��ن��ًت��ا   50 ه��ب��ط  ب��رن��ت  خ���ام 

النفط: وفرة بالمعروض وتقلبات في السوق

علي الفردان

زينب العكري

لندن - رويترز

دف���ع أول تحذي���ر بش���أن اإلي���رادات م���ن ش���ركة “ أب���ل” ف���ي 12 عاًم���ا األس���هم األوروبية 
لالنخف���اض أمس الخميس مع تلقي قط���اع التكنولوجيا ضربات عنيفة على نحو خاص، 

ا. إذ هبطت أسهم صناع الرقائق الموردين للشركة المنتجة للهاتف آيفون هبوًطا حادًّ

ونزل المؤشر س���توكس 600 األوروبي 0.7 
% مع انضمام أوروبا إلى موجة البيع التي 
شهدتها األسواق اآلس���يوية في ظل تفاقم 
المخ���اوف م���ن تباط���ؤ النم���و العالم���ي بع���د 

إعالن أبل.
وانخفض سهم أبل المدرج في فرانكفورت 
8.9 % بع���د أن خفض عم���الق التكنولوجيا 
توقع���ات إيراداته ملقًيا بالل���وم على تراجع 
مبيع���ات آيف���ون ف���ي الصي���ن الت���ي يعان���ي 
اقتصاده���ا ف���ي ظ���ل الح���رب التجاري���ة مع 

الواليات المتحدة.
وتع���رض صن���اع الرقائق الموردون لش���ركة 
أبل لبعض أس���وأ الخس���ائر. وفقد سهم ايه.

ام.اس، الت���ي ت���زود أحدث هوات���ف آيفون 
بحساس���ات التع���رف على الوج���ه، 19.4 % 

متذيالً األداء على المؤشر ستوكس.

وه���وى س���هم ديال���وج ألش���باه الموص���الت 
إنفني���ون  أس���هم  تراجع���ت  بينم���ا   %  7.8
واي���ه.اس.ام.ال وايه.اس.ام انترناش���ونال 
ولوجيت���ك واس.ت���ي ميكرو-إلكترونيكس 

ما بين 3.4 و5.9 %.
وكان مؤش���ر قطاع التكنولوجيا هو األسوأ 
أداء وفق���د 2.4 % بينم���ا ل���م يرتف���ع س���وى 

أسهم االتصاالت.

تحذير “أبل” يهز األسهم األوروبية

“السالم” يرفع أسهمه بالخزينة إلى 1.8 %
ال��م��ص��رف ل�����دى  اإلج���م���ال���ي  م����ن   %  10 ي���ت���ج���اوز  أال  ع���ل���ى 

اس���تمر مصرف الس���الم في رفع تملكه من أسهمه )أس���هم خزينة( في بورصة البحرين، 
لتصل إلى 1.766 % من األسهم الصادرة أمس األول )األربعاء(. واتضح من البيانات 
المنش���ورة على موقع البورصة أمس الخميس ش���راء “الس���الم” 75 ألف أسهمها )أسهم 
خزين���ة( ف���ي البورصة يوم األربعاء لترتفع أس���هم الخزينة من 37.74 مليون س���هم إلى 

37.81 مليون سهم، ما يمثل 1.763 % من األسهم الصادرة.

تداوله���ا  الت���ي  األس���هم  قيم���ة  وبلغ���ت 
األربع���اء  البورص���ة  ف���ي  المس���تثمرون 
59.17 أل���ف دين���ار، أي م���ا نس���بته 3.59 
% م���ن إجمالي قيمة األس���هم المتداولة، 
وبكمي���ة قدره���ا 621.62 أل���ف س���هم، تم 

تنفيذها من خالل 8 صفقات.
وتع���ود تفاصي���ل صفق���ات ش���راء أس���هم 
“السالم” )أسهم خزينة( من قبل أشخاص 
رئيس���يين ي���وم األربع���اء لش���راء 29 ألف 
س���هم بس���عر 0.096 دينار للسهم الواحد، 
و21 ألف س���هم بسعر 0.097 دينار للسهم 

الواح���د، و25 أل���ف س���هم بس���عر 0.098 
دينار للسهم الواحد.

تفاصي���ل  أم���س  البورص���ة  ونش���رت 
الصفقات التي نفذها أشخاص رئيسيين 
نح���و  لش���راء  االثني���ن  ي���وم  بالمص���رف 
8.1 ملي���ون م���ن أس���همها )أس���هم خزينة( 
كالتال���ي: 150 أل���ف س���هم بس���عر 0.094 
أل���ف  و59.17  الواح���د،  للس���هم  دين���ار 
س���هم بس���عر 0.095 دينار للسهم الواحد، 
و96.83 أل���ف س���هم بس���عر 0.096 دين���ار 
للس���هم الواح���د، و826 ألف س���هم بس���عر 

0.097 دينار للس���هم الواح���د، و800 ألف 
س���هم بس���عر 0.098 دينار للسهم الواحد، 
و1.95 ملي���ون س���هم بس���عر 0.099 دينار 
للسهم الواحد، و3.09 مليون سهم بسعر 
0.100 دينار للس���هم الواح���د، و700 ألف 
س���هم بس���عر 0.101 دينار للسهم الواحد، 
دين���ار   0.102 بس���عر  س���هم  أل���ف  و380 

للسهم الواحد، و434.21 ألف سهم بسعر 
0.103 دين���ار للس���هم الواح���د، و50 أل���ف 
س���هم بس���عر 0.104 دينار للسهم الواحد، 
و74.97 أل���ف س���هم بس���عر 0.105 دين���ار 

للسهم الواحد.
ومعلوم أن كبار المساهمين في المصرف 
ممن يمتلكون 5 % فما فوق من األسهم، 
 ،%  14.74 يمتل���ك  مس���قط  بن���ك  ه���م: 
ومص���رف الطاق���ة األول 6.28 %، و”عبر 
البح���ار لالس���تثمار” 6.01 %، و7.86 % ل� 
خليفة بطي عمير يوسف أحمد المهيري.

وكان مصرف الس���الم أعلن ع���ن موافقة 
مص���رف البحري���ن المركزي عل���ى تجديد 
الفترة المسموحة لتداول أسهم الخزينة 
لم���دة 90 يوًم���ا، اعتب���اًرا م���ن تاري���خ 23 
ديس���مبر 2018، بحي���ث ال يتجاوز 10 % 

من األسهم الصادرة.

المحرر االقتصادي
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طرح���ت وزارة المالي���ة ف���ي جلس���ة مجل���س 
مناقص���ة  أم���س  والمزاي���دات  المناقص���ات 
لطلب تقديم العروض للخدمات االستشارية 
إلنشاء وإدارة مكتب ضبط الدين العام تقدم 
إليها عطاءان فنيان لش���ركة “إرنس���ت ويونغ” 

و”برايس وتر هاوس كوبرز إم اي ليمتد”.
وتس���عى ال���وزارة إلى الحص���ول على عروض 
للخدمات االستش���ارية إلنشاء وإدارة مكتب 
ضب���ط الدي���ن الع���ام، حي���ث يج���ب أن تق���وم 
الش���ركة االستش���ارية الت���ي س���تتم الترس���ية 
عليها بالتنس���يق مع جميع أصحاب المصلحة 
الرئيس���يين ف���ي الحكوم���ة بتطوي���ر مكت���ب 
الع���ام عل���ى مس���توى عالم���ي  الدي���ن  ضب���ط 
يتطابق مع معايير G20 وأفضل الممارس���ات 
العالمي���ة. كم���ا أن أح���د األه���داف الرئيس���ية 
هي تلبي���ة احتياجات الحكوم���ة من التمويل 
والتزامه���ا بالس���داد بأق���ل تكلف���ة ممكنة على 

األجلي���ن المتوس���ط والطوي���ل وبم���ا يضم���ن 
درجة معقولة من المخاطر.

وكان الدي���ن الع���ام انخفض في ش���هر نوفمبر 
الماضي بنحو 282 مليون دينار أي بما نسبته 
2.4 % ليصل إل���ى 11.46 مليار دينار تقريًبا، 
وه���و أدنى من المس���تويات الت���ي وصلها في 
األش���هر التي سبقته إذ بلغ في شهري سبتمبر 

وأكتوب���ر نحو 11.74 مليار دينار وهو األعلى 
في تاريخ المملكة.

مجل���س  أن  البيان���ات  أح���دث  وأظه���رت 
المناقص���ات فت���ح أمس 6 مناقص���ات تابعة ل� 
5 جه���ات حكومي���ة، بإجمال���ي 15 عطاء، في 
حين علق 3 عطاءات منها. وبلغ مجموع أقل 

العطاءات المقدمة نحو 195.3 ألف دينار.

وفت���ح المجل���س مناقصتي���ن لهيئ���ة تنظي���م 
استش���ارية  مناقص���ة  أولهم���ا  االتص���االت، 
للعط���اءات المالي���ة للحص���ول عل���ى خدم���ات 
استش���ارية لمراجعة إطار التراخيص الخاص 
بقط���اع االتص���االت ف���ي البحرين تق���دم إليها 
عط���اءان أقلهم���ا بنحو 225.6 أل���ف دوالر )ما 
يع���ادل 84.8 ألف دين���ار(، والثانية للعطاءات 

 BH.“ المالي���ة لنظام تس���جيل أس���ماء النطاق
AND.البحرين” تقدم إليها عطاء وحيد بنحو 

44.5 ألف دوالر )ما يعادل 16.7 ألف دينار(.
كما فت���ح المجلس مناقص���ة للمجلس األعلى 
للبيئ���ة لصيانة الجس���ور الخش���بية في منتزه 
ومحمي���ة دوح���ة ع���راد تق���دم إليه���ا عطاءان 
أقلهم���ا ب���� 60 أل���ف دين���ار، ومناقص���ة لش���ركة 

نف���ط البحرين )بابكو( لتوريد أحجام مختلفة 
للكاب���ات الكهربائي���ة جهد متوس���ط مناس���بة 
الس���تخدام المصافي تقدم إليه���ا 4 عطاءات 
أقله���ا بنحو 21.4 ألف دينار، ومناقصة لوزارة 
الداخلي���ة لتوفير أحبار للوزارة لمدة س���نتين 
تق���دم إليها 4 عطاءات ُعل���ق اثنان منها وأقل 

عطاء بنحو 12.3 ألف دينار.

“المالية” تنشئ وتدير مكتب ضبط الدين العام
ع�����ط�����اءان ف���ن���ّي���ان ل����� “إرن�����س�����ت وي�����ون�����غ” و ”ب�����راي�����س وت�����ر ه����اس”

“فخرو” مستشاًرا لـ“مواقف السيارات”
ل��ت��ق��ي��ي��م االن��ت��ف��اع م���ن أح���د ال��م��ب��ان��ي ال��م��م��ل��وك��ة ل���� “إدام�����ة”

ا  عّينت ش���ركة البحرين لمواقف السيارات شركة كي بي ام جي فخرو مستشاًرا مهنيًّ
ا ف���ي أحد مباني  مس���تقالً لتقيي���م إمكاني���ة حق االنتفاع لمدة 99 س���نة تتج���دد تلقائيًّ
مواقف السيارات المملوكة من قبل شركة البحرين لالستثمار العقاري “إدامة” مقابل 

إصدار أسهم جديدة بالشركة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحرين 
لمواق���ف الس���يارات، ط���ارق الج���ودر، أن 
ب���ي ام ج���ي فخ���رو  ك���ي  تعيي���ن ش���ركة 
ا مس���تقاً بما يتماش���ى مع  مستش���اًرا مهنيًّ
الس���ادس  التوجيه���ات  مجل���د  متطلب���ات 
الص���ادر ع���ن مص���رف البحري���ن المركزي، 
الفصل الخاص بعمليات السيطرة والدمج 

واالستحواذ.
وأك���د الج���ودر في بيان نش���ر عل���ى موقع 
“أن  الخمي���س  أم���س  البحري���ن  بورص���ة 
المش���اورات ما زالت جارية بين األطراف 
المعنية بشأن الش���روط والتقييم للصفقة 

المقترح���ة ويخض���ع ذل���ك للحص���ول على 
الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية 
الرقابية والمساهمين ومجلس اإلدارة كما 

أشرنا في اإلفصاح السابق”.
الس���يارات”  لمواق���ف  “البحري���ن  وكان���ت 
3 ديس���مبر  ي���وم اإلثني���ن  أفصح���ت ف���ي 
الماضي عن إبرام مذكرة تفاهم مع شركة 
العق���اري  االس���تثماري  ال���ذراع  “إدام���ة”، 
لصندوق الثروة السيادية لمملكة البحرين 
لتقيي���م إمكاني���ة ح���ق انتفاع الع���ام لمدة 
ا في أح���د مباني  99 س���نة، تتج���دد تلقائيًّ
مواقف الس���يارات المملوك من قبل شركة 

إدامة لش���ركة البحرين لمواقف السيارات 
مقابل إصدار أسهم جديدة بالشركة.

الجدي���دة  التفاه���م  مذك���رة  وتس���مح 
االس���تقصاء  بعملي���ات  القي���ام  للطرفي���ن، 
والتحري الستكمال الشروط واإلجراءات 
التقيي���م  وعملي���ة  الازم���ة،  القانوني���ة 

علي���ه  االتف���اق  ت���م  إذا  الت���ي  للمعامل���ة 
س���وف تخض���ع للحصول عل���ى الموافقات 
المطلوب���ة م���ن الجهات الرس���مية الرقابية 
والمس���اهمين ومجل���س اإلدارة، والتي قد 
ت���ؤدي المتاك ش���ركة “إدام���ة” حصة في 

شركة “مواقف السيارات”.

المنامة - الخليج لخبرة العمالء

أطلقت شركة الخليج لخبرة العمالء، المزود الرائد في توفير خدمات المساندة وخبرة العمالء 
“سحابة Gulf CX” بالتزامن مع إستراتيجيتها القائمة على الترحيل إلى السحابة، حيث جاءت 

.Five9 ،خطوة التدشين باالشتراك مع المزود الرائد لمركز االتصال السحابي

وم���ن المؤم���ل أن تمهد ه���ذه الش���راكة لتمكين 
المؤسس���ات ف���ي منطق���ة الش���رق األوس���ط – 
وبالتحدي���د دول مجل���س التع���اون الخليجي- 
م���ن إطاق خدمات مراكز االتصال في أس���رع 
المتمثل���ة  الم���وارد  أبس���ط  باس���تخدام  وق���ت 
ف���ي جهاز كمبيوت���ر مع س���ماعة األذن واتصال 
باإلنترن���ت، من غي���ر الحاجة إل���ى تكبد نفقات 
األجه���زة أو أًي���ا م���ن أج���زاء البني���ة التحتي���ة 
الُمكلف���ة األخ���رى.  وتتي���ح هذه الخط���وة كافة 
والخارجي���ة  الداخلي���ة  والممي���زات  الخ���واص 
مح���اكاة  خدم���ات  بوج���ود  االتص���ال  لمرك���ز 
الواق���ع واالتصال الصوتي، البري���د اإللكتروني 
النصي���ة  والرس���ائل  والفيدي���و  والدردش���ة 
ومنص���ات التواصل االجتماعي، بحيث يتوجه 
ن���واٍح  إل���ى  المس���تفيدة  المؤسس���ات  تركي���ز 
أخ���رى أكث���ر أهمية، ومنه���ا زي���ادة المبيعات أو 
تحس���ين الخدمات التي تقدمه���ا، بينما تتكفل 
التقنية المطورة بكافة ما س���بق بصورة سلسة 

ومتكاملة، وبالزمان والمكان المناسبين. 
وقال الرئيس التنفيذي لش���ركة الخليج لخبرة 

العم���اء رام���ي س���ويس “م���ن منطل���ق تجاربنا 
وخبراتنا، فإننا نعلم جيًدا الشكاوى واالنزعاج 
المس���تمر الذي يعانيه موظف���و مراكز االتصال 
تج���اه مضيع���ة الجه���ود والم���وارد والتكالي���ف 
الناجم���ة عن إنش���اء وصيانة البنية األساس���ية 

لمراكز االتصال. 
إن المنطق���ة بما تش���هده من تح���رك ديناميكي 
متس���ارع نحو التقدم الرقمي تضع المؤسسات 
تح���ت وط���أة االس���تغناء ع���ن أعب���اء النفق���ات 
ال���رأس مالية الضخم���ة، وعق���ود الصيانة “غير 
المجدي���ة” إذا ما قورن���ت بالمتطلب���ات الفعلية 

لهذه المؤسسات”.
 وقال مدير المبيعات لشركة Five9 في أوروبا، 
الش���رق األوس���ط وإفريقيا، جون جيبس “نثق 
بكون ش���ركة الخلي���ج لخبرة العماء الش���ريك 
المناس���ب للعم���ل بجانبن���ا ف���ي منطقة الش���رق 
األوس���ط. وبصفتنا مزودي خدمات المس���اندة 
ومبتك���ري التقني���ات الس���حابية، ف���إن ش���ركتنا 
تمتل���ك من الخب���رة والمعرف���ة المتعمقة لمراكز 
االتصال ما يجعلها مزوًدا بارًزا في المنطقة ”.

”Gulf CX خبرة العمالء” تطلق “سحابة“

أعلنت ش���ركة إنوفست أن إحدى شركاتها 
التابع���ة أبرمت عق���د بيع حق انتفاع أرض 

بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليون دوالر.
وأوضحت أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي 
عل���ى النتائج المالية للمجموعة بعائد ربح 
يق���در ب� 500 أل���ف دوالر خال الربع األول 
م���ن العام الحاري. وكانت الش���ركة ربحت 
ف���ي الش���هور التس���عة األول���ى م���ن الع���ام 
2018 حوالي 12.31 مليون دوالر، مقارنة 
م���ع 18.9 ملي���ون دوالر لنف���س الفترة من 
العام 2017، وهو ما يمثل انخفاًضا بواقع 

اس���ترداد  إل���ى  الش���ركة  أرجعت���ه   ،% 35
مخصصات. وزاد إجمالي حقوق مساهمي 
الشركة األم في نهاية سبتمبر الماضي 10 
% ليص���ل إلى 134.83 ملي���ون دوالر، كما 
ف���ي 30 س���بتمبر 2018، مقارنة مع 122.4 

مليون في نهاية ديسمبر 2017.
كم���ا س���جلت األصول زي���ادة بواق���ع 3 % 
خ���ال نف���س الفترة لتص���ل إل���ى 272.56 
ملي���ون دوالر مقارن���ة م���ع 265.35 مليون 
دوالر ف���ي 2017، حيث ش���كلت الس���يولة 
النقدي���ة م���ا نس���بته 11 % م���ن إجمال���ي 

األص���ول لتص���ل إلى 30.38 ملي���ون دوالر 
من 21.74 مليون دوالر، أي زيادة وقدرها 
40 %. ووصلت القيمة الس���وقية للشركة 
نح���و  أم���س  البحري���ن  بورص���ة  بحس���ب 
30.78 مليون دينار، فيما بيع السهم بآخر 

تداول له عند 0.260 دوالر.
وأم���ا كبار المس���اهمين )مم���ن يمتلك 5 % 
فما ف���وق( فهم بيت االس���تثمار الخليجي 
واآللي���ات   %  13.61 بواق���ع  )الكوي���ت( 
للتج���ارة العامة )الكوي���ت( 8.71 %، وبنك 

دبي اإلسامي 6.89 %.

ضعف���ت اللي���رة التركي���ة أكث���ر م���ن واحد 
بالمئ���ة أم���ام الدوالر يوم أم���س الخميس، 
تمش���يا م���ع انخفاض���ات واس���عة النط���اق 
مقاب���ل العمل���ة األميركي���ة في ظ���ل إقبال 
األص���ول  عل���ى  القلقي���ن  المس���تثمرين 
اآلمنة وس���ط مخاطر متفاقمة على النمو 
العالم���ي. وف���ي الس���اعة 05:40 بتوقي���ت 
جرينتش كانت الليرة، التي المست لفترة 
وجيزة مستوى 6.4486 خال الليل، عند 
5.4500 لل���دوالر، لتضعف عن إغاق يوم 
األربع���اء البال���غ 5.3952. وفق���دت اللي���رة 

نح���و 30 بالمئة من قيمته���ا مقابل الدوالر 
الماض���ي. وكان باح���ث اقتص���ادي  الع���ام 
تركي، توقع أن تتواصل أزمة الليرة خال 
الع���ام الجدي���د، منبه���ا إل���ى أنها ق���د تهبط 

بصورة ح���ادة إلى نحو 7.5 مقابل الدوالر 
إيجيلمي���ز،  محف���ي  وأوض���ح  األميرك���ي. 
أن توقع���ات صن���دوق النق���د الدول���ي أكثر 
تش���اؤما؛ ألنها ال تس���تبعد أن ته���وي الليرة 
حت���ى 10.21 أمام الدوالر، وه���و ما يعني 

تفاقم األزمة االقتصادية في تركيا.
وق���ال إن البن���ك المرك���زي الترك���ي ص���ار 
يخس���ر ثقة المس���تثمرين، ومن ش���أن هذا 
االنطب���اع أن يفاق���م خس���ائر العمل���ة التي 
هوت بش���كل غي���ر مس���بوق خال الس���نة 

الماضية.

الليرة التركية تضعف 1 % مقابل الدوالر“إنوفست”: بيع أرض بـ 2.4 مليون دوالر
إسطنبول - رويترزالمنامة - المحرر االقتصادي

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

0.00 Ernst & Young / PricewaterhouseCoopers ME Limited 2 طلب تقديم العروض للخدمات االستشارية إلنشاء وإدارة مكتب ضبط الدين العام وزارة المالية

16,724.48 CentralNic plc 1 العطاءات المالية لنظام تسجيل أسماء النطاق ).BH AND .البحرين(
تنظيم االتصاالت

84,836.88 Squire Patton Boggs )UK( LLP 2
مناقصة استشارية للعطاءات المالية للحصول على خدمات استشارية لمراجعة إطار 

التراخيص الخاص بقطاع االتصاالت في البحرين

60,000.00 .Gulf Fencing & Specialist Surfacing Est. W.L.L 2 صيانة الجسور الخشبية في منتزه ومحمية دوحة عراد المجلس األعلى للبيئة

21,417.85 Ameeri Stores 4 كابات كهربائية متوسطة الجهد بابكو

12,289.40 Rouben s Store WLL 4 توفير أحبار للوزارة وزارة الداخلية

أمل الحامد

المحرر االقتصادي

أثمرت الجمعية العامة العادية لبنك البحرين والش���رق األوس���ط “BMB” عن فوز 7 ترش���حوا 
لش���غل مناص���ب مجلس اإلدارة لمدة 3 س���نوات لألع���وام )2018 - 2021(، في حين أن العضو 
الثام���ن يخض���ع تعيين���ه لموافقة مص���رف البحرين المرك���زي. ويضم مجل���س اإلدارة الجديد: 
الش���يخ خليفة بن دعيج آل خليفة، وعبدالرحمن عبدهللا محمد، وإبراهيم حس���ين الجس���مي، 

وخليل إسماعيل المير، ويوسف عبدهللا تقي، وجعفر محمد الصائغ، وعماد يوسف المنيع.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
دعت لعقد اجتماع العمومية للبنك يوم 30 
ديسمبر النتخاب 8 أعضاء بمجلس اإلدارة 
المص���رف  موافق���ة  مراع���اة  م���ع  الجدي���د 

المركزي.
وكان مصرف البحرين المركزي وّجه المزيد 
والش���رق  البحري���ن  لبن���ك  التعليم���ات  م���ن 
واألوس���ط تتعل���ق بأعمال���ه وبوض���ع إدارته 
بض���رورة  البن���ك  وأل���زم  لدي���ه،  والعاملي���ن 
اس���تقالة أعض���اء مجل���س إدارت���ه، وتنحي 
المدي���ر التنفي���ذي والمال���ي ع���ن مناصبه���م 
فوًرا؛ كونه اعتبره���م غير مؤهلين، وطالبه 
أيًض���ا بزي���ادة حق���وق الملكي���ة قب���ل نهاي���ة 

2018، م���ع أهمية إنهاء التعامل مع أطراف 
معينة عاملة في مجال التمويل التجاري.

يش���ار إل���ى أن مجل���س إدارة البن���ك عق���د 
اجتماًع���ا ف���ي 7 نوفمب���ر 2018؛ لمناقش���ة 
واعتم���اد البيان���ات المالي���ة، إال أن���ه ل���م تتم 
الموافق���ة عليه���ا ف���ي ذل���ك التاريخ بس���بب 
بع���ض  بتقدي���م  المرك���زي  المص���رف  قي���ام 

الماحظات التي تستوجب تعديات.
ووّج���ه “المرك���زي” للبن���ك ف���ي الثام���ن م���ن 
بع���ض  تقيي���د  الماض���ي بض���رورة  نوفمب���ر 
ف���ي  حدده���ا  الت���ي  التجاري���ة،  األنش���طة 
التعام���ل مع كيانات تمويل تجارية محددة 

ذات عاقة بالبنك.

فوز 7 أعضاء إلدارة “بي ام بي”

بانكوك - أف ب

فّر عش���رات آالف الس���ياح من عدد من الجزر والمناطق الس���ياحية في تايلند مع 
اقت���راب العاصفة االس���توائية باب���وك التي تهّدد باجتياح جن���وب المملكة بأمطار 
غزي���رة ورياح عاتية وأم���واج قد يصل ارتفاعها إلى س���بعة أمتار. ومنذ األربعاء 
أقف���رت جزيرت���ا ك���وه بانان وكوه ت���او، اللتان كانت���ا مكتظتين بالس���ياح في فترة 
أعياد الميالد ورأس الس���نة، بعد أن س���ارع الس���ياح لمغادرتهما على متن عبارات 
نقلتهم إلى البر التايلندي جنوًبا، وس���ط حظر على الس���باحة فيما يتوقع أن تعلق 

المراكب خدماتها.

اس���توائية  عاصف���ة  أول  ه���ي  وباب���وك 
تض���رب تايلن���د قبل فص���ل األمطار منذ 
نح���و 30 عاًما. ويتوق���ع أن تضرب كوه 
بانان وكوه تاو إضافة إلى كوه س���اموي 
مس���اء الي���وم الجمعة، قب���ل التوجه إلى 
ري���اح  باب���وك  العاصف���ة  وتراف���ق  الب���ر. 
بالس���اعة  كيلومت���رات   104 س���رعتها 
لك���ن من غير المتوقع أن تش���تد لتصبح 

إعصاًرا، وفًقا لخبراء األرصاد.
غي���ر أن مدير وكالة األرصاد التاياندية 
بويين���غ براكامينتارا قال “نتوقع أمواًجا 
يصل ارتفاعها إلى خمسة أو سبعة أمتار 
قرب عين العاصفة. عادة تصل األمواج 
ف���ي خلي���ج تايلن���د إل���ى متري���ن فقط”. 
ول���م تصدر أوامر رس���مية باإلجاء لكن 

السياح يغادرون بأعداد كبيرة.

ع��اًم��ا  30 م��ن��ذ  ال��م��م��ل��ك��ة  ت���ض���رب  اس��ت��وائ��ي��ة  ع��اص��ف��ة  أول 

السياح يفرون من جزر تايلندية جراء “بابوك”
المحرر االقتصادي
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طب العیون
خدمات ذات جودة عالیة يف مجال طب العیون يف مملکة

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

أخصائیة بحرینیة مؤهلة يف العالج الطبیعي لخدمتکم

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان
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30/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018 -178093( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 

قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: سحر عبدهللا محمد جمعة

االسم التجاري الحالي: دايت ميلز لالستشارات

االسم التجاري الجديد: دايت ميلز للتغذية
قيد رقم: 85619-1

القيد: 85861-1 - التاريخ :2019/1/2
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

اعالن رقم )CR2019 -238 ( لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدمت إليها  

الس���يدة منى عوض علي حس���ن المالكة ل� مركز الجمال الس���احر وس���با )مؤسسة 

فردي���ة( والمس���جلة بموجب القيد رق���م 85861-1، طالبه التنازل عن المؤسس���ة 

الفردية وتحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 500 دينار 

بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

1 - خليل ابراهيم محمد ابراهيم الشقاق

OLGA ABDULRAKHMAN -2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة جينيسيس لألستشارات ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها 

الس���يد / Kamila Gandy باعتب���اره المصف���ي القانوني لش���ركة ش���ركة جينيس���يس 

لألستش���ارات ذ.م.م، المسجلة كشركة ذات مس���ؤولية محدودة بموجب القيد رقم 

78678، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من 

الس���جل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

2/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدراة السجل التجاري

)CR2018 -184265( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: حسن يونس عباس رحيمي

االسم التجاري الحالي: حسن رحيمي للمقاوالت
االسم التجاري الجديد: ذا بالك للمقاوالت

النشاط: 1تشييد المباني

قيد رقم
1-93073

شقة / محل
1532

بناية
-

شارع / طريق / ممر
227

مجمع
302
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الكونغرس يعتزم مالحقة 
وسائل إعالم قطرية

يعتزم أعضاء بالكونغرس 
األميركي سن قانون يالحق 

مؤسسات إعالم قطرية بتهمة 
مساندة اإلرهاب.

والقانون الذي يسعى الكونغرس 
إلى إقراره يستهدف وسائل 

إعالم قطرية داخل الواليات 
المتحدة.

ويتهم الكونغرس وسائل إعالم 
قطرية بتمويل وتغطية ومحاباة 

جماعات إرهابية.
وذكرت صحيفة “ديلي بيست” أن 

قناة “الجزيرة إنجليزي” التابعة 
لقطر من بين وسائل اإلعالم التي 

سيالحقها القانون.

تخريب��ا ليس��ت  والتظاه��رات  مس��تهدفة  الب��اد  البش��ير: 

السودان... دعوات الحتجاجات “تشتت قوة النظام”

فيما أكد الرئيس السوداني عمر البشير، أن بالده تتعرض لحرب اقتصادية منذ 21 عاًما بسبب العقوبات المفروضة عليها، وحذر من أن “المظاهرات ال تعني 
التخريب والحرق والتدمير”، دعا تجمع “المهنيين السودانيين” إلى مسيرة ثالثة نحو القصر الجمهوري يوم األحد المقبل وإلى قيادة موكب يوم األربعاء من 

األسبوع نفسه يتوجه نحو البرلمان في أم درمان؛ لتسليم مذكرة ُتطالب برحيل الحكومة الحالية.

وكان���ت ق���وى ن���داء الس���ودان، وقوى 
اإلجماع الوطن���ي، والتجمع االتحادي 
المعارض قد انضمت خالل الس���اعات 
المهنيي���ن  “تجم���ع  إل���ى  الماضي���ة 

السودانيين”.
ووجهت دعوة للخروج اليوم الجمعة 
في كل مدن الس���ودان تحت مس���مى 
“جمع���ة الحري���ة والتغيي���ر”، على حد 

وصفها.
كما أكد تجمع المهنيين وشركاؤه أنهم 
س���يواصلون التظاه���رات الليلي���ة في 
مختل���ف أنح���اء البالد لتش���تيت قوة 
النظام، وطالبوا كل قطاعات الش���عب 
لالنتظ���ام وتش���كيل لج���ان لإلض���راب 

السياسي والعصيان المدني.
األم���ن  ق���وات  إن  ش���اهد  وق���ال 

المس���يل  الغ���از  أطلق���ت  الس���ودانية 
متظاهري���ن  لتفري���ق  أم���س  للدم���وع 
مناه���ض  التم���اس  تس���ليم  حاول���وا 
للح���زب  المحل���ي  للمق���ر  للحكوم���ة 

الحاكم في بورسودان.
يذكر أن 19 شخصا على األقل قتلوا، 
وأصيب مئات بجروح، وفق الحصيلة 
الرس���مية، خ���الل االحتجاج���ات التي 
اندلعت في مدن عدة بينها الخرطوم 
بتاريخ 19 ديس���مبر ف���ي أعقاب قرار 

حكومي برفع أسعار الخبز والوقود.

البشير: البالد “مستهدفة” 

من قوى كثيرة

قال الرئيس البشير إن السودان رفض 
أن “يبي���ع اس���تقالله وكرامت���ه مقاب���ل 

دوالرات”، مشيرا إلى أن “الخروج من 
األزم���ة الحالي���ة لن يحص���ل بين يوم 

وليلة، ولكننا نعرف الطريق”.
وانتقد البش���ير إدراج بالده في لوائح 
اإلره���اب دون مب���رر، مضيفا أن البالد 
“فقدت الكثير من مواردها”، وال تزال 

“مستهدفة” من قوى كثيرة.
وقال في كلمة بقاعة الصداقة، أمس 
الخميس، إن الكثير من المش���روعات 
الفت���رة  خ���الل  ُنف���ذت  الخدمي���ة 

الماضية.
الش���عب  أن  عل���ى  البش���ير  وش���دد 
الس���وداني “يس���تحق حي���اة كريم���ة”، 
موضح���ا أن الراتب الحالي غير مجز، 
ب���دء  سيش���هد  الحال���ي  الش���هر  وأن 
تطبي���ق برنام���ج لزي���ادة الرواتب إلى 

الحد األدنى المطلوب.
وأعلن التزام حكومته برفع المعاشات 
للفئات التي أعطت من حياتها للبالد. 
وأك���د وضع “خط���ط لبن���اء المزيد من 

المساكن” لمختلف الفئات. 
وقال “ماضون في االهتمام بالعاملين 

ومعرفة مشاكلهم وحلها”.

وتطرق الرئيس السوداني إلى  «
معاناته عندما كان عامال بسيطا، 

وعلق “كنت عامال بسيطا في بداية 
حياتي وأثناء اإلجازات المدرسية”. 
وأوضح أنه ال يريد للجميع أن يمر 

بالمعاناة التي تعرض لها خالل 
مراحل حياته. وفي نهاية كلمته، 

وجه تحية إلى المرأة العاملة، 
مشيدا باإلنجازات التي حققتها.

الخرطوم ـ وكاالت

 

أكبر حزب معارض يضغط على البشير للتنحي

انقرة ـ أ ف بسيول ـ اف بواشنطن ـ اب

هاج���م الرئي���س األميرك���ي دونالد ترامب وزي���ر الدفاع الس���ابق جيمس ماتيس 
ال���ذي ق���دم اس���تقالته قبل أس���بوعين بس���بب خالف���ات بين���ه وبين س���يد البيت 
األبي���ض، مؤكدا ع���دم رضاه عن طريق���ة إدارة الوزير الس���ابق للملف األفغاني، 

فيما سخر من رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.

وق���ال ترامب: “أتمنى له كل التوفيق وآمل 
أن تجري األمور على ما يرام بالنسبة إليه، 
ولك���ن كم���ا تعلم���ون، ف���إن الرئي���س أوبام���ا 

أقاله، وأنا عمليا فعلت الشيء نفسه”.
المركزي���ة  للقي���ادة  قائ���دا  ماتي���س  وكان 
األميركي���ة ف���ي 2013، حين أقال���ه الرئيس 
مواق���ف  بس���بب  أوبام���ا؛  ب���اراك  الس���ابق، 

الجنرال المتصلبة للغاية حيال إيران.
وأض���اف ترام���ب ف���ي خطاب طوي���ل ألقاه 

حكومت���ه  أعض���اء  بحض���ور 
والصحفيين: “أريد نتائج”، 
مش���يرا إلى عدم رضاه عن 

لمل���ف  ماتي���س  إدارة  طريق���ة 
أفغانس���تان، حيث يتمركز نحو 

14 ألف جندي أميركي.

وتاب���ع ترام���ب “ما ال���ذي فعله ل���ي؟ )...( أنا 
لس���ت راضي���ا عم���ا فعل���ه ف���ي أفغانس���تان، 
وال يج���در ب���ي أن أك���ون راضيا ع���ن ذلك”، 
وذلك في معرض حديثه عن أداء ماتيس، 
الجنرال السابق في س���الح المارينز والذي 
لطالم���ا كان محّل إش���ادة من ِقب���ل الرئيس 

األميركي.

من جانب آخر، سخر ترامب عالنية  «
من رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا 

مودي؛ ألنه على حد قوله ال ينفك 
يتفاخر أمامه بتمويل نيودلهي 
مكتبة عامة في أفغانستان، 
معتبرا أن البلد الغارق في 
الحرب قلما يحتاج مثل 

هذه المنشأة.

ف���ي خطوة قد تش���كل انش���قاقا مهما عن نظام الزعيم كي���م جونغ أون، أفادت 
تقاري���ر مخابراتي���ة وإعالمي���ة ب���أن القائ���م بأعمال س���فير كوريا الش���مالية في 

إيطاليا جو سونغ غيل انشق واختفى برفقة عائلته في نوفمبر الماضي.

الجنوبي���ة  الكوري���ة  المخاب���رات  وذك���رت 
كوري���ا  س���فير  أن  دبلوماس���ية  ومص���ادر 
الش���مالية بالوكال���ة في إيطاليا جو س���ونغ 
غي���ل طلب من بلد غربي، لم ُيكش���ف عنه، 
من���ح اللج���وء ل���ه ولعائلت���ه. وأك���د مص���در 
إيلب���و”  “جونغان���غ  لصحيف���ة  دبلوماس���ي 
الكوري���ة الجنوبي���ة أن وضع الدبلوماس���ي 
اإليطالي���ة  للس���لطات  معضل���ة  يش���كل 
الت���ي تق���وم مع ذل���ك “بحمايته ف���ي مكان 

آم���ن”. ويش���غل ج���و )48 عام���ا( منص���ب 
الس���فير بالنيابة من���ذ أكتوبر 2017، 
عندم���ا طلب���ت إيطالي���ا من الس���فير 
ال���ذي عينت���ه كوري���ا الش���مالية مون 

جونغ-ن���ام، الذي لم يس���تكمل 
إجراءات اعتم���اده، مغادرة 
عل���ى  احتجاج���ا  الب���الد؛ 

بالس���تية  صواري���خ  بيونغيان���غ  إط���الق 
وإجرائه���ا تجارب نووي���ة. وقالت صحيفة 
“جونغان���غ”، نق���ال ع���ن خبير ل���م تفصح عن 
هويت���ه، إن جو “معروف بأنه نجل أو صهر 
أحد كبار المسؤولين في نظام بيونغ يانغ”.

وفي حال تأكد األمر، فسيكون  «
انشقاقا مهما، يذكر بحادثة 

انشقاق الرجل الثاني في سفارة 
كوريا الشمالية في بريطانيا ثاي 

يونغ-هو أحد أرفع الدبلوماسيين 
الكوريين الشماليين الذين لجأوا 

إلى الخارج في 2016. وكان ثاي 
برر انشقاقه برغبته في تأمين 

مستقبل أفضل ألبنائه الثالثة 
مع استدعائه للعودة إلى 

كوريا الشمالية.

ق���ال الرئي���س التركي رج���ب طيب إردوغ���ان أم���س الخميس إن أنق���رة وبغداد 
س���تعززان التع���اون بينهم���ا ض���د اإلرهاب بع���د التوترات الش���هر الماضي بس���بب 

الغارات الجوية التركية على معاقل المسلحين األكراد في العراق.

وص���رح أردوغ���ان ف���ي مؤتم���ر صحاف���ي 
مش���ترك ف���ي أنقرة م���ع الرئي���س العراقي 
برهم صالح “نحن ندرك أهمية العمل معا 
للنج���اح في قتالن���ا ضد اإلره���اب. وبإذن 
هللا سنعزز في المستقبل تعاوننا في هذا 
المج���ال”. وأكد أردوغان وجود تهديدات 
عل���ى البلدين م���ن “المنظم���ات اإلرهابية” 
مث���ل تنظي���م داعش والمس���لحين األكراد 

والمجموع���ة التي ُيلق���ى عليها اللوم 
في محاولة االنقالب في 2016.

ب���دوره، ق���ال صال���ح إن “الع���راق 
الحقيق���ي  التع���اون  ف���ي  يرغ���ب 
م���ع  اإلس���تراتيجية  والش���راكة 

تركيا”، مؤكدًا أن ذلك من ش���أنه 
“أال يخ���دم البلدين فحس���ب 
بل المنطقة بكاملها”. وتأتي 

اس���تدعاء  ت���م  بعدم���ا  المحادث���ات  ه���ذه 
الس���فير التركي في بغداد الش���هر الماضي 
لالحتجاج على الضربات الجوية التركية 
العراقي���ة.  األراض���ي  داخ���ل  “المتك���ررة” 
ودان���ت بغ���داد تل���ك الهجم���ات واعتبرتها 
“انته���اكا لس���يادتها” بعدم���ا ضرب���ت أنقرة 
مواق���ع للمقاتلي���ن األك���راد ف���ي منطقت���ي 

سنجار وجبل كاراجاك شمال العراق.

وتستهدف الطائرات  «
التركية مرارا مخابئ 

حزب العمال الكردستاني 
الذي يشن تمردا ضد 
السلطات التركية منذ 
1984، وتصنفه انقرة 

وحلفاؤها الغربيون منظمة 
إرهابية.

تركيا والعراق يتعاونان ضد اإلرهابفرار دبلوماسي كوري شمالي كبيرترامب يهاجم جيمس ماتيس

4 يناير 2019 الجمعة
28 ربيع الثاني 1440

14

القاهرة ـ أش أ

تونس ـ اف ب

ي���زور الرئي���س الفلس���طيني محم���ود عباس “أبو م���ازن”، القاه���رة، الي���وم الجمعة، 
ويبحث مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مستجدات القضية الفلسطينية.

وقال دياب اللوح، س���فير دولة فلسطين 
بالقاه���رة ومندوبه���ا الدائم ل���دى جامعة 
ال���دول العربي���ة، إن الرئي���س أب���و م���ازن 
الجمع���ة  الي���وم  القاه���رة  إل���ى  س���يصل 
والمش���اركة  السيس���ي،  الرئي���س  للق���اء 
العلي���م”  “الفت���اح  افتت���اح مس���جد  ف���ي 
وكاتدرائي���ة “ميالد المس���يح” بالعاصمة 

الس���فير  وكش���ف  الجدي���دة.   اإلداري���ة 
مصري���ة  فلس���طينية  قم���ة  أن  ع���ن 
بش���أن  للتباح���ث  الرئيس���ين  س���تجمع 
آخ���ر مس���تجدات القضية الفلس���طينية، 
والقضايا ذات االهتمام المشترك، مؤكدا 
دوام التباحث والتش���اور بين القيادتين 

بشأن التطورات السياسية والميدانية.

شنت قوات األمن التونسية، ليل األربعاء - الخميس “عملية استباقية” استهدفت 
منزال يتخذه مس���لحون متشددون مقرا لهم في والية سيدي بوزيد، مما أسفر عن 

مقتل عدد من اإلرهابيين، بينهم اثنان فجرا نفسيهما.

وزارة  باس���م  المتح���دث  وق���ال 
الداخلية، سفيان الزعق، إن العملية 
ت���زال  ال  “االس���تباقية”  األمني���ة 
مس���تمرة من���ذ فج���ر الخمي���س ف���ي 
منطقة جلم���ة بوالية س���يدي بوزيد 

الواقعة وسط البالد.

الوح���دة  أن  ع���ن  الزع���ق  وكش���ف 
جرائ���م  ف���ي  لألبح���اث  الوطني���ة 
اإلرهاب والجريمة المنظمة، تمكنت 
بن���اء عل���ى معلوم���ات أمني���ة، “م���ن 
تحديد مكان وجود عناصر إرهابية 

بمنزل بالحي الشمالي في جلمة”.

قمة مصرية فلسطينية في القاهرة

مقتل إرهابيين بعملية أمنية في تونس

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية الرياض ـ وكاالت

كش���فت مصادر يمنية عن إقدام ميليش���يات الحوثي المرتبطة بإيران، على حفر شبكة أنفاق في العاصمة صنعاء، وذلك بإشراف 
خبراء إيرانيين وآخرين تابعين لميليش���يات حزب هللا. وتمتد ش���بكة األنفاق من مقر الس���فارة اإليرانية إلى جنوب العاصمة في 

حي الخمسين وبيت بوس، وفقما نقلت وسائل إعالم يمنية عن مصادر محلية، أمس الخميس.

للس���فارة  المج���اور  الح���ي  ف���ي  وق���ال س���كان 
اإليراني���ة ف���ي صنع���اء إنه���م “كانوا يس���معون 
بش���كل مس���تمر أص���وات حف���ر واهت���زاز تحت 

األرض”.
وأش���ار السكان إلى أنهم شاهدوا في مناسبات 
عدة خ���الل األي���ام الماضي���ة ش���احنات تدخل 
فارغ���ة إل���ى مق���ر الس���فارة اإليراني���ة قب���ل أن 

تخرج محملة بالتراب.
الموالي���ة  االنقالبي���ة  المليش���يات  كم���ا عمل���ت 
للنظام اإليراني على حفر ش���بكة أنفاق شمالي 
العاصم���ة، م���ن ح���ي الج���راف إلى خ���ط مطار 

صنعاء الدولي، حسب المصادر.
وأوضح���ت المص���ادر أن ش���بكة األنف���اق الت���ي 
حفرته���ا وتواص���ل حفره���ا المليش���يات تص���ل 
إل���ى عمق يت���راوح بين 5 إل���ى 10 أمتار تحت 

األرض. ومن���ذ توقي���ع اتفاق الس���ويد القاضي 
بوق���ف إط���الق الن���ار ف���ي الحدي���دة وتس���ليم 
ومينائه���ا  للمدين���ة  االنقالبي���ة  الميليش���يات 
اإلس���تراتيجي، دأب الحوثيون على المراوغة 

وانته���اك تعهداتهم. وأك���دت الحكومة اليمنية 
والسعودية واإلمارات أن المتمردين الحوثيين 
يمتنع���ون عن االلت���زام باتفاق الس���ويد، وذلك 

في رسالة موجهة إلى مجلس األمن الدولي.

أعلن النائب العام الس���عودي عقد الجلس���ة األولى لمقتل الصحافي جمال خاش���قجي، أمس الخميس، حسبما أفادت وكالة األنباء 
الس���عودية )واس(. ونقلت الوكالة عن بيان النائب العام الس���عودي قوله إن الجلس���ة عقدت بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض، 

للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل خاشقجي، وعددهم 11، بحضور محاميهم.

وأض���اف البي���ان أن “الم���ادة 4 م���ن نظ���ام 
النياب���ة  طالب���ت  الجزائي���ة،  اإلج���راءات 
العام���ة بإيق���اع الج���زاء الش���رعي بحقهم، 
وم���ن بينه���م 5 موقوفي���ن طالب���ت بقتلهم 

لضلوعهم في جريمة القتل”.
وتابع “بعد س���ماعهم للدع���وى طلبوا جميعا 
نسخة من الئحة الدعوى واإلمهال لإلجابة 
عل���ى ما ورد فيه���ا، وتم تمكينهم من المهلة 
التي طلبوها حس���ب الم���ادة 136 من نظام 
اإلج���راءات الجزائي���ة، فيما تس���تمر النيابة 
العامة في إج���راءات التحقيق مع عدد من 

المتهمين. 
وف���ي إطار ذل���ك، تم إرس���ال مذكرتي إنابة 
قضائية إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا، 
إضاف���ة إلى ما س���بق أن تم بعث���ه بطلب ما 

لديه���م من األدلة أو القرائ���ن المتعلقة بهذه 
القضي���ة، التي لم يرد عليها أي إجابة حتى 

تاريخه، وال ت���زال النيابة العامة بانتظار ما 
يرد منهم جوابا على ذلك”.

تجاهل الحوثيون االتفاقات الدولية وواصلوا نهب الشعب اليمني

النائب العام السعودي سعود المعجب

ت��ح��ت إش�����راف خ���ب���راء ت��اب��ع��ي��ن إلي�����ران وح����زب اهلل القضية ف��ي  ال��م��دان��ي��ن  لمحاكمة  األول����ى  الجلسة  ع��ق��د 

الحوثيون يحفرون أنفاقا في صنعاء “النيابة” تطالب بإعدام 5 بقضية خاشقجي



رام اهلل ـ وكاالت

أك���د المتح���دث الرس���مي باس���م الحكومة الفلس���طينية يوس���ف المحم���ود، أمس 
الخمي���س، إصاب���ة اثنين من مرافقي رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، إثر اعتداء 

مستوطنين على موكبه بالحجارة قرب حاجز زعترة وسط الضفة الغربية.

وق���ال المحمود إن االعت���داء وقع فجر يوم 
عي���د المي���الد المجي���د، خالل ع���ودة رئيس 
ال���وزراء من مدينة بيت لحم، حيث ش���ارك 
في احتفاالت عيد الميالد. وأشار المتحدث 
الرسمي إلى أن “االعتداء اإلرهابي وقع في 
مكان استشهاد المواطنة عائشة الرابي”، في 
أكتوب���ر الماضي، عندما هاجم مس���توطنون 
تقله���ا،  كان���ت  الت���ي  الس���يارة  بالحج���ارة 
بحس���ب وكال���ة األنب���اء الفلس���طينية “وفا”. 
وكان���ت مصادر إعالمي���ة إس���رائيلية أكدت 
أن المس���توطنين الذين اعتدوا على موكب 
رئي���س ال���وزراء الفلس���طيني، ه���م أنفس���هم 

الذين “ارتكبوا جريمة قتل” عائش���ة الرابي. 
إلى ذلك، طردت الش���رطة اإلسرائيلية شبه 
العس���كرية عشرات المستوطنين اليهود من 
موقع اس���تيطاني غي���ر قانوني ف���ي الضفة 
الغربي���ة المحتل���ة امس وقال���ت إن أكثر من 
20 ش���رطيا أصيب���وا بجروح أثن���اء مقاومة 

عنيفة لعملية اإلجالء.

وأقام مستوطنون بيتين متنقلين  «
في موقع أمونا االستيطاني الشهر 
الماضي فيما وصفوه بأنه احتجاج 

على زيادة في هجمات الفلسطينيين 
بالضفة الغربية في اآلونة األخيرة.

لندن ـ رويترز

ق���ال وزي���ر الخارجي���ة البريطان���ي جيريم���ي هنت أم���س الخمي���س إن الرئيس 
الس���وري بشار األسد سيبقى ”لبعض الوقت“ بفضل الدعم الذي تقدمه روسيا، 

لكن بريطانيا ال تزال تعتبره عقبة أمام السالم الدائم.

ني���وز  س���كاي  لقن���اة  هن���ت  وق���ال 
”موق���ف بريطانيا الثابت منذ وقت 
طوي���ل ه���و أنن���ا لن نحظى بس���الم 
دائ���م ف���ي س���وريا م���ع ه���ذا النظام 

)ال���ذي يق���وده األس���د(، لك���ن 
لألس���ف، نعتقد أنه س���يبقي 

لبعض الوقت“.
وم���ع م���رور قراب���ة ثمان���ي 

س���نوات عل���ى ب���دء الحرب 
الت���ي ش���ردت الماليي���ن ف���ي 

سوريا، استعاد األسد السيطرة 
الب���الد  أنح���اء  معظ���م  عل���ى 

بدعم من روسيا وإيران وجماعات 
ش���يعية مدعوم���ة م���ن إي���ران مثل 

جماعة حزب هللا اللبنانية.

واألسبوع الماضي، أعادت  «
دولة اإلمارات العربية 

المتحدة فتح سفارتها 
في دمشق في خطوة 

تمثل دفعة دبلوماسية 
لألسد من دولة عربية 

حليفة للواليات المتحدة 
كانت ذات يوم تقدم الدعم 

لمعارضين يحاربونه.

الرباط ـ أ ف ب

أعلنت الشرطة المغربية أمس الخميس أنها اعتقلت في منطقة طنجة )شمال( “شبكة 
إجرامية متخصصة في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة” نحو إسبانيا.

وقال���ت المديري���ة العام���ة لألم���ن الوطني 
ف���ي بي���ان إن “إج���راءات البح���ث مكن���ت 
م���ن توقي���ف 3 أش���خاص ينش���طون ف���ي 
تنظي���م عملي���ات الهج���رة غير المش���روعة 
مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة، كما تم 
توقي���ف مالك منزل يش���تبه ف���ي ارتباطه 
به���ذه القضي���ة”، الفت���ة إل���ى أن “عملي���ات 
التفتيش داخله” أدت إلى العثور على “17 

مرشحا للهجرة، من بينهم 14 جزائريا”.
وأضاف���ت أن الش���رطة ضبط���ت “جوازات 
 )...( جزائري���ة  هوي���ة  وس���ندات  س���فر 
وهواتف محمولة، عالوة على مبالغ مالية 

بالعملة الوطنية واألوروبية وسيارتين”.

وتأت���ي هذه العملية غداة إحباط “محاولة 
للهجرة غير الش���رعية” ق���ام بها 89 مغربيا 
بانه���م  يش���تبه  أش���خاص   3 واعتق���ال 

مهربون، بحسب مديرية األمن الوطني.
وتمك���ن المغ���رب م���ن اعت���راض 68 أل���ف 
مهاج���ر واعتق���ال 122 “ش���بكة إجرامي���ة 
ناش���طة” بين يناير ونهاية س���بتمبر 2018، 

وفق حصيلة رسمية.

وإضافة إلى المهاجرين اآلتين من  «
إفريقيا جنوب الصحراء، ازدادت في 

األشهر األخيرة محاوالت مغاربة 
اإلبحار إلى إسبانيا.

مستوطنون يعتدون على 
رئيس الوزراء الفلسطيني

بريطانيا: األسد سيبقى 
لبعض الوقت

المغرب تعتقل شبكة 
لتهريب المهاجرين

تركيا لن تحارب “داعش” بسوريا

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

حي���ن أعل���ن الرئي���س األميرك���ي دونالد ترامب، أخيرا، عن س���حب ق���وات بالده من 
س���وريا، قال إنه س���يعتمد على تركيا في محاربة تنظيم “داعش” اإلرهابي بسوريا، 
لكن هذا الرهان على أنقرة في مالحقة المتش���ددين ليس في محله، بحس���ب مجلة 

“فورين بوليسي” األميركية.
وت���رى المجل���ة األميركي���ة، أن اإليعاز األميرك���ي ألنقرة بتولي الح���رب ضد “داعش” 
يق���دم فرص���ة س���انحة للتنظيم المتط���رف حتى يعي���د رص صفوفه؛ ألج���ل العودة 

مجددا إلى الواجهة.
وتقول “فورين بوليسي” إن تركيا ترددت أكثر من مرة في شن حرب مباشرة على 
التنظي���م المتطرف، والس���بب في ه���ذا أن أنقرة تفضل التركيز عل���ى عدوها اللدود 

المتمثل في المقاتلين األكراد.
وفي هذا المنحى، ظلت تركيا تؤدي لعبة مزدوجة طيلة سنوات، فالهدف األساس 
ألردوغان هو الحؤول دون أن يرس���خ األكراد وجودهم في الشمال السوري وحتى 

ال ينشئوا ممرا موازيا للحدود مع تركيا.
ووفق المجلة، تنظر تركيا إلى استئصال “داعش” في سوريا أو القضاء على شبكته 

في الداخل التركي، بمثابة أولوية ثانية جرى تجاهلها على الدوام.

الرباطبريطانياالقدس المحتلة

طال���ب وزي���ر الخارجي���ة األميركي مايك بومبي���و، أمس الخميس، إي���ران “بوقف أي أنش���طة مرتبطة بالصواريخ الباليس���تية”. 
وحذر بومبيو، النظام اإليراني، في بيان “من المضي قدما في عمليات إطالق صواريخ مزمعة إلى الفضاء وطالبها بوقف كل 

األنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية”.

ف���ي  النظ���ر  بإع���ادة  النظ���ام  “ننص���ح  وتاب���ع 
عملي���ات اإلطالق االس���تفزازية تل���ك، ووقف 
كل األنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية 
االقتصادي���ة  العزل���ة  م���ن  مزي���د  لتجن���ب 

والدبلوماسية”.
وأض���اف بومبيو “لن تق���ف الواليات المتحدة 
موقف المتفرج وتش���اهد السياسات المدمرة 
لألنظم���ة اإليراني���ة وه���ي تع���رض االس���تقرار 

واألمن الدوليين للخطر”.
وقال وزير الخارجية األميركي في البيان إن 
“النظ���ام اإليران���ي هو الراع���ي األكبر لإلرهاب 
ف���ي العال���م”. م���ن جانب آخ���ر، ذك���رت تقارير 
تقني���ة، أن الرئيس اإليراني، حس���ن روحاني، 
ب���ات مضط���را لمغ���ادرة “إنس���تغرام”، في ظل 

اتجاه س���لطات البالد إلى إص���دار قرار بحظر 
منص���ة مش���اركة الص���ور والفيديو. وبحس���ب 
ما نقل���ت صحيفة “تلغ���راف” البريطانية، فإن 
المجلس الوطني اإليراني للفضاء السيبراني، 
يع���زو من���ع تطبي���ق إنس���تغرام إل���ى تش���كيله 
خط���را عل���ى األم���ن القوم���ي للب���الد. ويص���ل 
ع���دد متابع���ي روحان���ي ف���ي إنس���تغرام إل���ى 
مليوني ش���خص، ويح���رص الرئيس اإليراني 
عل���ى مش���اركة الص���ور على نح���و منتظم إلى 
جان���ب جم���ل باللغ���ة الفارس���ية. ويأتي حظر 
إنس���تغرام فيم���ا تمنع إيران من���ذ مدة طويلة 
استخدام باقي منصات التواصل االجتماعي 
مث���ل تويت���ر وفيس���بوك ويوتي���وب وتلغرام، 
وتطل���ب الس���لطات م���ن ش���ركات االتص���االت 

بمنع الناس م���ن الوصول إلى هذه الخدمات. 
ويخش���ى النظ���ام ف���ي إي���ران م���ن أن تتي���ح 
ه���ذه المنص���ات للن���اس أن يتواصل���وا بحرية 
فيناقشوا مشكالت البالد المتفاقمة وينسقوا 
فيما بينهم للخروج إلى الشارع. وعلى الرغم 
من هذه القيود، يلجأ كثير من اإليرانيين إلى 
“حيل رقمية” مثل “VPN” الستخدام منصات 
التواص���ل االجتماعي، من خالل االتصال عبر 

اإلنترنت من عناوين بلدان أخرى.

وتم منع تويتر في إيران سنة 2009، لكن  «
روحاني مازال يملك حسابا رسميا بعالمة 

التوثيق للتغريد باللغتين اإلنجليزية 
والفارسية، وهذا ينطبق أيضا على 

الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

عواصم ـ وكاالت

أميركا تحذر إيران من أنشطتها الباليستية
ط����ه����ران ت������دق ال���م���س���م���ار األخ����ي����ر ف����ي ن���ع���ش م����واق����ع ال���ت���واص���ل

لندن ـ العربية نت

طهران ـ رويترز

قدم وزير الصحة اإليراني حس���ن قاضي زاده هاش���مي أمس الخميس، اس���تقالته 
م���ن منصبه؛ بس���بب خفض مقترح في الموازن���ة لهذا العام، حس���بما أفادت وكالة 
“إرنا” اإليرانية. وذكرت وكالة “رويترز” نقال عن “إرنا”، أن الرئيس اإليراني حس���ن 
روحاني قبل اس���تقالة الوزير هاش���مي، الذي ُينظر إليه على نطاق واس���ع على أنه 

المسؤول الرئيس عن إقرار خطة طموحة للتأمين الطبي الشامل في 2014.

وكان الوزي���ر اإليران���ي المس���تقيل ق���د 
ش���كا كثي���را م���ن تأخيرات ف���ي صرف 
األم���وال المخصص���ة بالموازن���ة، وم���ن 
تخفيضات في ميزانية وزارته تماشيا 
م���ع خط���ط أقرته���ا الحكومة لترش���يد 

اإلنفاق.
وف���ي ديس���مبر الماضي ق���دم روحاني 
مش���روع موازنة عامة بقيمة 47 مليار 
دوالر، تضم���ن زي���ادة ف���ي اإلنفاق على 
الفئات محدودة الدخل، وصرح حينها 
بأن العقوب���ات األميركية س���تؤثر على 
معيشة المواطنين والنمو االقتصادي، 
لكنه���ا لن تجع���ل الحكوم���ة تجثو على 

ركبتيها.
وبعد إع���الن واش���نطن الع���ام الماضي 
انس���حابها م���ن االتف���اق الن���ووي ال���ذي 
الدائم���ة  الخم���س  ال���دول  أبرمت���ه 

العضوي���ة ف���ي مجل���س األم���ن إضافة 
أللماني���ا م���ع إي���ران ف���ي 2015، أع���اد 
الرئيس األميركي دونالد ترامب فرض 
إي���ران،  عل���ى  االقتصادي���ة  العقوب���ات 
واس���تهدفت العقوب���ات قط���اع النف���ط 
األكث���ر حيوية في االقتص���اد اإليراني، 
م���ا أدى إلى تردي قيمة العملة المحلية 
التضخ���م  وقف���ز  )الري���ال(،  اإليراني���ة 
السنوي 4 أضعاف؛ ليقترب في نوفمبر 

الماضي من 40 %.

وخرجت في مدن إيرانية عديدة في  «
األشهر األخيرة احتجاجات شارك 

فيها عمال مصانع ومعلمون 
وسائقو شاحنات ومزارعون، رفعوا 

خاللها الفتات تدعو لمكافحة 
الفساد، وتندد بتردي األوضاع 

االقتصادية في البالد.

وزير إيراني يستقيل بسبب الموازنة

طالب السياسي اإلصالحي زعيم الحركة الخضراء الذي يقبع 
تحت اإلقامة الجبرية، مير حس���ين موسوي، أمس الخميس، 
بنشر ملف لقائه مع مرشد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية علي 
خامنئ���ي، والذي جرى بعد انتخابات العام 2009، لكن بش���رط 
أن يت���م نش���ره كامالً ودون حذف أو مونت���اج. ويأتي التحدي 
المعلن من موسوي، بعد أن بثت وسائل إعالم إيرانية موالية 
للمرش���د مقط���ع فيدي���و من خط���اب ألق���اه خامنئ���ي 21 يوليو 
2009، وال���ذي كان ينتقد في���ه رفض األول لنتائج االنتخابات 
وعدم االعتراف بها.يش���ار إلى أن موس���وي، المرشح الرئاسي 
السابق في انتخابات العام 2009، كان قد اعترض على نتائج 
االنتخاب���ات التي ف���از فيها محمود أحم���دي نجاد.ومنذ اليوم 
ال���ذي عق���دت في���ه االنتخاب���ات 12 يوني���و 2009، وحت���ى 21 
يوليو من العام نفسه، نظم مؤيدو موسوي والمعارض مهدي 
كروب���ي تظاهرات عدة في مناطق مختلفة من إيران. وكانت 
أكب���ر هذه المس���يرات االحتجاجية، مس���يرة الصم���ت يوم 15 

يونيو التي شارك فيها مئات اآلالف من اإليرانيين.
للمطالب���ة  الخض���راء”  “الحرك���ة  موس���وي  تزع���م  ذل���ك  بع���د 
بإع���ادة االنتخاب���ات “بس���بب تزويره���ا”، واس���تمرت تحركاته 
وضعت���ه  حينم���ا   ،2011 الع���ام  مطل���ع  حت���ى  االحتجاجي���ة 

الس���لطات اإليرانية تحت اإلقام���ة الجبرية، على خلفية عدد 
م���ن المظاه���رات كان آخره���ا مظاه���رة كبي���رة تؤي���د الحراك 
الش���عبي في مصر وقتها، ومن���ذ 14 فبراير 2011، وهو تحت 
اإلقام���ة الجبري���ة م���ع زوجت���ه زه���راء رهن���ورد، إضاف���ة إلى 
كروبي، المرش���ح الرئاس���ي الثاني الذي ش���كك هو اآلخر في 

نزاهة نتائج انتخابات 2009.
وف���ي فيديو تم بثه أخي���را، يقول خامنئي إنه کان يتصور أن 
موس���وي س���يتراجع ع���ن مطالبته بإلغ���اء نتيج���ة االنتخابات، 
كم���ا رف���ض المرش���د اإليران���ي ي���وم 19 يوني���و، ف���ي حضوره 
ص���الة الجمع���ة بطهران، فك���رة إلغ���اء االنتخابات، وق���ال “إن 

المعترضين س���يتحملون ما سيس���يل من دماء وس���يتحملون 
نتائج العنف والفوضى، س���واء كانوا يقصدون هذه الخس���ائر 

أم ال”.
أما موسوي وكروبي فقد کانا على ثقة تامة من وقوع تزوير 

هائل في تلك االنتخابات لصالح محمود أحمدي نجاد.
وفي السياق، فإن موسوي طالب بمحاكمته مرات عدة ولكن 
بشكل علني وبحضور وسائل اإلعالم، ويبدو أن هذا - حسب 
محللين - هو ما يتخوف منه مس���ؤولو النظام اإليراني الذين 
ال يس���تطيعون توقع ما يمكن أن يقوله موس���وي خصوصا أنه 

تولى مناصب مختلفة في النظام.
والالف���ت أن أح���دا لم يرد على مطالبة موس���وي األخيرة ببث 
مل���ف لقائه م���ع المرش���د الع���ام 2009، وحتى مكتب المرش���د 

التزم الصمت هو اآلخر حتى اآلن.
وم���ن المعروف أن مس���ؤولين ف���ي حكومة الرئي���س اإليراني 
حس���ن روحاني، وعدوا م���رارا وتكرارا برف���ع اإلقامة الجبرية 
ع���ن موس���وي، وزه���راء رهن���ورد، وكروب���ي، ب���ل إن أح���د أهم 
تعه���دات روحان���ي االنتخابية ف���ي حملتي���ه االنتخابيتين هو 
رف���ع اإلقامة الجبري���ة عن زعماء الحركة الخض���راء، لكن هذا 

الوعد لم يتحقق حتى اآلن.

خامنئي وموسوي

م���ون���ت���اج أو  ح������ذف  دون  ك�����ام�����ًا  ي����ك����ون  أن  اش������ت������راط 

موسوي يتحدى نشر ملف لقائه مع خامنئي

مايك بومبيو
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وجود الفريق الفلبيني 
لكرة السلة في البحرين خطوة 

مميزة من االتحاد البحريني إلثراء 
اللعبة على الصعيد المحلي من 

جميع النواحي، ولتحريك وجذب 
الجاليات لحضور فعاليات اللعبة 

بين فترة وأخرى.

يبدو أن القائمين على االتحاد 
البحريني لكرة اليد غائبون كليا 

عن الحدث العالمي المنتظر 
لمنتخبنا األول، إذ ال توجد أية 

تغطية إعالمية تذكر حتى اآلن 
عن استعدادات “األحمر” ومدى 

جهوزيته للمونديال.

Û  ُنطالع في وس���ائل اإلعالم بشكل
ش���به يومي أخباًرا ع���ن اتفاقات دعم 
ورعاية لالتحادات واألندية الرياضية 
مقدم���ة م���ن قب���ل الش���ركات الوطني���ة والخاص���ة، ولك���ن الوج���ه الغائ���ب ف���ي هذه 

االتفاقات أنها غامضة في أوجه دعمها!
Û  ما هو الدعم؟ وما شروطه؟ هل هو مادي أم لوجستي؟ طويل األجل أم قصير؟
Û  أس���ئلة كثيرة تحوم حول هذا “الموضوع الغامض” الذي ينبغي توضيحه من قبل

اللجن���ة األولمبي���ة ووزارة الش���باب والرياضة؛ بوصفهما الجهتين المس���ؤولتين عن 
االتحادات واألندية؛ وذلك تكريًس���ا لمبدأ الشفافية ولتعريف الرأي العام بالشروط 

المطلوبة استيفاؤها قبل توقيع أي اتفاق من هذا النوع.
Û  ،اه وسانده لو رجعنا لمعجم المعاني لوجدنا أن كلمة “دعم” تتضمن معنى أعاَنه وقوَّ

ولكنن���ا نبح���ث عن أمر آخر: بماذا أعانه، وبماذا قواه وبماذا س���انده؟ هذا بالتحديد 
م���ا نرغب ف���ي معرفته من الجهات المذك���ورة، التي من المفترض أنها تس���تند إلى 
قان���ون ينظ���م هذه العملية، فلي���س كل اتفاق دعم ورعاية يس���تحق الموافقة، ربما 
يكون خسارة فادحة عندما يكون دون المستوى المطلوب، هذا بالطبع إن وجدت 

معايير وشروط!
Û  نق���ول ذلك ونح���ن نعلم تماًما أن الش���ركات الوطنية والخاصة، ليس���ت في س���باق

محم���وم لتقدي���م الدعم لألندي���ة واالتح���ادات الرياضية، فهناك قص���ور واضح من 
بعضه���ا، لك���ن ذل���ك ال يعن���ي عدم وض���ع ش���روط ومتطلب���ات تحفظ الحق���وق لكال 

الطرفين.
Û  علًم���ا أن اله���دف من إيضاح الدعم والرعاي���ة ليس تعقيًدا لها، وإنما تقنيًنا لمس���ألة

تب���دو في ش���كلها الحال���ي فضفاضة ومرهون���ة باجتهادات أعض���اء مجلس إدارات 
االتح���ادات واألندية، الذين ربما تخونه���م التقديرات في بعض األحيان فيرتكبون 

خطأ الموافقة على صفقة دعم، في ظاهرها نجاح وفي باطنها خسارة.

الدعم الرياضي... 
الموضوع الغامض!

أحمد كريم

ahmed.kareem
@albiladpress.com

فاز فريق المنامة بشق األنفس على ضيفه الفلبيني Rain Or Shine بنتيجة )91/  96( في 
المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس على صالة أم الحصم. وجاءت نتاج األشواط 
األربعة كاآلتي )األول للمنامة 14/  23، الثاني للفلبين 20/  43، الثالث للفلبين 27/  29، الرابع 

للمنامة 14/  26(.

وبع���د الرب���ع األول ال���ذي تمي���ز في���ه العب���و 
المنامة باألداء والنتيجة، وجد األخير نفسه 
متخلًف���ا أم���ام الضي���ف ال���ذي تعملق بش���كل 
تدريج���ي عل���ى الصعيد الجماع���ي والفردي 
وتمي���ز بالرميات الثالثي���ة التي جعلته يعود 
للقاء ويفرض س���يطرته على م���دار الربعين 
الرب���ع األخي���ر  والثال���ث، فيم���ا كان  الثان���ي 
ه���و األكث���ر ق���وة وإث���ارة والذي ش���هد عودة 
المنام���ة بغالبي���ة تش���كيلته الش���ابة بتقليص 
الفارق تدريجًيا وأخذ التقدم مع آخر دقيقة 

ليخرج المنامة فائزا بشق األنفس.
ورغ���م أنها مباراة ودية إال أنها حملت طابع 
الجدي���ة والق���وة ف���ي األداء بي���ن الالعبي���ن 
م���درب  عل���ى  ووض���ح  المي���دان،  بأرضي���ة 
الفريق الضي���ف كثرة احتجاجه على طاقم 
التحكي���م ف���ي الق���رارات الت���ي تتخ���ذ بحق 
العبي���ه واألم���ر نفس���ه ينطب���ق عل���ى مدرب 

المنامة عقيل ميالد. 
 Rain Or الفلبين���ي  الفري���ق  وس���يخوض 
مبارات���ه  )الجمع���ة(  الي���وم  مس���اء   Shine
الودي���ة الثاني���ة أم���ام فري���ق المح���رق ف���ي 

تم���ام الس���اعة 7:30، وقب���ل ذل���ك س���تكون 
هن���اك مب���اراة أخرى تجمع س���يدات الجالية 

الفلبينية مع فريق الرفاع للسيدات.
م���ن  الي���وم األول بحض���ور كبي���ر  وحظ���ي 
الجالي���ة الفلبينية التي أتت منذ وقت مبكر 
لمتابعة فعالياته، والتي انطلقت بلقاء ودي 
اس���تعراضي جمع موظفي الشركة المنظمة 
له���ذا الح���دث وبي���ن بع���ض قدام���ى العبي 
البحري���ن وانتهى بفوز كبي���ر لصالح األخير 

قوامه 44/  96.
وازداد الحضور الجماهيري بشكل تدريجي 
لجمي���ع مدرج���ات صالة االتح���اد البحريني 
لكرة الس���لة؛ لمتابعة المباراة الرئيس���ة التي 
 Rain Or جمع���ت المنامة بالفري���ق الفلبيني
Shine، وتفاعل���ت الجالي���ة بش���كل كبير مع 
األجواء التي حضره���ا المنظمون من أنغام 
الموس���يقى العالي���ة وحركات اإلض���اءة كما 
ه���ي حاصلة في NBA، وأخذت تش���جع كال 
الفريقي���ن وتبدي حماس���ها م���ع كل لعبة في 
أجواء جميلة استمتع بها جميع الحاضرين.

من اللقاء

من حضور جماهير الجالية الفلبينية

الفلبي��ن رج��ال  يواج��ه  والمح��رق  الس��يدات...  لق��اء  الي��وم 

”Rain Or Shine“ المنامة” يفوز على“

4 يناير 2019 الجمعة
28 ربيع الثاني 1440

16

كس���ب النجم���ة قم���ة العاصمة ب���دوري الدرجة األولى للك���رة الطائرة بعدما أط���اح باألهلي حامل 
اللقب بثالثة أشواط مقابل شوطين في المواجهة الماراثونية التي امتدت لساعتين و17 دقيقة 

على صالة االتحاد أمس الخميس بحضور جماهيري متواضع ال يعكس شعبية الفريقين.

وأس���فرت نتائج األش���واط الخمس���ة كالتالي 
25/21، 17/25، 25/21، 21/25، 15/9 فيم���ا 
أدار اللق���اء طاق���م الح���كام الدول���ي المك���ون 
م���ن األول محم���د منص���ور، والثان���ي عب���اس 

عبدالرضا.
وبه���ذا الف���وز رف���ع النجم���ة رصي���ده إل���ى 16 
نقط���ة ف���ي المرك���ز الثال���ث لينه���ي مباريات���ه 
في القس���م األول، بينما كس���ب األهلي نقطة 
ورف���ع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع 

ليتلقى الخسارة الثانية هذا الموسم.
في الش���وط األول قدم األهلي أسوأ عروضه 
بس���بب تراج���ع ثالث���ي األط���راف المحت���رف 
األوكران���ي روس���الن وعلي مره���ون )مركز4( 
المس���توى  عل���ى  )مرك���ز2(  عن���ان  ومحم���د 

الهجومي، كما عانى المحترف على مس���توى 
علي���ه  اإلرس���االت  توجي���ه  بع���د  االس���تقبال 
ف���ي أفض���ل  ليس���ت  الك���رة األول���ى  وكان���ت 
حاالته���ا، كما م���ر ضاربو النجمة بكل س���هولة 
من حوائط األهلي الغائبة عن المش���هد، وكان 
الخي���ار األب���رز لصان���ع  المحت���رف ماتي���وس 
األلع���اب عم���اد عب���دهللا من مرك���زي 2 و1 مع 
والجش���ي  لضاح���ي  أحيان���ا  اللع���ب  تس���ريع 
ليتق���دم النجم���ة 21/14، ونج���ح األهل���ي في 
تقلي���ص الف���ارق إل���ى 24/19، 24/21 بفض���ل 
حوائط الصد وأخطاء المنافس، لكن الرهيب 
أنهى الش���وط لصالحه 25/21 بضربة ناجحة 
من يوس���ف خالد بمركز 4. في الشوط الثاني 
أجرى رضا علي تغييرا بإش���راك محمد العبار 

بدال من علي مرهون، ثم أعاد األخير وأخرج 
المحت���رف روس���الن، ولعب األهلي بحماس���ة 
وروح عالي���ة وتواص���ل أداء النجم���ة المتميز 
الفريقي���ن  ارت���كاب  م���ع  الهجوم���ي  بالش���ق 
ألخط���اء فردي���ة كثي���رة، وتع���ادل الفريق���ان 
16/16 قب���ل أن يف���رض النس���ور س���يطرتهم 
بحائط ص���د فردي لعلي حبي���ب تبعه هجوم 

ناج���ح م���ن عن���ان ليتقدم���وا 18/16 قب���ل أن 
يصوب الخباز إرس���الين مؤثري���ن حصد بهما 
نقطتي���ن 21/16 ش���كال عالمة فارقة، وس���ط 
ع���ودة قوي���ة لمرهون ف���ي تخلي���ص الكرات 
الهجومي���ة وع���ودة ال���روح لحوائ���ط األهل���ي 

لينتهي الشوط أهالويا 25/17.
تراج���ع أداء األهل���ي عل���ى مس���توى الهج���وم 

كثي���را خصوص���ا م���ن األط���راف، وكان عنان 
خارج الفورمة مما اضطر المدرب الس���تبداله 
بأمي���ن محم���د بعدما تق���دم النجم���ة 16/10، 
وال���ذي كان الط���رف األفض���ل، مس���تفيدا من 
أخط���اء األهلي ف���ي لمس الش���بك والهجوم، 
وس���ط توه���ج رائ���ع ليوس���ف خال���د بضرباته 
الس���احقة م���ن مرك���ز4، م���ع أفضلي���ة الفري���ق 

ماتي���وس  وب���روز  الدفاعي���ة  التغطي���ة  ف���ي 
ف���ي األوق���ات الحرجة ليش���كل ورق���ة رابحة 
رجح���ت كفة الفري���ق للفوز بالش���وط 25/21 
األخي���رة  النقط���ة  الصيرف���ي  أه���دى  بعدم���ا 

لمنافسه بإرسال ضائع.
بفاعلي���ة  س���يطرته  ليف���رض  األهل���ي  وع���اد 
الصيرف���ي الهجومي���ة وحوائط���ه القوي���ة مع 
تمي���ز عنان في النقاط األخيرة وس���ط تراجع 
للنجم���ة في الهج���وم وكثرة األخط���اء ليفوز 

األهلي 25/21.
البرازيل���ي  ق���اد  الخام���س  الش���وط  وف���ي 
ماتي���وس النجمة إلى الف���وز بتألقه الهجومي 
دون أن تتمك���ن حوائ���ط األهل���ي م���ن إيقافه 

لينتهي الشوط 15/9.

النجمة يكسب قمة العاصمة بدوري الطائرة

من لقاء األهلي والنجمةضربة ساحقة لعنان أمام حوائط النجمة

“رفع األثقال” في صدارة االتحادات برصيد 224 ميدالية
االت���ح���اد أس������رة  دور  ع���ل���ى  وي���ث���ن���ي  واع�����ت�����زازه  ف���خ���ره  ع����ن  ي���ع���رب  ال���غ���ان���م 

تص���در االتح���اد البحرين���ي لرفع األثق���ال قائم���ة االتح���ادات الرياضي���ة البحرينية بعدد 
الميداليات الملونة التي حققها في العام الرياضي المنصرم 2018 حيث كانت حصيلته 
224 ميدالي���ة )105 ميدالي���ة ذهبي���ة، 79 فضي���ة و40 برونزية(، رافًع���ا رصيده عن العام 
2017 وال���ذي حص���د فيه االتحاد 82 ميدالية ملونة من بينها 28 ذهبية و15 فضية و39 
برونزي���ة ليواصل االتحاد تحقيق اإلنجازات المتميزة في ش���تى المش���اركات الخارجية 

رافًعا رصيده هذا العام بنسبة أعلى في العام 2018. 

وارتف���ع معدل إنج���از االتح���اد والرياضات 
المنضوي���ة تح���ت مظلت���ه بنس���بة 172 % 
نتيج���ة  األداء  ف���ي  التق���دم  ذل���ك  ويأت���ي 
مباش���رة للمب���ادرات الس���امية لممثل جاللة 
المل���ك المف���دى لألعم���ال الخيرية وش���ئون 
الش���باب رئي���س المجل���س األعلى للش���باب 
والرياض���ة رئي���س اللجن���ة األولمبية س���مو 
الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة بترجمته 
لرؤى القيادة في مبادرته، اس���تجابة وعام 
الذه���ب فق���ط والتي عكس���ها مجلس إدارة 

االتحاد في عمله بكافة جوانبها.
حيث حص���د أبطال رفع األثقال في بطولة 
غ���رب آس���يا للمنتخب���ات الت���ي احتضنته���ا 
الماض���ي  م���ارس  ش���هر  خ���الل  المملك���ة 
بحصيل���ة 84 ميدالي���ة ملون���ة )38 ذهبي���ة 
و36 فضي���ة و10 برونزي���ات(. وف���ي بطولة 
غرب آس���يا لبناء األجسام التي استضافتها 
المملكة خالل ش���هر مايو فقد ش���هدت غلة 
وافرة من الميداليات بلغت 35 ميدالية من 

بينها 11 ذهبية و13 فضية و11 برونزية.

 فخورون بهذه اإلنجازات

 م���ن جهته، أعرب رئيس اتحاد غرب آس���يا 
لبناء األجس���ام، النائب األول لرئيس اتحاد 
غ���رب آس���يا لرف���ع األثق���ال، مس���اعد رئيس 
االتح���اد العربي، رئيس االتح���اد البحريني 

لرف���ع األثق���ال س���لطان الغان���م ع���ن فخ���ره 
واعت���زازه بما حققه وم���ازال يحققه اتحاد 
رف���ع األثقال، مؤكًدا أن م���ا تحقق إنما جاء 
بفض���ل تكات���ف جه���ود جمي���ع من ينتس���ب 
ألس���رة االتحاد واألجهزة الفني���ة واإلدارية 

والالعبي���ن والالعب���ات، وفي المق���ام األول 
دع���م قائ���د المس���يرة الش���بابية والرياضية 
بالمملك���ة س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حمد آل 
خليفة ودعمه المستمر والالمحدود لجميع 
االتح���ادات الرياضي���ة عموًم���ا واتحاد رفع 

األثقال خصوًصا، ومبادرات سموه الكريمة 
ف���ي مقدمتها )الذهب فق���ط( والتي حّفزت 
جميع الرياضيين للس���عي الحثيث لتحقيق 

الذهب فقط في عام الذهب.

 رئاسة عبد اهلل بن راشد

 الفخرية لالتحاد

 إن م���ا حقق���ه االتح���اد ف���ي ه���ذا الع���ام بال 
أدن���ى ش���ك ثمرة ما وضعه الش���يخ عبدهللا 
بن راش���د آل خليفه من ركائ���ز عمل قويمة 
وصحيح���ه وم���ا زرع���ه من ثق���ة تجلت في 
أداء أسرة االتحاد بجميع عناصره، فاستمر 
للنه���وض  النه���ج  عل���ى ذات  بذل���ك عمله���ا 
واالس���تمرار ف���ي التطور والتق���دم وأضاف 
الغانم أن ما حققه االتحاد من نجاح ال شك 
هو دليل على ما رس���خه من قواعد وأسس 

صلبة هي ركيزة نجاحنا اليوم.

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

سلطان الغانم نتائج مشرفة للمنتخب ببطولة آسيا لبناء األجسام

علي مجيد

حسن علي

ماتيوس يقود 
“الرهيب” لفوز ثمين.. 

والعبار يتفوق على 
روسالن



4 أي���ام تفصلن���ا عن انطالقة بطولة غرب آس���يا السادس���ة للس���يدات لك���رة القدم، والتي تس���تضيفها مملكة البحرين ألول م���رة، بتنظيم من 
االتحاد البحريني لكرة القدم بالتعاون والشراكة مع اتحاد غرب آسيا، وذلك في الفترة -7 15 يناير الجاري على استاد المغفور له بإذن هللا 

تعالى الشيخ علي بن محمد آل خليفة بنادي المحرق الرياضي والثقافي.

 وأك���د رئيس االتح���اد البحريني لك���رة القدم 
الشيخ علي بن خليفة آل خليفة أن احتضان 
مملك���ة البحري���ن لهذه البطولة، يأت���ي تعزيًزا 
للجهود المبذولة للتأكيد على مكانة البحرين 
���ا كمحط���ة جذب الس���تضافة  ا ودوليًّ آس���يويًّ
الرياضي���ة،  والمحاف���ل  البط���والت  مختل���ف 
وال���ذي يدع���م المكان���ة الت���ي وصل���ت إليه���ا 

المملك���ة عل���ى مس���توى التطور ف���ي المجال 
الرياض���ي، كم���ا أن ه���ذه االس���تضافة تدع���م 
جهود االتحاد البحريني لكرة القدم في جعل 
البحري���ن مقصًدا لتنظيم أهم وأبرز األحداث 
الكروية السيما على القارة اآلسيوية، والذي 
ا لدعم الس���ياحة الرياضية  يش���كل عامالً مهمًّ
بالمملكة.  وقد أشاد رئيس االتحاد البحريني 

لك���رة الق���دم بال���دور الكبي���ر ال���ذي تضطلع به 
اللجن���ة النس���ائية باالتحاد برئاس���ة الش���يخة 
حص���ة بن���ت خال���د آل خليف���ة، الت���ي تول���ي 
اهتماًم���ا كبي���ًرا في دعم كرة القدم النس���ائية 
ليس فقط على المس���توى المحلي فحس���ب، 
وإنم���ا على مس���توى القاري، مضيًف���ا أن هذه 
االس���تضافة شكلت واحدة من أهم األهداف 

الت���ي حققته���ا اللجنة، والت���ي تدعم الحضور 
والتواجد النس���وي البحريني على المس���توى 

القاري في لعبة كرة القدم.

المنتخب األردني يصل اليوم

المنتخب���ات  وص���ول  ج���دول  وبحس���ب 
األربع���اء  الي���وم  الب���الد  س���يصل  المش���اركة، 
وف���د المنتخ���ب األردن���ي، وال���ذي يعتبر أحد 
أب���رز المرش���حين لنيل ه���ذه البطول���ة بعد أن 
تمكن من إحراز لقب النس���خة الخامسة التي 
احتضنتها العاصمة األردنية عّمان في إبريل 

.2014

4 أيام تفصلنا عن انطالقة “غرب آسيا للسيدات”

ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل 
ف���ي الثاني���ة م���ن بعد ظه���ر الي���وم الجمعة 
السباق العاشر لهذا الموسم، والذي سيقام 
عل���ى كأس المحافظ���ة الجنوبية وكؤوس 
وكأس  “ألب���ا”  البحري���ن  ألمني���وم  ش���ركة 
مصرف الس���الم وذلك على مضمار س���باق 

النادي بمنطقة الرفة بالصخير.
الش���وط األول س���يقام لجي���اد س���باق الت���وازن 
مس���تقيم  مت���ر   1000 مس���افة  “مس���تورد” 
والجائزة 2000 دينار وبمش���اركة 5 جياد يبرز 
منه���ا الحص���ان “جي���م روكف���ورد “، وفرس���ين 
و”ب���راق  ب���اورز”  “أوس���تين  هم���ا  جديدتي���ن 
س���تيبس”. ويق���ام الش���وط الثان���ي عل���ى كأس 
شركة ألمنيوم البحرين )ألبا( للجياد المبتدئات 
“نت���اج محل���ي” مس���افة 1200 مت���ر، والجائ���زة 
2500 دين���ار، وبمش���اركة 7 م���ن األفراس التي 
تسعى إلى تحقيق فوزها األول بعدما خاضت 

مشاركات قليلة.
ويق���ام الش���وط الثال���ث عل���ى كأس المحافظة 
والرابع���ة  الثالث���ة  الدرج���ة  لجي���اد  الجنوبي���ة 
العربي���ة  البحري���ن  خي���ل  م���ن  والمبتدئ���ات 

األصيلة )الواهو( مس���افة 1000 متر مستقيم، 
والجائ���زة 6000 دين���ار، ويش���ارك فيه 8 جياد، 
وينتظ���ر أن يش���هد منافس���ة بي���ن ثالث���ة م���ن 
الجياد،  وهي “عبيان 1702” و”مصنان 1689” 
1708”.  ويق���ام الش���وط  و”كحي���الن عاف���ص 
الرابع على كأس ش���ركة ألمنيوم البحرين )البا( 
لجياد جمي���ع الدرجات والمبتدئات )للفرس���ان 
المتمرني���ن( “نت���اج محلي” مس���افة 2200 متر، 

جي���اد،   9 وبمش���اركة  دين���ار   2500 والجائ���زة 
ويتوق���ع أن يك���ون دور الفرس���ان حاس���ما في 
تحديد مسار المنافسة؛ كون الشوط مخصصا 
للفرس���ان المتمرنين.  ويقام الش���وط الخامس 
للجياد المبتدئات “نتاج محلي” مس���افة 1600 
مت���ر، والجائ���زة 2000 دين���ار، وبمش���اركة 12 

ج���وادا من المبتدئات التي لم يس���بق لها الفوز 
ومستويات أغلبها متقاربة، وسبق أن خاضت 

مع بعضها سباقات عدة.
ويق���ام الش���وط الس���ادس عل���ى كأس مصرف 
السالم لجياد الدرجة األولى “مستورد” مسافة 
1600 مت���ر، والجائ���زة 3000 دينار وبمش���اركة 

10 م���ن الجياد المس���توردة القوية التي تتمتع 
بإمكان���ات عالية، وحقق���ت انتصارات عدة في 
مشاركاتها الس���ابقة، وأبرزها الحصان “بالتيك 
نايت” و”ليد باك روميو” و”إكسيوز تو لينغر”. 

الس���ابع  الش���وط  ص���وب  األنظ���ار  وس���تتجه 
ألمني���وم  كأس  عل���ى  س���يقام  ال���ذي  واألخي���ر 

البحرين )ألبا( لجياد الدرجة األولى “مستورد” 
مسافة 2400 متر، والجائزة 5000 دينار؛ نظرا 
لمش���اركة 8 م���ن الجي���اد القوي���ة واألبطال في 
المضم���ار البحريني، والتي س���تخوض صراعا 
متج���ددا ه���ذا الموس���م بعدم���ا تنافس���ت بينها 

على كأس العيد الوطني.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

ك������ؤوس أل���ب���ا و “ال���ج���ن���وب���ي���ة” وم����ص����رف ال����س����ام ت��ش��ع��ل ص������راع ال��ج��ي��اد

اليـــوم السبـــاق العــاشــر للخيــل

سمو الشيخ خليفة بن علي  الشيخ دعيج بن سلمان

رفيق النايض 

منافسات قوية يشهدها سباق اليوم

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

تنطلق عصر اليوم الجمعة الموافق 4 من ش���هر يناير الجاري ثاني جوالت 
)أوتوكروس البحرين( في الموسم الجديد بمواقف حلبة البحرين الدولية.

الجول����ة  تش����هد  أن  يتوق����ع  حي����ث 
الثانية مشاركة واسعة ومنافسات 
ه����ذه  حققت����ه  لم����ا  نظ����ًرا  قوي����ة 
ف����ي  كبي����ر  نج����اح  م����ن  الس����باقات 
األعوام الماضية وانطالًقا من أول 
موسم الذي زار في سباقاته جميع 
خ����الل  وم����ن  المملك����ة  محافظ����ات 
مؤش����رات المش����اركة الواس����عة في 
الجول����ة األولى الت����ي أقيمت خالل 

شهر نوفمبر الماضي.
ويش����مل الموس����م الجدي����د إقامة 4 
ج����والت، أول����ى الج����والت أقيم����ت 
ف����ي 8 و9 نوفمب����ر الماضي، الجولة 
الثاني����ة 3 و4 يناير الجاري، الجولة 

الثالثة 17 و18 يناير 2019، الجولة 
الرابعة 14 و 15 فبراير 2019.

وأكد أمين س����ر االتح����اد البحريني 
إدارة  مجل����س  عض����و  للس����يارات 
اللجن����ة األولمبية البحرينية راش����د 
الس����يارات  اتح����اد  أن  الزيان����ي 
س����عيد بم����ا وصل����ت إلي����ه س����باقات 
كبي����ر  نج����اح  م����ن  األتوك����روس 
ومش����اركة واس����عة وكان����ت خط����ة 
زي����ارة  ف����ي  الناجح����ة  االتح����اد 
الس����باقات لمحافظ����ات المملكة قد 
حقق����ت أهدافه����ا وجذب����ت وجوًها 
موس����مها  ف����ي  لس����باقاتها  جدي����دة 

األول. 
دعا اتحاد السيارات الراغبين بالمشاركة في ثاني الجوالت اليوم،  «

كما أن التسجيل سيكون مفتوًحا أمام المتسابقين حتى اليوم، 
ا عند الساعة الثالثة عصًرا. حيث من المقرر انطالق السباق رسميًّ

ثاني سباقات “أوتوكروس البحرين” اليوم “الرياضية” تعرض برامج من إعداد وتقديم جامعيين
ب����وك����م����ال: ن���ع���م���ل وف������ق ت���وج���ي���ه���ات وزي��������ر اإلع������ام

انطالًق���ا م���ن الخطط التي تضعه���ا القناة في س���بيل تحقيق االس���تفادة القصوى لكل 
مش���اهديها وعل���ى اختالف اهتماماته���م وحرصها على  تنوع برامجه���ا وباقاتها لتخدم 
كاف���ة األعم���ار واالهتمامات والهواي���ات، وانطالقا من توجيهات وزير ش���ؤون اإلعالم 
عل���ي الرميح���ي الهادف���ة إل���ى جع���ل المش���اهد صانًع���ا للح���دث ومش���ارًكا في���ه، وفت���ح 
آف���اق أرح���ب للش���راكة المجتمعية بغرض جعل قن���اة البحرين الرياضي���ة الخيار األول 

للمواطنين وخاصة الشباب منهم.

ودّشنت قناة البحرين الرياضية باكورة 
التع���اون الش���بابي م���ع جامع���ة البحرين 
وتحدي���ًدا جمعي���ة كلي���ة اآلداب ون���ادي 
اإلعالم عبر رعاية مس���ابقة أفضل معلق 
رياض���ي من فئة ط���الل الجامعة، والذي 
س���تحتضنه القناة عب���ر دورات تدريبية 
باإلضاف���ة إل���ى منح���ه فرص���ة التعلي���ق 
المحلي���ة  المس���ابقات  مباري���ات   عل���ى 
الت���ي تبث عل���ى القناة، كما اس���تضافت 
القن���اة كخطوة ثانية عدد من منتس���بي 
الطالبي���ة  اللج���ان  ورؤس���اء  الجامع���ة 

ببرنامج الملعب الذي طرحت من خالله 
األفكار الخاصة بالمرحلة القادمة، حيث 
تم االطالع على نتائج االس���تبيان الذي 
أطلقت���ه القن���اة وش���ارك من خالل���ه أكثر 
م���ن س���تة آالف طال���ب وطالب���ة عرضوا 
برنام���ج  وقدم���وا  آرائه���م  خالل���ه  م���ن 
عم���ل لحزم���ة م���ن البرام���ج التلفزيونية 

المستقبلية.
من جانبها، اعتبرت رئيسة قناة البحرين 
الرياضية مريم بوكمال أن ما تم االتفاق 
علي���ه س���يعتبر نقلة نوعية ف���ي البرامج 

التلفزيوني���ة الت���ي س���ترى الن���ور خ���الل 
النص���ف الثان���ي م���ن ع���ام 2019، حي���ث 
س���تكون هناك فترات مخصصة للبرامج 
التلفزيوني���ة الطالبية من جانب اإلعداد 
والتقديم، وس���تقدم القناة االستشارات 
الفنية والدعم اللوجس���تي واإلمكانيات 

المطلوب���ة من معدات تصوي���ر ومونتاج 
وغيره.

الرياض���ي  الجمه���ور  بوكم���ال  ودع���ت 
لتقدي���م مرئيات���ه واقتراحات���ه للقناة بما 
يسهم في نجاح الخطة التطويرية التي 

ينتهجها تلفزيون البحرين.

بوكمال مع مجموعة من الطلبة

اللجنة اإلعالمية
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برعاي���ة كريم���ة من ممث���ل جاللة المل���ك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس 
المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، تبدأ اليوم )الجمعة( منافسات الشوط النهائي من مسابقة 
ف���ارس الم���وروث الت���ي تنظمه���ا لجنة رياض���ات الم���وروث الش���عبي التابع���ة للجنة 

األولمبية البحرينية وذلك على مدى يومين.

وتختت���م مس���ابقة فارس الم���وروث هذا 
األس���بوع بإقامة الش���وط النهائ���ي اليوم 
وغًدا )السبت( بمشاركة ثالثة متسابقين 
متأهلي���ن م���ن المرحل���ة التمهيدي���ة ه���م 
نواف الكعبي، أحم���د الرميحي ومنصور 

الخالدي.
وكان الكعب���ي ق���د تأهل للش���وط النهائي 
المرحل���ة  م���ن  األول���ى  المجموع���ة  ع���ن 
 78 جم���ع  أن  بع���د  األول���ى  التمهيدي���ة 
نقط���ة، بينما تأه���ل الرميح���ي والخالدي 
 81 محققي���ن  الثاني���ة  المجموع���ة  ع���ن 

نقط���ة، بينم���ا ل���م يتأهل أي متس���ابق من 
المجموع���ة الثالث���ة لعدم تحقي���ق النقاط 

المطلوبة.
 وكان س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل 
خليفة ق���د وجه لجنة رياضات الموروث 
الشعبي بتخصيص جوائز كبيرة للفائزين 
الثالث���ة، وهي عبارة عن س���يارة من نوع 
لك���زس جيب للفائز بالمركز األول، ومبلغ 
8000 دينار لصاحب المركز الثاني ومبلغ 

5000 دينار لصاحب المركز الثالث.
وقال خليفة القعود رئيس لجنة رياضات 

الم���وروث، إن اللجن���ة المنظمة لمس���ابقة 
الم���وروث س���تطبق اش���تراطات  ف���ارس 
جديدة في الشوط النهائي، حيث سيتم 
تعدي���ل بع���ض المس���افات ف���ي رياضتي 

الهجن والخيل.
وأض���اف: “س���يتم زي���ادة مس���افة رياضة 
الهجن من 40 كيلومترا إلى 70 كيلومترا، 
بينما س���يتم زيادة مسافة رياضة الخيل 
من 60 كيلومترا إل���ى 80 كيلومترا، هذه 
التعدي���الت من ش���أنها أن ترفع من حدة 

المنافسة على المسابقة”.
وأكد القعود أن عنصر المفاجأة س���يكون 
موجودا في الشوط النهائي؛ لمعرفة أدق 
المهارات بالنس���بة للمتسابقين، حيث إن 
هذا الش���يء يس���اهم في زيادة التنافس 
عل���ى المس���ابقة التي تقام للم���رة األولى، 

مبين���ا أن اللجن���ة جاه���زة تمام���ا لتنظيم 
الش���وط النهائي بكف���اءة عالي���ة واقتدار 

كبير.
ول���م ينته اليوم األول للمس���ابقة برياضة 
الصقور، بل يش���مل أيض���ا قياس مهارات 
والطب���خ  والصل���خ  الذب���ح  مث���ل  أخ���رى 

وترتي���ب المخي���م ل���كل متس���ابق وح���ل 
لغ���ز وم���دى معرف���ة المتس���ابق بالثقاف���ة 
الوطني���ة وثقافة الرياض���ات التراثية، إذ 
إن كل ه���ذه األمور تدخل في احتس���اب 
المتس���ابقين،  لنق���اط  الكل���ي  المجم���وع 

إضافة إلى الرياضات األربع األساسية.

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

3 متسابقين في نهائي فارس الموروث اليوم

من المسابقة في مراحلها التمهيدية

الشيخ علي بن خليفة الشيخة حصة بنت خالد

تغطية - اللجنة اإلعالمية

خليفة القعود

القعود: عنصر 
المفاجأة سيكون 

موجودا في 
الشوط النهائي
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س���جلت رياضة ذوي اإلعاقة )ذوي العزيمة.. أصحاب الهمم( إنجازات متميزة في 
العام المنصرم 2018 بمختلف المش���اركات الخارجية؛ ليثبت أبطال وبطالت ذوي 
اإلعاقة قدراتهم ويجس���دوا ش���عار “الذهب فقط” على أرض الواقع بعدما صعدوا 
منص���ات التتويج في أكثر من مناس���بة وحصدوا 64 ميدالي���ة ملونة من بينها 26 
ذهبي���ة و 19 فضي���ة و19 برونزية، متخطي���ن جميع العقبات والصعاب؛ ليش���كلوا 
واجهة مشرفة للوطن بفضل الرعاية واالهتمام من مجلس إدارة االتحاد برئاسة 

الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة لرياضة ذوي اإلعاقة.

أب���رز  عل���ى  س���بورت”  “الب���اد  وحص���ل 
إنجازات االتح���اد في العام المنصرم، إذ 
خط���ف العبو منتخ���ب ذوي اإلعاقة في 
األلع���اب اإلقليمي���ة التاس���عة لألولمبي���اد 
الخاص التي أقيمت في اإلمارات بشهر 
مارس الماض���ي 17 ميدالية ذهبية و11 
فضية و11 برونزية، وشارك في األلعاب 
29 العبا س���طروا ملحم���ة بطولية رائعة 
ف���ي ه���ذا المحف���ل الكبي���ر، بتألقه���م في 
ألعاب القوى والريشة الطائرة والبولينج 

والبوتشي وكرة الطاولة.
وف���ي بطول���ة الش���ارقة الدولي���ة أللعاب 
اإلم���ارات  احتضنته���ا  الت���ي  الق���وى 
بنف���س الش���هر وش���ارك فيه���ا 10 العبين 

وفضيتي���ن  ذهبي���ات   4 أبطالن���ا  كس���ب 
وبرونزيتين وش���هدت البطولة تألق روبا 
العمري بفوزها ب� 3 ذهبيات في مس���ابقة 

رمي القرص ودفع الجلة ورمي الرمح.
وش����هدت البطول����ة اآلس����يوية الخامس����ة 
للبولين����ج التي أقيمت في الفلبين بش����هر 
مايو بمشاركة 8 العبين الفوز بذهبيتين 
وفضيتين وبرونزية، كما ش����هدت بطولة 
ف����زاع الدولية أللعاب القوى التي أقيمت 
في اإلمارات بمش����اركة 10 العبين الفوز 
بذهبيتين وفضية و4 برونزيات، وتألقت 
كعادتها البطلة روبا العمري التي كس����بت 

ذهبيتي رمي القرص ودفع الجلة.
وفي بطول���ة تونس أللع���اب القوى التي 

أقيم���ت بش���هر يوني���و بمش���اركة الع���ب 
واحد كس���ب بطلنا حمد محمد التميمي 
ذهبي���ة في س���باق 800 متر وفضية في 

سباق 400 متر.
وفي دورة األلعاب اآلسيوية البارالمبية 
بش���هر  إندونيس���يا  اس���تضافتها  الت���ي 
س���بتمبر حص���دت روب���ا العم���ري فضي���ة 
دف���ع الجلة وبرونزية رم���ي القرص فيما 

كسبت فاطمة صفر فضية رمي الرمح.
ولم يكن الع���ام 2018 حافا باإلنجازات 
الرياضي���ة فق���ط، بل إن ذل���ك تعدى إلى 
بتعيي���ن  جدي���د  إداري  إنج���از  تحقي���ق 
مديرة االتحاد س���ارة الشاوي أمينا عاما 
لاتحاد البحريني لذوي اإلعاقة لارتقاء 
بالعم���ل اإلداري داخ���ل أروق���ة االتح���اد، 
والتركي���ز عل���ى دع���م ورعاي���ة الاعبين 

واإلداريي���ن والح���كام والمدربي���ن؛ نظرا 
لم���ا تتمي���ز به الش���اوي من خب���رة كبيرة 

وسمات قيادية.
كم���ا ش���هد الع���ام الماض���ي بن���اء ملع���ب 

الرم���ي الخ���اص باعب���ي ذوي اإلعاق���ة 
أم���ام  مثالي���ة  بيئ���ة  تش���كل  والت���ي 
الاعبين للتدريب واالس���تعداد لمختلف 

المشاركات الخارجية.

إنجـازات باهـرة لريـاضـة ذوي اإلعـاقـة بـ 2018
ذه��ب��ي��ة  26 ب��ي��ن��ه��ا  م���ل���ون���ة  م���ي���دال���ي���ة   64 ح���ق���ق���وا  ال���ه���م���م  أص����ح����اب 

الرفاع – االتحاد البحريني أللعاب القوى

غ����ادر منتخبن����ا الوطن����ي الخت����راق الضاحي����ة للرج����ال والس����يدات أم����س 
الخمي����س إلى المملكة األردنية الهاش����مية للمش����اركة ف����ي البطولة العربية 
ال����� 23 الخت����راق الضاحي����ة والتي س����تنطلق غًدا بمش����اركة نخب����ة من أبرز 

المنتخبات العربية.

البحري����ن  مملك����ة  وف����د  ويت����رأس 
أمين س����ر االتحاد راش����د البوعينين 
الفن����ي  المدي����ر  الوف����د  يض����م  فيم����ا 
طاه����ر ريغي واإلدارية فاتن جاس����م 
والمدلك بش����ار ذي����اب باإلضافة إلى 
قائم����ة منتخب الرج����ال والتي تضم 
4 عدائي����ن وه����م “ألب����رت كبيج����ي”، 
“بينسون كيباقات”، “جون كيبيت”، 
“ايفان����س روت����و”، فيم����ا تض����م قائمة 
منتخب الس����يدات 5 ع����داءات وهن 
“ديس����ا جيس����ا ميكوني����ن”، “بونتي����و 
اي����داو”، “تغس����ت جاش����او”، “وينف����رد 

موتيلي”، “تاجيست جيتنت”.
وس����تقام منافس����ات بطول����ة اختراق 
الضاحية التي س����تقام لفئ����ة العموم 
والش����باب والناش����ئين لكا الجنسين 
عل����ى نادي البش����ارات للغولف والذي 
بطولت����ي  اس����تضاف  أن  ل����ه  س����بق 
آس����يا والعال����م الخت����راق الضاحي����ة، 
وقد وض����ع االتحاد األردن����ي أللعاب 
القوى اللمس����ات األخيرة الستضافة 
الحدث العربي وب����ات جاهًزا إلقامة 
االتح����اد  م����ن  بإش����راف  المنافس����ات 

العربي أللعاب القوى.

أعلنت 15 دولة عربية المشاركة في البطولة وهي األردن، البحرين،  «
الجزائر، عمان، مصر، الكويت، قطر، جيبوتي، تونس، العراق، اليمن، 

السعودية، السودان، فلسطين، المغرب، وسيعقد على هامش 
البطولة اجتماع االتحاد العربي أللعاب القوى والذي سيشارك فيه 

ممثل االتحاد البحريني راشد البوعينين بصفته عضًوا في مجلس إدارة 
االتحاد العربي.

“ألعاب القوى” يشارك بالعربية

استقبل وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد، األمين العام المساعد للمجلس األعلى 
للش���باب والرياضة األمين العام للجنة األولمبية عبدالرحمن عس���كر وعضو المجلس األعلى 
للش���باب والرياض���ة عض���و مجل���س إدارة اللجن���ة األولمبية البحرينية رئيس���ة لجن���ة المرأة 

والرياضة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة. 

وخال اللقاء استعرض وزير شؤون الشباب 
والرياضة مع عس���كر والشيخة حياة التعاون 
المشترك بين وزارة شؤون الشباب والرياضة 
واللجنة األولمبية البحرينية والسبل الكفيلة 
بتوحيد الجهود وصوالً إلى تنفيذ توجيهات 
ممثل جالة الملك لألعمال الخيرية وش���ئون 
للش���باب  المجل���س األعل���ى  الش���باب رئي���س 
والرياض���ة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 
س���مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وضمن 
مب���ادرات البرنام���ج الوطن���ي لتطوي���ر قطاع 
الشباب والرياضة “استجابة” لتكون البحرين 

عاصمة للشباب والرياضة. 

 كما تم خال االجتماع استعراض سبل دعم 
أنش���طة رياضة الفتيات ودفعها نحو التطور 
وتحقي���ق اإلنج���ازات التي تعبر ع���ن المكانة 
الت���ي بات���ت تضطل���ع به���ا الم���رأة ف���ي مملكة 
البحري���ن وكيفية إيجاد آليات مش���تركة بين 
الطرفين تس���هم في تطوي���ر دور المرأة على 
باإلضاف���ة  والرياض���ي  الش���بابي  الصعيدي���ن 
إل���ى التع���رف عل���ى التحدي���ات الت���ي تواجه 
رياضة المرأة والس���بل الكفيلة بتخطيها عبر 
اس���تراتيجية واضح���ة المعالم تتش���ارك فيها 
وزارة ش���ؤون الش���باب والرياض���ة واللجن���ة 
األولمبي���ة البحرينية.  وخ���ال اللقاء قدمت 

الشيحة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عدًدا 
م���ن المقترح���ات الرامية الى تطوي���ر رياضة 

المرأة البحرينية وجعلها أكثر فعالية. 
 وبه���ذه المناس���بة، أك���د أيم���ن المؤي���د أهمية 
العم���ل الج���اد والمتوح���د بين وزارة ش���ؤون 
األولمبي���ة  واللجن���ة  والرياض���ة  الش���باب 
بالحرك���ة  االرتق���اء  س���بيل  ف���ي  البحريني���ة 
إل���ى  به���ا  والوص���ول  البحريني���ة  الرياضي���ة 

للرياض���ة  تضم���ن  وأرف���ع  أعل���ى  مس���تويات 
ف���ي حص���د  مس���يرتها  مواصل���ة  البحريني���ة 
ش���ؤون  وزارة  أن  إل���ى  مش���يًرا  اإلنج���ازات 
الشباب والرياضة واللجنة األولمبية تسيران 
ف���ي طريق واحد ومس���ار واح���د هدفه رؤية 
الرياضة البحرينية تتقدم بصورة متصاعدة 

في كافة منظومتها اإلدارية والفنية. 
 وأكد وزير ش���ؤون الشباب والرياضة أهمية 

تنس���يق الجه���ود بين ال���وزارة واألولمبية من 
اجل النهوض برياضة المرأة في البحرين بما 
يتناس���ب مع توجيهات سمو الشيخ ناصر بن 
حم���د آل خليف���ة ورؤيته في جع���ل الرياضة 
النس���وية م���ن ضم���ن األولي���ات ف���ي المرحلة 
المقبل���ة، مش���يًدا ف���ي ذات الوق���ت بالجه���ود 
الكبي���رة الت���ي تقدمه���ا الش���يخة حي���اة بن���ت 
عبدالعزي���ز آل خليف���ة في االهتم���ام برياضة 

المرأة البحرينية والعمل من أجل االرتقاء بها 
وتخطي التحديات الت���ي تواجهها باإلضافة 
إلى عملها التطوعي الدؤوب في س���بيل بناء 
جي���ل واع���د م���ن الفتي���ات وتربيته���م تربي���ة 
رياضي���ة متمي���زة قائم���ة على أس���اس التميز 

واالجتهاد في سبيل تحقيق اإلنجازات.
للجن���ة  الع���ام  األمي���ن  أش���اد  وم���ن جانب���ه،   
األولمبية البحرينية بانصهار جهود األولمبية 
والش���باب والرياض���ة ف���ي بوتق���ة واحدة من 
ال���ى  البحريني���ة  بالرياض���ة  االرتق���اء  أج���ل 
مس���تويات باه���رة، مش���يًرا إل���ى أن المرحل���ة 
المقبلة من العمل الرياضي ستش���هد تنس���يًقا 
أكث���ر وتعاوًن���ا وثيًقا بين الطرفين وستش���هد 
ف���ي ذات الوق���ت إط���اق مبادرات مش���تركة 
برام���ج ومب���ادرات تهت���م برياض���ة  لتكوي���ن 
الم���رأة وكيفية االرتقاء بها وتعزيز إنجازاتها 
ومكتسباتها والعمل بتكاتف من أجل تخطي 

التحديات.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

توحيد الجهود بين “الشباب والرياضة” واألولمبية

جانب من االجتماع 
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رئيس “المحرق” يتلقـى تهنئـة المؤيـد
وزي������ر ال���ش���ب���اب وال����ري����اض����ة ي��ش��ي��د ب���إن���ج���از رف�����ع األث���ق���ال

تلق���ى رئي���س مجل���س إدارة نادي المحرق الش���يخ أحم���د بن علي بن عب���دهللا آل خليفة 
برقية تهنئة من وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد  ضمنها أسمى آيات التهاني 
والتبريكات بمناسبة اإلنجاز الذي حققه العبي والعبات نادي المحرق في بطولة أندية 
غ���رب آس���يا األول���ى لرف���ع األثقال بحصوله���م عل���ى 30 ميدالي���ة ذهبي���ة و10 ميداليات 
فضية، في إنجاز جديد ومتميز يضاف الى سجل إنجازات الرياضيين في عام الذهب.

مؤك���دًا أن ه���ذا اإلنج���از الكبير والمس���توى 
الطي���ب ال���ذي قدم���ه الاعب���ون والاعبات 
عل���ى امت���داد مجري���ات البطول���ة واهتمام 
وحرص مجلس إدارة النادي إلحراز أفضل 
المح���رق  ن���ادي  لرئي���س  متمني���ًا  النتائ���ج، 

وللنادي دوام التوفيق والنجاح.
م���ن جانبه عب���ر رئيس مجل���س إدارة نادي 
المح���رق عن خالص ش���كره وتقديره لوزير 
شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد على 
ما تضمنت���ه برقية من مش���اعر طيبة تجاه 
ن���ادي المحرق وكافة منتس���بيه، مؤكدًا بأن 

نادي المحرق س���يبقى على ال���دوام عنصرًا 
فع���االً في دع���م المب���ادرات المتميزة لممثل 
المل���ك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب 
رئي���س المجلس األعلى للش���باب والرياضة 
رئي���س اللجن���ة األولمبي���ة البحرينية س���مو 
الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة والتي 
البحريني���ة  بالرياض���ة  لارتق���اء  ته���دف 
والمحافظ���ة على المكتس���بات واإلنجازات 
التي حققتها المنتخبات واألندية الوطنية.

كم���ا أش���اد رئي���س ن���ادي المح���رق بالدع���م 
والمس���اندة والم���ؤازرة الت���ي يحظ���ى به���ا 

الش���باب  ش���ؤون  وزارة  قب���ل  م���ن  الن���ادي 
والرياضة وكذلك التس���هيات التي قدمتها 
ال���وزارة من أجل نج���اح بطولة أندية غرب 
آس���يا األولى لرفع األثقال التي استضافتها 
مملك���ة البحري���ن خ���ال الفترة م���ن 28 30 
ديس���مبر 2018م وش���ارك فيه���ا 181 العب���ًا 

والعب���ة وق���د تركت أث���رًا طيبًا للمش���اركين 
من خال نجاح التنظيم والمس���توى الفني 
وذل���ك بفض���ل تكات���ف الجه���ود بي���ن ن���ادي 
المح���رق واالتحاد البحرين���ي لرفع األثقال 
برئاس���ة س���لطان حس���ين الغان���م وأعض���اء 

اللجنة المنظمة للبطولة.

أيمن المؤيدأحمد بن علي

البالد سبورت

حسن علي

أبطال ذوي العزيمة يحتفلون بالميداليات الملونة

بطالتنا حصدن ميداليتين في دورة األلعاب اآلسيوية البارالمبية

روبا العمري خطفت األضواء في 2018 أبطال البولينجفتيات العزيمة كسبن الذهب والفضة والبرونز



يختت���م منتخبن���ا الوطني األول لكرة القدم، اليوم )الجمعة(، تحضيراته اإلعدادية لمباراة افتتاح كأس آس���يا 2019 التي 
تستضيفها دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة 5 يناير الجاري وحتى 1 فبراير المقبل، والتي ستجمعه بمنتخب 
اإلمارات يوم غد )الس���بت( على اس���تاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.  وس���يخوض األحمر تدريب اليوم على ملعب 

المباراة، ليختتم بذلك تدريباته اإلعدادية للظهور األول في االستحقاق اآلسيوي.

 وكان المنتخ���ب الوطن���ي ق���د خ���اض 
تدريبين من���ذ وصوله الثالثاء الماضي 
إل���ى أبوظبي، إذ ت���درب يومي األربعاء 
والخمي���س على ملع���ب أكاديمية نادي 
الجزي���رة تح���ت قي���ادة الجه���از الفن���ي 
بقيادة المدرب التش���يكي ميروس���الف 

سكوب والطاقم المعاون.

“طيران الخليج” تدعم 

المنتخب 

 قدمت ش���ركة طي���ران الخليج، دعمها 
لمنتخبن���ا الوطن���ي األول لك���رة الق���دم 
الذي سيش���ارك في نهائيات كأس آسيا 
2019 التي س���تقام ف���ي دولة اإلمارات 
العربي���ة المتحدة خ���الل الفترة 5 يناير 

الجاري وحتى 1 فبراير المقبل.
وتأتي مساهمة ش���ركة طيران الخليج 
لمش���وار  دعًم���ا  الوطن���ي،  للمنتخ���ب 
عل���ى  اس���تحقاق  أكب���ر  ف���ي  “األحم���ر” 

مستوى القارة اآلسيوية.
وأك���د رئي���س االتح���اد البحرين���ي لكرة 
القدم الش���يخ علي ب���ن خليفة بن أحمد 
آل خليف���ة، أن دعم ومس���اهمة ش���ركة 
الوطن���ي  للمنتخ���ب  الخلي���ج  طي���ران 
األول ف���ي كأس آس���يا 2019 هو محل 

فخر واعتزاز.
إل���ى أن الدع���م يمث���ل ص���ورة  وأش���ار 
االتح���اد  بي���ن  اإليجاب���ي  للتع���اون 
البحريني لكرة القدم والقطاع الخاص 
تس���هم  الت���ي  الرعاي���ة  تقدي���م  عب���ر 
ف���ي تعزي���ز مش���وار المنتخ���ب خ���الل 
االس���تحقاق اآلس���يوي، خصوص���ا وأن 
المحف���ل القاري يحظ���ى بمتابعة كبيرة 

وشعبية واسعة على جميع األوساط.

الوصول إلى أبوظبي

وكان وف���د المنتخ���ب األول ق���د وصل 
مس���اء األول م���ن يناي���ر الج���اري إل���ى 
أبوظبي، إذ كان في مقدمة مس���تقبلي 
مملك���ة  س���فارة  ع���ن  ممثل���ون  الوف���د 
البحري���ن ف���ي أبوظب���ي وممثل���ون عن 

اللجنة المنظمة.
وكان ف���ي االس���تقبال من س���فارتنا في 
قمب���ر،  مخل���ص  المستش���ار  أبوظب���ي 

وممثل السفارة عيسى الذوادي.
وقدم���ت اللجنة المنظم���ة كعكة خاصة 
بمناس���بة وصول منتخبن���ا الذي تزامن 
مع بدء العام الميالدي الجديد )2019(.

أول���ى  ف���ي  المنتخ���ب  وف���د  واس���تقر 
المحط���ات بفن���دق “ك���راون ب���الزا ياس 

أبوظبي”.
المنتخ���ب،  م���درب  الوف���د  ويض���م 
التش���يكي ميروسالف سكوب، مساعد 
الم���درب الوطن���ي خال���د ت���اج، م���درب 
الح���راس  م���درب  “جي���ري”،  اللياق���ة 
ع���ارف  المنتخ���ب  مدي���ر  “أندري���ه”، 
عبدال���رزاق واإلداريي���ن نبي���ل إبراهيم 
وعب���دهللا المط���وع، اختصاصيا العالج 
و”كوني���ل”،  الش���نو  ش���وقي  الطبيع���ي 
المنس���ق اإلعالم���ي محم���د عبدالغف���ار، 

المدل���كان “راج���ان” و”أنيميش”، مصور 
المص���ور  كوهج���ي،  جلي���ل  الفيدي���و 
الفوتوغرافي سيد علي شبر، محاسب 
وعام���ل  اإلس���كافي،  س���عيد  الوف���د 

المهمات “جريش”.
واختار المدرب التش���يكي ميروسالف 
س���كوب قائم���ة مكون���ة م���ن 23 العًب���ا 
عل���وي،  ش���بر  س���يد  وه���م  للبطول���ة، 
عبدالكريم فردان، يوسف حبيب، سيد 
رضا عيسى، أحمد ميرزا، أحمد جمعة، 
أحمد عبدهللا، وليد الحيام، سيد مهدي 
باق���ر، أحم���د بوغم���ار، حم���د شمس���ان، 
عبدالوهاب علي، كميل األسود، جاسم 
الش���يخ، علي ح���رم، علي م���دن، مهدي 
حمي���دان، س���يد ضي���اء س���عيد، محمد 
مرهون، جمال راشد، محمد الرميحي، 

عبدهللا يوسف وسامي الحسيني.

االجتماعات التحضيرية

واإلداري  الفن���ي  الجه���ازان  حض���ر 
االجتماع���ات  الوطن���ي  للمنتخ���ب 
االتح���اد  يقيمه���ا  الت���ي  التحضيري���ة 
انط���الق  قب���ل  الق���دم  لك���رة  اآلس���يوي 

البطولة.
وش���ارك الجهازان ف���ي اجتماع وصول 
اإلداري���ة  لألم���ور  المخص���ص  الف���رق 
واإلعالمي���ة، باإلضافة إل���ى اجتماعات 
المنتخب���ات  أل���وان  العتم���اد  أخ���رى 

والتجهيزات.
وحض���ر االجتماع���ات: مدي���ر المنتخب 
نبي���ل  اإلداري���ان  عبدال���رزاق،  ع���ارف 
إبراهي���م وعب���دهللا المط���وع، المنس���ق 

اإلعالمي محمد عبدالغفار.

محاضرة مستجدات التحكيم

حض���ر العب���و المنتخ���ب الوطني األول 
محاضرة أقامها االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم يوم أمس األول في مقر اإلقامة 
لمس���تجدات  وخصص���ت  بأبوظب���ي، 

األمور التحكيمية والفنية.
الكويت���ي  الحك���م  المحاض���رة  وق���دم 
الدولي الس���ابق س���عد كميل، وش���هدها 
واإلداري،  الفن���ي  الجه���ازان  أيض���ا 
وتناولت العديد م���ن المحاور المتعلقة 

بمستجدات قانون كرة القدم.

اليوم المؤتمر الصحافي

الصحاف���ي  المؤتم���ر  الي���وم  يق���ام 

الت���ي  االفتت���اح  لمب���اراة  المخص���ص 
الوطن���ي بمنتخ���ب  س���تجمع منتخبن���ا 

اإلمارات.
وس���يحضر المؤتم���ر م���درب المنتخ���ب 
ميروسالف سكوب، باإلضافة إلى أحد 

العبي المنتخب.
ويخص���ص المؤتم���ر للحدي���ث عن آخر 
اس���تعدادات الفرق لتدش���ين مشوارها 

في االستحقاق اآلسيوي.

وصول الوفد اإلعالمي الرسمي

العاصم���ة  إل���ى  أم���س  ي���وم  وص���ل 
اإلماراتي���ة )أبوظب���ي( الوف���د اإلعالمي 

الرسمي المرافق لوفد منتخبنا الوطني 
األول.

مستش���ار  اإلعالم���ي  الوف���د  ويت���رأس 
المرك���ز  رئي���س  الك���رة  اتح���اد  رئي���س 
اإلعالم���ي باالتحاد عب���اس العالي، كما 
للمنتخ���ب  اإلعالم���ي  المنس���ق  يض���م 
محم���د عبدالغف���ار، المح���رر الصحافي 
أحم���د مه���دي، “فن���ي المونت���اج” خليل 
جلي���ل  “الفيدي���و”  مص���ور  إبراهي���م، 
كوهجي، والمصور الفوتوغرافي س���يد 

علي شبر.
وسيقوم الوفد اإلعالمي بتقديم رسالة 
يومية يواكب فيها مش���اركة المنتخب 
ف���ي االس���تحقاق الق���اري عب���ر تزوي���د 

الصحف بم���ادة متكاملة، باإلضافة إلى 
م���واد أخ���رى عل���ى صفح���ات التواصل 

االجتماعي.

أعلى مستوى

ق���ال الع���ب منتخبن���ا الوطن���ي محم���د 
المنتخ���ب  اس���تعدادات  إن  الرميح���ي 
أعل���ى  عل���ى  اآلس���يوية  للنهائي���ات 

مستوى.
وأشار إلى أن المنتخب جاهز، خصوًصا 
من ناحية التحضير الذهني، وااللتفاف 
الحاصل في الفريق لتشريف المملكة.

وأض���اف “جميع هذه األم���ور اإليجابية 
نتمن���ى أن تنعكس ف���ي أرضية الملعب 

ونكون عند حسن ظن الجماهير”.

جهوزية تامة

عل���ي  الوطن���ي  منتخبن���ا  الع���ب  أك���د 
م���دن جهوزي���ة “األحم���ر” لالس���تحقاق 

اآلسيوي.
وأش���ار عل���ي م���دن إل���ى أن االس���تعداد 
على غ���رار جهوزي���ة باق���ي المنتخبات 
ألكب���ر اس���تحقاق عل���ى مس���توى القارة 

اآلسيوية.
وأض���اف “نتمن���ى أن نق���دم مس���تويات 
المجموع���ات  دور  ف���ي  إيجابي���ة 
ونتج���اوزه بنجاح، ومن ثم لكل حادث 

حديث في األدوار اإلقصائية”.

معنويات مرتفعة

الوطن���ي ع���ارف  أك���د مدي���ر منتخبن���ا 
كان  المنتخ���ب  إع���داد  أن  عبدال���رزاق 

مميًزا خالل شهر ديسمبر.
الالعبي���ن  معنوي���ات  أن  إل���ى  ولف���ت 
ا، خصوًصا وأن عدًدا كبيًرا  مرتفعة جدًّ
منه���م يش���ارك للم���رة األولى ف���ي كأس 

آسيا.
ولف���ت إل���ى أن مرحل���ة اإلع���داد خالل 
خ���الل  م���ن  أقيم���ت  األخي���رة  الفت���رة 
تدريبات صباحية ومسائية، األمر الذي 
كان له األثر الطيب على مستوى وأداء 

الالعبين.
وأشار إلى أن النتائج المميزة والراقية 
الت���ي حققه���ا المنتخب ف���ي المباريات 
الودي���ة ليس���ت مقياس���ا، خصوصا وأن 
���ا ومختلًفا  ا خاصًّ البط���والت تمل���ك جوًّ
ع���ن الوديات، مستش���هًدا ببطولة كأس 
ف���ي  أقيم���ت  الت���ي  العرب���ي  الخلي���ج 

نسختها األخيرة ال� 23 بالكويت.
البطول���ة  يدخ���ل  منتخبن���ا  إن  وق���ال 
بفريق ش���اب يبلغ متوس���ط أعماره 26 

عاًما.
وأوض���ح عارف عبدال���رزاق أن الغالبية 
من الالعبين الش���باب الذي���ن ينتظرهم 
إل���ى وج���ود  واع���د، مش���يًرا  مس���تقبل 
الرغب���ة القوي���ة والعزيم���ة الكبيرة لدى 
جميع الالعبين من أجل الفوز وتحقيق 
النتائ���ج اإليجابي���ة، وه���و األم���ر ال���ذي 

وصفه باألمر المميز أملهم.

علي مدنميروسالف سكوب محمد الرميحي

محاضرة مستجدات التحكيم

 من تدريبات المنتخب على ملعب أكاديمية نادي الجزيرة

“األحمر” يختتم تدريباته لمالقاة اإلمارات 
2019 آس���ي���ا  ل���ك���أس  االف��ت��ت��اح��ي��ة  ال���م���ب���اراة  م���س���رح  ع��ل��ى 

اتحاد الكرة - الوفد اإلعالمي
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وصل رئيس االتحاد اآلس���يوي لكرة القدم النائب األول لرئيس االتحاد الدولي لكرة القدم الش���يخ سلمان بن 
إبراهي���م آل خليفة مس���اء أمس )الخميس( إلى العاصمة اإلماراتية أب���و ظبي لحضور فعاليات نهائيات كأس 
آسيا السابعة عشرة التي تستضيفها دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة من 5 يناير الجاري ولغاية 

1 فبراير المقبل.

ب���ن  س���لمان  الش���يخ  ويت���رأس 
إبراهيم آل خليفة اجتماع المكتب 
التنفي���ذي لالتح���اد اآلس���يوي لكرة 
الق���دم ال���ذي س���يعقد مس���اء ي���وم 
الجمع���ة؛ للوق���وف عل���ى الترتيبات 
النهائي���ة إلقام���ة الحدث اآلس���يوي 
األكب���ر ف���ي تاري���خ بط���والت كأس 
آس���يا والذي سيش���هد مش���اركة 24 

منتخبا للمرة األولى. 
وأبدى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل 
خليف���ة ثقته بقدرة دول���ة اإلمارات 
توفي���ر  عل���ى  المتح���دة  العربي���ة 

مختل���ف الظ���روف المثالية إلنجاح 
آس���يا وإخراجه���ا  منافس���ات كأس 
بالس���معة  تلي���ق  متمي���زة  بص���ورة 
العط���رة التي تتمتع به���ا البالد على 

ساحة كرة القدم اآلسيوية.
وقال رئيس االتحاد اآلس���يوي في 
تصريح صحاف���ي لدى وصوله إلى 
كأس  بطول���ة  إقام���ة  إن  أبوظب���ي 
للم���رة  ف���ي دول���ة اإلم���ارات  آس���يا 
الثاني���ة تترج���م القناع���ة بأهميته���ا 
عل���ى الس���احة الرياضي���ة وقدرته���ا 
على تهيئة أس���باب التميز والنجاح 

الكروي���ة،  التظاه���رات  لمختل���ف 
لإلم���ارات  س���بق  أن���ه  خصوص���ا 
العدي���د  باه���ر  بنج���اح  نظم���ت  أن 
م���ن البط���والت العالمي���ة والقاري���ة 
عل���ى امت���داد الس���نوات الماضي���ة، 
األم���ر الذي يدعون���ا للتف���اؤل التام 
التمي���ز  مواصل���ة  عل���ى  بقدرته���ا 
ف���ي الح���دث المنتظر الذي يش���كل 
منعطفا تاريخيا في مس���يرة الكرة 

اآلسيوية.
عموم���ا،  للبطول���ة  توقعات���ه  وع���ن 
ق���ال الش���يخ س���لمان ب���ن إبراهي���م 

“ال يس���اورني أدنى ش���ك ب���أن هذه 
كبي���ًرا،  نجاح���ا  س���تعرف  البطول���ة 
فدولة اإلم���ارات العربي���ة المتحدة 
س���بق لها وأن استضافت النهائيات 

1996، إذ يتذك���ر كلن���ا  الع���ام  ف���ي 
والحض���ور  التنافس���ية  المباري���ات 
الجماهي���ري الكبي���ر، ولذل���ك ننتظر 
أن يتك���رر ه���ذا النج���اح ب���ال ش���ك. 

ف���ي  الق���دم  ك���رة  عرف���ت  حي���ث 

األصع���دة  عل���ى  تقدم���ا  اإلم���ارات 

كافة، إذ نجحت باستضافة العديد 

الكبي���رة،  الدولي���ة  البط���والت  م���ن 

أهمه���ا كأس العال���م تحت 20 س���نة 

2003 وبطول���ة كأس العالم لألندية 

4 م���رات، وم���ا ضاع���ف نج���اح تلك 

الجماهي���ري  الحض���ور  البط���والت 

الكبي���ر، لم���ا تعرف���ه الدول���ة بوجود 

العدي���د من الجنس���يات اآلس���يوية 

التي تقيم هناك، عالوًة عن الموقع 

اإلس���تراتيجي ال���ذي ُيمّك���ن اآلالف 

م���ن الجماهي���ر للتواف���د إل���ى دولة 

اإلم���ارات بأق���ل وقت ممك���ن ومن 

كافة أرجاء القارة اآلسيوية”.

أبوظبي - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

سلمان بن إبراهيم يصل أبوظبي لحضور النهائيات

سلمان بن ابراهيم



ال أريد الرحيل
أكد مدرب نادي مانشس���تر يونايتد النروجي أولي غونار سولش���اير رغبته في البقاء في منصبه 
لما بعد نهاية الموس���م الحالي بعدما قاد فريقه األربعاء إلى تحقيق فوزه الرابع تواليا في أول 
أربع مباريات له في الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك على حساب مضيفه نيوكاسل 

يونايتد صفر2- في المرحلة الحادية والعشرين.

وتولى سولش���اير مهامه في 19 ديس���مبر موقًتا 
حت���ى نهاي���ة الموس���م، خلف���ا للبرتغال���ي جوزيه 
موريني���و ال���ذي أقي���ل عل���ى خلفية أس���وأ بداية 
للفري���ق في الدوري المحلي منذ 1990. وبفوزه 
األربع���اء، بات النروجي أول مدرب للش���ياطين 
الحم���ر يحق���ق أربع���ة انتص���ارات ف���ي مبارياته 
األرب���ع األول���ى، منذ االس���كتلندي “الس���ير” مات 
بازب���ي الذي بدأ عهده في موس���م 1946-1947 
بخمس���ة انتص���ارات متتالي���ة في ال���دوري )رقم 

قياسي للفريق(.
وبع���د الف���وز على نيوكاس���ل بهدف���ي البلجيكي 
ق���ال  راش���فورد،  ومارك���وس  لوكاك���و  روميل���و 
سولش���اير ال���ذي م���ن المق���رر أن يع���ود لتدريب 
فري���ق مول���ِده النروجي بع���د نهاية الموس���م “ال 

أريد )الرحيل(”.
أض���اف “إنه���م مجموعة من الالعبي���ن الرائعين، 
األج���واء ممت���ازة. لك���ن األم���ر يتعل���ق بالمب���اراة 
التالي���ة، ثم التالي���ة ثم التالية وأن���ا أقوم بعملي 

طالما أنا موجود هنا”.
وس���تكون المب���اراة المقبل���ة لمانشس���تر يونايتد 
ف���ي ال���دوري الممتاز ضد توتنهام ف���ي 13 يناير 
على ملعب ويمبلي اللندني، أول اختبار حقيقي 

لكتيبة سولشاير، علًما بأنه سيواجه ريدينغ من 
الدرج���ة اإلنكليزي���ة األول���ى على ملع���ب فريقه 
أول���د تراف���رود ف���ي مس���ابقة كأس إنكلت���را غًدا 
الس���بت. وعن إنجازه بعدما أصب���ح أول مدرب 

ليونايت���د منذ بازبي يفوز في أول أربع مباريات 
في مس���تهل مش���واره، قال سولش���اير “س���يبقى 
ه���ذا ف���ي الس���جالت، لك���ن أن���ا افك���ر فق���ط في 
المباراة المقبلة ألنك إذا فزت في أربع مباريات، 
تس���تطيع الفوز في أربع مباريات أخرى مع هذا 

النادي”.
أض���اف “هذا هو التحدي، هذا ه���و المعيار الذي 
اعتدن���ا عليه”، متابًعا “كان )المدرب األس���طوري 
السابق للفريق االسكتلندي أليكس فيرغوسون( 
يتحدان���ا دائًم���ا وعندما تفوز ف���ي أربع مباريات 

تستطيع الفوز في األربع التالية”.
سولش���اير،  أش���اد  نيوكاس���ل،  مب���اراة  وبع���د 
المهاجم الس���ابق ليونايتد في عهد فيرغوسون، 
براش���فورد مس���جل الهدف الثاني، والذي شارك 

ا كرأس حربة على حساب لوكاكو، علًما  أساس���يًّ
أن األخي���ر س���جل اله���دف األول لفريقه بعد 38 
ثانية من دخوله بديال من اإلس���باني خوان ماتا 

في الشوط الثاني.
وق���ال الم���درب ع���ن راش���فورد “خ���اض امتحاًنا 
صعًب���ا. لق���د ت���م ركله والتص���دي له لكن���ه نافس 

على الكرات الرأسية، فاز، تحدى وركض”.
وتابع “س���يكون مهاجًما رائًع���ا، لكننا نملك أيًضا 
روم )لوكاك���و(، وبالتالي فهو س���يلعب في بعض 
األحي���ان عل���ى اليمي���ن وفي أحي���ان أخرى على 
اليس���ار أو في الوس���ط، سيحظى بعدد كبير من 

المباريات”.
وس���جل راش���فورد ثالثة أهداف ف���ي المباريات 

األربع بقيادة سولسكاير.

خسـارة جـديـدة لليكـرز

السمــاء أو الجحيــم

وكاالت

مني لوس أنجليس ليكرز بخس���ارة جديدة في غياب نجمه ليبرون جيمس بسقوطه 
أمام أوكالهوما سيتي ثاندر 107-100 ضمن دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.

ول���م يتأثر ب���ول جورج بصفارات االس���تهجان 
م���ن قبل أنصار ليكرز ف���ي كل مرة كان يلمس 
فيه���ا الك���رة وس���جل 37 نقط���ة. وكان ج���ورج 
مرش���ًحا بق���وة لالنتقال إلى ليك���رز واالنضمام 
إل���ى جيمس الق���ادم م���ن كليفالن���د كافالييرز، 
لكن���ه فض���ل توقيع عقد م���ع أوكالهوم���ا العام 
الماض���ي. وكان ج���ورج أح���د 6 العبي���ن ف���ي 
صف���وف فريق���ه تخط���وا حاج���ز العش���ر نقاط 
وأبرزه���م راس���ل وس���تبروك ال���ذي نج���ح ف���ي 
تحقي���ق “تريبل دبل” مع 14 نقطة و16 متابعة 
و10 تمريرات حاس���مة، والنيوزيلندي ستيفن 

أدامز 14 نقطة.
أم���ا أفضل مس���جل في صف���وف ليك���رز فكان 
كالدويل ب���وب مع 25 نقطة، وأضاف براندون 

اينغرام 17.
ورف���ع أوكالهوم���ا رصي���ده إل���ى 24 انتص���اًرا 
مقاب���ل 13 خس���ارة ف���ي المرك���ز الثال���ث ف���ي 
المجموع���ة الغربي���ة، أما ليك���رز فيحتل المركز 

الثامن مع 21 انتصاًرا مع 17 فوًزا.
وخ���اض ليكرز 4 مباريات من���ذ إصابة جيمس 

وخسر في ثالث منها.
وتألق الكاميرون���ي جويل إمبييد في صفوف 
فيالدلفيا س���فنتي سيكس���رز ليقوده الى الفوز 
عل���ى فينيكس صن���ز 127-132 بتس���جيله 42 
نقط���ة بينه���ا 30 ف���ي الش���وط األول، وأنه���ى 
المباراة مع 18 متابعة وتمريرتين حاسمتين.

وس���اهم العب���ان آخران بش���كل كبي���ر في فوز 
نقط���ة(   29( س���يمونز  بي���ن  وهم���ا  سيكس���رز 
وج���اي جاي ريدي���ك 27 نقط���ة. ف���ي المقابل، 
كان ديف���ن بوك���ر أفضل مس���جل ف���ي صفوف 
الخاس���ر مع 37 نقطة. وعلى رغم تسجيله 34 
نقطة و26 متابعة، فش���ل أنطوني ديفيس في 
منع الخس���ارة ع���ن نيو أورليان���ز بيليكانز أمام 

بروكلين نتس 121-126.
وق���ال ديفيس بعد المباراة “األرقام ال تعنيني، 
كان يهمن���ي الف���وز ول���م نحص���ل علي���ه الليلة، 

وبالتالي ال معنى ألرقامي. يتعين علينا القيام 
بعمل أكبر في خط الدفاع”.

بوس���طن  ف���از  األخ���رى،  المباري���ات  وف���ي 
س���لتيكس عل���ى مينيس���وتا تمبروولف���ز -115

102، وأورالن���دو ماجي���ك عل���ى ش���يكاغو بولز 

84-112، وديتروي���ت بيس���تونز على ممفيس 
غريزلي���ز 94-101، وداالس مافريك���س عل���ى 
تش���ارلوت هورنت���س 84-122 وميام���ي هيت 
عل���ى كليفالند كافالييرز 92-117، وواش���نطن 

ويزاردز على أتالنتا هوكس 114-98.

قال جوستافو ألفارو، المدير الفني الجديد لبوكا جونيورز األرجنتيني، إنه ال يوجد 
مكان للحلول الرمادية في ناد بحجم البوكا.

الصحاف���ي  المؤتم���ر  خ���الل  ألف���ارو،  وق���ال 
لتقديمه أمام وس���ائل اإلعالم “بوكا مجبر على 
الف���وز بكل األلق���اب التي ينافس عليه���ا. لدينا 
تحديات قوية بانتظارنا، وعلينا أن نكون على 

قدر المسؤولية”.
وتاب���ع صاحب ال����56 عاًم���ا “ال وج���ود للحلول 
الرمادي���ة ف���ي بوكا، إم���ا أن تصعد للس���ماء أو 
تهب���ط للجحي���م. الف���وز وحص���د األلق���اب ه���و 
هدفنا جميًعا”. وأكد: “أش���عر بمشاعر مختلطة 
من الفخر والطموح بالتواجد هنا. أش���عر أنني 
أوفي بوعد قديم قطعته لوالدي عندما تركت 
من���ذ وق���ت طوي���ل الهندس���ة الكيميائي���ة لكي 
أتف���رغ لكرة الق���دم. لقد وعدته بأنني س���أصل 

ألفضل مكانه في الكرة األرجنتينية”.
كما أثنى المدرب السابق ألوراكان األرجنتيني 
أن  مب���رًزا  للفري���ق،  الحالي���ة”  “القائم���ة  عل���ى 
ب���وكا ه���و حام���ل لق���ب ال���دوري األرجنتين���ي 
خ���الل آخر عامي���ن، كما أنه تأه���ل لنهائي كوبا 

ليبرتادوريس.
ف���ي  بأنن���ي  “أش���عر  الص���دد  ه���ذا  ف���ي  وق���ال 
الفت���رة األخيرة من مس���يرتي، ل���ن أعتزل في 
الع���ام المقب���ل. بالطب���ع متحم���س للغاي���ة لبدء 
ه���ذه التجربة. أمامي أش���ياء كثي���رة ألتعلمها، 
ولتقديمه���ا، وللقت���ال م���ن أجله���ا. م���ا ينقصني 

فقط هو الفوز بكوبا ليبرتادوريس”.
وح���ول االنتق���ادات الت���ي وجهت إليه بس���بب 
ترك���ه لتدريب أوراكان في منتصف الموس���م، 
م���ن أج���ل تدري���ب ب���وكا، أك���د أن���ه “ل���م يخرج 
ع���ن العرف المعتاد”، وأس���تأذن رئي���س النادي 
أوال قب���ل بدء التف���اوض م���ع إدارة البوكا. كما 
أثن���ى كثيًرا على المهاج���م المخضرم كارلوس 
تيفيز، واصًفا إي���اه ب�”الرمز” داخل الفريق وأن 

“الجميع داخل الفريق يعتمد” عليه.
ويأت���ي تول���ى ألفارو لهذه المهم���ة عقب رحيل 
س���لفه جييرمو باروس س���كيلوتو بعد خسارة 
الفري���ق للق���ب كوب���ا ليبرتادوري���س عل���ى ي���د 

الغريم التقليدي ريفر بليت.
وكان ألفارو قد جلس على مقعد المدير الفني 
ألوراكان منتص���ف 2017، وق���اد الفري���ق ليس 
فق���ط لالبتعاد عن مناطق الهبوط، ولكن أيًضا 
إلنه���اء البطول���ة ف���ي المرك���ز الرابع بف���ارق 10 

نقاط عن بوكا جونيورز، البطل.
وتوج ألفارو مع آرسنال األرجنتيني بلقب كوبا 
س���ود أمريكانا في 2007، والمرحلة الختامية 
)كالوس���ورا(، وكأس الس���وبر األرجنتين���ي في 

2012، وكأس األرجنتين في العام التالي.

بول جورج

جوستافو ألفارو

وكاالت

وكاالت

sports@albiladpress.com
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سُيس���لط الض���وء على أحد أبرز األح���داث التقليدية في الرياضة البريطانية، عندما تبدأ األندية الكبيرة مش���وارها في الدور 
الثالث لكأس االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم. وتنضم أندية الدوري الممتاز والدرجة األولى إلى المتأهلين من الدرجات األدنى 

لخوض الدور الثالث على مدار أربعة أيام بداية من مباراة ترانمير روفرز ضد توتنهام، اليوم الجمعة.

ومالك���ي  المدربي���ن  ألغل���ب  وبالنس���بة 
والجماهي���ر  الالعبي���ن  وربم���ا  األندي���ة 
تحول���ت أق���دم بطول���ة ك���رة ق���دم ف���ي 
التاري���خ إلى أكثر من إله���اء عن التركيز 
بإش���راك  روتي���ن  وإل���ى  ال���دوري،  ف���ي 

الالعبين االحتياطيين.
للق���ب  س���اوثهامبتون  حص���د  زال  وم���ا 
الثاني���ة  1976 وه���و ف���ي الدرج���ة  ف���ي 
على حس���اب مانشس���تر يونايتد باستاد 
ويمبل���ي أكث���ر األي���ام روع���ة ف���ي تاريخ 
الن���ادي وم���ع كفاحه لله���روب من منطقة 
الهب���وط في ال���دوري الممتاز ربما يش���عر 
الم���درب الجديد رال���ف هازنهاتل أنه من 
الجي���د لو خس���ر أمام مس���تضيفه ديربي 

كاونتي المنتمي للدرجة األولى.
وتب���دو المواجه���ة بين كريس���تال باالس 
وجريمس���بي س���هلة لكن لو حق���ق النادي 
المناف���س ف���ي الدرجة الرابع���ة المفاجأة 
فسيس���عى مالكو ب���االس والمدرب روي 
هودجس���ون لتجاوز هذا اإلحراج سريًعا 
والشعور باالمتنان لو تمكنوا من التركيز 
على محاولة البقاء في الدوري الممتاز.

وينطبق األم���ر على نصف أندية الدرجة 
الثاني���ة إذ ما زال إغراء الصعود للدوري 
الممت���از ممكن���ا، والمش���اركة ف���ي الكأس 
واحتمال خوض مباريات إعادة هي آخر 

ما تريده في موسم صعب.
والوضع ذاته ينطبق أيًضا على برايتون 

أغل���ب  قضي���ا  م���ن  وهم���ا  وبورنم���وث 
مس���يرتيهما ف���ي الدرج���ات األدن���ى م���ع 

لحظات نجاح في كأس االتحاد.
وم���ع رغب���ة كل منهم���ا ف���ي البق���اء ف���ي 
ال���دوري الممت���از س���يلتقيان ف���ي ال���دور 
الثال���ث ي���وم الس���بت، وبينما ل���م يعترف 
المدرب���ان برغبتهم���ا في الخس���ارة فربما 
يعتم���دان على تش���كيلتين تظه���ر نيتهما 

في عدم الفوز.
لك���ن البطول���ة ال تمث���ل لبع���ض األندي���ة 
فرص���ة لحصد األلقاب فق���ط بل إمكانية 

التألق.
ويحت���ل إيفرت���ون، ال���ذي أنه���ى 14 عاًما 
ف���ي انتظ���ار لق���ب عندم���ا ف���از بالبطولة 

ف���ي 1984، مكان���ا ف���ي النص���ف األعل���ى 
من ال���دوري الممت���از ويبدو أنه س���يبقى 
في ه���ذا المكان بعيدا ع���ن أول 6 مراكز 

وأيًضا معركة الهروب من الهبوط.
االتح���اد  كأس  ف���ي  ناجح���ة  ومس���يرة 

س���تعزز المعنويات في جوديسون بارك، 
وه���و أم���ر ربم���ا يحتاجه بش���دة لو نجح 
ج���اره ليفرب���ول في حصد لق���ب الدوري 
الممت���از لكنه���ا س���تكون مفاج���أة ل���و قرر 
الم���درب مارك���و س���يلفا االعتم���اد عل���ى 

تش���كيلة قوي���ة ف���ي مواجه���ة لينكول���ن 
سيتي، متصدر الدرجة الرابعة.

وحقق ووكينج واحدة من أبرز مفاجآت 
البطول���ة عندم���ا تغل���ب 2-4 على وس���ت 
بروميت���ش ألبي���ون ف���ي 1991 لك���ن هل 

سيتكرر األمر عندما يواجه واتفورد؟
وتراج���ع بريق تل���ك البطولة منذ انطالق 
الدوري الممت���از والدرجة األولى وزيادة 
س���يطرة األندي���ة الكبي���رة أكث���ر م���ن ذي 

قبل.
وعندما تغلب تشيلس���ي على مانشس���تر 
ماي���و  ف���ي  ويمبل���ي  باس���تاد  يونايت���د 
الماض���ي، ليحصد اللق���ب كان ذلك يعني 
أن���ه وآرس���نال ظهًرا في 17 م���ن آخر 26 
مب���اراة نهائية، ون���اال اللقب 15 مرة فيما 
بينهم���ا إذ أح���رزه الجان���رز ف���ي ثمان���ي 

مناسبات مقابل 7 للبلوز.

وكاالت

كـــأس المفــاجـــآت

أولي غونار سولشاير

ليونيل ميسي

وكاالت

ال تزال مس���ألة عودة النجم ليونيل ميس���ي، قائد برش���لونة، إلى المنتخب األرجنتيني 
محل شك، حيث يغيب الالعب عن منتخب بالده منذ الخروج من الدور الثاني لكأس 

العالم 2018، بالخسارة أمام فرنسا.

وذك���رت صحيف���ة “مون���دو ديبورتيف���و” 
اإلس���بانية أن ميس���ي ل���م يحس���م ق���رار 
عودته للمنتخب األرجنتيني حتى اآلن.
ويحل���م كالودي���و تابي���ا، رئي���س االتحاد 
األرجنتيني، وليونيل س���كالوني، مدرب 
المنتخ���ب، بعودة ميس���ي  خ���الل الفترة 
المقبل���ة. كم���ا طالب ماوريس���يو ماكري، 

رئيس األرجنتين، ميسي بالعودة لقيادة 
منتخب التانجو مجدًدا.

منتخ���ب  يش���ارك  أن  المق���رر  وم���ن 
األرجنتي���ن ف���ي بطول���ة “كوب���ا أمري���كا” 
المق���رر له���ا يوني���و المقبل ف���ي البرازيل، 
كما أن أقرب تجمع للفريق س���يكون في 

مارس المقبل.

األرجنتين تنتظر ميسي

الجمعة 4 يناير

كأس انجلترا
الدور 3

توتنهامترانمير روفرز 22:45

الدوري االسباني
الجولة 18

ليفانتي
اسبانيول

جيرونا
ليغانيس

21:00
23:00
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إعداد: طارق البحار

“في عام1830، جلب تاجر أرمني شجيرات المندارين من مالطا وزرعها في بستان محمد على باشا.. وكان اسم التاجر “يوسف أفندي” وباسمه سميت الفاكهة”.. معلومة 
شاركتها المستخدمة ميساء كماشة عبر تدوينة على صفحتها في “فايسبوك” تتحدث فيها عن أصل فاكهة الماندارين ولماذا سميت باليوسفي، في حين نشر المستخدم 
س���لطان الجهوري معلومة أخرى عن هذه الفاكهة يقول فيها “تحتوي فاكهة اليوس���في على ما يصل إلى 80 في المئة من االحتياج اليومي من فيتامين C، الذي يعتبر 

مضادًا طبيعيًا لألكسدة ومقاومًا للجذور الحرة ومكافحًا للعدوى” وهو ما يشجع على استهالك هذه الفاكهة خالل موسم الشتاء لالستفادة منها.

وم���ن الس���يدات أيض���ا م���ن كان���ت لهن 
طل���ب  عب���ر  الموض���وع  ف���ي  مش���اركة 
مساعدات في تحضير بعض الوصفات 
الت���ي تدخ���ل فيه���ا ه���ده الفاكه���ة نظرا 
لوفرته���ا هذه األيام، وبالمقابل نش���رت 
وصف���ات  المس���تخدمات  م���ن  الكثي���ر 
مرب���ى  أو  المندري���ن  عصي���ر  إلع���داد 
المندري���ن وحت���ى حلوي���ات وتحلي���ات 
بالماندري���ن، حتى أن منهن من وضعت 
تدبي���رة عم���ل معط���ر للحلويات بقش���ر 
بتجفي���ف  نصح���ت  حي���ث  الماندري���ن 
القش���ور ف���ي م���كان نظي���ف أو داخ���ل 
الف���رن ثم طحنه���ا وغربلته���ا للحصول 
على مسحوق ناعم واالحتفاظ بها في 
علبة محكمة اإلغالق لالستعمال وقت 

الحاجة.
بالعناص���ر  غني���ة  فاكه���ة  اليوس���في 
الغذائي���ة المهم���ة، منه���ا الكربوهيدرات 
والفيتامي���ن “س���ي”، و”أ”، وه���ي مفيدة 
لصحة الجس���م وحمايته من األمراض 
والع���دوى الفيروس���ية الت���ي تكث���ر في 
 ”Stylecraze“ موسم البرد. وذكر موقع
مجموع���ة من الفوائ���د الصحية لفاكهة 

الماندرين ومنها:

الوقاية من السرطان

فاكه���ة  بإم���كان  أن  األبح���اث  كش���فت 
اليوسفي التقليل 

م���ن خط���ر اإلصاب���ة بس���رطان الكب���د، 
الكاروتين���ات  عل���ى  احتوائه���ا  نتيج���ة 
وك���ذا غناها بعنص���ر الليمونين الذي له 
تأثير مضاد للس���رطان كم���ا أنها مفيدة 

في الوقاية من سرطان الثدي.

خفض ضغط الدم

ي���ع���م���ل ال���ي���وس���ف���ي ع��ل��ى 
خ���ف���ض م��س��ت��وي��ات 
ال��دم، نظرا  ضغط 
على  الح���ت���وائ���ه 
ع��ن��اص��ر غ��ذائ��ي��ة 
مثل  هامة  ومعادن 
ال��ب��وت��اس��ي��وم ال��م��ع��روف 
ب���م���س���اه���م���ت���ه ف��ي 
خ������ف������ض ض���غ���ط 
ال�������دم، وت��س��ه��ي��ل 
ت���������دف���������ق ال����������دم 
ب�������س�������الس�������ة ف����ي 

الشرايين.

تقوية المناعة

غن���ى اليوس���في بالفيتامي���ن C، يع���زز 
الدف���اع ع���ن  ف���ي  المناع���ة  دور جه���از 
الجس���م من األم���راض، واحتواؤه على 
خصائ���ص مض���ادة للميكروب���ات يمن���ع 
إصاب���ة الج���روح بالع���دوى الفيروس���ية 

والفطرية والبكتيريا.

فقدان الوزن

النس���بة العالي���ة م���ن األلي���اف الغذائية 
الت���ي يحتويه���ا اليوس���في تس���اعد في 
الش���عور بامت���الء المعدة لفت���رة طويلة 

وبالتالي يفيد في تخفيف الوزن.

شفاء الجروح

زيت اليوس���في هو أحد المستخلصات 
المفي���دة للصح���ة ويعم���ل عل���ى زراعة 

الخاليا واألنس���جة الجديدة، ويس���اعد 
في تسريع شفاء الجروح.

صحة الجلد

ف���ي  الموج���ود   C الفيتامي���ن  يزي���د 
ول���ون  الجل���د  صح���ة  م���ن  اليوس���في 
األكس���دة  مض���ادات  وتعم���ل  البش���رة، 
حماي���ة  عل���ى  أيض���ًا  في���ه  الموج���ودة 
البش���رة من الجذور الحرة ومن األشعة 
الضارة التي تس���ببها الش���مس، كما أنها 
تقلل م���ن ظه���ور عالمات الش���يخوخة 
وخاصة التجاعي���د والخطوط الدقيقة 

والعيوب.

الحفاظ على الشعر

خصائ���ص  عل���ى  اليوس���في  يحت���وي 
خصائ���ص  وه���ي  لألكس���دة،  مض���ادة 
تخ���دم صح���ة الجس���م والش���عر، حيث 
تحميه من التلف وتقلل من التساقط.

غني��ة بالعناصر الغذائي��ة المهمة وضد العدي��د من األمراض

موسم فاكهة اليوسفي

عندم���ا تق���رر اإلق���الع ع���ن التدخي���ن س���تكون األي���ام ال���� 3 األول���ى هي 
األصع���ب، لكن ما يش���ّجع أن الصعوبة تقل تدريجي���ًا خالل هذا الوقت، 
وأن تناول الكثير من األطعمة الغنية بفيتامين “س���ي” وشاي األعشاب 
مثل البابونج والزنجبيل سيساعدك على تخفيف األعراض االنسحابين 

للنيكوتين.

ع���ن  لإلق���الع  الي���وم األول  ومن���ذ 
التدخين س���تقل صعوبات التنفس 
البلغ���م،  إنت���اج  مع���ّدل  وينخف���ض 
وستجد النعاس أثناء الليل أسهل، 
والحموضة ومتاع���ب الهضم أقل. 
ويومًا بعد يوم س���يزداد التحس���ن، 
ويش���فى الجهاز التنفس���ي والقلب 

من آثار التدخين.
وقد أثبتت التقارير الطبية ارتباط 
التدخي���ن بزيادة مخاطر الس���كري 
وارتفاع ضغط الدم والكولسترول، 
وزي���ادة محيط الخص���ر، وأمراض 
والقل���ب،  والقرح���ة،  التنف���س، 

والسكتة الدماغية.

كيف تقلع عن التدخين؟

األناناس هو واحد من الفواكه االستوائية رائعة المذاق، ويتميز باحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات C، B1 ،B6، وحامض 
الفولي���ك والمع���ادن بما في ذلك الصوديوم والبوتاس���يوم والكالس���يوم والمغنيس���يوم والمنغني���ز و الحديد وُيش���كل مصدًرا هاًما 
لألمالح المعدنية، باالضافة إلى ميزته كعنصر طبيعي مدر للبول وفعاليته في تخليص الجسم من السوائل المتراكمة والسموم، 

وبالتالي فهو يلعب دوًرا هاما في تعزيز قدرة الجسم على خسارة الوزن خاصة وأنه فقير من السعيرات الحرارية. 

وتش���تمل تركيبت���ه على نس���بة عالية من الماء وعل���ى كمية هامة 
م���ن األلي���اف وكل ه���ذه المزايا تأهله ليك���ون واحًدا م���ن الفواكه 

المثالي���ة الت���ي يوصى باس���تهالكها بش���كل منتظم ضمن 
أنظمتنا الغذائي���ة. ووراء كل هذه الفوائد العظيمة 

لألنان����اس يكمن الس����ر في احتوائ����ه على إنزيم 
يدع����ى بروميلي����ن، ه����ذا االنزيم يلع����ب دوًرا 

هاًم����ا في تحس����ين وظيفة الهض����م وتعزيز 
قدرة الجسم على التخلص من الطفيالت 
وأن����ا  الض����ارة،  والجس����يمات  المعوي����ة 
ش����خصيا واح����دة م����ن بي����ن الكثيرين من 
عش����اق هذه الفاكهة ح����ول العالم فطعمه 

االس����توائي الحل����و والفري����د يضع����ه ضمن 
قائم����ة الثمار المرغوبة م����ن قبل جميع أفراد 

العائل����ة وتزداد ه����ذه الفاكهة أهمي����ة بفضل ما 
تحققه من خيارات عديدة ضمن وصفات متنوعة 

وش����هية. جميعنا يعلم أن أجس���امنا تعاني من تراكم نسبة ال بئس 
بها من الس���موم الناجمة عن س���وء التغذية والتلوث واس���تخدام 
الض���ارة،  العناص���ر  م���ن  وغيره���ا  الكيميائي���ة  الم���واد 
وس���يكون من الممتع اس���تغالل مزاي���ا األناناس 
وتأثي���ره المض���اد لألكس���دة الق���وى لتنقي���ة 
الجس���م والتمتع بوصفات شّيقة صحية 

ولذيذة.
األنان���اس مفيد في عالج عدة أمراض 
بفضل تأثيره المض���اد لاللتهابات مثل 
التهاب الجيوب األنفية الحاد والتهاب 
الحل���ق والته���اب المفاص���ل أو النقرس 
وغيرها العديد. يعمل هذا اإلنزيم أيًضا 
كمض���اد طبيع���ي للتجل���ط باالضاف���ة إلى 
تأثيره المفيد الذي ينعكس بش���كل إيجابي 

على أداء كريات الدم البيضاء.

والس��موم وااللتهاب��ات  للتجل��ط  طبيع��ي  مض��اد 

األناناس لصحة الجسم وخسارة الوزن

يتمت���ع الكرف���س بفوائ���د صحية جّم���ة؛ إذ يحف���ز الهضم، ويس���اعد على إنقاص 
الوزن، ويحارب االلتهابات، ويحافظ على توازن محتوى الماء بالجسم.

وأك���دت الجمعي���ة األلماني���ة للتغذية أن 
الكرف���س يس���اعد عل���ى تحفي���ز عملي���ة 
إف���راز  ضب���ط  عل���ى  ويعم���ل  الهض���م؛ 
العص���ارة الهضمي���ة واإلنزيم���ات، وم���ن 
ث���م فه���و يح���د م���ن الش���عور باالمت���الء 

واالنتفاخ.
ويس���اعد الكرف���س أيض���ًا عل���ى إنقاص 
يزخ���ر  إذ  بالرش���اقة؛  والتمت���ع  ال���وزن 

باأللي���اف الغذائي���ة، الت���ي تس���اعد على 
الش���عور بالش���بع لم���دة أط���ول، كم���ا أنه 
يس���هم في التخلص م���ن احتباس الماء 
بالجس���م، فضالً عن أنه قليل الس���عرات 
الحراري���ة؛ نظ���رًا ألنه يتكون م���ن الماء 
ويعم���ل   .%  90 إل���ى  تص���ل  بنس���بة 
الكرف���س كذلك على تثبي���ط االلتهابات 
بفضل احتوائه على مضادات األكسدة.

أوص���ت الصيدالنية األلمانية أورس���وال زيلربيرج بفحص الصيدلي���ة المنزلية مرة واحدة 
خالل العام من حيث وجود جميع المستلزمات الطبية وتواريخ انتهاء صالحية األدوية.

وش���ددت زيلربيرج عل���ى ضرورة عدم 
تعاطي األدوية في حال انتهاء تاريخ 
صالحيته���ا، مش���يرة إل���ى إمكاني���ة أن 
تفقد ه���ذه العقاقير الطبية مفعولها أو 
تتسبب في حدوث آثار جانبية ضارة.
ويس���ري األمر نفس���ه عل���ى الضمادات 
المعقم���ة للج���روح، أما أدوية الش���راب 

ونق���اط األنف فينبغي على المس���تهلك 
تدوين تاريخ بدء االستعمال منذ فتح 
عب���وة الدواء. وبش���كل ع���ام يجب أن 
تحتوي الصيدلية المنزلية على أدوية 
المتاعب الش���ائعة كالصداع واإلسهال 
والحم���ى  البط���ن  وآالم  واإلمس���اك 

والسعال ونزالت البرد.

الباذنجان المشوي النقاص الوزن من األغذية المهمة في حرق الدهون ويدخل 
في أنظمة الرجيم المفيدة لتحقيق هدفك المنشود.

يحت���وى الباذنج���ان عل���ى الكثي���ر م���ن 
األلي���اف المهم���ة الت���ي تعم���ل عل���ى مد 
الجس���م بالمزي���د من العناص���ر الغذائية 

المهمة. 
األلياف تعزز الشعور بالشبع واالمتالء، 
األم���ر الذي يح���ول دون إف���راز هرمون 
الغريلين، وهو هرم���ون الجوع، وبذلك 

يت���م تقليل ف���رص اإلفراط ف���ي تناول 
الطعام إل���ى حد كبير، والمس���اهمة في 
فق���دان ال���وزن الزائ���د. م���ادة البكتي���ن 
تس���اهم  الباذنج���ان  ف���ي  الموج���ودة 
ف���ي التخلص م���ن الكثير م���ن الدهون، 
وتخليص الجس���م من الكثير من الماء 

واألمالح الزائدة في الجسم.

الكرفس.. كنز من الفوائد

ضرورة مراجعة الصيدلية

فوائد الباذنجان المشوي
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من أجل الحف���اظ على نمط حياة صحي، 
م���ن الضروري تناول نظام غذائي متوازن 
الخض���روات  م���ن  مزي���ج  م���ن  يتك���ون 

والفواكه المغذية. 
للعناص���ر  مهم���ًا  مص���درًا  الفواك���ه  وتع���د 

تحت���وي  انه���ا  إذ  المختلف���ة،  الغذائي���ة 
عل���ى األلي���اف التي تس���اعد عل���ى الهضم، 
تع���ود  مختلف���ة  ومع���ادن  وفيتامين���ات 
عل���ى  الصحي���ة  الفوائ���د  م���ن  بالكثي���ر 

أجسامنا.

فيم���ا يل���ي قائمة مؤلفة من خمس���ة أنواع 
م���ن الفاكهة يج���ب إدراجها ضم���ن النظام 
الغذائ���ي اليوم���ي لما له���ا م���ن فوائد على 

الجهاز الهضمي والمناعة في الجسم:

ب��ال��ت��ف��اح وال��ت��وت وال��ب��رت��ق��ال وال��ب��ط��ي��خ وال��ج��واف��ة

نظام غذائي متوازن لنمط حياة صحي

تحتوي جميع أنواع التوت  «
على عناصر غذائية كثيرة، 

وبصرف النظر عن كونه غنيًا 
جداً باأللياف، فإن التوت يحتوي 
على قدر قليل جداً من الدهون 

والسعرات الحرارية، ويتميز 
بغناه بمضادات األكسدة.

يساعد التفاح على فقدان  «
الوزن، إذ انه غني باأللياف 

الغذائية والفالفونيدات، 
ويساعد على زيادة الشعور 

بالشبع. 

وتساعد ألياف التفاح  «
القابلة للذوبان في سحب 

المياه من الجهاز الهضمي، 
وتتحول إلى مادة هالمية 

أثناء الهضم مما يؤدي إلى 
إبطاء عملية الهضم ويساعد 

على دفع البراز عبر األمعاء 
بسالسة.

يساعد محتوى البطيخ العالي  «
من الماء على فقدان الوزن، 

ويحتوي على سعرات حرارية 
سلبية تعمل على حرق المزيد 

من الدهون أثناء عملية 
الهضم.

البطيخالتفاحالتوت
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تشعر بالكثير من الغيرة من زمالئك في العمل.

عليك أن تدرك أن مسؤولية القرار تعود لك وحدك.

تقدم حالتك الصحية مرهون باجتياز التحديات. 

عليك أن تبذل مجهوًدا مضاعًفا للخروج من األزمة.

تكتشف أنك كنت تفعل أمًرا ما بصورة خاطئة.
 

ال يزال أمامك متسع من الوقت للتعامل مع األزمة. 

تجّنب الحلويات الصناعية ألنها ليست آمنة.
 

تتناقض مع تفكيرك وتميل في سلوكك المهني.
 

تظهر مشكلة مادية قديمة كانت مستعصية.
 

تبدأ بخطوات مدروسة ومحسوبة بدقة.

استمر بتوجهاتك ألن ذلك يؤدي إلى التقدم.
 

يحمل إليك اليوم قضايا مالية بحاجة إلى المعالجة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

4 ديسمبر

1918
الرئيس األميركي 

وودرو ويلسون 
يبحر إلى 

أوروبا لبدء 
محادثات 

السالم في مدينة 
فرساي بشأن الحرب 

العالمية األولى.

يبدأ الفنان تامر حسني 
تصوير أحدث أفالمه 

السينمائية وعنوانه “نصب 
تذكاري” يجسد خالله 

شخصية “نصاب” يوقع 
بالفنان خالد الصاوي الذي 

يشاركه بطولة العمل، 
واخراج سعيد الماروق.

tariq.albahar
@albiladpress.com

األول المــركـز  يـحـصـدان   ”Black Panther“ و   ”Avengers“

صاالت االيماكس... تكسب الجماهير

تعتبر صالة االيماكس المس���تقلة في س���ينما فوكس س���ينيكو في س���يتي س���نتر 
البحري���ن، وف���ي مجم���ع االفني���وز م���ن افض���ل التج���ارب الس���ينمائية، خصوص���ا 
م���ع األف���الم الكبيرة الت���ي صورت بهذه التقني���ة، ويوفر مفه���وم ماكس، بتجربة 
الشاش���ة الضخمة من وبتجربة ترفيهية حسية فريدة بفضل التقنيات الحديثة 
التي تش���مل تقنية الصوت المحيطي دولبي أتموس، وأنظمة اإلس���قاط الثنائي 
الت���ي توف���ر صوًرا رقمي���ة واقعية عالية الدق���ة. كما توفر مقاع���د ماكس الرحبة 

للزوار مزيًدا من الراحة خالل مشاهدتهم ألضخم األفالم الرائجة.

وحققت سينمات الـ IMAX في مختلف 
أنحاء العالم رقما قياسيا جديدا خالل 
عام 2018، حيـــث تخطت أرباح جميع 
األفـــالم التـــي ُعرضـــت عبـــر شاشـــاتها 
حاجـــز المليـــار دوالر، وكانـــت أغلبيتها 
والخيـــال  الخارقيـــن  لألبطـــال  أفـــالم 
العلمـــي التي تحتاج إلـــى وجود تقنية 
كبيرة لالســـتمتاع بمشـــاهدتها. وتقنية 
IMAX هـــي نظام مـــن الكاميرات عالية 
الدقـــة مـــن حيـــث الصـــوت والصـــورة، 
 ،”IMAX“ الكنديـــة  الشـــركة  صنعتهـــا 
 .IMAGE MAXIMUMوهي اختصار ل
واســـتطاع الفيلـــم الثالـــث من سلســـلة 
“المنتقمون” )Avengers( حصد المركز 
التـــي تخطـــت  اإليـــرادات،  فـــي  األول 
حاجـــز المليـــاري دوالر، منهـــا أكثـــر من 
مليار دوالر عبر شاشات األيماكس في 

مختلف أنحاء العالم.
وجاء فـــي المركز الثانـــي فيلم الخيال 
العلمي )Black Panther( المشـــتق من 
سلسلة األبطال الخارقين التي صنعتها 
شـــركة DC لإلنتاج الســـينمائي، والذي 
كان ثانـــي األفـــالم التـــي حققـــت أول 

مليـــار دوالر لإليرادات داخل شاشـــات 
ال IMAX، ونجاحـــه فـــي تحقيـــق مـــا 
دوالر  مليـــون  و350  المليـــار  يقـــارب 
حصيلـــة اإليـــرادات فـــي مختلـــف دور 
العـــرض. وتـــدور أحـــداث الفيلـــم حول 
حاكـــم “أوكانـــدا”، الذي يحـــاول الدفاع 
عـــن أرضه من التمزق مـــن األعداء من 

داخل البالد وخارجها.
وإعـــداد  مارفـــل،  إنتـــاج  مـــن  الفيلـــم 
وتأليـــف الثنائـــي ريـــان كوجلـــر وجـــو 
روبـــرت كـــول، وإخـــراج ريـــان كوجلـــر 
أيضـــا، ويشـــارك في بطولتـــه عدد كبير 
من النجـــوم العالميين، أبرزهـــم: لوبيتا 
نيونجـــو وشـــادويك بوســـمان ومايكل 
ســـركيس  وأنـــدي  جـــوردون  بـــكاري 

وسباستيان ستان.
األفـــالم  ألكثـــر  الثالـــث  المركـــز  وفـــي 
تحقيقـــا للمليـــار األول داخـــل شاشـــات 
ال IMAX، احتلـــت النســـخة الجديـــدة 
من سلســـلة أفـــالم عالـــم الديناصورات 
 Jurassic World: التي جـــاءت باســـم
Fallen Kingdom، بعـــد أن نجـــح فـــي 
تخطـــي حاجـــز المليـــار و350 مليـــون 

دوالر كإيرادات بشكل عام.
المركـــز الرابـــع جـــاء من نصيـــب الجزء 
األكشـــن  أفـــالم  مـــن سلســـلة  الجديـــد 
 Mission: Impossible – الشـــهيرة 
Fallout للنجـــم توم كروز، بعد تحقيقه 
أســـرع مليار رابـــع داخل شاشـــات دور 
عرض األيماكـــس، الحتواء الفيلم على 
الكثيـــر مـــن المشـــاهد كثيـــرة الحركـــة 
تلـــك  إلـــى  تحتـــاج  والتـــي  والدقـــة، 

الشاشات الضخمة.
والفيلم ُيعد اســـتكماال لسلســـلة األفالم 
Mission: Impos�  للتـــي تحمـــل اســـم

sible، ويشارك فيه توم كروز، وريبيكا 

فيرجســـون، وهنـــري كافيل، وفانيســـا 
كيربي، وميشيل موناجان.

كمـــا حصـــد المركز الخامس فـــي قائمة 
أكثـــر األفالم تحقيقـــا ألول مليار دوالر 
داخل شاشات األيماكس، فيلم األكشن 
 ،Ready Player One والخيال العلمي
الذي طرح في مارس الماضي، للمخرج 
أوليفيـــا  بطولـــة  ســـبيلبرغ،  ســـتيفن 
كـــوك وتـــاي شـــيريدان وبن مندلســـون 
وســـايمون بيج وتي جي ميلر، وقصته 
تستند إلى رواية “إرنست كالين” التي 
صـــدرت عـــام 2011 تـــدور أحداثه في 

الثمانينيات حول العالم االفتراضي.

»  Venom فيلم ،IMAX وآخر األفالم تحقيقا للمليار األول داخل شاشات ال
للنجم توم هاردي، الذي كسر كل التوقعات وحقق رقما خياليا في اإليرادات، 

وتربع على عرش البوكس أوفيس لعدة أسابيع.

الح���دث األبرز قبي���ل نهاية 2018، هو دخول “كفرناح���وم” للمخرجة نادين 
لبكي القائمة المختصرة في جائزة األوسكار لمسابقة أفضل فيلم أجنبي، 

وضمت تسعة أفالم من أصل 87 فيلمًا في المرحلة األولى لالختيار. 

“لجنـــة  بجائـــزة  فـــاز  الفيلـــم  وكان 
كان”  “مهرجـــان  فـــي  التحكيـــم” 
الســـينمائي، وتتالـــت بعدها سلســـلة 
الجوائـــز التـــي نالها فـــي مهرجانات 

عالمية.
الفيلـــم  حـــّل  “كفرناحـــوم”،  قبـــل 
اللبنانـــي “قضيـــة رقـــم 23 “ للمخرج 

زيـــاد دويري ضمن األفالم الخمســـة 
األوســـكار  جائـــزة  لنيـــل  المرشـــحة 
عـــن فئة أفضل فيلـــم أجنبي. كذلك 
دخل الفيلم المنافســـة الرئيســـة في 
“مهرجان البندقية السينمائي” وفاز 
أحـــد أبطالـــه الممثـــل كامـــل الباشـــا 

بجائزة أفضل ممثل.

“كفرناحوم”... أبرز األحداث السينمائية
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 1858
اإلنجليز يخلعون بابر شاه الثاني آخر حكام بني تيمور.

1952
الجمعية العامة لألمم المتحدة تنظر في عالقة تونس بفرنسا.

 1982
جمهورية الصين الشعبية تتبنى دستورها الجديد.

 1983
الواليات المتحدة تقصف المواقع السورية في لبنان.

 1985
استقالة مستشار األمن القومي األميركي روبرت ماكفرلين.

22

طارق البحار

احتفلت الفنانة اليمنية بلقي��س فتحي بعيد زواجها الثاني 
من خالل نش��رها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على 
موق��ع “إنس��تغرام”. وكتب��ت بلقيس: “م��ا نعرف نصف 
ال��كالم في أي فيديو.. ب��س اللي نعرفه إن��ه كل يوم يمر 
نحرص إن��ه ينتهي بحب واحترام وس��عادة.. نحن االثنان 

قطبان ال يتشابهان في ش��يء”. وتابعت “أنا مجنونة وهو 
عاقل.. أنا صاخبة وهو هادئ.. اتفقنا حتى تش��ابهت المالمح.. 

ذكرى زواج ثانية سعيدة”.

حرصت المطرب��ة لطيفة على تهنئة جمهورها بالعام الجديد، 
عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات 

“إنستغرام”.
ونشرت “لطيفة” صورة جديدة لها وكتبت ”كل سنة وأنتوا 
طيبين، ويا رب سنة 2019 تكون أحلى من كل السنين اللي 

فاتت وأوعدكم بأحلى مفاجَات بإذن الله”.
يذكر أن اَخر أعمال لطيفة كان ألبوم “فريش”، وضم 13 أغنية.

كش��فت الفنانة اللبنانية إليسا أن والدها عانى من سرطان 
بالمعدة لمدة 7 سنوات.

ولفت إلى أنها أخفت عنه األمر تماًما، حتى ال يفقد األمل 
ويس��تمر بالع��الج، خصوص��ا أن جيل والده��ا ووالدتها 
يخاف��ون من ه��ذا الم��رض ويعتبرونه طريًق��ا للموت.

وش��ددت إليس��ا، في مقابل��ة تلفزيونية عل��ى أن المرض 
يس��بب له��ا أحيانا خاص��ة بعد حص��ص العالج ف��ي فقدان 

صوتها وذاكرتها.

ضاع صوتيتهنئة لطيفةأنا مجنونة



ال��زواج أه��م مقوم��ات  الزوجي��ن  التفاه��م بي��ن 

كشفت كيدمان عن سّر نجاح زواجها من أوربان، قائلة إنهما ال  «
يتراسالن أبداً، وال يستخدمان الرسائل النصية القصيرة، فإما 

يتواصالن عبر الهاتف أو باستخدام تقنية الفيديو عبر أحد مواقع 
التواصل االجتماعي؛ ألن الرسائل النصية من الممكن فهمها بطريقة 

خاطئة لهذا فهما يفضالن التواصل وجهًا لوجه. يذكر أن الثنائي 
احتفال بزواجهما عام 2006.

يع���د التفاه���م بي���ن الزوجين أحد أهم المقومات األساس���ية التي تلع���ب دورا حيويا في تعزيز قوة العالقة بين الزوجية وتحقيق انس���جامهما، وبالتالي نج���اح حياتهما الزوجية، 
وللم���رأة دور كبي���ر ف���ي تحقيق التفاهم بينها وبين زوجها، فكيف تحافظ المرأة على التفاهم بينها وبي���ن زوجها؟ويمكن للمرأة الحفاظ على التفاهم بينها وبين زوجها بخطوات 

بسيطة فيجب عليها اختيار الوقت المناسب إلثارة أي موضوع للنقاش، أو ألخذ رأيه بخصوص أمر ما، ألن ذلك يضمن استعداد الزوج لتبادل أطراف الحديث معه.

ولك���ي تحاف���ظ الم���رأة عل���ى التفاه���م بينه���ا وبين 
زوجه���ا، عليها أن تتعلم ف���ن اإلتقان، لتصلح قادرة 
على اس���تيعاب الزوج، ومعرفة أفضل الطرق التي 
له���ا أن تحق���ق التفاه���م بينهما، كم���ا أن في انصات 
الزوج���ة لزوجه���ا رس���الة مهم���ة منها ل���ه مفادها أن 
تحترم���ه وتق���دره وتح���رص على تحقي���ق التفاهم 
مع���ه. ولتحدي���د موض���وع معي���ن للنق���اش فيه مع 
ال���زوج دور كبي���ر ف���ي تعزي���ز التفاه���م مع���ه، ألن 
تش���عب الموضوعات ل���ن يجدي نفعا ف���ي الحفاظ 
على التفاهم مع الزوج وقد يسبب نفاذ صبر الزوج 

وانسحابه من النقاش وتعذر التفاهم بينهم.
وللحديث بهدوء وبصوت منخفض وابتسامة دور 
كبي���ر في حف���اظ الزوجة على التفاه���م بينها وبين 
زوجه���ا، كما أن ذلك يس���اعد على خل���ق مناخ جيد 
للتفاه���م فيما بين الزوجين، كم���ا أن لذلك دور في 
تحقيق هدوء الحوار أيضا يضمن احتواء الزوجة 
مع���ه،  االنس���جام  وتحقي���ق  من���ه  قربه���ا  لزوجه���ا، 
وبالتال���ي الحفاظ على التفاه���م بينها وبينه، وفهم 

حالته دون سؤاله، لدعمه والوقوف بجانبه.
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تمنت كاتبة القصص والروايات الشعبية زهراء المبارك أن تحظى قصصها والتي تأصل عادات وهوية الشعب 
البحرين���ي المتآل���ف والمتماس���ك على لفت النظر وااللتف���ات إليها من قبل المنتجي���ن والمخرجين، فهي قصص 
باإلم���كان توظيفه���ا س���ينمائيا ودراميا ومس���رحيا، خصوصا أنها عمدت فيه���ا إلى إب���راز المصطلحات القديمة 

التي هجرها الناس. “مسافات البالد” خصصت صفحة اليوم لهذا الحوار مع القاصة الشعبية زهراء المبارك.

من أين كانت البداية؟ «

البداية كانت في صفوف الدراس���ة وفوق مقعد الفصل 
حي���ث اس���تهوتني الخواطر وبدأت أتعل���م كيف افتش 
عن ذاتي وأترجمها عبر الورق، وبمناسبة العيد الوطني 
كن���ت ممن تختاره���م معلم���ة الفصل إللق���اء الموضوع 
الذي يطلب منا في مادة التعبير في الطابور المدرسي 

من بين طالبات الفصل.

من شأن كل نتاج أدبي ينهل من الموروث،  «
إلى أي مدى استطاعت زهراء مبارك النهل 

من الموروث البحريني؟

ال���ى حد ت���رك بصمة واضح���ة لدى المجتم���ع البحريني 
األصي���ل الذي يتوق لعودة الماض���ي الجميل من حيث 
التمسك بالعادات والتقاليد والرباط األسري في البيت 

الكبير والرباط االجتماعي بين الناس 

الموروث الشعبي البحريني يتميز بالغنى  «
والتنوع، ما الذي يميز موروثنا في البحرين؟

يتمي���ز موروثن���ا الش���عبي بالديمومة والبق���اء والتجدد 
رغ���م م���رور عق���ود م���ن الزم���ن اال ان الموروث م���ا زال 

متأصال بين أبناء البلد.

حدثينا عن اهم أعمالك القصص والروايات الشعبية؟ «

هي التي تتحدث عن ش���خصيات القري���ة الذين رحلوا 
عن���ا وأحداثه���ا وفرجانه���ا، حيث لكل ش���خصية حكاية 

إنسان، يذكره الناس بالخير والرحمة 

وأيض���ا الت���ي تتحدث ع���ن أح���داث تاريخي���ة حقيقية 
كقصة جالبوت مخيمر.

الرواي���ات أجمله���ا: بي���ت المنام���ي، لوفري���ة الفريق/ ج، 
رواية منصور/  الخطابة رحمة، البخيل.

ما األثر البالغ الذي تركته الدراما الشعبية؟ «

األث���ر األب���رز ه���و جمه���وري الجمي���ل فمنه���م البس���طاء 
والكادحين واألس���اتذة واألطباء وحتى الفئة الشبابية 
والجامعي���ة الذي���ن يتهافت���ون لمتابع���ة أح���داث القصة 
بش���غف، وأخي���را دخل���ت حكايات���ي ف���ي مجم���ع أس���رة 

األدباء والكتاب.
وم���ن خ���الل اإلقب���ال الكبير م���ن الناس عل���ى الحضور 

والمشاركة والدعم للبرامج الشعبية التراثية.
أم���ا فئ���ة الصغ���ار فل���ي جمه���ور عري���ض على مس���توى 
البحري���ن م���ن خ���الل مس���ابقة حكاي���ا األنبي���اء للصغار 

السنوية التي اعد لها في شهر رمضان المبارك.

هل هناك مشاريع لمشاهدة أعمالك على  «
الشاشة الفضية؟

ال توجد مش���اريع ولكن تمنيات وآمال، أن تحظى هذه 
القص���ص التي تأصل عادات وهوية الش���عب البحريني 
المتآلف والمتماس���ك عل���ى لفت النظ���ر وااللتفات إليها 
م���ن قب���ل المنتجي���ن والمخرجي���ن، حي���ث انه���ا تجم���ع 
القص���ة والحبكة والحوار فتعمقت في تأصيل العادات 
واألح���داث  والش���خوص  الرس���الة  وأهمي���ة  والتقالي���د 
الواقعي���ة، باإلضاف���ة ال���ى اللهج���ة البحريني���ة الجميلة 

التي عمدت فيها إل���ى إبراز المصطلحات القديمة التي 
هجرها الناس.

إلى أي مدى تشعرين تفاعل الطفل مع  «
األعمال التي تقدم له باللهجة الشعبية؟

كن���ت ح���ذرة ف���ي التعام���ل م���ع الطف���ل بطريقة الس���رد 
ان  إال  “الوتس���اب”،  طري���ق  ع���ن  الش���عبي  القصص���ي 
تعليق���ات األطف���ال تدهش���ني وتش���عرني أنن���ي أعيش 
وسطهم األطفال عندما ارسل القصة يتبادر لمخيلتهم 
أني اجمع مجموعة من األطفال وأحكي لهم الحكاية.

على أي أساس تختارين شخصيات قصصك  «
الشعبية وكيف ترسمين مشهد السرد؟

اخت���ار الش���خصيات م���ن خ���الل وجوده���ا وجدانيا في 
المجتم���ع وم���ن الش���خصيات الحقيقي���ة الت���ي ترك���ت 

أث���را كبي���را في قل���وب الناس في تعاطفه���م وتراحمهم 
وتقديره���م، أم���ا المش���هد الس���ردي ارس���مه م���ن خ���الل 
حض���وري الوجدان���ي والقلب���ي والواقع���ي ف���ي أحداث 

القصة. 

من الكتاب أو الفنانين الذين وقفوا معك في  «
تجربتك؟

حقيق���ة م���ن الكت���اب هم كث���ر منه���م الكات���ب والدكتور 
عل���ي ه���الل )رحم���ه هللا(، والكات���ب محم���د أبوحس���ن، 
وحسن الوردي وأبراهيم حسن أبوصادق والفنان علي 
باقر، والفنان علي س���لمان، وتوفيق الرياش. وتش���جيع 
الفت من أس���رة االدباء والكت���اب والكثير ممن غفلتهم 

الذاكرة.

ما نظرتك لمسرح الطفل؟ «

مس���رح الطف���ل في البحرين متكاس���ل وواه���ن لن نجد 
لح���د اآلن التجربة الثري���ة والعميقة التي تخرج الطفل 
من صمته فيتفاعل س���لوكيا ونفس���يا مع ما يعرض من 
أعم���ال باهت���ة. ولكن أج���د حاليا توجه���ا فرديا إلنعاش 
مس���رح الطف���ل، وينقص���ه التف���ات وزارة الثقاف���ة له���ذا 

المسرح الجميل ورعايته لكي يقوى ويثمر.

ما مشاريعك المستقبلية؟ «

حالي���ا انتظر إصدار مجموعت���ي القصصية التي تركت 
عند المصمم لمدة س���نتين للمراجعة والتدقيق، وانتظر 

اكمالها في اسرع وقت 
مسرحيات للطفل، وروايات جديدة، وملتقيات إلحياء 

التراث بحلة جديدة ورحالت س���ياحية داخلية لمعالم 
تراثية ومزارع.

هل تجدون الدعم من الجهات الرسمية وغير  «
الرسمية؟

يوج���د دع���م إعالم���ي متواض���ع ويش���كرون علي���ه م���ن 
الجهات الرس���مية ومن خالل الصحاف���ة، أما تلفزيونيا 
فأبح���ث عن فرص���ة لتترب���ع رواياتي محط���ات التلفزة 
الخليجية ويوجد دعم معنوي من الناس والمتابعيين. 

لمن تقرأين؟ «

حقيقة مقلة في القراءة حاليا ولم اعتد القراءة لكاتب 
معي���ن وأنم���ا أتلق���ى مقتطفات م���ن عدة كت���اب، قرأت 
بعض���ا م���ن رواي���ات نجي���ب محف���وظ وكان���ت بداياتي 
لخول���ة القزوين���ي، وق���رأت بعض���ا ألح���الم مس���تغانمي 
وغس���ان كنفاني، وأيض���ا للكتاب الحاليي���ن والمحليين 
المتصدري���ن الرواي���ات والقص���ص منه���م الكاتب أحمد 

المؤذن والكاتب مهدي عبد هللا.

كلمة أخيرة. «

كلمت���ي األخي���رة تنقس���م إلى ش���قين األول���ى للمهتمين 
بمج���ال الكتاب���ة والدرام���ا، وه���ي دع���وة لفت���ح المجال 
للقص���ص الش���عبية التي تحك���ي الحدث بوجع���ة وألمه 
وفرح���ه والعب���رة، تحك���ي أصال���ة المجتم���ع الخليج���ي 
وطبيعته البس���يطة والتي باإلمكان توظيفها سينمائيا 

ودراميا ومسرحيا.

الموروث الشعبي البحريني يتميز بالديمومة
ال����م����ب����ارك: أب����ح����ث ع����ن ف����رص����ة ل���ت���ت���رب���ع رواي������ات������ي م���ح���ط���ات ال���ت���ل���ف���زة ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة

أسامة الماجد

القاصة زهراء المنصور
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هبوط صيني “تاريخي” على القمر المظلم
نشرت وكالة الفضاء الصينية مقطعا مصورا للحظة هبوط مسبارها 
عل���ى الجان���ب المظلم م���ن القمر، أم���س الخميس، مش���يدة بالخطوة 

باعتبارها أول هبوط تاريخي هناك لبرنامج الفضاء الصيني.
وأوضح���ت إدارة الفض���اء الوطنية أن المس���بار القمري “تش���انغ آه 4” 
الذي انطلق في ديس���مبر هبط بسالسة، وبث أول صورة قريبة على 

اإلطالق للجانب المظلم من القمر.
وقالت الوكالة، في بيان، على موقعها اإللكتروني، إن الهبوط كشف 
الغم���وض المحيط بالجانب البعيد م���ن القمر، و”فتح صفحة جديدة 

في تاريخ اكتشاف البشر للقمر”.
وتضم���ن البيان ص���ورة ملونة، التقط���ت بزاوية واس���عة لحفرة على 
سطح القمر. وهبط المسبار الذي يضم مركبة إنزال وعربة متجولة، 
ف���ي منطق���ة محددة ق���رب القطب الجنوب���ي للقمر، عن���د حفرة فون 

كارمان بعدما دخل مدار القمر في منتصف ديسمبر.
وتش���مل مهام المسبار تش���انغ آه 4 الرصد الفلكي ومسح التضاريس 
والتكوي���ن الصخ���ري للقم���ر وقي���اس اإلش���عاع النيترون���ي وال���ذرات 

المحايدة لدراسة البيئة على الجانب البعيد من القمر.
وحرك���ة القم���ر مرتبط���ة بحركة كوك���ب األرض، إذ ي���دور القمر حول 
نفس���ه بالس���رعة نفس���ها التي ي���دور بها ح���ول كوكبنا، مم���ا يعني أن 

جانبه البعيد ال يمكن رؤيته على اإلطالق من األرض.
 وس���بق أن شاهدت مركبات فضائية أخرى الجانب البعيد من القمر، 

لكن لم تهبط أي منها عليه. 

قوة فضائية رئيسة

يع���د هب���وط المس���بار إنج���ازا مهم���ا لبكي���ن في س���عيها للحاق 
بروس���يا والواليات المتحدة؛ كي تصبح قوة فضائية رئيس���ة 

بحلول العام 2030. 
وتعت���زم الصين البدء في بناء محطة فضائية مأهولة خاصة 

بها العام المقبل.
ورغ���م إصرار الصين على أن طموحاتها س���لمية تماما، تتهمها وزارة 
الدف���اع األميركي���ة بممارس���ة أنش���طة ته���دف لمن���ع دول أخ���رى م���ن 

استخدام أي عتاد موجود في الفضاء عند وقوع أزمة.

ف���ي  رائ���دة  أميركي���ة  ش���ركة  تمكن���ت 
الحواسيب والبرمجيات، من تطوير جهاز 
استش���عار صغي���ر يمكن وضع���ه على ظفر 
أصب���ع الي���د حت���ى يجم���ع بيان���ات صحية 
مهم���ة. وبحس���ب م���ا نق���ل موق���ع “فوتورا 
س���اينس”، ف���إن المستش���عر ال���ذي صممته 
ش���ركة “IBM” يس���تطيع التواص���ل بش���كل 
ال س���لكي مع هاتف أو ساعة ذكيين ألجل 

تزويدها بمعلومات.
وبوس���ع ه���ذا الجه���از أن ي���ؤدي دورا مهما 
ف���ي متابع���ة الوض���ع الصحي لألش���خاص 
المصابي���ن بم���رض باركنس���ون المع���روف 
بالش���لل االرتعاش���ي، فضال عن رصد عمل 

الوظائف لدى مرضى الفصام.

ال تقف فائدة الجهاز عند األمراض  «
العصبية والنفسية، فهو يتيح أيضا 

متابعة الوضع الصحي لمرضى 
القلب وكبار السن، وهو ما يعني 

االستغناء بشكل نسبي على 
الفحوصات التقليدية.

مستشعر “ذكي” 
يكشف أمراضا 

خطيرة
تسعى بعض الدول جاهدة إلى جذب المزيد من السياح؛ حتى تعود بالنفع على اقتصادها، 
لكن مدن أوروبية عدة صارت تبحث، مؤخرا عن طريقة مناسبة لتقليل عدد زوارها، وذلك 

بعدة طرق مختلفة.

وبحس���ب صحيف���ة “لوبوان” الفرنس���ية، 
فإن مدينة فينيس���يا العائمة في إيطاليا 
تس���تعد لف���رض غرام���ة عل���ى كل س���ائح 
يدخ���ل إل���ى المدين���ة في موس���م الذروة 

السياحية.
ويقول س���كان المدن السياحية المكتظة 

إن حياته���م “لم تعد تطاق” في ظل كثرة 
الس���ياح، جراء اإلزع���اج والضجيج الذي 
يحدثه الباحثون عن التسلية، فضال عن 
ارتفاع إيجارات العقارات وأسعار السلع 
وتأث���ر نظاف���ة األحياء، فيم���ا كانت تنعم 

بحياة هادئة في الماضي.

أق���ر جندي من القوات الخاصة بالجي���ش األميركي بأنه مذنب واعترف بكل ما قام 
به بعد اتهامه بمحاولة تهريبب ما يقرب من 90 رطال )نحو 41 كليوغراما( كوكايين 

من كولومبيا إلى والية فلوريدا على متن طائرة عسكرية في أغسطس 2018.

واعت���رف الرقي���ب داني���ال غول���د، الحائ���ز 
على وس���ام الش���جاعة، أنه قام في السابق 
بتهريب 10 كيلوغرامات كوكايين بواسطة 
كي���س تدريب المالكمة الخ���اص به، وذلك 
وفقا لبيان المدع���ي العام األميركي. وبعد 
أن نج���ح غولد في بيع حمولته، قرر إعادة 

الكرة م���رة أخرى، وبالطريقة نفس���ها التي 
تتضم���ن تهري���ب المخ���درات، عب���ر كي���س 
تدري���ب المالكم���ة، لك���ن ه���ذه الم���رة جرى 
اكتشاف عملية التهريب. ومن المتوقع أن 
يس���جن غولد 10 أعوام بعد صدور الحكم 

عليه في 12 مارس.

مدن أوروبية تريد “التخلص من السياح”

كوكايين على طائرات الجيش األميركي

فتاة تحتفل بقدوم السنة الجديدة في مدينة 
نوفوسيبيرسك الروسية

بع���د انتش���ار فيدي���و لرجل عراقي يق���دم الكحول لطفل���ه، البالغ م���ن العمر نحو 
الس���نتين خالل االحتفال برأس الس���نة في بغداد، وفق ما أفادت وسائل إعالم 
محلية، أصدرت وزارة العمل والشؤون االجتماعية العراقية، بيانا اعتبرت فيه 
تص���رف الوالد “انته���اكا صارخا” بح���ق الطفولة، ودعت االدع���اء العام لتحريك 
ش���كوى جزائية ضد المس���ؤول عن الحادثة من ذوي الطف���ل. وقال وزير العمل 
العراق���ي رئيس هيئة رعاية الطفولة باس���م عبدالزمان الربيعي في بيان “نبدي 
أسفنا لحدوث مثل هذه االنتهاكات الصارخة تجاه الطفولة ونستهجن الحادثة 
الت���ي تعرض له���ا الطفل الب���ريء، ولكونها تعد خرق���ا قانونيا منافي���ا لالتفاقات 
الدولي���ة المعنية بحقوق الطفل التي صادق عليها العراق ندعو رئاس���ة االدعاء 

العام لتحريك شكوى جزائية ضد المسؤول عن الحادثة من ذوي الطفل”.
 يذكر أن فيديو الطفل انتش���ر بش���كل واس���ع على مواقع التواصل، الس���يما بين 
العراقيي���ن. وأظه���ر المقط���ع المص���ور أحد األش���خاص، خالل حفل حاش���د، 
يق���دم زجاج���ة مش���روب لطفل ل���م يتخط الس���نتين م���ن عم���ره، يقف على 
س���طح س���يارة على ما يبدو.  وبعد احتس���اء الصغير بعضا من المش���روب، 
بدأ بالرقص، ثم تعثر وس���قط، وسط صيحات الساهرين المشجعين، الذين 

حملوا هواتفهم ليصوروا مشهد الطفل الراقص.

فيديو صادم... عراقي يسقي طفله الكحول

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

“مزايا” المطور

ج���اء خب���ر بعنوان “بع���د أن كان 
مقررا إطالق���ه 1 يناير الجاري.. 
اإلس���كان تتأخ���ر ب���والدة مزاي���ا 
المطور” في صدارة المنشورات 

األعلى تفاعال أمس. وقال
أن  يفت���رض   :fahadbh786@  
يكون االقتطاع الش���هري لجميع 
المس���تفيدين واحد بغض النظر 
ai� @����ن الرات���ب، فيم���ا دع���ت 

sha9_0 إل���ى ع���دم خفض مبلغ 
الدعم.

استيقظ سكان العاصمة الهندية نيودلهي 
أمس الخميس على ضباب دخاني رمادي 
كثي���ف يكس���و المدينة مع ارتف���اع التلوث 
إلى مس���تويات “حادة” و”طارئ���ة”، بينما ال 
يبدو أن الس���لطات وج���دت حلوال جديدة 

لألزمة.
ووفقا لوكالة “رويترز”، أظهر مؤشر جودة 
الهواء الخ���اص بالهيئة المركزية لمكافحة 
التل���وث أن تركيز الجزيئات الس���امة التي 
تع���رف بجزيئ���ات )ب���ي.إم 2.5( بل���غ 440، 
ويزيد بمقدار 12 مثال عن المس���توى الذي 

توصي به الحكومة األميركية، وهو 35.

بلغت مستويات التلوث 500 في  «
بعض أجزاء نيودلهي مع صعوبة 

شديدة في الرؤية في بعض 
المناطق، وبلغ أعلى مستوى للتلوث 

العام الماضي 450 وتم تسجيله 
يوم 23 ديسمبر. ولم تعلن الحكومة 

االتحادية عن أي إجراءات لمكافحة 
التلوث خالل العام الجاري.

يقاض���ي عري���س أصدقاءه بس���بب مزحة 
في ي���وم زفافه، جعلته يقض���ي اليوم في 
المستش���فى، فض���ال ع���ن تحمل���ه تكالي���ف 
تأمي���ن  ش���ركة  طلبته���ا  ضخم���ة  مالي���ة 

سيارات لمسؤوليته عن حادث مروري.
وقال أقارب ش���هدوا الح���ادث إن أصدقاء 
العريس ألقوا عليه في البداية بيضا وبيرة 
وحبرا، بينما كان في طريقه إلى العروس، 
ربطه األصدقاء بش���ريط بالس���تيكي وهو 
بمالبس���ه الداخلي���ة عل���ى عم���ود كهربائي، 
وانهال���وا علي���ه بالضرب بعص���ا، وذلك في 
زاوي���ة بالق���رب م���ن طري���ق س���ريع، وف���ي 
كان  س���يارة  لله���روب صدمت���ه  محاولت���ه 
ش���اهده  عندم���ا  تجنب���ه  س���ائقها  يح���اول 
يسير على الطريق الس���ريع، لكنه اصطدم 
فجأة بحاجز تحطمت على إثرها السيارة 
واتجه���ت نح���و أي لتصدم���ه ه���و اآلخ���ر. 
وأصيبت السيارة بأضرار بالغة، وبعد ذلك 
أدخل أي إلى المستش���فى لمدة 3 أس���ابيع 
مصابا بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي.

سكان الهند 
يستيقظون على 

تهديد مميت

مزحة “ثقيلة” 
تحول يوم الزفاف 

إلى كابوس
بطريقته���ا الكوميدي���ة المعتادة، علقت المغنية المصرية ش���يرين عبدالوهاب على 
قص���ة ش���عرها القصي���رة، قائلة إنه���ا اضطرت إلى ذل���ك بعدما طل���ب منها مصفف 

شعرها مبلغا كبيرا.

وف���ي مقط���ع مص���ور، ت���م تداول���ه عل���ى 
نط���اق واس���ع عل���ى ش���بكات التواص���ل 
االجتماعي، أجابت ش���يرين على سؤال 
ألح���د معجبيه���ا ف���ي حفلة رأس الس���نة 
بالقاه���رة ع���ن س���بب قصته���ا الجدي���دة، 
قائل���ة إنه���ا لج���أت إل���ى “ح���الق” زوجها 

المغن���ي المص���ري حس���ام حبي���ب، بعدما 
طلب منها مصفف ش���عرها 3 آالف دوالر 

)نحو 54 ألف جنيه مصري(.

وأضافت ساخرة “أنا وحسام نذهب إلى  «
نفس الحالق”، ثم أهدت شيرين إلى 
زوجها أحد أشهر أغانيها الرومانسية.

3 آالف دوالر لقص شعر شيرين

أفادت تقارير إعالمية عدة أن كيم كارداشيان وزوجها المغني كاني ويست ينتظران 
مولودهما الرابع، مرة أخرى باستخدام أم بديلة. ونسبت مجلتا المشاهير يو.إس 

ويكلي وبيبول إلى مصادر مقربة من الزوجين القول إن األم البديلة حامل وتنتظر 
وضع المولود في مايو. وولدت شيكاغو ثالث طفلة للزوجين عن طريق أم بديلة في 

يناير 2018، ورزق الزوجان بطفلين آخرين هما نورث )5 أعوام(، وسينت )3 أعوام(. انهالت التعليقات المرحبة والناقدة في آن على فيديو شيرين الذي يعود لحفلة أحيتها ليلة 
رأس السنة في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة المصرية القاهرة.

ظهرت على اإلنترنت الصور األولى في التاريخ للجانب المظلم من 
القمر التي التقطها وأرسلها المسبار الصيني.
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