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ا أمس أن  أعلنت هيئة الكهرباء والماء رســميًّ
توريــدات خدماتها ســتخضع لضريبــة القيمة 
المضافــة بنســبة 5 %. جــاء هــذا اإلعالن من 

خــالل رســائل البريــد اإللكترونــي والرســائل 
النصية القصيرة لمشتركيها. يذكر أن “البالد” 
كانــت قد نشــرت بتاريــخ 5 ديســمبر الماضي 
خدمــات  علــى  الضريبــة  فــرض  ســيتم  أنــه 

الكهرباء.

ترامب: لن ننسحب من سوريا سريعا
ترامــب،  دونالــد  األميركــي  الرئيــس  صــرح 
األحــد، للصحافيين بأنه ســينفذ قرار ســحب 
القوات األميركية من سوريا ولكن ليس على 
وجــه الســرعة. هــذا وأعلن مستشــار الرئيس 
األميركي لألمن القومي جون بولتون، أمس، 
أن واشــنطن ال ترغــب بــأي تحــرك عســكري 
تركــي فــي ســوريا مــن دون التنســيق معهــا. 
وشــدد بولتــون علــى أن الرئيــس األميركــي 
ترامب يتمسك بأن “االنسحاب األميركي من 
سوريا لن يحدث دون اتفاق لحماية األكراد”. 

وأوضــح فــي تصريحــات للصحافييــن خالل 
زيارته إسرائيل أن الرئيس األميركي ترامب 
“يريــد تدميــر خالفــة داعش” في إشــارة إلى 
مقاتلــي تنظيــم “داعش” بســوريا الذين تركز 

الهجمات األميركية على استهدافهم.
المعارضــة  مفاوضــي  كبيــر  أعلــن  ذلــك  إلــى 
أنــه يأمــل فــي أن  الســورية نصــر الحريــري 
تعيــد هــذه الــدول النظــر فــي قراراتها بشــأن 
التعامل مع النظام الســوري. وقال في مؤتمر 
الريــاض،  الســعودية  بالعاصمــة  صحافــي 
األحد، إن “إيران تهدف إلى إبعاد ســوريا عن 

محيطها العربي”.

واشنطن، دبي - رويترز، قناة العربية

دونالد ترامب يتحدث في البيت األبيض بواشنطن أمس )رويترز(

تطبق
الشروط واألحكام
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المنامة - بنا

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة، األمر الملكي رقم )2( لســنة 
2019 بترقيــة رئيــس الحــرس الوطنــي الفريــق 
الركن ســمو الشــيخ محمد بن عيســى بن ســلمان 
آل خليفــة إلــى رتبــة فريــق أول ركــن؛ بمناســبة 
يوم الحرس الوطني في الذكرى الـ 22 لتأســيس 

الحرس الوطني.

ترقية رئيس الحرس الوطني
 إلى رتبة فريق أول ركن

سمو رئيس الحرس الوطني 

فاضل المؤمن

قال المدير العام لشركة “يوكو” للمقاوالت البحرية علي مسلم إن شركته الخاضعة لضريبة  «
القيمة المضافة تضررت من غياب المشترين لمواد البناء، بعد أن عمدت الشركات الصغيرة 

“المعفاة” منذ ديسمبر الماضي بتخزين كميات كبيرة من المواد؛ لبيعها من دون ضريبة 
للزبائن، داعيا إلى تطبيق عادل ومنصف للقيمة المضافة.

شركات معفاة ُتخزن والخاضعة تتضرر
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المدخالت: هي ضريبة القيمة المضافة المسددة على جميع المشتريات 
المخرجات: هي ضريبة القيمة المضافة المحصلة على المبيعات

الموزع

المستهلك 

تحويل 5 دينار بحريني

بيع المنتج إلى المستهلك
مقابل 300 دينار بحريني + 15 دينار بحريني ضريبة
(%5 ضريبة القيمة المضافة)

بيع المنتج إلى بائع التجزئة
مقابل 200 دينار بحريني + 10 دينار بحريني ضريبة
(5% ضريبة القيمة المضافة)

بيع المنتج إلى الموزع
مقابل 100 دينار بحريني + 5 دينار بحريني ضريبة

(%5 ضريبة القيمة المضافة) 

تحويل 5 دينار بحريني 
ضريبة صافية

(15 ضريبة  مخرجات - 
10 ضريبة مدخالت) 

تحويل 5 دينار بحريني
ضريبة صافية

(10 ضريبة  مخرجات - 5 ضريبة مدخالت) 

الموّرد 

2

الدخل بقيمة 15 دينار بحرينيبائع التجزئة

11 3

4

تعّرف على كيفية تحصيل الضريبة في دورة كاملة
للمنتج من الموّرد حتى المستهلك

والتي ُتحتسب بنسبة 5% من سعر البيع النهائي للمستهلك



ذكـرى تأسيـس الحــرس الوطنــي الثانية والعشرين

 مستويات تدريبية عالية وتمارين مشتركة
لتحقيق أعلى درجات التأهب والجاهزية

تطوير المنظومة العسكرية ضمن الخطة اإلستراتيجية 2020

حضور دائم في ميادين 
الشراكة المجتمعية

إنجازات رياضية في 
المنافسات العالمية

احلــرس  تأســيس  ومنــذ  وتوفيقــه..  وجــل  عــز  اهلل  بفضــل 
صاحــب  حضــرة  ســيدي  لــدن  مــن  ثابتــة  برؤيــة  الوطنــي 
البــاد  عاهــل  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  امللــك  اجلالــة 
يخطــو  فإنــه  ورعــاه،  اهلل  حفظــه  األعلــى  قائدنــا  املفــدى 
الداعمــة  الرؤيــة  هــذه  دوره يف  ترســيخ  نحــو  ثابتــة  خطــوات 
ألن يكــون عمقــًا عســكريًا لقــوة دفــاع البحريــن ودرعــًا أمنيــًا 

الداخليــة. لــوزارة 
واحلمــدهلل متكــن احلــرس الوطنــي اليــوم، وبعــد مرور 22 عامًا 
بــأن يقــوم بــدور أساســي يف تفعيــل منظومــة الدعــم األمنــي 
املهــام  مــن  واســع  عــدد  تنفيــذ  خــال  مــن  الغاليــة،  ململكتنــا 
وحمايــة  األمــن  حفــظ  إلــى  الراميــة  الوطنيــة  والواجبــات 
بوابــة الوطــن ممــا يتربــص بهــا مــن فــن وأخطــار خارجيــة. 
كمــا أن مشــاركة احلــرس الوطنــي بصــورة فاعلــة مــع إخوانــه 
يف مختلــف األجهــزة األمنيــة مــن خــال التماريــن النوعيــة 
والــدورات التدريبيــة عاليــة املســتوى، يدعــم ترســيخ التعــاون 
جميــع  يف  العســكرية  اخلبــرات  وتبــادل  والتنســيق  املثمــر 

واملواطــن. الوطــن  النهايــة يف خدمــة  املجــاالت لتصــب يف 
طــوال  احلــرس  حققــه  الــذي  املتقــدم  املســتوى  ذلــك  ويأتــي 
املســيرة،  قائــد  وتطّلعــات  لــرؤى  تلبيــًة  الزمــن،  مــن  عقديــن 
وحضــورًا،  ورعايــًة  إهتمامــًا  الوطنــي  احلــرس  أولــى  الــذي 

حقــق بهــا اليــوم جاهزيــة وكفــاءًة وإقدامــًا ُيشــار لــه بالبنــان، 
وحمايــة  املنجــزات  حفــظ  يف  محــوري  بشــكل  عليــه  وُيعــّول 
النهضــة التنمويــة الشــاملة التــي اختّطتهــا اململكــة يف العهــد 

املفــدى. البــاد  لعاهــل  الزاهــر 
وســيبقى احلــرس الوطنــي علــى عهــده األول، ينــادي بصيحــات 
القائــد  ســيدي  رايــة  حتــت  الواجــب،  مياديــن  كل  يف  احلــق 
والكرامــة.  بالعــّزة  خّفاقــة  الوطــن  رايــة  ولتبقــى  األعلــى، 
أرواحهــم  حاملــن  أمركــم،  حتــت  احلــرس  رجــاالت  وســيبقى 
علــى أكّفهــم، يتســابقون علــى نيــل شــرف الدفــاع عــن وطننــا 
الغالــي وحفــظ ســامة أبنــاءه. كمــا أرفــع إلــى مقــام ســيدي 
حضــرة صاحــب اجلالــة امللــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
عاهــل البــاد املفــدى القائــد األعلــى حفظــه اهلل ورعــاه، وإلــى 
صاحــب الســمو امللكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
رئيــس الــوزراء املوقــر حفظــه اهلل، وإلــى صاحــب الســمو امللكــي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد 
اهلل،  الــوزراء حفظــه  لرئيــس مجلــس  األول  النائــب  األعلــى 
تأســيس  علــى  عامــًا   22 مــرور  مبناســبة  التهانــي  خالــص 

الوطنــي. احلــرس 
الفريــق أول ركــن ســمو الشــيخ محمــد بــن عيســى آل خليفــة
رئيــس احلــرس الوطني

يرمــي نظــام التدريــب العســكري يف مياديــن احلــرس الوطنــي إلــى حتقيــق أعلــى 
درجــات التأهيــل والتدريــب يف مجــاالت اإلعــداد البدنــي والذهنــي ليشــمل جميــع 
الفئــات العاملــة يف صفــوف احلــرس الوطنــي علــى اختــاف تخصصاتهــم العســكرية 
احلــرس  مياديــن  يف  التدريبيــة  للنواحــي  التطويــر  مراحــل  وتتابعــت  واإلداريــة. 
وفــق  متطــورة،  معاييــر عصريــة  علــى  مبنيــة  متكاملــة  لتشــكل منظومــة  الوطنــي 
أحــدث التقنيــات والدراســات العســكرية، إذ تولــي رئاســة احلــرس الوطنــي اهتمامــا 

األمنيــة  األجهــزة  مــن  ضباطــًا  يســتقطب  الــذي  الضبــاط  تدريــب  جلنــاح  خاصــًا 
املناهــج  أحــدث  علــى  تقــوم  وتأسيســية  تقدميــة  دورات  عبــر  الداخليــة واخلارجيــة 
حتقيــق  مــن  ميكنهــم  ممــا  والقياديــة،  امليدانيــة  اخلبــرات  لتكســبهم  العســكرية 
الشــيخ  الركــن  اللــواء  معالــي  رعــى  وقــد  أوطانهــم.  حفــظ  يف  والريــادة  التميــز 
تخريــج  حفــل  الوطنــي  احلــرس  أركان  مديــر  خليفــة  آل  ســعود  بــن  عبدالعزيــز 
هــذه الــدروات ليؤكــد أن احلــرس الوطنــي مــاٍض يف صقــل قياداتــه باخلبــرات التــي 

املختلفــة،  املعاضــل  مــع  والتعامــل  والســيطرة  القيــادة  مهــام  مــن  الضبــاط  متكــن 
وفــق أحــدث العلــوم العســكرية واخلبــرات واملعلومــات، بالتــوازي مــع أفضــل أســاليب 
مــع  دوريــة  لتمرينــات  الوطنــي  احلــرس  تنفيــذ  جانــب،  إلــى  العســكري.  التدريــب 
مكافحــة  مجــال  يف  منتســبيه  قــدرات  رفــع  بغــرض  خارجيــة  عســكرية  مؤسســات 
احلــرس  مــع  »تعــاون«  متريــن  خــال  مــن  وذلــك  اخلصــوص،  وجــه  علــى  اإلرهــاب 

الباكســتاني. اجليــش  مــع  »بــدر«  ومتريــن  الكويتــي  الوطنــي 

خطــوات  الوطنــي  احلــرس  رئاســة  اتخــذت 
اإللكترونيــة  احلوكمــة  تطبيــق  يف  واســعة 
الوطنــي  احلــرس  بوابــة  خــال  مــن 
اإلجــراءات  كافــة  لتســهيل  اإللكترونيــة 
الوطنــي  احلــرس  منتســبي  علــى  اإلداريــة 
وفــق  التطويريــة  مســاعيها  ضمــن  وذلــك 
2020، وذلــك ضمــن  اخلطــة اإلســتراتيجية 
ومتاشــيًا   2030 اإلقتصاديــة  اململكــة  رؤيــة 
هــذا  يف  الدولــة  مؤسســات  كافــة  جهــود  مــع 
اجلهــات  كافــة  مــع  وبالتنســيق  اخلصــوص، 
التقنــي  ذات اإلختصــاص. كمــا أن التطويــر 
الفريــق  قبــل  مــن  واســع  بإهتمــام  يحظــى 
عيســى  بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو  ركــن  أول 
آل خليفــة رئيــس احلــرس الوطنــي ومعالــي 

اللــواء الركــن الشــيخ عبدالعزيــز بــن ســعود آل 
خليفــة مديــر أركان احلــرس الوطنــي، وذلــك 
باعتبــار أننــا نعيــش اليــوم يف عصــر التطــور 
اإلمكانيــات  أحــدث  وظفنــا  وكلمــا  التقنــي، 
تنفيــذ  يف  األداء  مســتوى  مــن  ذلــك  رفــع 
واجبــات احلــرس، ممــا يحفــظ اســتقرار وأمــن 
اململكــة. ومــن الناحيــة الفنيــة، فــإن احلــرس 
يف  اآلليــات  مــن  عــددًا  اســتحدث  الوطنــي 
ومجــال  املتنقلــة،  كالعيــادة  الصحــي  املجــال 
املتنقــل. كالكــراج  الفنــي  واإلســناد  اإلطفــاء 
مشــاريع  الوطنــي  احلــرس  لــدى  أن  كمــا 
مســتقبلية لتوظيــف الــذكاء اإلصطناعــي يف 

مهامــه. تأديــة 

بالغــة  أهميــة  املجتمعيــة  الشــراكة  الوطنــي،  احلــرس  يولــي 
باعتبارهــا واجبــًا وطنيــًا علــى كافــة مؤسســات الدولــة، وذلــك 
وفــق توجيهــات ســيدي الفريــق أول ركــن ســمو الشــيخ محمــد 
بــن عيســى آل خليفــة رئيــس احلــرس الوطنــي، وعنايــة ســيدي 
معالــي اللــواء الركــن الشــيخ عبدالعزيــز بــن ســعود آل خليفــة 

مديــر أركان احلــرس الوطنــي.
فيقــدم دعمــه املالــي بشــكل ســنوي مــع حلــول شــهر رمضــان 
املبــارك للمؤسســة اخليريــة امللكيــة، إميانــًا بدورهــا الرئيــس 

يف أعمــال البــر واخليــر داخــل وخــارج اململكــة.
كمــا ينتشــر ضبــاط وضبــاط صــف احلــرس الوطنــي مبختلــف 
مناطــق اململكــة إلفطــار الصائمــن يف شــهر رمضــان املبــارك، 
رغبــة يف تعجيــل إفطارهــم وتخفيــف مشــقة الصيــام عليهــم.

الــدور الهــام للحــرس الوطنــي يف تأمــن  إلــى جانــب،  وذلــك 
خــال  مــن  اململكــة  أرض  علــى  املقامــة  العامليــة  الفعاليــات 
1« ومعــرض  دورياتــه العســكرية، مثــل مشــاركته يف »فورمــوال 

للطيــران. الدولــي  البحريــن 

احلــر  للقفــز  فريــق  الوطنــي  احلــرس  لــدى 
علــى  بشــدة  ينافــس  والــذي  باملظــات، 
واســعة  إجنــازات  ويحقــق  العاملــي،  املســتوى 
خــال  مــن  البحريــن  مملكــة  يف  للرياضــة 

املتقدمــة. واملراكــز  للميداليــات  حصــده 
يشــارك  رياضــي  فريــق  جانــب،  إلــى  وذلــك 
كان  والتــي  العســكرية،  الرياضيــة  باحملافــل 
الدوليــة  باكســتان  آخرهــا بطولــة جمهوريــة 
ميداليتــن  فيهــا  حقــق  والتــي  العســكرية، 
فريقــًا   20 لـــ  منافســته  بعــد  وفضيــة  ذهبيــة 

العالــم. أنحــاء  مختلــف  مــن  مشــاركًا 
فريقــن  الوطنــي  احلــرس  لــدى  أن  كمــا 
لآليــرون مــان، ويشــاركان بشــكل متواصــل يف 
امليداليــات  ويحصــدان  العامليــة،  الفعاليــات 
يف  آخرهــا  كان  والتــي  املتقدمــة،  واملراكــز 
بالعاصمــة  العامليــة  الترايثلــون  بطولــة 

بوظبــي. أ

حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى

تنفيذ مترين »بدر« مبشاركة اجليش الباكستاني ملكافحة اإلرهابتنفيذ مترين »قوة العزم« يف مختلف محافظات اململكة مبشاركة قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية

معالي مدير األركان يشهد عرضاً إلكترونياً لبوابة احلرس اإللكترونية »إجناز«

رجاالت احلرس الوطني يشاركون يف إفطار الصائمني على طرقات اململكةمعالي مدير األركان يقدم الدعم السنوي للحرس الوطني للمؤسسة اخليرية امللكية
رياضيو احلرس الوطني يحققون مراكز متقدمة يف بطولة جمهورية باكستان الدولية العسكرية

فريقي احلرس الوطني لآليرون مان يحققون مراكز متقدمة يف بطولة الترايثلون العاملية بأبوظبي

العيادة املتنقلة - أحدث اآلليات املتطورة باحلرس الوطني

تنفيذ مترين حماية املنشآت البحرية احليوية

الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس احلرس الوطني
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أكــد ولي العهد نائب القائــد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
بــن حمــد آل خليفة أن مملكــة البحرين تتطلع دائما نحو 
مواصلــة التعــاون مــع الجمهوريــة التونســية الشــقيقة 
فــي مختلــف المجــاالت انطالقــا مــن المســتوى المتميــز 
يلبــي  بمــا  الشــقيقين  البلديــن  بيــن  الثنائيــة  للعالقــات 

التطلعات المشتركة.

لقــاء  لــدى  ذلــك  جــاء 
الرفــاع  قصــر  فــي  ســموه 
الجمهوريــة  ســفير  أمــس 
لــدى  الشــقيقة  التونســية 
ســليم  البحريــن  مملكــة 
رحــب  حيــث  غريانــي، 
التونســي  بالســفير  ســموه 
ســفيرا  تعيينــه  بمناســبة 
لبالده لدى المملكة، متمنيا 
لــه التوفيــق والنجــاح فــي 
أداء مهامــه، منوهــا ســموه 
البحرينيــة  بالعالقــات 
التونســية، ومتمنيا لتونس 
الشــقيقة وشــعبها تواصــل 

النماء واألمن واالستقرار.
وخالل اللقاء بحث ســموه 

التونســي  الســفير  مــع 
علــى  المســتجدات  آخــر 
الصعيديــــــــــن اإلقـــــليمـــــــي 
ذات  والقضايــا  والدولــي، 

االهتمام المشترك.

05 local@albiladpress.com

االثنين
7 يناير 2019 
غرة جمادى األولى 1440

المنامة - بنا

سمو ولي العهد 
يستعرض المستجدات 

مع السفير التونسي

أعرب السفير التونسي عن شكره وتقديره  «
لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء على 

ما يبديه سموه من اهتمام بتطوير العالقات 
البحرينية التونسية، ودعم التعاون بين البلدين 

الشقيقين.

تعاون بين البلدين

العاهل يتلقى شكر سمو رئيس الحرس الوطني
لجاللتكـــم والوفـــاء  والـــوالء  العهـــد  وأجـــدد  الملكيـــة  بثقتكـــم  أعتـــز 

تلقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة برقيــة شــكر من 
ركــن  أول  الفريــق  الوطنــي  الحــرس  رئيــس 
ســمو الشــيخ محمد بن عيســى بن سلمان آل 
خليفة؛ بمناسبة ترقية سموه إلى رتبة فريق 

أول ركن.
وفيما يلي نص البرقية: 

ســيدي حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة ملــك مملكــة البحريــن 

المفدى القائد األعلى حفظه هللا ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
سيدى.. يشرفني أن أرفع إلى مقام جاللتكم 
الســامي حفظكــم هللا ورعاكــم، أجــل معانــي 
الشــكر  بآيــات  مقرونــة  واالعتــزاز،  الــوالء 
تفضلكــم  علــى  االمتنــان  والعرفــان وجزيــل 
بصــدور األمــر الملكــي الســامي بترقيتي إلى 

رتبة فريق أول ركن.
وإننــي إذ أعبــر عــن فخــري واعتــزازي بإنعام 
جاللتكــم بتلــك الثقــة الملكيــة، فإننــي أجــدد 
العهــد والــوالء والوفــاء لجاللتكــم حفظكــم 
تأديــة  مــن  الجهــود  كافــة  بــذل  علــى  هللا 

الواجــب الوطني المقدس بكل أمانة وصدق 
وإخــالص؛ لرفــع رايــة مملكــة البحريــن وفق 
ورؤيتكــم  الســديدة،  جاللتكــم  توجيهــات 
الثاقبة لتعزيز مســيرة اإلصالح والتنمية من 
خــالل المكتســبات الحضاريــة التــي تحققت 

لوطننا العزيز في عهدكم الميمون.
إّن هــذا الشــرف الملكــي الســامي، لهــو دافــع 
لبــذل المزيد مــن الجهود في ســبيل تحديث 
للحــرس  العســكرية  المنظومــة  وتطويــر 
ليصبــح  ثقتكــم  أوليتمــوه  والــذي  الوطنــي، 
لوطننــا  العســكري  والعمــق  الواقــي  الــدرع 

الغالــي، والــذي كان له بالــغ األثر في النهوض 
بكفــاءة منتســبي الحرس الوطنــي الذود عن 

حياض المملكة وسالمة أراضيها.
خالــص  بقبــول  جاللتكــم  تفضلــوا  وختامــا 
اإلجــالل  وبالــغ  التقديــر  وموفــور  التحايــا 
واالحتــرام، ســائلين المولــى العلــي القدير أن 
يحفظ جاللتكم ذخرا وســندا وقائدا لمسيرة 

في مملكتنا الغالية.
ودمتم سالمين برعاية هللا وحفظه سيدي
الفريق أول الركن رئيس الحرس الوطني

محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

المنامة - بنا

على المقاولين الراغبين في الدخول في المناقصات أعاله ممن تتوافر فيهم الكفاءة ويحق لهم تقديم الخدمات 
المذكورة، االتصال بدائرة المشتريات على األرقام 17752995, 17755845, 17757054 و 17755438  
وذلك بين الساعة 12.30 ظهرا و30. 2 ظهرا للحصول على وثائق المناقصة اعتباراً من يوم األثنين الموافق 
07 يناير 2019 إلى يوم الثالثاء  الموافق 22 يناير 2019  بعد إيداع المبلغ المشار إليه في الجدول أعاله 
في حساب الشركة بأحد البنوك حيث أن مبلغ وثائق المناقصة غير قابل للترجيع، على أن يرفق مع العطاء  
مبلغ الضمان االبتدائي المشار إليه أعاله أو %1 من قيمة العطاء أيهما أقل .وذلك في صورة شيك مصدق 
أو ضمان بنكي أو بوليصة تأمين من أحدى المؤسسات المالية المحلية، على أن يكون هذا الضمان ساري 
بأن المؤسسات والشركات  المفعول طوال مدة سريان العطاء المنصوص عليه في وثائق المناقصة.  علماً 
الراغبة في الحصول على المناقصات تزويد الشركة بالعنوان الكامل وأرقام االتصال واسم الشخص المسئول.

• تودع•العطاءات•في•الصندوق•المخصص•لذلك•بمكتب•األمن•الكائن•بالبوابة•الشمالية•للمصفاة.	

• تخضع•هذه•المناقصة•ألحكام•المرسوم•بقانون•رقم•36•لعام•2002•بشأن•تنظيم•المناقصات•والمزايدات•	
والمشتريات•والمبيعات•الحكومية•والئحته•التنفيذية•الصادرة•بالمرسوم•رقم•37•لعام•2002 .

• كما•يجب•مراعاة•الشروط•التالية:	

أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول للعام الجاري على أن تكون مشتملة على . 1
نشاط موضوع المناقصة .

أن تدون األسعار األجمالية و أسعار الوحدات ) بحسب األحوال ( على األستمارة.. 2

أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل .. 3

ضرورة ختم جميع المستندات األصلية والمصورة المقدمة ضمن المناقصة بخاتم الشركة أو الجهة . 4
المقدمة للعطاء .

المقاولين الغير مدرجين على قائمة المقاوليين المعتمدين سوف يخضعون للتاهيل المسبق قبل ترسية . 5
المقاولة.

• يعتبر•هذا•اإلعالن•مكمال•لوثائق•المناقصة.	

تعلن•شركة•نفط•البحرين•ش.•م.•ب.•)مقفلة(•عن•طرح•المناقصة•العامة•التالية:

مـمـلـكـة•الـبـحـريـن

رقم المناقصةموضوع المناقصة

قيمة الضمان 
االبتدائي

بالدينار 
البحريني

قيمة وثائق 
المناقصة

بالدينار البحريني

الموعد النهائي لتقديم 
العطاءات

اليوم  التاريخ الوقت

  29 يناير Q101675 (11)500/-15/-2019شراء سيارة إسعاف لمستشفي عوالي

3:00 ظهرا

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون التهاني
بمناسبة الذكرى 22 على تأسيس الحرس الوطني

المنامة - بنا

الجاللــة  البــالد صاحــب  عاهــل  تلقــى 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
برقيــة شــكر جوابيــة مــن أخيــه خــادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بن 
المملكــة  عاهــل  ســعود  آل  عبدالعزيــز 
وذلــك  الشــقيقة  الســعودية  العربيــة 
ردا علــى برقيــة جاللتــه المعزيــة إليــه 
تعالــى  هللا  بــإذن  لــه  المغفــور  بوفــاة 
صاحب السمو الملكي األمير طالل بن 

عبدالعزيز آل سعود.
 وأعرب خادم الحرمين الشــريفين في 
برقيتــه عــن خالــص شــكره وتقديــره 
مشــاعر  علــى  المفــدى  الملــك  لجاللــة 
متمنيــا  الطيبــة،  األخويــة  جاللتــه 

لجاللته موفور الصحة والسعادة.

عاهــل  الجاللــة  صاحــب  تلقــى  كمــا   
البــالد برقية شــكر جوابيــة مماثلة من 
أخيــه صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
بــن عبدالعزيــز آل  بــن ســلمان  محمــد 
ســعود ولي العهد نائــب رئيس مجلس 
الــوزراء وزير الدفــاع بالمملكة العربية 
ردا علــى  الشــقيقة، وذلــك  الســعودية 
بوفــاة  اليــه  المعزيــة  جاللتــه  برقيــة 
المغفــور لــه بــإذن هللا تعالــى صاحــب 
بــن  طــالل  األميــر  الملكــي  الســمو 
عبدالعزيــز آل ســعود، عبــر فيهــا عــن 
صــادق شــكره وتقديــره لجاللــة الملك 
المفــدى على مشــاعر جاللتــه األخوية 
النبيلــة، متمنيــا لجاللتــه وافــر الصحة 

والسعادة.

العاهل يتلقى شكر خادم الحرمين وولي عهده

سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراء 

تطلع 
بحريني 

لمواصلة 
التعاون 

بين البلدين

تلقــى عاهل البــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفة برقية تهنئة من رئيس الحرس 
الوطنــي الفريــق أول ركــن ســمو الشــيخ محمــد 
بــن عيســى آل خليفــة بمناســبة الذكــرى الثانيــة 

والعشرين لتأسيس الحرس الوطني، هذا نصها:
ســيدي حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 

عيسى آل خليفة
ملــك مملكة البحرين المفدى القائد األعلى حفظه 

هللا ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،،

سيدي،،
ببالغ الفخر واالعتزاز يشــرفني يا صاحب الجاللة 
أن أرفــع إلــى مقام جاللتكم الســامي باألصالة عن 
نفســي ونيابــة عــن جميــع رجالكــم مــن منتســبي 
الحــرس الوطنــي، أســمى آيــات التهانــي وأطيــب 
واالمتنــان  الــوالء  بعظيــم  مقرونــة  التبريــكات 
لجاللتكــم حفظكــم هللا ورعاكم، بمناســبة الذكرى 
الوطنــي،  الحــرس  لتأســيس  والعشــرين  الثانيــة 
والــذي كان لــه عظيم الشــرف بأن يحظــى بالدعم 
الكريــم مــن لــدن جاللتكم، فأصبــح بفضل توفيق 
هللا تعالى ثم بفضل توجيهات جاللتكم الســديدة 
مؤسســة عســكرية حضارية على درجة عالية من 
الكفــاءة والجاهزيــة القتاليــة والقــدرة على تنفيذ 
المهــام الوطنيــة بــكل كفــاءة واقتــدار متعاوًنا مع 
األجهــزة األمنيــة العســكرية األخــرى فــي مملكتنا 
وحمايتــه،  الوطــن  عــن  الدفــاع  فــي  العزيــزة 
وســالمة  واســتقراره  أمنــه  علــى  والمحافظــة 
للــه  والطاعــة  والــوالء  العهــد  مجدديــن  أراضيــه 
تعالــى ثــم لمقــام جاللتكــم الســامي بأن نظــل كما 
عهدتمونــا دائًما وأبــًدا جنودكم المخلصين للوطن 
ولجاللتكــم، منفذيــن لتوجيهاتكم النيــرة للحفاظ 
علــى أمــن الوطــن وحمايــة مكتســباته التنمويــة 
أن  القديــر  العلــي  المولــى  داعيــن  والحضاريــة، 
يحفــظ جاللتكــم ويكلؤكــم برعايتــه وأن يديمكم 

ذخًرا وسنًدا لوطننا الغالي.
حفظ هللا جاللتكم وسّدد خطاكم

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

وقــد بعــث صاحــب الجاللــة الملــك برقيــة شــكر 
جوابيــة إلــى ســمو رئيــس الحــرس الوطنــي هــذا 

نصها:
ســمو األخ العزيــز الفريــق أول ركن الشــيخ محمد 
بن عيســى بن سلمان آل خليفة حفظه هللا رئيس 

الحرس الوطني

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
ببالــغ تقديرنــا واعتزازنا بالتهنئــة التي بعثتم إلينا 
لتأســيس  والعشــرين  الثانيــة  الذكــرى  بمناســبة 
“الحــرس الوطنــي” الــذي يشــّكل مــع قــوة دفــاع 
البحريــن، واألمــن العــام الحصــن الواقــي لمملكتنا 

الغالية، والدرع المكين لهذا الوطن العزيز.
إننــا نفتخــر بالمســتوى الرفيــع العالــي الــذي تبلغه 
وحــدات الحرس الوطني عام بعد عام برئاســتكم 
عاليــة،  وجاهزيــة  تدريــب  مــن  وتوجيهاتكــم، 

واستعداد تام لتلبية الواجب بكل اقتدار.
منســوبي  جميــع  إلــى  بتحياتنــا  نبعــث  أن  ونــود 
الحرس الوطني، من ضباط وقادة وأفراد ونسأل 
هللا عــز وجــل التوفيــق لكــم جميًعــا لخدمــة هــذا 

الوطن والحفاظ على مكتسباته الغالية.
حفظكم هللا جميًعا ورعاكم، ودمتم سالمين.

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  رئيــس  وتلقــى 
األميــر خليفــة بــن ســلمان ال خليفة برقيــة تهنئة 
ركــن  أول  الفريــق  الوطنــي  الحــرس  رئيــس  مــن 
ســمو الشــيخ محمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة 
الحــرس  لتأســيس  والعشــرين  الثانيــة  الذكــرى 

الوطني هذا نصها:
العــم العزيــز صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

يســعدني ويشــرفني يــا صاحــب الســمو أن أرفــع 
إلــى ســموكم الكريــم باألصالــة عــن نفســي ونيابة 
عن جميع منتســبي الحرس الوطني أســمى آيات 
الذكــرى  بمناســبة  التبريــكات  وأطيــب  التهانــي 
الوطنــي،  الحــرس  لتأســيس  والعشــرين  الثانيــة 
داعيــن هللا عــّز وجــّل أن يعيــد على ســموكم هذه 
المناسبة العزيزة وأنتم تنعمون بوافر من الصحة 
والعافيــة والعمــر المديــد، مثمنيــن دعــم ســموكم 
الكريــم للحرس الوطني منذ تأسيســه مما ســاهم 
فــي تطــوره وتقدمــه ونمائــه حتــى أصبــح بفضل 
هللا تعالــى على قدر كبير مــن الجاهزية والكفاءة 
فــي الحفــاظ على أمــن الوطن وســالمة مواطنيه 
والذود عن مقدراته ومكتســباته الحضارية تحت 
الحكيمــة لســيدي حضــرة صاحــب  القيــادة  ظــل 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهل 

البالد المفدى القائد األعلى حفظه هللا ورعاه.
بعونــه  ودمتــم  الســمو  يــا صاحــب  حفظكــم هللا 

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

رئيــس  الملكــي  الســمو  بعــث صاحــب  هــذا وقــد 
الــوزراء برقيــة شــكر جوابيــة إلــى ســمو رئيــس 

الحرس الوطني هذا نصها:
سمو االبن العزيز الفريق أول ركن 

الشــيخ محمــد بــن عيســى بــن ســلمان آل خليفــة 
حفظه هللا

رئيس الحرس الوطني
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،،

فلقــد كان مــن دواعي ســرورنا واعتزازنا أن نطلع 
علــى برقية ســموكم الكريمــة المهنئة لنــا بالذكرى 

الثانية والعشرين لتأسيس الحرس الوطني. 
وامتناننــا  شــكرنا  عــن  لســموكم  نعّبــر  إذ  وإننــا 
لمشــاعركم النبيلــة التــي نعتــز بهــا كثيــًرا لنــود أن 
نؤكــد عزمنــا علــى مواصلــة دعــم كل ما من شــأنه 
تعزيــز منظومــة األمــن واألمــان فــي بلدنــا العزيز، 

مشــيدين بمــا تبذلونــه ســموكم وجميــع منتســبي 
مخلصــة  كبيــرة  جهــود  مــن  الوطنــي  الحــرس 
الــذود والمحافظــة علــى مقــدرات  لإلســهام فــي 

ومكتسبات وطننا الغالي.
لســموكم وجميــع  تمنياتنــا  عــن خالــص  معّبريــن 
منتســبي الحرس الوطني بالتوفيق والســداد في 
كافــة جهودكم التي تبذلونها إســهاًما فيما نســعى 
إليــه جميًعــا من نهضة وتقدم وعــزة لبلدنا العزيز، 
في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد 

المفدى حفظه هللا ورعاه.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

وتلقى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، برقيــة تهنئــة 
ركــن  أول  الفريــق  الوطنــي  الحــرس  رئيــس  مــن 
ســمو الشــيخ محمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة 
الحــرس  لتأســيس  والعشــرين  الثانيــة  الذكــرى 

الوطني هذا نصها:
صاحب الســمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائـب األول 

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

يســرني يــا صاحــب الســمو أن أرفــع إلــى ســموكم 
الكريــم باســمي وباســم جميــع منتســبي الحــرس 

الوطني، أســمى آيات التهانــي وأطيب التبريكات 
لتأســيس  والعشــرين  الثانيــة  الذكــرى  بمناســبة 
الحــرس الوطني، ســائلين المولى العلي القدير أن 
يعيــد علــى ســموكم هذه المناســبة العزيــزة وأنتم 

تنعمون بموفور الصحة والعافية.
وإننــي إذ أبــارك لســموكم بهــذه المناســبة ألعــرب 
لســموكم عــن عميــق الشــكر والعرفــان نظيــر دعم 
ســموكم المســتمر للحــرس الوطنــي، والــذي كان 
لــه دور كبيــر فــي تطــوره على صعيــدي الجاهزية 
والكفــاءة العســكرية للحفــاظ علــى أمــن مملكتنــا 
ومكتســباتها  منجزاتهــا  عــن  والــذود  الغاليــة، 
ظــل  تحــت  مواطنيهــا  ســالمة  وعــن  الحضاريــة 
القيــادة الحكيمة لســيدي حضــرة صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد 

المفدى القائد األعلى حفظه هللا ورعاه.
ســالمين  هللا  بعــون  الســمو  صاحــب  يــا  ودمتــم 

موفقين.
الفريق أول ركن 
رئــيس الحرس الوطني
محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

وقــد بعــث صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفة ولي العهــد نائب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلس الــوزراء حفظه هللا، 
برقيــة شــكر جوابيــة إلــى ســمو رئيــس الحــرس 

الوطني هذا نصها:
ســمو العــم العزيــز الفريق أول ركن الشــيخ محمد 
بــن عيســى بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الحرس 

الوطني حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

برقيــة  االمتنــان  وعظيــم  الشــكر  ببالــغ  تلقيــت 
ســموكم الكريمة المهنئة بمناســبة الذكــرى الثانية 
والعشــرين لتأسيس الحرس الوطني، وإنني بهذه 
المناســبة أود أن أعرب لســموكم ولكافة منتســبي 
الحــرس الوطنــي عن خالص التهانــي والتبريكات 
وأن أشــيد بمــا تبذلونــه ســموكم من جهــود كبيرة 
ومخلصــة أســهمت فــي تطويــر مســتوى جاهزيــة 
الحرس الوطني وفي الحفاظ على مكتسبات هذا 
الوطــن الغالــي وفــق النهــج الحكيــم والتوجيهات 
الســديدة لســيدي حضــرة صاحــب الجاللــة الوالد 
البــالد  بــن عيســى آل خليفــة ملــك  الملــك حمــد 

المفدى القائد األعلى حفظه هللا ورعاه.
كمــا أنتهــز هــذه المناســبة ألبعث لســموكم أســمى 
آيــات التهانــي والتبريــكات بمناســبة صــدور األمر 
الملكــي الســامي بترقيتكــم إلــى رتبــة فريــق أول 
ركــن، داعًيــا هللا العلــى القديــر أن يوفــق جهــود 
الصحــة  موفــور  عليكــم  يديــم  وأن  ســموكم 

والسعادة والدوام التوفيق والنجاح.
ودمتم سموكم بحفظ هللا سالمين موفقين،،،

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

المنامة - بنا

جاللة الملك



المنامة - بنا

أكــدت رئيــس مجلــس النــواب  
المجلــس  دعــم  زينــل  فوزيــة 
المســتمر لكل األجهــزة األمنية 
مملكــة  فــي  والعســكرية 
البحريــن، ومــا يقومــون به من 
حمايــة  فــي  مقــدس  واجــب 
وصــون  الغاليــة،  مملكتنــا 

مكتسباتنا الوطنية.
مجلــس  رئيــس  ورفعــت 
التهانــي  آيــات  النــواب أســمى 
والتبريــكات إلــى مقــام عاهــل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد 

صاحــب  الــوزراء  ورئيــس 
السمو الملكي األمير خليفة بن 
ســلمان ال خليفة وولــي العهد 
النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
األول لرئيــس مجلــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األمير 
خليفــة،  آل  حمــد  بــن  ســلمان 
الوطنــي  الحــرس  ورئيــس 
الفريــق أول ركن ســمو الشــيخ 
محمــد بــن عيســى آل خليفــة، 
الحــرس  منتســبي  وجميــع 
ذكــرى  بمناســبة  الوطنــي، 

تأسيس الحرس الوطني.

دعم نيابي لألجهزة األمنية والعسكرية

06local@albiladpress.com

االثنين
7 يناير 2019 

غرة جمادى األولى 1440

الصخير- الحرس الوطني المنامة ـ جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية

بمناســبة احتفاالت الحرس الوطني بالذكرى الثانية والعشــرين على تأســيس الحرس الوطني، رعى مدير أركان الحرس الوطني 
اللــواء الركــن الشــيخ عبدالعزيــز بــن ســعود آل خليفــة حفل تخريــج دورة للمســتجدين العســكريين، بحضور كبار ضبــاط الحرس 

الوطني وأهالي الخريجين.

وبــدأ الحفل بآيات مــن الذكر الحكيم، ثم كلمة 
ترحيبيــة ألقاهــا آمــر مدرســة التدريــب رحــب 
مــن خاللها براعي الحفــل والحضور، وبين من 
خاللهــا الدعــم واالهتمام الكبير من لدن رئيس 
الحــرس الوطنــي الفريــق الركــن ســمو الشــيخ 
محمــد بــن عيســى آل خليفــة، ومتابعــة مديــر 
أركان الحــرس الوطنــي اللــواء الركــن الشــيخ 
إثــراء  فــي  بــن ســعود آل خليفــة،  عبدالعزيــز 
مياديــن الحرس الوطني بالكفاءات والخبرات 
إيجــاٍز  تقديــم  تالهــا  والعملياتيــة،  البشــرية 
مــن جانــب مســؤول الــدورة عــن مراحل ســير 
الــدورة ومناهجها ومراحلها التدريبية.وبعدها 
المشــاة  لعــروض  تطبيقــات  الخريجــون  َقــَدَم 
العســكرية بالســالح وبدونه، إضافــة للحركات 
الصامتــة التي تدل على كفــاءة الخريجين لما 

استحصلوه من تدريبات خالل فترة تدريبهم، 
ُبنيــت علــى أحــدث العلــوم والمناهــج  والتــي 
العســكرية في بناء الجنــدي الكفؤ، مما يعكس 
مــدى الــروح والجاهزيــة القتاليــة العالية التي 

يتمتع بها منتسبو الحرس الوطني.
وفي ختام الحفل، تفضل مدير أركان الحرس 
علــى  والجوائــز  الشــهادات  بتســيلم  الوطنــي 

الخريجين والمتفوقين.

عقــدت جمعيــة علــوم وتقنيــة الميــاه بــدول مجلــس التعــاون اجتماعــا مــع نظيرتها جمعيــة الميــاه العمانيــة؛ لبحث ســبل التعاون 
المشــترك على هامش االجتماع الخامس الذي عقده أخيرا مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه في ســلطنة عمان الشــقيقة، 

ومناقشة تحضيرات تنظيم مؤتمر الخليج الثالث عشر للمياه في الكويت في الفترة 12 و14 مارس المقبل.

ورحــب رئيس مجلس إدارة جمعية علوم 
عبدالرحمــن  الخليجيــة  الميــاه  وتقنيــة 
المحمــود بالتعــاون المشــترك مــع جمعيــة 
المياه العمانية، وبحث مع رئيس الجمعية 
زاهر الســليماني آفاق التعــاون في قضايا 
التــي أمســت علــى رأس القضايــا  الميــاه 
ذات األولوية في العالم العربي خصوصا، 
ودول العالــم أجمــع عموما.ويهدف المؤتمر 
الــذي يعقــد فــي مــارس المقبل فــي قاعة جابر 
األحمــد فــي معهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة 
بدولة الكويت الشقيقة إلى توفير منتدى علمي 
مفتــوح لتبــادل الخبــرات وأفضــل الممارســات 
بيــن الباحثيــن والتنفيذييــن ومتخــذي القــرار 
وصنــاع السياســات وذوي العالقــة فــي مجال 
دول  فــي  الميــاه  لقطــاع  المبتكــرة  الحلــول 

المجلــس والــدول العربيــة والعالــم ككل. ومــن 
المتوقــع أن يخــرج المؤتمــر بتوصيــات ترتقي 
بالسياسات واإلســتراتيجيات المائية والبحث 

الوطنــي  المســتوى  علــى  والتقنــي  العلمــي 
واإلقليمــي؛ لضمــان اســتدامة الميــاه فــي دول 

المجلس.

مدير أركان الحرس الوطني يرعى تخريج دورة للمستجدين العسكريين

جانب من االجتماع بين الجمعيتين

األركـــان ــر  ــدي م ــة  ــاي ــرع وب لتأسيسه   22 ــرى  ــذك ــال ب الخبـــرات لتبـــادل  مفتـــوح  علمـــي  منتـــدى  توفيـــر 

الحرس الوطني يخرج المستجدين الكويت تستضيف مؤتمر الخليج للمياه في مارس

دور رائد لسمو رئيس الوزراء في تعزيز العالقات
آل الشيخ لـ “^”: تغمرنا السعادة بتعافي سموه من العارض الصحي

أشــاد ســفير خادم الحرمين الشــريفين لدى مملكة البحرين عبدهللا بن عبدالملك آل الشــيخ 
بعمق العالقات األخوية بين البلدين الشقيقين؛ المملكة العربية 

الســعودية ومملكــة البحريــن، مؤكــدا أن 
العالقــات األخويــة التاريخيــة والمتينــة 
األجيــال  وتوارثهــا  األجــداد  أسســها 
وتحظى بدعــم واهتمام خادم الحرمين 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 
آل ســعود وأخيه صاحــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســى آل خليفة وحكومتيهما 
فــي  الشــيخ  آل  الســفير  الرشــيدتين.وأكد 
تصريحــات لـــ “البــالد” الــدور الرائــد لرئيــس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة فــي تعميــق العالقــات 
بالتعــاون  واالرتقــاء  الســعودية  البحرينيــة 
الثنائي إلى آفاق واســعة بما يحقق المصالح 

المشــتركة، مشــددا على أن لسموه دورا بارزا 
فــي الحفــاظ علــى أمــن واســتقرار ونهضــة 
مملكــة البحريــن، معربــا عن ســعادته الكبيرة 
بتعافــي ســموه مــن العــارض الصحي، ســائال 
المولــى عــز وجــل أن يحفــظ ســموه ويديــم 

عليه نعمة الصحة والعافية والعمر الطويل.
وقال الســفير آل الشــيخ إن الديوانية تشكل 
المحبــة  أواصــر  لتقويــة  منفــردا  نموذجــا 
والتواصــل والعالقــات بيــن المواطنيــن فــي 
البلدين الشقيقين، مؤكدا أنها ومنذ انطالقها 
قبل ســنوات أصبحت مقصــدا لعدد كبير من 
أبناء الجالية الســعودية المقيمين والعاملين 

في البحرين.

ديوانيــة  لحضــور  الســعودي  الســفير  ودعــا 
 7:30 الســاعة  )الثالثــاء( عنــد  الســفارة غــدا 
الكائــن  الســعودية  الســفارة  بمقــر  مســاء 
بالمنطقة الدبلوماســية، الفتا إلى أن ديوانية 

الســفارة تتشرف كعادتها باســتقبال الوزراء، 
وكبــار المســؤولين، والــوكالء، وحشــد كبيــر 
ورجــال  الدبلوماســي  الســلك  أعضــاء  مــن 
األعمــال وعدد مــن الشــخصيات االجتماعية 
الســعوديين  والمواطنيــن  واإلعالميــة 

المقيمين.
الديوانيــة  أن  الشــيخ  آل  الســفير  وأكــد 
تســتهدف تعزيــز ســبل التواصــل والتالحــم 
المملكــة  حلــول  أن  مضيفــا  األشــقاء،  بيــن 
العربية الســعودية ضيف شرف على معرض 
البحريــن الدولــي للكتــاب الــذي تنظمــه هيئة 
البحريــن للثقافة واآلثار في نســخته الثامنة 
عشــرة في الفترة مــن 28 مارس الجاري إلى 
7 أبريــل الماضــي يصــب فــي إطــار التبــادل 

المعرفي والثقافي واالجتماعي.

عبدالله آل الشيخ

بدور المالكي

أعلنت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن أن سوق 
المزارعين سيحتضن السبت المقبل، مهرجان الربيع لألطفال. وقالت في بيان لها “بمناسبة بدء إجازة الربيع 
لطلبــة المــدارس، نــود أن نشــارك أبناءنــا الطلبــة قضــاء أوقــات ممتعــة في ســوق المزارعين مــن خالل هذه 

الفعالية، كما سيتم توزيع عدد من الهدايا على الزوار”.

أن  إلــى  أشــارت  آخــر،  مــن جانــب 
فــي  اســتقطب  المزارعيــن  ســوق 
ألــف   15 نحــو  الخامــس  أســبوعه 

زائر.
رؤيــة  أن  بيانهــا  فــي  وأوضحــت 
قرينة عاهل البالد رئيسة المجلس 
الوطنيــة  للمبــادرة  االستشــاري 
صاحبــة  الزراعــي  القطــاع  لتنميــة 
الســمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة في إنشاء سوق 
تعكــس  البحرينييــن،  للمزارعيــن 
بالقطــاع  النهــوض  علــى  الحــرص 
الزراعــي من خــالل دعم المبادرات 
والمشــاريع التــي تســهم فــي رفــع 
الناتــج المحلي بما ينعكس إيجابيا 
ويدعــم  البحرينــي  المــزارع  علــى 

االقتصاد الوطني.
المتزايــد  العــدد  أن  إلــى  وأشــارت 
علــى  مؤشــرا  يعطــي  الــزوار  مــن 
نجــاح إســتراتيجية وكالــة الزراعة 
والثروة البحرية في دعم استمرار 
مثــل هــذه الفعاليــات التــي تشــكل 
المــزارع  دعــم  فــي  مهمــة  محطــة 
البحرينــي، وتوفيــر البيئــة الجيدة 

أمامه لعرض منتجاته.
وذكــرت أن وكالــة الزراعة والثروة 
مواصلــة  علــى  تعمــل  البحريــة 
الجهود؛ لضمان استمرارية النجاح 
المشــهود الذي تحقق خالل الســت 

نسخ الماضية.
فــي  ممثلــة  الــوزارة  أن  وبينــت 
البحريــة  والثــروة  الزراعــة  وكالــة 
تســعى في دعم المزارع البحريني 
المحلــي  للمحصــول  والتســويق 
بالمملكــة، فــي ظــل المنافســة مــع 
المنتوجــات المســتوردة من الدول 
والفواكــه،  للخضــراوات  المصــدرة 
مشــيرا إلــى االســتمرار فــي إضافة 

لالرتقــاء  للســوق  جديــدة  أفــكار 
بهذا الحــدث الزراعي الذي يحظى 

بإقبال جماهيري كبير.
لســوق  الســابع  الموســم  وانطلــق 
 2018 ديســمبر  فــي  المزارعيــن 
 2019 أبريــل   27 لغايــة  ويســتمر 
مــع  بالتعــاون  البديــع،  بحديقــة 
المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية، 
أمــام  مفتوحــة  الســوق  وأبــواب 
الــزوار من الســاعة الثامنــة صباحا 
إلــى الواحــدة بعــد الظهــر كل يــوم 

سبت.
أقســام  عــدة  الســوق  وتضــم 
الزراعيــة،  والشــركات  للمزارعيــن 
مــن  وعــدد  التقليديــة،  والحــرف 
أنشــطة  جانــب  إلــى  المطاعــم، 

ترفيهية لألطفال.
المزارعيــن  ســوق  وتعتبــر 
البحرينيين الذي يقام سنويا داخل 
الحديقــة النباتيــة بالبديع أحد أهم 
االســتهالكية  الزراعيــة  األســواق 
مــا  المنطقــة،  فــي  والتســويقية 
يســهم في تنمية القطاع وتشــجيع 

االستثمار في مجاالته المختلفة.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

15 ألــــــف زائـــــــر لســــــوق المزارعيـــــــن

تدشين 
مهرجان الربيع 

لألطفال 
السبت المقبل
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الـــبـــيـــانـــات بـــقـــاعـــدة  ــة  ــنـ سـ  11 مــــن  بــصــمــة  ــون  ــيـ ــلـ مـ  11
لهيئــة تنظيــم ســوق  التنفيــذي  الرئيــس  أشــار 
العمل أســامة العبســي إلى أنه في يونيو سيتم 
إدخــال جميع بصمات الممنوعين المرحلين من 
دول الخليج في قاعدة البيانات موحدة. وبّين 
ا  أنــه ال يمكــن عــودة مرّحــل مــن البحريــن نهائيًّ
ألننــا نمتلــك قاعــدة بيانــات مــن البصمــة وأي 
محاولة من الدخول يمسك به، إذ يتم اإلمساك 
لدخولهــم  ا  أســبوعيًّ حــاالت   5 بنحــو  ــا  حاليًّ
للبحريــن، وذلــك لوجــود مملكــة البحريــن علــى 
قاعــدة بيانــات تحتــوي علــى 11 مليــون بصمة 
من 11 سنة. وبين أن مملكة البحرين لديها 22 
ســفارة وأن اإلشــكالية تقع في عدة دول، لعدم 
وجــود ســفارات بقربهــم، ممــا ســيصعب عليهم 
المصادقــة علــى عمليــة تطبيــق شــهادة حســن 

السيرة والسلوك.
وقــال: “نحــن لســنا ضــد حمايــة المجتمــع وأن 
اشــتراط وجــود الشــهادة يعطي إحساًســا زائًفا 
بالحمايــة، وســوف يشــكل عقبــة للمســتثمرين، 

خميس الرميحي منطلقا لمنصة المقرر وهذا بصراحة نقوله لكي ال نكون مالمين”.

دراسة إليجاد منطقة جديدة الستخراج الرمال
ــار ــ ــ ــع ــ ــ ــدي اإلنــــــتــــــاج واألس ــ ــحـ ــ ــه تـ ــ ــ ــواج ــ ــ ــن ت ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ ال

أعضــاء  أعــاد  التوالــي  علــى  الثانيــة  للمــرة 
مجلــس الشــورى مناقشــة التقريــر التكميلــي 
بخصــوص  والبيئــة  العامــة  المرافــق  للجنــة 
مشــروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 
رقــم )37( لســنة 2014 بشــأن تنظيــم عمليــة 
وذلــك  وبيعهــا،  البحريــة  الرمــال  اســتخراج 
خالفــا علــى المواد إلعادة النظــر فيها، والذي 
يســمح بنقــل الرمــال البحريــة خــارج حــدود 
إســتراتيجية  مشــاريع  أو  ألغــراض  المملكــة 
أو مشــتركة بيــن دول مجلــس التعاون لدول 

الخليج العربية.
وبّيــن وزير مجلســي الشــورى والنــواب غانم 
البوعينيــن أنــه يتــم البقاء علــى النص أفضل 

من زيادتها، وأن النص األصلي أفضل.
وقال “إن الجهات المعنية تعكف على دراسة 
الرمــال  إليجــاد منطقــة جديــدة الســتخراج 
مــن  تخلــو  المنطقــة  لكــون  وذلــك  البحريــة؛ 
الرمــال البحرية الكافية فــي الوقت الحالي”. 
أن  إلــى  المعــاودة  عــادل  الشــوري  وأشــار 

القانــون مهم لما تواجهــه مملكة البحرين من 
شــح بالرمــال واســتخراجه ممــا ســيترتب له 
آثار سلبية، والذي طلب بدوره أن يتم إعادة 
مــادة المشــروع إلــى اللجنــة إلعادة دراســته. 
وأردف الشــوري عبدالرحمــن جمشــير أن في 
الــدول المجاورة الرمال أســعارها عالية جدا، 

وأن فــي مملكــة البحريــن تواجــه محدوديــة 
في اإلنتاج وبأقل األسعار.

وقــال “إن الرمــال والكنكــري وغيرهــا ثــروة 
ويجــب المحافظــة عليهــا، ويجــب أن تكــون 
أســوة بباقــي الــدول كمــا يحــدث فــي مملكة 
حيــن  رســوما  هنــاك  أن  الســعودية  العربيــة 

يستخرج الرمل”.
وتســاءلت الشــورية دالل الزايد “ما القوانين 
الصــادرة التــي حددت بأنهــا مناطق محمية؟ 
ألننــا ملتزمــون اليــوم حين يتم وضــع قانون 
بــأن نكــون علــى درايــة بالمناطــق المحميــة 

لحماية البيئة”.

وكيل الزراعة والمدير العام لبلدية الشمالية

يتابع جلسة مجلس الشورى من شاشة العرض برواق البرلمان

7 يناير 2019 االثنين
غرة جمادى األولى 1440

قــال وزيــر شــؤون مجلســي الشــورى والنواب 
غانم البوعينين إن االستشــهاد )شــهادة حســن 
السيرة والسلوك( للعامل األجنبي كان موجودا 
فــي دولــة اإلمــارات مــن خــالل قــرار بمجلــس 
الــوزراء، وإن القــرار صــدر فــي 2018 وأوقــف 
في العام نفســه لصعوبة تطبيق مما استوجب 
وقــوف مشــاريع تعطــل إنشــاؤها علــى العامل 

أجنبي.
أنــه كلمــا تضيــق علــى شــيء تعطــي  وأردف 
مجــاال لآلخر التالعب والتهرب وســيتم تزوير 
حســن  علــى  للحصــول  اشــترطنا  إذ  األوراق، 

السيرة والسلوك.
فيمــا أشــارت الشــورية دالل الزايــد أن أبشــع 
الجرائــم من اغتصاب وقتل كانت بســبب تلك 

العمالــة األجنبيــة، التــي يتــم اكتشــافها بعدمــا 
يتم القبــض عليها، وبعد المحاكمة يكون هناك 
ســجل جنائي في دولتــه، فيجب أن يتم وضع 

شــهادة حسن السيرة والســلوك؛ ألنه من المهم 
أن يكــون األمــن واألمــان متواجديــن للمجتمع 

البحريني.

رفض مجلس الشــورى تشــريًعا يقضي بوجود 
شــهادة حســن ســيرة وســلوك للعامــل األجنبي 
عنــد اســتقدامه للعمــل فــي مملكــة البحريــن، 
حيــث مــّرر أعضــاء الشــورى توصيــة اللجنــة 
برفضهــا لبعــض التعديالت علــى قانون تنظيم 
اســتقدام  بتصاريــح  المتعلــق  العمــل  ســوق 

األجانب.
شــهادة  إن  ســلمان  جميلــة  الشــورية  وقالــت 
حســن الســيرة والســلوك مهمــة علــى األمن مع 
احترامي لكل عامل أجنبي لما يدفع من عجلة 
التنميــة فــي مملكــة البحريــن، إذ إن الكثير من 
الدول تعتبر صحيفة السوابق الجنائية مهمة.

وبينــت أن أســباب هيئــة تنظيــم ســوق العمــل 
بخصــوص أن ذلــك ســيكون إعاقة لالســتثمار، 

هذا ليس صحيح إنما سيكون أماًنا للمستثمر، 
وســيكون لجلــب عمالــة لديهــا ســجل إجرامي 
أضرار في البحرين وعلى المستثمر خصوصا.

 وأردفــت: “أنــا بحرينيــة ويطلــب مني شــهادة 
حســن ســيرة وســلوك، أليــس مــن األجــدى أن 

أطلبه من العامل األجنبي”.

ــيـــرة ــادة حـــســـن الـــسـ ــ ــهـ ــ صـــعـــوبـــة طـــلـــب شـ األجنبــي دون  البحرينــي  مــن  ســيرة  حســن  يطلبــون 

البوعينين: اإلمارات أوقفت االستشهاد سلمان: صحيفة السوابق الجنائية مهمة

وافــق مجلــس الشــورى علــى توصيــة اللجنة 
إلــى وضــع  يهــدف  بقانــون  برفــض مشــروع 
االشــتراطات الفنية والتصميمية لمشروعات 
خدمــات  مشــروعات  كانــت  ســواء  المبانــي 
اجتماعيــة أو صحيــة أو رياضيــة أو دينيــة 
ضمــن  يقــع  ذلــك  إن  وقالــت  ثقافيــة،  أو 
مســؤوليات األجهــزة الفنيــة بوزارة األشــغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وذلك 
بالتنســيق مــع الجهــات التي تقوم باإلشــراف 
على أنشــطة تلك المشــروعات، كما أن الغاية 
أرض  علــى  متحققــة  القانــون  مشــروع  مــن 
الواقــع. وبينــت الشــورية جهــاد الفاضــل أن 
د تشريعي وأن الغاية  التعديل التشريعي “تزيُّ

منه محققة على أرض الواقع”.
بالمنشــآت  ليســت  المشــكلة  أن  إلــى  ولفتــت 

الرياضيــة ســواء كانــت حكوميــة أو تجارية، 
إنمــا فــي قــدرة القائميــن على تلك المنشــآت، 
بمعاييــر  التزامهــم  علــى  الخاصــة  الســيما 
اإلســعافات  وبتوفيــر  والســالمة،  الصحــة 
األوليــة. ورأى وزيــر شــؤون المجلســين غانم 
البوعينين أن المادة تنظيمية والتعديل فني.

الفاضل: هل تلتزم الصاالت بتوفير اإلسعافات؟

تــال أميــن عام مجلس الشــورى المستشــار 
المجلــس  بيــان  العصفــور   أحمــد  أســامة 
والعشــرين  الثانيــة  الذكــرى  لمناســبة 
لتأســيس الحــرس الوطني، رفع من خالله 
أســمى آيــات التهاني  إلــى حضرة صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة 
عاهــل البالد، وإلى صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة رئيس 
الملكــي  الســمو  صاحــب  وإلــى  الــوزراء، 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــى 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 
لرئيس مجلــس الوزراء، وإلى الفريق أول 
الركــن ســمو الشــيخ محمــد بن عيســى آل 

خليفة رئيس الحرس.

تهنئة للحرس 
الوطني

وافــق مجلــس الشــورى على رفض مشــروع بقانــون يهدف إلى عدم الجــواز بعرض أي 
فيلــم أو إشــارة إلــى فيلــم أو إعــان تجــاري بصــورة ســينمائية فــي دور الســينما قبــل 

الترخيص بعرضه من لجنة مراقبة األفام السينمائية والمطبوعات.

األفــالم  تحديــد  إلــى  يهــدف  كمــا 
بأمــوال  تنتــج  التــي  والمطبوعــات 
إســرائيلية، وكذلك األفــالم أو المطبوعات 
التي ال تكون منتجة في إســرائيل، ولكنها 
ممولــة مــن شــركات أو شــخصيات تابعــة 
مســتترة  بأســماء  أو  الصهيونــي،  للكيــان 
غيــر معروفة ومــن غير اإلعالن عن الجهة 

الممولة.

وذكر الشوري علي العرادي بأن المواد من 
قانــون تنظيــم الصحافــة كفيلــة بما هدف 
لهــا هذا المشــروع، واعتقد بأن السياســية 

العامة واضحة.
وبيــن بــأن هــذا القانــون الحالي ســمعنا به 
منــذ ســنوات طويلــة أنــه ســيعدل، إذ إن 
العمل تغير وتطور وبحاجة إلى تعديالت؛ 

ألنه قديم.

اإلســرائيلية األفــام  عــرض  يحظــر  تشــريع  ســقوط 

العرادي: قانون الصحافة “قديم” ويجب تعديله

المعتـــــــذر عـــــن 
حضور الجلسة 
الرابعـــــــة بــدور 
االنعقــــاد األول 
الفصــــل  مــــــــــن 
التــشريعــــــــــــــي 

الخامس:
الخيــاط  جــــــــواد حبيـــــب  الشــوري   -

)السفر خارج المملكة(.

تغطية الجلسة: مروة خميس
تصوير: خليل ابراهيم

الخياط مسافر

فاطمة الكوهجي مع مستشار قانوني بالمجلسالحاجي والكعبي وسلمان ورمزي

جهاد الفاضل

علي العرادي  
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التقــى وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة 
جميــل حميــدان، النائــب أحمــد األنصــاري 
بالمحافظــة  الثالثــة  الدائــرة  ممثــل 
الجنوبيــة، أمــس، بمكتبــه بمبنــى الــوزارة، 
لبحــث ســبل تعزيــز التعــاون المشــترك بما 
التنمويــة  والمبــادرات  المشــاريع  يخــدم 
واالجتماعية.  وتم بحث عدد من القضايا 
فــي إطار المجاالت العمالية واالجتماعية، 
التــي من شــأنها تعزيز التعاون والتنســيق 
الســتكمال  والمجلــس؛  الــوزارة  بيــن 
المســيرة التنموية واالجتماعية، خصوصا 
فــي دعــم وتعزيــز العمــل الخيــري وتنميــة 
تنميــة  فــي  األهليــة  الجمعيــات  دور 
مجلــس  دور  حميــدان  المجتمع.وثّمــن 
النــواب فــي دعــم التشــريعات ذات الصلــة 
للــوزارة،  الدســتورية  باالختصاصــات 
إليجاد بعض المقترحات والمبادرات التي 
تعــّزز الجوانب التنمويــة والعمالية لألفراد 

وكافة شرائح المجتمع البحريني.

حميدان يناقش 
الواقع التنموي  

مع األنصاري

أعلــن وزيــر التربية والتعليم ماجد النعيمي عن فتح باب تســجيل الطلبة المســتجدين 
للعــام الدراســي المقبــل 2020 -  2019، وذلــك تنفيذا لما جاء في قانون رقم )27( لســنة 
2005 بشأن التعليم، والذي نص في مادته األولى على تحديد سن اإللزام في التعليم، 

وهو بلوغ سن السادسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميالدي.

 وأشــار إلــى أن التعليم األساســي حق لألطفال 
الذيــن يبلغــون السادســة من عمرهم فــي بداية 
العــام الدراســي، وعليــه فإن الــوزارة تفتح باب 
التســجيل للطلبة المســتجدين من مواليد شــهر 
ديســمبر 2012، وكذلك للطلبة من مواليد شــهر 
يناير 2013م وحتى 31 أغسطس 2013، مؤكدا 
أن الــوزارة ملتزمة بتوفيــر الخدمات التعليمية 
وفقــا لمــا جــاء فــي الدســتور والقانــون، بحيث 
يكــون التعليــم األساســي والثانــوي مجانيا في 

المدارس الحكومية.
وفــي هــذا اإلطــار، حددت الــوزارة صالــة وزارة 
التربية والتعليم بمدينة عيسى مكانا للتسجيل 
بــدءا مــن يــوم األحــد الموافــق 27 ينايــر 2019 
حتى يوم األربعاء الموافق 6 فبراير 2019، من 

الســاعة 8 صباحــا وحتــى 1 ظهــرا، وذلــك علــى 
النحو التالي:

مواليد ديسمبر 2012: التسجيل يوم األحد 27 
يناير  2019.

مواليــد ينايــر 2013: التســجيل يوم االثنين 28 
يناير  2019.

مواليــد فبرايــر 2013: التســجيل يــوم الثالثــاء 
29 يناير  2019.

مواليــد مــارس 2013: التســجيل يــوم األربعــاء 
30 يناير  2019.

مواليــد أبريــل 2013: التســجيل يــوم الخميس 
31 يناير  2019.

مواليــد مايــو 2013: التســجيل يــوم األحــد 3 
فبراير  2019.

مواليــد يونيو 2013: التســجيل يــوم االثنين 4 
فبراير  2019.

مواليــد يوليو 2013: التســجيل يــوم الثالثاء 5 
فبراير  2019.

مواليد أغسطس 2013: التسجيل يوم األربعاء 
6 فبراير  2019.

حضــور  التســجيل  عمليــة  إلتمــام  ويشــترط 
الطالــب شــخصيا مع ولي أمــره أو متولي أمره، 

مصطحبين معهما األوراق الثبوتية التالية:
شهادة الميالد األصلية للطفل وصورة منها.

البطاقــة الذكيــة األصليــة للطفــل وولــي أمــره 
وصورة منها )سارية المفعول(.

جواز الســفر األصلي للطفل وولي أمره وصورة 
منه )ساري المفعول(.

نسخة من اإلقامة سارية المفعول للطفل وولي 
أمره )لغير البحرينيين(.

وأهابــت الــوزارة بأولياء األمور الكــرام االلتزام 
بالتواريخ والمواعيد المحددة للتسجيل؛ تجنبا 

ألية إشكاالت.

2013 أغســطس  حتــى   2012 ديســمبر  مواليــد  يشــمل 

فتح تسجيل الطلبة للعام الدراسي المقبل

شكا ولي أمر طالبة بالصف السابع بالقسم البريطاني بإحدى المدارس الخاصة من تجاهل وزارة التربية والتعليم لطلبه بالتحقيق 
ا بعد  فــي تعمــد المدرســة ترســيب ابنتــه 3 مرات بذات الصف فضالً عــن تجاهل إدارة بالوزارة من تنفيذ وعــوده بترفيع الطالبة صفًّ

إبداء المدرسة استعدادها بالتعاون مع الطالبة.

وفــي تفاصيل الشــكوى قــال ولي األمر 
مشــكالت  عانــت  ابنتــه  إن  “البــالد”  لـــ 
وتصفية حســابات شخصية من جانب 
بمدرســتها  والمشــرفة  القســم  مديــر 
الســابقة وعانت من تعمدهما ترســيبها، 
وإن األمــر وصل لحــد القضايا الجنائية 
ضد المدرسة ومدير القسم والمشرفة.

الطالبــة  نقــل  حــاول  أنــه  واســتكمل 
لمدرســة أخــرى فــي الفصــل الثاني من 
العــام الدراســي الماضــي مــع اســتمرار 
التــي  المهينــة  والمعاملــة  المشــكالت 
التعليــم  إدارة  أن  إال  ابنتــه،  تلقتهــا 
الخــاص بالــوزارة طلبــت منــه االنتظــار 
لنهايــة العام الدراســي وكانــت النتيجة 

الرسوب.
وواصــل أنــه تقدم بطلــب للتحقيق في 
نتيجــة الطالبــة لــدى الــوزارة مــع نهاية 
لــم  أنــه  إال  الماضــي،  الدراســي  العــام 

يخرج بنتيجة غير الوعود.
مدرســة  إلــى  الطالبــة  نقــل  تــم  وتابــع 
خاصــة أخــرى، إال أنهــا لــم تنتظــم فــي 
واحــد  يــوم  وال  الجديــدة  المدرســة 
ورفضهــا بشــدة للعــودة لــذات الصــف، 
الجديــدة  المدرســة  إدارة  أن  مؤكــدا 
للصــف  الطالبــة  ترفيــع  بفكــرة  رحبــت 
الثامــن بعــد حصولهــا علــى خطــاب من 

الوزارة.
الترفيــع  خطــاب  بانتظــار  إنــه  وقــال 

منــذ شــهر يونيــو الماضي ولم يســتلمه 
الفصــل  نهايــة  قــرب  ومــع  اآلن  حتــى 
الدراســي األول ال تــزال الطالبــة تعاني 
تراجــع حالتهــا النفســية ودخولهــا فــي 
صدمــة عصبيــة، الفًتــا إلــى أن الوعــود 
التــي تلقاهــا منــذ مــا يزيــد عن 5 أشــهر 
لم يتحقق منها شــيء. وناشد ولي أمر 
الطالبــة رئيــس الوزراء صاحب الســمو 
بــن ســلمان ال  الملكــي األميــر خليفــة 
خليفــة ووزيــر التربيــة ماجــد النعيمــي 
النظــر فــي القضيــة خاصــة وأن الفصل 
علــى مشــارف االنتهــاء والطالبــة زادت 
حالتهــا النفســية ســوًءا جــراء مــا وقــع 

عليها من ضرر في المدرسة السابقة.

08local@albiladpress.com

االثنين
7 يناير 2019 
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ماجــد  والتعليــم  التربيــة  وزيــر  زار 
النعيمــي مطبعــة “برايلــو 650” التــي 
تعــد مــن أحــدث المطابــع اإللكترونية 
“برايــل”،  بلغــة  للطباعــة  المخصصــة 
الطلبــة  خدماتهــا  مــن  ويســتفيد 
الدمــج  مــدارس  فــي  المكفوفــون 
والمؤسســات  المعاهــد  مــن  وغيرهــا 
التعليميــة المختصة.وأكــد الوزيــر أن 
توفيــر مثــل هــذه المطبعــة المتطورة 
يأتــي في إطــار جهود الــوزارة لتنفيذ 

مــن  الســامية  الملكيــة  التوجيهــات 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة بضــرورة 
فــي  بالتعليــم  االرتقــاء  علــى  العمــل 
جميــع المراحــل الدراســية، والعنايــة 
بالطلبــة ذوي االحتياجــات الخاصــة، 
مشــيرا إلــى أن الــوزارة نجحــت فــي 
دمج الطلبة المكفوفين في المدارس 
كل  لهــم  وفــرت  أن  بعــد  الحكوميــة، 

اإلمكانات الالزمة.

النعيمي يزور مطبعة “برايلو 650”

“اإلسكان” تنفي دخول “مزايا المطور” حيز التنفيذ
ــرة الــمــقــبــلــة ــتـ ــفـ ــي الـ ــ ــج ف ــامـ ــرنـ ــبـ ــل الـ ــي ــاص ــف ــن ت ــ اإلعـــــــان ع

علــى  ردهــا  فــي  اإلســكان  وزارة  نفــت 
قنــوات  عبــر  لمواطنيــن  استفســارات 
التواصــل اإللكترونيــة بالــوزارة مــا صــرح 
بــه وزيــر اإلســكان باســم الحمــر فــي لقــاء 
األحــد  أمــس  محليــة  بصحيفــة  صحافــي 
حول دخول برنامج مزايا المطور )الســكن 
االجتماعــي( حيز التنفيذ اعتبارا من بداية 

العام الجاري.
وأشــار المواطنــون إلى أن الــوزارة أبلغتهم 
أن اإلعــالن عــن تفاصيــل البرنامج الجديد 
والتقديــم فيــه ســيتم فــي الفتــرة المقبلة، 
وأن مقــدار التمويــل المخصــص للخدمات 

سيحدد بناء على مقدار دخل المستفيد.
وجــاء فــي نــص تصريــح الوزيــر “أن مزايا 
بالفعــل، وأن  التنفيــذ  المطــور دخــل حيــز 
الــوزارة تعمــل بمبــدأ التــدرج فــي التطبيق 
الجــاري، حيــث  العــام  بدايــة  مــن  اعتبــارا 
يتــم اســتقبال الطلبات بشــكل يدوي؛ نظرا 
للحاجــة لفتــرة زمنيــة إضافيــة الســتكمال 
اإللكرتونــي؛  اإلســكانية  الخدمــات  نظــام 
كــون الــوزارة تعمــل علــى تطويــره بشــكل 

شامل وبمواردها الذاتية”.
ويأتــي هذا التصريح في الوقت الذي كان 
المطــور  مقــررا فيــه طــرح برنامــج مزايــا 
بدايــة العــام الجــاري، كما تــم إعالنه خالل 
فــي  المنعقــدة  الــوزراء  مجلــس  جلســة 

التاسع من أبريل العام الماضي.
يشــار إلــى أن برنامــج مزايــا المطــور وســع 
من شــريحة المســتحقين عبر خفض الحد 
األدنى لرواتبهم إلى 500 دينار ورفع الحد 
األقصــى إلــى 1500 دينار، إلــى جانب رفع 

الحد األعلى لعمر المستحق إلى 50 عاما.
وســيتيح البرنامج المطــور خدمات أخرى 
كتمويــل شــراء القســائم الســكنية وخدمة 
مــن اقتصارهــا علــى تمويــل  بــدال  البنــاء، 

الوحدات السكنية.
برنامــج  مــن  اســتفادوا  الذيــن  عــدد  وبلــغ 
الســكن االجتماعــي  منذ إطالقــه في العام 

2013 نحو 3408 مواطنين.

التمويل في “مزايا المطور” سيحدد بناء على الدخل

استقبل وزير اإلسكان باسم الحمر بمكتبه بديوان الوزارة النائب  «
زينب عبداألمير، حيث تم استعراض سبل التعاون بين وزارة 

اإلسكان ومجلس النواب لتنفيذ البرامج والمشاريع اإلسكانية 
التي تكفل توفير السكن المالئم للمواطنين. وتناول اللقاء 

خط سير المشاريع اإلسكانية قيد التنفيذ والمستقبلية، ورؤية 
الوزارة لتلبية الطلبات اإلسكانية المدرجة على قوائم االنتظار 

على مستوى محافظات المملكة. وعبرت النائب عبداألمير 
عن تقديرها لجهود الوزارة الرامية إلى حلحلة الملف اإلسكاني، 

مبدية استعدادها للتعاون مع الوزارة لتخطي تحديات هذا 
الملف المهم والمضي قدًما نحو تطبيق محاور الخطة 

اإلسكانية على أرض الواقع.

الحمر يستعرض المشاريع اإلسكانية مع عبداألمير

محرر الشؤون المحلية

ال تزيلوا 
التالل 

التاريخية

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

راشد الغائب

تيار
Û  العجــز هــو أجمــل إشــارة ربانيــة مــن هللا لإلنســان بــأن وقــت الدعــاء قد“

حان”.
جالل الدين الرومي

Û  تلقيت رســالة “واتســاب” أمس عن استعداد جرافات إلزالة تالل تاريخية
قديمة بأرض تقع بمنطقة الجنبية؛ من أجل الشــروع بوضع أساســات بناء 

مجمع بالمنطقة التجارية الجديدة.
Û  التــالل عاينــت المنطقــة المفتوحــة عصــرا. جرافــة واحــدة أمــام مئــات 

القديمــة. أكثرهــا مفتوح وبــال بقايا من حضارات قديمة بــادت عدا قناني 
مسكرات بمواقع مبعثرة وقاذورات وكالب ضالة.

Û  أستعجل الكتابة بالموضوع، لئال يؤول مصير التالل مثلما جرى مع مبنى
تاريخــي بمنطقــة الجفيــر، كان بيتــا للمقيم السياســي البريطاني، إذ كانت 

إرادة معول الهدم أقوى، واقتلعت “التراكتورات” أغلب المبنى.
Û  إن ملكية األرض ال تمنح صاحبها حق تملك اآلثار الموجودة على سطحها

أو باطنها، ويحظر إتالف اآلثار، وفقا لقانون صدر منذ العام 1995.
Û  جميــع اآلثــار مــن األمــوال العامــة. وأضع أكثــر من خط أحمــر تحت عبارة

“األموال العامة”، وال يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها.
Û  أليــس غريبا دهس القانــون، وعدم اإلصغاء لنداءات هيئة الثقافة واآلثار

لحمايــة تاريــخ البحريــن. ومن واجــب المعنيين -بجميع الســلطات- وضع 
يدهم بيد الهيئة، وإنفاذ القانون، وإال تحّولت التشريعات لحبر على ورق، 

نزهو بها بالمؤتمرات.

المنامة - المجلس األعلى للبيئة

ترأس الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى 
للبيئــة محمد بــن دينه اجتماعا أمس مع 
عــدد من الشــركات الوطنيــة الكبرى في 
صلــب،  ألبــا،  تطويــر،  )بابكــو،  البحريــن 
شركة الخليج للبتروكيماويات، وأسري( 
إلطالعهم على مشروع المجلس األعلى 
تطبيــق  عــن  الجديــد  الرقابــي  للبيئــة 
التدقيــق البيئــي علــى الشــركات، والذي 
يبــدأ فــي الشــهر الجاري.ويأتــي االجتماع 
الكبــرى؛  الوطنيــة  الشــركات  مــن  عــدد  مــع 
بوصفهــم شــركاء ذوي مســؤولية في حماية 
المشــاريع والبرامــج  المحليــة ودعــم  البيئــة 

المحققــة لذلــك الغــرض، حيــث تــم تعريفهــم 
بالبرنامج البيئي الرقابي والتدقيقي الجديد 

وكيفية العمل به وكل ما يختص به.
وتتضمن فكرة المشروع على تعيين شركات 
مــن  البيئيــة،  االستشــارات  فــي  متخصصــة 
ضمن قائمة الشركات المعتمدة لدى المجلس 
األعلــى للبيئة بحســب القرار الــوزاري رقم 4 
المكاتــب  عمــل  تنظيــم  بشــأن   2014 لســنة 
االستشــارية، لتقــوم بمراجعــة بيانات الرصد 
والرقابــة التي تقــوم بها الشــركات الصناعية 
والتحقــق مــن ســالمتها ومطابقتهــا للمعايير 

البيئية.

مشروع بيئي رقابي جديد على الشركات

ولــي أمر طالبــة لـ“^”: مصيــر ابنتي الدراســي معلق

9 أشهر بانتظار تنفيذ الوعود و“التربية” تتجاهل

المنامة - بنا

بأهميــة  التوعويــة  لجهودهــا  اســتمرارا 
قطــاع الفضــاء وضمــن برامجهــا الخاصــة 
الوطنيــة  الهيئــة  نظمــت  المعرفــة،  بنقــل 
لعلــوم الفضــاء وبرعاية وزيــر المواصالت 
واالتصــاالت كمــال بــن أحمد محمــد دورة 
الحكوميــة  الجهــات  مــن  لعــدد  تدريبيــة 
ومؤسســات التعليــم العالــي الوطنية ذات 
وذلــك  الفضائيــة،  بالتطبيقــات  العالقــة 
العالميــة  الشــركات  إحــدى  مــع  بالتعــاون 

الرائدة في هذا المجال. 
وأوضــح الرئيــس التنفيــذي للهيئــة محمد 
االســتراتيجية  الخطــة  أن  العســيري 
مجموعــة  أطلقــت   2019-2023 للهيئــة 
ومــن  أهدافهــا  لتحقيــق  المبــادرات  مــن 
بينهــا بنــاء القــدرات الوطنيــة فــي مجــال 
الفضــاء عموما، وفي مجال “نقل المعرفة” 
خصوصا؛ سعيا من الهيئة لتمكين مختلف 
أصحــاب المصلحة من تحقيق االســتغالل 
األمثــل للبيانــات والصــور الفضائيــة التــي 

توفرهــا الهيئــة، حيــث وجهــت الدعــوات 
للجهات المعنية لترشيح ممثليها للمشاركة 
في هذه الدورة التدريبية، والتي ستنطلق 

يوم 7 يناير 2019 وتستمر لعدة أيام. 
المشــاركين  لتعريــف  الــدورة  وتهــدف 
والبرمجيــات  التقنيــات  أحــدث  علــى 
والصــور  البيانــات  لتحليــل  المســتخدمة 
الفضائية وتحويلها إلى معلومات مناســبة 
لالســتخدام فــي مجــاالت عملهــم وربطهــا 

بمختلف المشاريع والخدمات التي تتولى 
تلك الجهات تنفيذها.

كما بين العســيري أن هذه الدورة ســتأهل 
الجهــات  مرئيــات  لتقديــم  المشــاركين 
مــن  االحتياجــات  حــول  يمثلونهــا  التــي 
المعلومــات الفضائيــة التــي تتناســب مــع 
طبيعــة أعمالهــم وتلبــي تطلعاتهــم لتتولى 
الهيئة بعد ذلك السعي لتحقيقها من خالل 

مشاريعها المتنوعة. 
بالتأكيــد علــى أهميــة  العســيري  واختتــم 
علوم الفضاء في تحقيق التنمية الشــاملة 
البحــث  تعزيــز  عبــر  للــدول  والمســتدامة 
العلمــي ودعــم االبــداع وتحفيــز االبتــكار، 
مثنيــا علــى التعــاون الوثيــق بيــن الهيئــة 
وكل مــن جامعة البحرين وجامعة الخليج 
العربي وكليــة البحرين التقنية “بوليتكنك 
البحرين”، إضافة لعدد من المراكز البحثية 
المتخصصــة ووكاالت الفضــاء الخليجيــة 

والعربية والعالمية.

وزير المواصالت واالتصاالت 

التعريــف بأحــدث التقنيــات وتحويلهــا إلــى معلومات

“علوم الفضاء” تنفذ برنامجا تدريبيا

ليلى مال اهلل
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براءة طبيب من عمليات ترقيع غشاء بكارة
ــة اإلداريــــــــة تــعــيــده إلــــى الــعــمــل فـــي “الــصــحــة” ــم ــك ــح ــم ال

قضــت المحكمــة الكبــرى المدنيــة األولى )الدائــرة اإلدارية( بإلغاء قرار صادر مــن المجلس األعلى للصحة ولجنــة تأديبية في وزارة 
الصحة بفصل طبيب من عمله، والذي كان متهما بجريمتي إدارة مكان خاص كعيادة وتقديم خدمات صحية “ترقيع غشاء البكارة” 
من دون ترخيص للتهمتين، بعد تبرئة محكمة االســتئناف له مما نســب إليه من اتهامات، وأمرت المحكمة بإعادة اســمه مجددا في 

سجالت الهيئة، وإلغاء قرار وزارة الصحة بإنهاء خدمته.

وذكــرت المحكمة أن وقائع الدعوى تتمثل 
والمتخصــص  “الطبيــب”  المدعــي  أن  فــي 
متهمــا  كان  والــوالدة،  النســاء  بأمــراض 
بإجرائــه عمليــة ترقيــع غشــاء بــكارة دون 
الجهــة  مــن  ترخيــص  علــى  الحصــول 
مــكان  بــإدارة  وآخــر  وقيامــه  المختصــة، 
خــاص كعيــادة دون ترخيــص مــن الجهــة 
للمحاكمــة  إحالتهمــا  وتمــت  المختصــة، 
درجــة  أول  محكمــة  ونظــرت  الجنائيــة، 
تهمــة  مــن  ببراءتهمــا  وقضــت  الدعــوى 
إدارة مــكان خــاص كعيــادة دون ترخيــص 
مــن الجهــة المختصــة، وحكمــت بمعاقبتها 
تهمــة  عــن  واحــدة  ســنة  لمــدة  بالحبــس 
تقديم خدمات صحية دون الحصول على 

ترخيص من الجهة المختصة.
وأضافت أنه بناء على الحكم سالف البيان 
للمرخــص  التأديبيــة  اللجنــة  قــرار  صــدر 
لهــم بمزاولــة مهنــة الطــب البشــري وطــب 
مهنــة  مزاولــة  ترخيــص  بإلغــاء  األســنان 
الطب البشــري وشطب اســمه من سجالت 
الهيئــة؛ نظــرا لمــا نســب إليه مــن مخالفات 

مهنيــة تتعلــق بتجــاوز حــدود الترخيــص 
الممنوح له، وإنشاء وإدارة عيادة من دون 
مــن  صحيــة  خدمــات  وتقديــم  ترخيــص، 
دون ترخيــص، واعتمــد المجلــس األعلــى 
للصحــة قرار اللجنة التأديبية، وصدر قرار 
وزارة الصحــة - بإنهــاء خدماتــه من العمل 

كطبيب لدى الوزارة.
لكــن فــي بتاريــخ 25 أبريــل 2018 قضــت 
المحكمــة االســتئنافية بإلغــاء حكــم أول 
درجــة وقضت مجددا ببراءة المدعي مما 
ُأســند إليــه مــن اتهــام؛ وذلــك بعــد تقديــم 

مصطنعــة  الواقعــة  أن  وإثبــات  الدالئــل 
الطبيــب  طالــب  وعليــه  حقيقــة،  وغيــر 
بإعادتــه مــرة أخــرى للعمــل، إال أن طلبــه 

قوبل بالرفض.
وأشــارت محكمــة االســتئناف حينهــا فــي 
أســباب براءته إلــى أن القوانين والقرارات 
المنظمــة لمزاولــة مهنــة الطــب البشــري قد 
خلــت تمامــا من أية نصــوص تمنع األطباء 
وحمــل  الصحيــة  الخدمــات  تقديــم  مــن 
المستشــفيات  خــارج  الطبيــة  أدواتهــم 
والمراكــز الصحيــة العامــة والخاصــة، كمــا 

خلــت من وجوب حصولهــم على ترخيص 
بذلــك، وهي الجريمة التي أســندت النيابة 
العامــة للمســتأنف ارتكابهــا، فضــال عــن أن 
المســتأنف غير مخاطب بنــص المادة )19( 
من المرســوم بقانون رقم )7( لســنة 1989، 
والتــي تنــص علــى أنــه ال يحــق ألي طبيب 
وصــف دواء بقصــد إجهاض امــرأة حامل؛ 
لعــدم ارتكابــه الفعــل المؤثــم بموجــب تلك 
بإلغــاء  القضــاء  معــه  يتعيــن  بمــا  المــادة، 
الحكم المســتأنف والقضــاء مجددا ببراءة 

المستأنف مما ُأسند إليه من اتهام.
وبينت المحكمة اإلدارية أن الدعوى خلت 
تمامــا ممــا يفيــد الطعن بالتمييــز على ذلك 
باتــا،  حكمــا  صــار  فقــد  وبالتالــي  الحكــم، 
األمــر الــذي يغــدو معــه القــراران المطعون 
الــذي  القانونــي  ســببهما  فاقديــن  عليهمــا 
يقوى على حملهما، وأنه وفقا لحكم المادة 
)309( مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة أن 
للحكــم الجنائي البات الصادر من المحكمة 
الجنائيــة بالبــراءة أو باإلدانة حجية تلتزم 
بهــا المحاكم المدنية فــي الدعاوى التي لم 
يكــن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق 
بوقــوع الجريمــة، ويكــون للحكــم بالبراءة 
هذه الحجية، األمر الذي ينهار معه السبب 
الذي استندت إليه جهة اإلدارة في إصدار 

قراريها المطعون عليهما.

دانت المحكمة الكبرى الجنائية األولى متهمين عربيين غيابيا؛ نظرا لهروبهما خارج البالد بعد 
ارتكابهمــا واقعــة تزوير مســتندات رســمية وخاصة، تمكن أحدهما علــى إثرها من االدعاء بأنه 
طبيب وتقدم بطلب قرض ألحد البنوك واستولى على األموال التي حصل بسببها على سيارة 
مــن طــراز الندكــروزر، إذ تمكــن مــن بيعهــا بواســطة المتهــم الثاني فــي دولة عربيــة أخرى بعد 
إخراجها من المملكة، وقضت بمعاقبة األول منهما بالســجن لمدة 10 ســنوات، وبســجن الثاني 
لمدة 3 ســنوات، وأمرت بإبعادهما نهائيا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة 

المحررات المزورة المستخدمة في الواقعة.

بحكــم  جــاءت  حســبما  التفاصيــل  وتشــير 
المحكمــة إلــى أن البنــك المجني عليــه كان قد 
أبلــغ مركــزا للشــرطة بتلقــي منــدوب المبيعات 
في البنك العام 2013 اتصاال من أحد موظفي 
شــركة ســيارات، والــذي أخبــره بوجــود المتهم 
شــراء  فــي  يرغــب  وأنــه  الشــركة،  فــي  األول 
ســيارة وتمويلهــا عن طريــق البنك، فطلب منه 

الحضور لمقر البنك.
وفي البنك قدم المتهم األول للموظف شــهادة 
تفيد بأنه يعمل طبيبا في مستشفى السلمانية 

دينــار،   3000 يبلــغ  شــهري  براتــب  الطبــي 
وقــدم كشــف حســاب بنكــي منســوب صــدوره 
لبنــك آخــر، ومســتخرج قــارئ بيانــات البطاقة 
الذكيــة، إال أنــه ثبــت فــي وقــت الحــق بتقريــر 
قســم أبحــاث التزييف والتزويــر أن المحررين 
مــزوران، وبيــان تســعيرة الســيارة التي يرغب 

في شرائها.
األوراق  اســتلم  الموظــف  أن  إلــى  وأشــارت 
وجعــل المتهــم األول يوقــع علــى أوراق البنــك 
لطلــب الحصــول علــى قــرض بقيمــة الســيارة، 

وبعــد االنتهــاء من اإلجــراءات تمــت الموافقة 
على القرض واستلم المتهم السيارة.

قــام  الثانــي  المتهــم  أن  التحريــات  وبينــت 
بتسليم الســيارة لسائق شاحنة “سطحة”؛ لكي 
يتــم توصيلهــا إلــى دولــة عربيــة مقابــل 1000 
دوالر مــن المتســلم للســيارة هنــاك، وغــادر بهــا 
البحريــن عبــر منفــذ جســر الملك فهــد بتوكيل 
مــن مالكهــا -المتهــم األول- الــذي غــادر البــالد 

عائدا إلى بالده.
كمــا كشــفت التحريــات أن المتهــم الثانــي كان 
قد تمكن من إخراج عدد 3 ســيارات بالطريقة 
نفسها من مملكة البحرين إلى شخص متواجد 
في ذلك البلد مستخدما الوسيلة نفسها، بحيث 
يحصــل مالــك الســيارة على مبلغ مقابــل بيعها 
ألفــراد خــارج مملكة البحريــن ويهرب دون أن 
يسدد قيمتها للبنك، وعندما استعلم البنك عن 
المتهــم األول فــي المستشــفى الــذي ادعى أنه 
طبيب فيه، أخبره قســم الموارد البشــرية بأنه 
ال يوجد لديهم طبيب بهذا االسم، وأن األوراق 

المعروضة عليهم مزورة قطعا.

األولــى  الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  حكمــت 
المخــدرة  المــواد  وتعاطــي  بيــع  قضيــة  فــي 
والمؤثــرات العقليــة تضــم 4 متهميــن؛ بســجن 
المتهــم األول لمــدة 15 عامــا وأمــرت بتغريمــه 
5000 دينــار، والمتهــم الثانــي 10 ســنوات، كما 
قضــت بحبســهما 6 أشــهر إضافيــة وتغريم كل 
منهمــا مبلغ 100 دينار؛ لبيعهما المواد المخدرة 
عاقبــت  كمــا  صوتيــة.  ذخائــر  وحيازتهمــا 
المتهمين الثالث والرابع بســجنهما 10 ســنوات 
وأمــرت بتغريــم كل منهما 5000 دينار، وأمرت 
بإبعــاد المتهم األول )خليجــي( عن البالد عقب 

تنفيذ العقوبة، ومصادرة المضبوطات.
فــي  الواقعــة تتحصــل  المحكمــة أن  وأفــادت 
أن معلومــات كانــت وردت إلــى نقيــب بــإدارة 
شــبكة  وجــود  مفادهــا  المخــدرات،  مكافحــة 
داخــل  المخــدرة  المــواد  ترويــج  علــى  تعمــل 
البحريــن، فكلــف ضابطــان برتبــة مــالزم أول 

بإجراء التحريات الالزمة حولها.

وتوصلــت التحريــات إلــى أن الشــبكة يديرهــا 
لــكل  فاســتصدر  الجنســية،  خليجــي  شــخص 
منهم إذنا من النيابة العامة لضبطهم وتفتيش 
تولــى  لــأذون  ونفــاذا  ومســاكنهم،  شــخصهم 

تنفيذ اإلذن الصادر بحق المتهمين.
وأشــارت إلى أنه عندما تم التوجه إلى مســكن 
المتهــم الرابع )23 عامــا( عثر بداخله في غرفة 
نومه على قطعة كبيرة لمادة داكنة ثبت معمليا 
أنها لمادة الحشيش المخدر وكوب زجاجي به 
مادة كرســتالية ثبت معمليا أنها المؤثر العقلي 
)الشــبو( وميــزان حســاس وســكاكين وأكيــاس 
بها آثار لمادة الحشيش، وأقر المتهم بحيازتها 
لبيعهــا وتعاطيهــا ويتحصــل عليها مــن المتهم 

األول )33 عاما(.
المتهــم  لمســكن  المــالزم توجــه  أن  وأضافــت 
الثالــث )35 عامــا(، وعندهــا تــم إبصــار المتهــم 
الخليجي يستلم من المتهم الثالث ويغادر من 
المــكان، تتبعــه مــالزم أول وعنــد توقيفــه أقــر 
باســتالمه مــادة الحشــيش من المتهــم الثالث، 
وأثناء تفتيش سيارته عثر فيها على علبة بها 

طلقــات ســالح هوائــي ثبــت فنيــا أنهــا تحتوي 
علــى 600 مقــذوف مخروطــي بمقدمــة مدببة 
علــى  وبالقبــض  الهوائيــة.   بالبنــادق  خاصــة 
المتهم الثالث وبتفتيش مســكنه عثر فيه على 
قطعــة كبيرة ثبت معمليا أنها لمادة الحشــيش 
المخــدرة، وأقــر ببيع وتعاطــي المخدرات وأنه 

يتحصل عليها من المتهم األول.
وتابعــت أنــه بتنفيــذ اإلذن الصــادر مــن النيابة 
وبتفتيــش ســكن المتهم الثانــي )47 عاما( عثر 
فيــه علــى كيــس بداخلة مــادة كرســتالية ثبت 
بأنهــا “الشــبو” و4 قطع اتضــح معمليا أنها مادة 
الحشــيش المخدر وميزان حساس و4 سجائر 
و3 ســكاكين ومقصيــن وقطعــة حديــد عليهــا 
جميعا آثار ثبت أنها لمادة الحشيش المخدرة، 
فضــال عــن ضبط عــدد 13 طلقة ثبــت فنيا أنها 
ذخائــر صوتية )خلبية( مــن دون مقذوف عيار 
7.62 ملــم وتبين صالحيتها لالســتعمال، وأقر 
المتهــم الثانــي بأنــه يحوز المضبوطــات بقصد 
المتهــم  مــن  عليهــا  والتعاطــي وحصــل  البيــع 

األول.

أحدهما “طبيب” ضحك على بنك واســتولى على القرض صوتيـــة طلقـــات  علـــى  متهميـــن  بحـــوزة  ضبـــط 

عربيان يهربان “الندكروزر” للخارج 10 و15 سنوات لعصابة مخدرات يتزعمها خليجي

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة ثالثة متهمين بقضية تدرب على استعمال األسلحة والمتفجرات في الجمهورية 
اإليرانية بقصد تنفيذ جرائم إرهابية في مملكة البحرين؛ بسجن المتهم األول لمدة 5 سنوات، فيما سجنت اثنين آخرين 

لمدة 10 سنوات، عما أسند إليهم من اتهامات.

وقالــت المحكمــة فــي أســباب حكمها 
إنهــا اطمأنــت إلــى اعترافــات المتهــم 
صريحــة  جــاءت  إنهــا  إذ  األول، 
وواضحــة ال لبــس فيهــا وال غمــوض 
فــي اقترافــه للجريمــة المســندة إليه، 
ممــا ينــم على أنــه قد صدر عــن إرادة 
أي شــبهة  مــن  حــرة وواعيــة خاليــة 
إكــراه ماديــة أو معنويــة كانــت، ومن 
ثم ال يكون دفع وكيله المحامي قائما 

على أي أساس يعتد به.
وأوضحــت أن الواقعــة تتحصــل فــي 
قيــام المتهم الثالــث )35 عاما - مقيم 
خــارج مملكة البحريــن( بالتواصل مع 

وتجنيــده  عامــا(   32( الثانــي  المتهــم 
داخــل  اإلرهابيــة  لتنفيــذ مخططاتــه 
البــالد عــن طريــق التدريــب عســكريا 
على صناعــة واســتخدام المتفجرات 
فــي  الناريــة  األســلحة  واســتخدام 
والعبــوات  المــواد  وإخفــاء  إيــران 
التــي  الناريــة  واألســلحة  المتفجــرة 
يقــوم بتهريبهــا داخــل البالد وإنشــاء 
مخــازن إلخفائها لحيــن توزيعها على 
عناصــره األخــرى لتنفيــذ مخططاتــه 
اإلرهابية الســتهداف مركبات القوات 
األمــن؛  رجــال  واســتهداف  األمنيــة 
ممارســة  مــن  الســلطات  منــع  بهــدف 

أعمالها وإشاعة الفوضى في البالد.
قــام  الثالــث  المتهــم  أن  وأضافــت 
بتكليــف المتهم الثاني بتجنيد العديد 
ذلــك  لتنفيــذ  لمعاونتــه  العناصــر  مــن 
لتلقيهــم  وأيضــا  اإلرهابــي  المخطــط 
تدريبــات عســكرية فــي إيــران، حيث 
تمكن المتهم الثاني من تجنيد المتهم 
األول )46 عامــا(، حيــث قامــا بالســفر 
إلــى إيــران في العــام 2015، بتنســيق 
ومســاعدة ودعــم للقيــادات اإلرهابية 
خــارج البحرين، كما خضعا للتدريبات 
اســتخدام  كيفيــة  علــى  العســكرية 
األســلحة النارية وتصنيع واســتخدام 

المتفجــرات، وكان ذلــك فــي غضــون 
العــام 2015، فــي المعســكرات التابعة 
بهــدف  اإليرانــي؛  الثــوري  للحــرس 
تجهيز المتهمين األول والثاني للقيام 
بعمليات إرهابية مستقبلية في مملكة 
البحرين، وبســؤال المتهم األول حول 

الواقعة اعترف تفصيال بها.
وحســب حكم المحكمة، فإنه قد ثبت 

فــي  الثالثــة  المدانيــن  أن  يقينــا  لهــا 
غضون العام 2015، ارتكبوا اآلتي:

علــى  تــدرب  األول:  المتهــم  أوال: 
استعمال األسلحة والمفرقعات بقصد 
ارتــكاب جرائــم إرهابيــة فــي مملكــة 
البحريــن، وذلــك بــأن تلقــى تدريبــات 
األســلحة  اســتعمال  علــى  عســكرية 
وكيفية فكها وتركيبها وطرق الرماية 

عليها وعلى أنــواع العبوات المفرقعة 
فــي  وتفجيرهــا  زراعتهــا  وكيفيــة 
جمهورية إيران بقصد ارتكاب جرائم 

إرهابية في مملكة البحرين.
والثالــث:  الثانــي  المتهمــان  ثانيــا: 
اشتركا مع آخرين مجهولين بطريقي 
جريمــة  فــي  والمســاعدة  االتفــاق 
تدريــب المتهــم األول على اســتعمال 
فــي  المبينــة  والمفرقعــات  األســلحة 
البنــد أوال وذلــك بــأن اتفقــا معــه على 
علــى  إيــران  جمهوريــة  فــي  تدريبــه 
اســتعمال تلــك األســلحة والمفرقعات 
إرهابيــة  جرائــم  ارتــكاب  بقصــد 
المتهــم  لــه  ووفــر  البحريــن  بمملكــة 
الثالــث تكاليــف تذاكــر الســفر وتمــت 
االتفــاق  ذلــك  علــى  بنــاء  الجريمــة 
وتلك المســاعدة؛ وذلك تنفيذا لغرض 

إرهابي.

السجن 5 و10 سنوات لمتدربين على أسلحة بإيران

التقرير الطبي يؤخر الحكم على القاتل المأجور
حديديـــة بمطرقـــة  ضربـــات   8 بواســـطة  حتفهمـــا  لقيـــا  آســـيويان 

أرجــأت المحكمة الكبــرى الجنائية األولى للمرة 
السادســة محاكمــة شــاب “24 عامــا” تجــرد مــن 
إنســانيته ألجــل بضعــة دنانيــر يتحصــل عليهــا 
مــن خــالل قتــل العمال اآلســيويين غــدرا، ممن 
يتصــادف وجودهم فــي المنطقــة التي يتجول 
فيهــا بحثــا عــن ضحيتــه، وراح ضحيتــه علــى 
األقــل اثنيــن لقيــا حتفهمــا بواســطة 8 ضربــات 
بمطرقة حديدية، هشــم بها رأســيهما، واعترف 
بمــا نســب إليه مــن جرائم قتل، مبــررا ذلك بأنه 

لــن يســأل عــن اآلســيويين أي أحــد علــى حــد 
إحالــة  بشــأن  الســابق  لقرارهــا  وذلــك  تعبيــره؛ 
المتهــم للطب النفســي وانتظــار التقرير النهائي 
بشــأنه، مع األمر باستمرار حبسه لحين الجلسة 

القادمة المقررة في 15 يناير الجاري.
وكانــت النيابــة العامــة أحالت القاتــل للمحاكمة 
مــارس  شــهري  فــي غضــون  أنــه  اعتبــار  علــى 
وأبريــل 2018 ليــال، أوال: ارتكــب جنايــة القتــل 
عمدا مع ســبق اإلصرار، وذلك تســهيال الرتكاب 
جريمــة أخــرى بــأن قتــل عمــدا المجنــي عليهما 

األول والثانــي مع ســبق اإلصــرار بأن بيت النية 
علــى قتلهما وأعد لذلــك أداة الجريمة “مطرقة” 
وتوجــه إليهما وقام بضرب كل منهما من 7 إلى 
المطرقــة تجــاه رأس كل  8 ضربــات بواســطة 
منهمــا قاصــدا مــن ذلــك إزهــاق روحيهمــا، وبلغ 
مقصــده بــأن أحــدث بــه اإلصابــات الموصوفــة 
بالتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياة كل 
منهمــا، وقــد ارتكبــت هاتين الجنايتين تســهيال 
الرتــكاب جريمة ســرقة كل مــن المجني عليهما 
ســرق  والزمــان  المــكان  ذات  فــي  بأنــه  وذلــك 

المنقــوالت المبينة بــاألوراق والمملوكة للمجني 
عليهما.

بــاألوراق  المبينــة  المنقــوالت  ســرق  ثانيــا: 
والمملوكــة للمجني عليــه الثالث بطريق اإلكراه 
الواقــع عليــه بــأن اصطدم بــه بســيارته، فاندفع 
المجني عليه محاصرا بين تلك السيارة وأخرى 
مشــلول الحركة والمقاومة مما مكن المتهم من 

سرقة المنقوالت والفرار بها.
ثالثــا: حــاز وأحرز البلطة “فأس معدني” المبينة 

باألوراق.

المنامة- وزارة الداخلية

أمــس  الســواحل  خفــر  قائــد  اســتقبل 
القــوات  قائــد  الســواحل  خفــر  بقيــادة 
البحريــة في القيادة المركزية األميركية 
وقائد األســطول الخامــس. ورحب قائد 
خفــر الســواحل بقائــد القــوات البحريــة 

فــي القيــادة المركزيــة األميركيــة وقائد 
األســطول الخامــس، منوهــا إلــى أهميــة 
تبــادل مثــل هــذه الزيــارات التــي تســهم 
فــي تعزيــز التعــاون األمني فــي المجال 

البحري وتطوير السبل الكفيلة بدعمه.

تنسيق أمني بين خفر السواحل واألسطول الخامس

Û  أقــّدر لمجلــس بلدي المحرق، انتقاده الحاد لمضار تغول عدادات المواقف
فــي الشــوارع التجاريــة المتقاطعــة مــع األحياء الســكنية، وأثرها الســلبي 

على أهالي المناطق المختلفة، خصوًصا ذات البنية التحتية القديمة.
Û  وكانت وزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني قد أعلنت

أخيــًرا، إقامــة 160 جهــاز عــداد وقــوف تغطــي 2400 موقــف بمحافظتــي 
الجنوبيــة والمحــرق، بكلفــة 388 ألــف دينــار، مبــررة بأنــه سيســهم بزيــادة 
زيــادة  خــالل  مــن  الســيارات  لمواقــف  االســتيعابية  الطاقــة  اســتعمال 
اســتعمالها، وتوفــر عــددا كافيا منها، باإلضافة لتنشــيط الحركــة التجارية 

وتخفيف االزدحام، ومنع احتكارها.
Û  ولطالمــا أثيــر الحديــث مــراًرا عــن مضار شــح مواقــف الســيارات، وآثارها

السيئة على الحياة االجتماعية، وعلى التركيبة السكانية ألهالي المناطق 
األصلية، والتي نفر منها الكثيرون ألسباب متنوعة، شح المواقف أحدها، 
مقترحين بذلك حلواًل مقنعة، منها استمالك األراضي والبيوت، وتحويلها 
لمواقف عامة، إنشــاء شــركة حكومية لمواقف الســيارات، االســتفادة من 

األرصفة العريضة، أو غير المبلطة.
Û  ويأخذنــا التوجــه الكثيف نحــو تركيب عدادات المواقــف كحل من جانب

واحــد، إلــى التوجــه القســري للمواطنين نحو الحلــول غيــر المكلفة، وغير 
اآلمنــة لمركباتهــم بــذات الوقــت، كركنهــا فــي المناطــق البعيدة، وحشــرها 

بالشوارع الضيقة، بصورة قد تعرضها للتلفيات، وللسرقات المختلفة.
Û  جيب المواطن ليس حاًل، والرسوم مهما تعاظم ريعها، ستكون وبااًل على

مجتمعنــا، الغــارق بالديون، واألزمات المالية، والغالء المســتفحل، البد أن 
تتجه الدولة نحو تحسين خططها االقتصادية، بداًل من هذا كله.

الرسوم 
ليست حاًل

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عباس إبراهيم 
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حالــة واحدة تــم تحويلهــا للقضاء منــذ تأســيس المجلس

معدل ترسيات المناقصات سنوًيا

أكد وزير اإلسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات باسم الحمر أن المجلس منذ تأسيسه قبل نحو 15 أو 16 عاًما لم يشهد إال حالة  واحدة فقط تم تحويلها 
للقضــاء أمــا جميــع الحــاالت األخــرى، فقــد تــم التعامــل معهــا بشــكل ودي  مــع مراعاة أي مالحظــات جادة من الشــركات المشــاركة فــي المناقصات وذلــك في إطار 

الشفافية  والوضوح وااللتزام بالقانون.

جــاء ذلــك فــي ورشــة عمــل تعريفية 
عــن المناقصــات والمزايــدات نظمتها 
جمعيــة ســيدات األعمــال البحرينية، 
وبالتعــاون  الحمــر  الوزيــر  برعايــة 
مــع غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن 
والمزايــدات.   المناقصــات  ومجلــس 
ولفــت الوزير إلى أن المجلس حافظ 
األربعــة  إلــى  الثالثــة  األعــوام  فــي 
الماضية على معدل 5 آالف مناقصة 
تقريًبــا ســنوًيا، وترســية نحــو ألفــي 
مناقصــة ســنويا بمعــدل 4 مليــارات 

دينار كمتوسط سنوي للمناقصات.
وأشــاد الحمر بدور المــرأة البحرينية 
فــي  التجــارة  واألعمــال  قطــاع  فــي 
تنشــيط االقتصــاد الوطنــي، مشــيرا 
علــى  إحصــاءات  حصــل  أنــه  إلــى 
ســريعة مــن وزير الصناعــة والتجارة 
أن  تؤكــد  الزيانــي،  زايــد  والســياحة 
الســجالت التجارية المملوكة للنساء 
إجمالــي  مــن   % مــن  18  ارتفعــت 
الســجالت فــي 2016 لتصــل إلــى 19 
فــي   % 23 لتبلــغ  بالعــام   2017،   %

.2018
ألنهــا  الورشــة؛  أهميــة  الوزيــر  وأكــد 
تخــص قطــاع  المؤسســات الصغيــرة 
مؤثــر  قطــاع  وهــو  والمتوســطة، 
البحرينــي،  االقتصــاد  فــي  ومهــم 
مشــيًدا  بمبادرة ســمو رئيــس الوزراء 
بصــدد تخصيــص 20 % علــى األقــل 
مــن المناقصــات للشــركات  الصغيــرة 

والمتوسطة.  
 بــدوره، أكــد األميــن المالــي بالغرفــة 
عــارف هجــرس حــرص الغرفــة على 
 تعريــف قطــاع المؤسســات الصغيرة 
المتاحــة  بالفــرص  والمتوســطة 
وتنميتهــا،  مشــيرا  أعمالــه  لتطويــر 
 % 90 نحــو  يمثــل  القطــاع  أن  إلــى 
الشــركات  البحرينيــة  إجمالــي  مــن 

المسجلة.  

جناحي: البحرين   

 تتأهب لرؤية شاملة

جمعيــة  رئيســة  طالبــت  جهتهــا،  مــن 
جناحــي  أحــالم  األعمــال  ســيدات 
الصغيــرة  المؤسســات  حصــة  بزيــادة 
والمتوســطة من المناقصات إلى 30 % 
أســوة  بــدول خليجيــة وعربيــة أخــرى، 
نســبة عادلــة  أنهــا  دبــي، مؤكــدة  مثــل 
مقارنــة بحجــم هــذه  المؤسســات فــي 
السوق ونسبتها من إجمالي السجالت، 
داعيــة الغرفــة إلــى  المســاهمة بفاعليــة 
في هذا الشــأن.  وأوضحت أن البحرين 
تتأهــب لتنفيــذ رؤيــة شــاملة من خالل 
فــرض ضريبــة القيمــة  المضافــة؛ لكــي 
أفضــل  بخدمــات  “مجتمعاتنــا  تحظــى 
ترتقــي إلــى مصاف أكثر الــدول تقدًما، 
المنطلــق يجــب االســتفادة   ومــن هــذا 
قطــاع  أمــام  المتاحــة  الفــرص  بــكل 
األعمــال”.  وقالــت جناحــي “إن تمكيــن 

المــرأة البحرينيــة ليــس شــعاًرا، وليــس 
هــي  الصدفــة،  وإنمــا  لمحــض  متــروًكا 
خطــة طريــق لهــا شــرعية ونهــج تبنتــه 
القيــادة بمــا تحملــه مــن أهــداف تغطى 
 الحياة اإلنســانية بأبعادهــا االقتصادية 
والبيئيــة  والثقافيــة  واالجتماعيــة 
والسياســية ، ووجودنا  اليوم كســيدات 
أعمــال ينــم عــن رغبتنــا الصادقــة فــي 
التعلــم والتعــرف علــى كل مــا هو متاح 
لنــا  ومــن شــأنه أن يفتــح أفــق وفــرص 

أعمال جديدة لنا ”.  
وأكدت جناحي على  أهمية نشر الوعي 
الصغيــرة  أصحــاب  المؤسســات  لــدى 
والمتوســطة وتشجيع سيدات األعمال 
تتيحــه    مــا  كل  مــن  االســتفادة  مــن 

البحرين من تسهيالت.   
شــرح  علــى  العمــل  ورشــة  واشــتملت 
المناقصــات  مجلــس  ألعمــال  مفصــل 
المختصيــن  جانــب  مــن  والمزايــدات 

الفنيــة  اإلدارات  وممثلــي  بالمجلــس 
والقانونيــة واإلجرائيــة، كمــا تــم عرض 
المخصصــة  الحكوميــة   المشــتريات 
والصغيــرة  المتوســطة  للمؤسســات 

والمتناهية الصغر. 

العريض: توعية وصقل   

خبرة “السيدات” 

اللجنــة  رئيــس  أكــدت  جهتهــا،  مــن   
العريــض  مريــم  بالجمعيــة  الثقافيــة 
أهميــة مثــل هــذه الــورش فــي توعيــة 
فــي  األعمــال  ســيدات  خبــرة  وصقــل 
مجال المناقصات والمزايدات؛ ليتمكن 
مــن مواجهــة التحديــات االقتصاديــة، 
المؤسســات  جانــب  الــى  والتواجــد 
الكبــرى فــي المجــاالت كافــة خصوصــا 
وأن العــام 2019 يمثــل تحديا للمنطقة 
القيمــة  ضريبــة  تطبيــق  بعــد  بالكامــل 

المضافة.

الوزير الحمر متوسطا المشاركين والمتحدثين بالورشة أمس

يدخل تطبيق قرار مجلس الوزراء بتخصيص نسبة 20 % من المشتريات 
المناقصــات  بمجلــس  والمتوســطة  الصغيــرة  للمؤسســات  الحكوميــة 
والمزايــدات فــي يونيــو المقبل في مرحلته األولى مــع 3 وزارات حكومية 

على أن تشمل جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية بحلول 2020.

وأبلغــت رئيــس قســم تطويــر األداء 
وزارة  فــي  الصناعــي  والنشــاط 
الصناعة والتجارة والســياحة، وســن 
هامــش  علــى  الصحافييــن  خلــف، 
ورشــة عمل تعريفية عــن المناقصات 
والمزايــدات أمس أن العمل جاٍر على 
ونحــن  اإللكترونــي،  الموقــع  تنفيــذ 
بمرحلــة وضــع المتطلبــات لتســجيل 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 

دون رسوم.
وأشــارت إلــى أن المنصــة المخصصة 
لتســجيل الشــركات ســيتم تجهيزهــا 
فــي الربــع األول مــن العــام الجــاري، 
متوقعة أن يبدأ تســجيل المؤسسات 
ســيتم  حيــث  المقبــل،  يونيــو  فــي 
الــذي  اإللكترونــي  الموقــع  تدشــين 
علــى  المؤسســات  هــذه  سيســاعد 
تصنيــف  وســيتم  التســجيل، 
والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 

فإنهــا  اجتازتهــا،  إذا  معينــة  بمعاييــر 
تحصــل علــى شــهادة تؤهلهــا للتقــدم 
الحكوميــة  المشــتريات  لبرنامــج 
لبرامــج  أو  الحكوميــة  بالمناقصــات 

أخرى مستقبال.
برامــج  طــرح  ســيتم  أنــه  وأضافــت 
تدريبيــة لهــذه للمؤسســات المســجلة 
بالتعــاون مــع “تمكيــن” لتأهيلهــا فــي 
المشــتريات  ســواء  البرامــج  هــذه 

الحكومية أو المناقصات األخرى.
التــي  الــوزارات  أن  إلــى  ولفتــت 
للبرنامــج،  األولــى  المرحلــة  ســتطبق 
والتجارة،اإلســكان،  الصناعــة  وهــي: 

واألشغال وشؤون البلديات.
لدراســة مســبقة،  أنــه وفقــا  وذكــرت 
الحكوميــة  الجهــات  بعــض  فــإن 
تعــدت مشــترياتها الـــ 20 %؛ لــذا تــم 
األدنــى  الحــد  لتكــون  النســبة  اقــرار 

للمشتريات.

تطبيق الـ 20 % من “المشتريات” في يونيو

عسكر - ألبا

ا من خالل تجاوز الهدف  حققــت شــركة ألمنيــوم البحريــن “ألبا”، التي ســتصبح قرًيبا أكبر مصهــر لأللمنيوم في العالم، رقًما قياســيًّ
ا. ويعتبر هذا اإلنتاج  ا، إذ حققت الشركة 1,011,101 طن متري سنويًّ الموضوع إلنتاجها لعام 2018 والبالغ مليون طن متري سنويًّ

ا خالل العام 2017. هو األعلى في تاريخ الشركة – بزيادة سنوية بلغت 3 % مقابل 981,016 طن متري سنويًّ

تيــم  للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
متــري  طــن  المليــون  تجــاوز  “إن  مــوري 
ألول مــرة فــي تاريــخ شــركة ألبــا، وهــو 
إنجــاز يحــق للبحريــن أن تفخــر بــه، لهــو 
المخلصــة.  العاملــة  القــوى  علــى  شــهادة 
إن تحقيــق هــذا اإلنجــاز لــم يكــن ممكًنــا 
لــوال التزامنــا الثابت نحو الســالمة. وأود 
فــي هــذا الصــدد أن أتقدم بجزيل الشــكر 
المقاوليــن  وعمــال  موظفينــا  لجميــع 
المســؤولية  درجــات  بأقصــى  لتحليهــم 
لتحقيــق هــذا اإلنجــاز. كمــا نتطلــع أيًضــا 
الســتكمال تشــغيل خط الصهر الســادس 
بنجاح خالل العام 2019، والذي ســيرفع 
الطاقــة اإلنتاجيــة الســنوية للشــركة إلــى 
ممــا  ا،  ســنويًّ متــري  طــن   1,500,000
ســيجعل ألبــا أكبــر مصهــر لأللمنيــوم فــي 

العالم”.
احتفــال  أقيــم  اإلنجــاز،  هــذا  وبمناســبة 
أعضــاء  حضــره  ألبــا،  واحــة  فــي  أمــس 

اإلداريــون  والمــدراء  التنفيــذي  الفريــق 
ومــدراء الدوائر والموظفون من مختلف 

الدوائر واألقسام.

ا أمس  أعلنت هيئة الكهرباء والماء رســميًّ
القيمــة  لضريبــة  ســتخضع  خدماتهــا  أن 
المضافة بنسبة 5 % جاء هذا اإلعالن من 
خالل رســائل البريد اإللكتروني والرسائل 
النصية القصيرة لمشتركيها. كما تم إرفاق 
شــهادة تســجيل ضريبــة القيمــة المضافة 

للهيئة في البريد اإللكتروني.
فــي  مصــادر  أكــدت  الســياق،  هــذا  وفــي 
ضريبــة  أن  “البــالد”  لـــصحيفة  الهيئــة 
القيمة المضافة بنســبة 5 % تشــمل جميع 
الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة )الكهربــاء 
والمــاء(، باســتثناء رســوم البلديــة ومبلــغ 
التأميــن عند فتح حســاب جديــد. وأكدوا 
أنهــا تشــمل جميــع الحســابات المدعومــة 

وغير المعتمدة للمواطنين والمقيمين.
مــن  الرغــم  علــى  أنــه  المصــادر  وذكــرت 
القيمــة  ضريبــة  أن  علــى  ينــص  اإلعــالن 
تطبيقهــا  ســيتم   %  5 البالغــة  المضافــة 

تكــون  فقــد ال   ،2019 ينايــر  مــن  اعتبــاًرا 
ســارية المفعول هذا الشهر نظًرا ألن األمر 
سيســتغرق بعــض الوقــت إلعــداد جميــع 
اإلجراءات والتقارير والحســابات الالزمة 
المصــادر  أكــدت  كمــا  الهيئــة.  نظــام  فــي 
ذاتها أنه ســيتم إخطار المشــتركين عندما 
تتــم جميــع الترتيبــات منوهــة أنــه ســيتم 

احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 
% بأثر رجعي.

يذكر أن صحيفة “البالد” كانت قد  نشرت 
أنــه ســيتم  الماضــي  5 ديســمبر   بتاريــخ 
علــى  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  فــرض 
فواتيــر الكهربــاء وذلك عقــب لقاء نظمته 

وزارة المالية.

جانب من احتفال “ألبا” أمس

األعلــى فــي تاريــخ الشــركة بزيادة ســنوية بلغــت 3 % تأكيــًدا لمــا نشــرته “البــاد” فــي 5 ديســمبر الماضــي
إنتاج “ألبا” يتجاوز المليون طن متري “الكهرباء”: ضريبة على “توريدات الخدمات”
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المحرر االقتصادي من السنابس  )تصوير: رسول الحجيري(

أمل الحامد من السنابس

4
مليــارات دينــار

 فاضل المؤمن

المنامة - بورصة البحرين المنامة -البحرين اإلسالمي

أقفل مؤشر البحرين العام أمس األحد عند مستوى 1,330.76 بارتفاع وقدره 5.00 نقطة مقارنة بإقفاله الخميس الماضي، في حين 
أقفل مؤشر البحريـن اإلسالمي عند مستوى 816.24 بارتفاع وقدره 22.47 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

الماليــة  األوراق  كميــة  إجمالــي  وبلــغ 
 2.40 البحريـــن  بـــورصة  فــي  المتداولــة 
مليون ســهم ووحدة بقيمة إجمالية قدرها 
582.80 ألــف دينــار، تــم تنفيذها من خالل 
60 صفقــة. وركــز المســتثمرون تعامالتهــم 
علــى أســهم قطاع البنــوك التجارية، والتي 
بلغت قيمة أســهمه المتداولة 404.17 ألف 
دينــار أي مــا نســبته 69.35 % مــن القيمــة 
المتداولــة  الماليــة  لــألوراق  اإلجماليــة 
تــم  ســهم،  933.11ألــف  قدرهــا  وبكميــة 

تنفيذها من خالل 21 صفقة.
وجــاء بنــك البحريــن الوطنــي في الـمركـــز 
الـــمتداولة  أســهمه  قيمــة  بلغــت  إذ  األول، 

329.30 ألــف دينــار، أي مــا نســبته 56.50 
المتداولـــة  األســهم  قيمــة  إجمالــي  %مــن 
تـــم  ســهم،  ألــف   544.30 قدرهــا  وبكميــة 

تنفيذها من خالل 6 صفقات.
أمــا المركــز الثانــي، فــكان لمجموعــة جــي 
 97.32 قدرهــا  بقيـــمة  الماليــة  اتــش  اف 
ألــف دينــار، أي مــا نســبته 16.70 % مــن 
إجمالــي قيمــة األســهم المتداولــة وبكميــة 
قدرهــا1.04 مليون ســهم، تـــم تنفيذها من 
خــالل 18 صفقــة. ثــم جــاء البنــك األهلــي 
المتحــد بقيمــة قدرهــا 61.46 ألــف دينــار، 
إجـمـالـــي  مــن   %  10.55 نســبته  مــا  أي 
قيـــمة األســهم المتداولـــة وبكميــة قدرهــا 

239.74 ألف ســهم، تـــم تنفيذها من خالل 
8 صفقات.

وتــم يـــوم أمــس تــداول أســهم 13 شــركة، 
فــي  شــركات،   4 أســهم   أســعار  ارتفعــت 
حيــن انخفضــت أســعار أســهم 4 شــركات، 
أســعار  علــى  الشــركات  بقيــة  وحافـــظت 

إقـفاالتها السابقة.
كمــا تــم إبرام صفقــة واحدة علــى وحدات 
الصناديــق االســتثمارية العقاريــة المدرجة 
فــي بورصــة البحريــن بقيمــة قدرهــا 475 
دينــار، أي مــا نســبته 0.08 % مــن القيمــة 
اإلجماليــة لــألوراق الماليــة المتداولــة، في 

حين بلغت الكمية 5 آالف وحدة.

عّيــن بنــك البحريــن اإلســالمي، أميــر 
رئيــس  بمنصــب  ديــري،  عبدالغنــي 
المــدراء المالييــن، وذلــك ضمــن إطــار 
والهادفــة  المســتمرة  البنــك  مســاعي 
إلــى تطوير قدرات موظفيه وتهيئتهم 
لشــغر المناصب القيادية المهمة. وقال 
البحريــن  لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس 
اإلســالمي، حسان جرار “أود أن أتقدم 
بالتهنئــة ألميــر ديــري علــى توليــه هذا 
المنصــب المهم فــي البنــك، متمنين له 
دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله. 
يأتــي تعييــن ديري ضمــن إطار خطتنا 
المســتمرة الهادفــة إلى االســتثمار في 
الكفــاءات البحرينيــة وتطويرهــا فــي 
البنك. نحن سعداء بما حققه من تقدم 
وتطــور فــي دائــرة الرقابــة المالية منذ 

انضمامــه إليهــا وحتى وقتنــا الحاضر، 
القادمــة  الفتــرة  فــي  منــه  متطلعيــن 
تحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات التــي 

من شــأنها المساهمة في تطوير العمل 
وتحقيق األهداف المرجوة”.

 ويحمل ديري شهادة بكالوريوس في 
المحاســبة مــن جامعــة البحريــن، وقد 
اإلســالمي  البحريــن  بنــك  إلــى  انضــم 
خبــرة  اكتســب  أن  بعــد   2007 عــام 
عامــًا   19 إلــى  تصــل  طويلــة  مهنيــة 
الماليــة  اإلدارة  مجــال  فــي  قضاهــا 
وذلــك فــي عــدد مــن البنــوك التجاريــة 
أنــه محاســب معتمــد  بالبحريــن. كمــا 
مــن مجلــس نيــو هامشــاير للمحاســبة 
فــي  اإلدارييــن  المحاســبين  ومعهــد 
الواليــات المتحــدة األميركيــة. كما أنه 
يمثــل البنك في عضوية مجلس إدارة 
كالً مــن مركــز إدارة الســيولة الماليــة، 

وشركة أبعاد العقارية.

تــداول 2.4 مليــون ســهم ووحــدة بـــ 582.8 ألــف دينار حرصــاً من البنك علــى تطوير الكفــاءات البحرينية

“البورصة” تكسب 5 نقاط ديري رئيسا للماليين بـ “البحرين اإلسالمي”

أمير ديري

المضافــة  القيمــة  تطبيــق  بــدأ 
علــى   %  5 بواقــع   2019 مطلــع 
ســلع وخدمــات مختلفــة. ولألســف 
بطريقــة  والشــمول  اإلعفــاء  جــاء 
عشــوائية، حيــث تجــد ســلًعا معفاة 
وأخرى شــبيهة مشــمولة بالضريبة، 
لكــن  مثــاالً.  والفواكــه  والخضــار 
المشكلة األكبر تكمن في استيفائها 
مــن قبــل بعــض المتاجــر على ســلع 
يتعــّذر  مراجعتهــا  وعنــد  معفــاة، 
“السيســتم”.  بأنــه  عليهــا  القائمــون 
فــي المقابل تحّذر الجهــات المعنية 
وتتوعــد المخالفيــن، مــع أنهــا هــي 
نفســها ال يوجــد لديها نظام لمراقبة 
العملية. ســؤال برسم اإلجابة: لماذا 
لســنا جاهزيــن رغــم االتفــاق عليهــا 

ا منذ عامين؟. خليجيًّ
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كشــف رئيس مجلس إدارة طيران الخليج زايد الزياني عن مفاوضات مع الجهات 
الســورية لعــودة الخــط المباشــر بيــن البلديــن خــال هــذا العــام، مبيًنــا أنهــا ضمــن 
إســتراتيجية الشــركة للعــام 2019 وهــي إطاق 8 وجهات جديــدة أبرزها المالديف 

ومالقا اإلسبانية.

للشــركة  الســنوي  المؤتمــر  وخــال 
أمــس، قــال الزيانــي: “إنــه عــام آخر 
مشــوق لطيران الخليج في معرض 
موقــع  لتعزيــز  المتواصــل  ســعينا 
الناقلة الوطنية األولى كأصٍل ثابت 
مــن أصــول البحرين، والــذي يخدم 
الناقلــة  جمهــور  ذاتــه  الوقــت  فــي 

الدولي”. 
المؤتمــر  مــن  الهــدف  أن  وأضــاف 
الفريــق  روح  تعزيــز  هــو  الســنوي 
العمليــات  فريــق  بيــن  الواحــد 
والمبيعــات فــي مختلــف محطــات 
العالــم،  حــول  الخليــج  طيــران 
وتطوير اإلســتراتيجية التســويقية 
المســتقبلية”،  الخطــط  وعــرض 
مشــيرا إلى أنه يعــد فرصة حقيقية 
لحــوار مفتــوح بيــن أعضــاء الفريق 
مــن  كميــة  أكبــر  إلــى  للوصــول 
تعــاون  علــى  منوهــا  االســتفادة، 
طيــران  مجموعــة  مــع  الشــركة 
الخليــج وهيئــة البحريــن للســياحة 

والمعــارض وشــركة مطــار البحرين 
البحريــن  تمثيــل  للشــركة  ســيتيح 
علــى أكمــل وجــه وبنــاء المزيــد من 

الجسور من وإلى المملكة.
الرئيــس  نائــب  قــال  جانبــه،  مــن 
الخليــج  لشــركة طيــران  التنفيــذي 
إشــغال  نســبة  إن  العلــوي  وليــد 
الشــركة  رحــات  فــي  المقاعــد 
نحــو 75 % خــال العــام الماضــي، 
مســافر،  مليــون   5.5 بإجمالــي 
 %  10 النســبة  تــزداد  أن  متوقعــا 
فــي العــام الجــاري 2019 وأن يصل 
عدد المســافرين إلى نحو 6 مايين 

مسافر.
وأضــاف أن الشــركة ســوف تســتلم 
طائرتيــن مــن طــراز “بوينــغ 9-787 
دريماينــر” و5 طائــرات مــن طــراز 
 ،2019 فــي  نيــو”   320 “إيربــاص 
مشــيًرا إلى أن ذلك يأتي كجزء من 
التزام الشــركة الدائم بتعزيز دورها 
النمــو  مــن أصــول  كأصــل أساســي 

االقتصادي في المملكة.

تدشين مفهوم “البوتيك” الجديد 

لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وأعلــن 
طيران الخليج كريشيمير كوتشكو 
عن تدشين منتج )البوتيك( الجديد 
وتجربــة  خدمــات  ســيعزز  الــذي 
عماء الشــركة، مبيًنا أن ذلك يعتبر 
الشــركة  إســتراتيجية  مــن  جــزءا 
الخمســية لتصبح الناقلــة المختارة 

من جانب المسافرين.
وأضاف أن طيران الخليج ستتميز 
لمفهــوم  بتطبيقهــا  نظيراتهــا  بيــن 
فــي  عليــه  المتعــارف  )البوتيــك( 
ســيضفي  ممــا  الضيافــة،  صناعــة 
بعــدا آخــر للطريقــة التي تشــغل بها 

الناقلة عملياتها مقارنة بمنافســاتها 
مــن الناقات التــي تعتمد على الكم 

بالدرجة األولى.
وأوضــح أن هــذا المنتــج ســيعطي 
الشــركة ميزة تنافسية ستطبق في 
أســطولها الجديــد، ومنتجاتهــا فــي 
درجــة الصقــر الذهبــي، والمنتجات 
ووجهاتهــا  الجديــدة،  الحصريــة 
الجديــدة للعــام 2019، إضافــة إلــى 
تواجدهــا فــي مبناهــا الجديــد مــن 
التوســعة الجديــدة لمطــار البحرين 
الدولــي المزمــع االنتهــاء منهــا فــي 

الربع الثالث من العام الجاري.

تنشيط الحركة السياحية

التنفيــذي  الرئيــس  كشــف  بــدوره، 
لهيئة البحرين للســياحة والمعارض 
الشــيخ خالــد بــن حمــود آل خليفــة 
فــي  القائمــة  المشــاريع  أبــرز  عــن 
ستنشــط  والتــي  حاليــا،  المملكــة 
مركــز  أبرزهــا  الســياحية  الحركــة 
تقــدر  الــذي  الجديــد  المعــارض 
للمركــز  األوليــة  االنشــائية  التكلفــة 
أكثــر مــن نصــف مليــار دوالر، ومــن 
المتوقــع البــدء بأعمال االنشــاء في 
مــارس المقبــل على أن يتم تســليم 

المشروع مارس 2021.

مــن جانبــه، قــدم الرئيــس التنفيذي 
محمــد  البحريــن،  مطــار  لشــركة 
البنفــاح، عرضــا كشــف مــن خالــه 
توســعة  مشــروع  تطــورات  أبــرز 
مشــيرا  الدولــي،  البحريــن  مطــار 
إلــى أن مبنــى المغادريــن سيشــمل 
كاونتــر  و72  الكترونيــة  بوابــة   12
“جيــك ان” و36 كاونتر جوازات و8 
أجهــزة “جيــك ان” ذاتــي وغيرهــا، 
فيما ســتكون 10 بوابات الكترونية 
كاونتــر  و26  القادميــن  لمبنــى 

للجوازات وغيرها.

“طيران الخليج” تستأنف خط دمشق المباشر العام الجاري
2018 فــي  الــوطــنــيــة  الــنــاقــلــة  أســطــول  عــبــر  ــرون  ــاف ــس ي مــلــيــون    5.5

جانب من الحضور في المؤتمر 

أكــد الجهــاز الوطنــي للضرائــب الخليجيــة أنــه مــاٍض وبالتعــاون مــع وزارة 
الصناعــة والتجــارة فــي الحمــات التفتيشــية المكثفــة علــى منافــذ البيــع في 
كافة مناطق وأســواق البحرين للتأكد من التطبيق الســليم والقانوني لضريبة 

القيمة المضافة.

ه على خبر لصحيفة  جــاء ذلك، في ردِّ
البــاد نشــر أمس بشــأن الضريبــة كما 
يلــي: “إشــارة إلــى الخبر المنشــور في 
 10 األحــد  أمــس  الغــراء  صحيفتكــم 
ربيــع الثانــي 1440 الموافــق 6 ينايــر 
حــول   3736 رقــم  العــدد  فــي   2019
ضريبــة القيمــة المضافــة، يــود الجهاز 
الوطني للضرائــب الخليجية إفادتكم 
بهــا قبــل  قــام  التــي  بــأن اإلجــراءات 
وأثنــاء تطبيــق الضريبــة تهــدف إلــى 
تحقيــق أقصى درجات الشــفافية في 
كل مــا يتعلــق بتطبيقهــا، حمايــًة لحق 

الصــورة  توافــر  وأهميــة  المســتهلك 
الواضحة تماًما لديه خال تعامله مع 

الجهات الخاضعة للضريبة.
للتطبيــق  التجريبيــة  الفتــرة  وخــال 
األطــراف،  كافــة  بماحظــات  وأخــًذا 
وحرًصا مــن الجهاز الوطني للضرائب 
المعلومــة  وصــول  علــى  الخليجيــة 
بــكل يســر وســهولة للجميــع فقــد قام 
الجهــاز وبالتعاون مع الجهات المعنية 
بنشــر قائمة الســلع الغذائية األساسية 
المعفيــة والبالــغ عددها 94 ســلعة في 
وكذلــك  اإلعاميــة  الوســائل  كافــة 

وسائل التواصل االجتماعي.
وزارة  مــع  االتفــاق  تــم  بأنــه  منوًهــا 
الصناعــة والتجــارة علــى تعميــم هذه 
القائمــة على كافة منافذ البيع مع رقم 
والطلــب  ســلعة  بــكل  الخــاص  الكــود 
األســواق  كافــة  فــي  المعنييــن  مــن 
وضــع ملصق يبيــن الســلع المعفاة من 

المســتهلك،  علــى  للتســهيل  الضريبــة 
االطــاع  يمكــن  أيًضــا  بأنــه  مضيًفــا 
علــى قائمــة الســلع باللغتيــن العربيــة 
الجهــاز  موقــع  علــى  واإلنجليزيــة 

الوطني للضرائب الخليجية.
وجــّدد الجهــاز التذكير بأهميــة التأكد 
التجاريــة  المؤسســات  وضــع  مــن 
القيمــة  ضريبــة  ألغــراض  المســجلة 
التــي  التســجيل  شــهادة  المضافــة 
تخــول لهــا حق تحصيــل الضريبة في 
مكان ظاهر للمستهلكين، حيث تشمل 
هــذه الشــهادة رقــم الســجل التجــاري 
فــي  تســجيلها  وتاريــخ  للمؤسســة 
الضريبــة، مــع التأكيــد علــى أن المبلــغ 
بالضريبــة ســيكون مشــموالً  الخــاص 
فــي الســعر المعلــن، بحيــث ال يفاجــأ 

المستهلك بمبلغ إضافي عند الدفع.
للضرائــب  الوطنــي  الجهــاز  ويؤكــد 

وبالتعــاون  مــاٍض  بأنــه  الخليجيــة 
فــي  والتجــارة  الصناعــة  وزارة  مــع 
علــى  المكثفــة  التفتيشــية  الحمــات 
منافذ البيع في كافة مناطق وأســواق 
البحريــن للتأكــد مــن التطبيق الســليم 
والقانونــي للقيمــة المضافــة وضمــان 
للســلع  المحــددة  بالنســبة  احتســابها 
المشــمولة بالضريبــة وهــي 5 % فقط 
وكذلك التأكد من عدم تحصيلها على 
الســلع والخدمــات األساســية المعفــاة 

من الضريبة. 
للضرائــب  الوطنــي  الجهــاز  ويجــدد 

األنظمــة  بــأن  التأكيــد  الخليجيــة 
بمملكــة  فيهــا  المعمــول  والقوانيــن 
رادعــة  جــزاءات  تتضمــن  البحريــن 
ماليــة  غرامــات  تشــمل  للمخالفيــن 
للنيابــة  واإلحالــة  اإلداري  والغلــق 
بمخالفــة  يقــوم  مــن  لــكل  العامــة، 
والئحتــه  المضافــة  الضريبــة  قانــون 
جانــب  إلــى  الجهــاز  وأن  التنفيذيــة، 
الجهــات الحكوميــة المعنيــة بذلك لن 
علــى  القوانيــن  تطبيــق  فــي  تتوانــى 
كافــة المخالفيــن حفاًظــا علــى حقوق 

المستهلكين. 

يهيب الجهاز مجدًدا بالجمهور الكريم بعدم التردد في طرح االستفسارات حول  «
كل ما يتعلق بالقيمة المضافة أو اإلبالغ عن أي مخالفة للتطبيق السليم 
للقيمة المضافة باالتصال على الرقم 80008001 أو عبر البريد اإللكتروني 

)vat@mof.gov.bh(، إضافة إلى االستفادة من المعلومات المفصلة المتاحة 
 ،)www.nbt.gov.bh( على الموقع اإللكتروني للجهاز الوطني للضرائب الخليجية
مشيًرا إلى أنه يمكن االطالع على المعلومات التي ينشرها الجهاز باستمرار من 

.)@BhrainNBT( خالل حسابي التواصل االجتماعي تويتر وانستجرام

المنامة - الجهاز الوطني للضرائب الخليجية

تأكيـد التطبيـق السليـم والقانـونـي لـ“المضافـة”
“الضرائب 

الخليجية”: 
حمالت تفتيشية 

مكثفة لمنافذ 
البيع

قــال المديــر العــام لشــركة “يوكــو” للمقــاوالت البحريــة علي مســلم إن شــركته عانت مــن غياب المشــترين لمواد البنــاء مع بدء 
تطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك بعد أن قامت الشركات الصغيرة منذ ديسمبر الماضي بتخزين كميات كبيرة من المواد؛ 

لاستفادة من عدم سريان الضريبة عليها،  داعيا إلى تطبيق عادل ومنصف لها.

وأبلــغ المســلم “البــاد” أنه ومنذ ديســمبر 
الماضي قامت مؤسســات صغيرة بطلب 
كميــات كنكــري كبيرة تصل إلــى 70 ألف 
طن خصوصا في األيام العشــرة األخيرة 
وذلك بمعدل يومي يتجاوز 6 آالف طن، 

وهو ضعف المعدل اليومي الطبيعي.
وأوضــح أن هــذه المؤسســات اســتبقت 

الكنكــري  بشــراء  الضريبــة  تطبيــق 
وتخزينــه لبيعــه فــي الســوق الحقــا مــن 
دون ضريبــة قيمــة مضافــة وذلــك لعــدم 
إخضاعهــا للضريبــة على الشــركات التي 
5 ماييــن  تقــل مبيعاتهــا الســنوية عــن 

دينار. 
تطبيــق  فــي  الفجــوة  هــذه  إن  وقــال 

وتوجــه  الشــركات  بيــن  الضريبــة 
المؤسســات للتخزين أوقعا شــركة يوكو 
التــي تعد من المزودين الرئيســين لمواد 
البنــاء فــي حــرج فــي أول أســبوع مــن 
تطبيــق ضريبــه القيمــة المضافــة، إذ لــم 
مــن  بالشــراء  الخرســانة  شــركات  تقــم 
“يوكــو”، مفضلًة الشــراء من المؤسســات 

الصغيرة التي ال تفرض عليها ضريبة.
ورأى المســلم أنــه كان ينبغــي أن يكــون 
هنــاك تطبيق متســاو وعــادل على جميع 
الشركات بحيث ال تتأثر جراء مثل هذه 

الفجوة.

الزبائن سيعودون

وأضاف المســلم أنــه على الرغم من خلو 
أنــه  إال  المشــترين،  مــن  الشــركة  ســاحة 
متفق مع تطبيق الضريبة، ولكن بطريقة 

لــه  تعرضــت  مــا  أن  معتبــرا  صحيحــة، 
شــركته يعتبــر بمثابــة “زكام” طــارئ وأن 
المشــترين ســيعودون ليوكــو مــع انتهاء 
التــي  الصغيــرة  المؤسســات  محــزون 

قامت بالتخزين قبل الضريبة.
وأوضح أن معظم مواد البناء ستشــملها 
ضريبــه القيمــة المضافة، وهو ما تســبب 
والتشــييد،  البنــاء  تكاليــف  ارتفــاع  فــي 
وهــذا االرتفــاع  قد يكــون تراكميــا يزيد 

قليا مع احتساب نسبة 5 %.

شركات معفاة من “المضافة” ُتخزن مواد البناء... و“الكبرى” تتضرر
علي الفردان

علي المسلم

زينب العكري من خليج البحرين )تصوير: رسول الحجيري(

75 % إشغال 
المقاعد 

في 2018 
وتوقعات 

بارتفاعه 10 % 

محمد البنفالحزايد الزيانيالشيخ خالد بن حمود
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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

al_amal_hospital Al AMAL Hospital wll

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

) CR2018 -182301( اعالن رقم
معاملة مشتركة

تق���دم إلين���ا الس���يد المعل���ن أدن���اه بطل���ب معامل���ة مش���تركة، فعلى كل م���ن لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: حسين علي حبيب حسن سلمان

االسم التجاري الحالي: سيراميك الشرق االول
االسم التجاري: بيستيانو كافيه

قيد رقم: 1-97310

القيد: 99977-1 - التاريخ :2018/1/3
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

اعالن رقم )CR2019 -388 ( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

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

الس���يد هش���ام غس���ان طاه���ر عرف���ات المالك ل���� مطعم بريان���ك )مؤسس���ة فردية( 

والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 99977-1، طالباتحويل المؤسس���ة الفردية إلى 

شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 5٫000.00 د.ب خمسة آالف دينار 

بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

1 - حسام بن عبدالعزيز بن حسين بخرجي

2- شركة ببيلي لإلدارة ذ.م.م.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم 49691 لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ستوديو سبيدس ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم --- لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة مركز واحة االعمال ذ.م.م

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

الس���يد / جاسم حسن يوسف عبدالعال باعتباره المصفي القانوني لشركة ستوديو 

س���بيدس ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ؤولية مح���دودة بموج���ب القي���د رقم 

87227-1، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من 

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

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

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

/ حس���ين عبدالنبي حس���ن عيس���ى الش���علة باعتباره المصفي القانوني لشركة مركز 

واحة االعمال ذ.م.م، المسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب القيد رقم 

119365، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من 

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

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

31/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -186190( اعالن رقم
تنازل -  عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا  الس���ادةرباب عبدعل���ي عبدهللا الصيرف���ي بتحويل المح���ل التجاري 
التالي إلى السادة/ محمد عبدعلي عبدهللا احمد الصيرفي

فعل���ى كل م���ن لدي���ه اي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري: مجوهرات الصيرفيرقم القيد: 96530-1
نوع النشاط: تجارة/بيع الملبوسات واألحذية واألصناف الجلدية

بيع/ تجارة المجوهرات واألصناف المتصلة

العنوان: محل رقم:0 - مبنى 79 - طريق: 85 - مجمع 423 جدحفص

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2018-182117( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2018-1696( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم���ت إلينا الش���يخة مني���رة عبدالعزيز محمد آل خليفة بطل���ب تحويل المحل 
التجاري التالي الى: علي الشيخ حمد عبدهللا أحمد آل خليفة 

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

تق���دم إلينا اش���راق عبدالرزاق عب���ده علي بطلب تحويل المح���ل التجاري التالي: 
الى السيد مختار احمد علي العودي 

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

رقم القيد
4-14319
8-14319

رقم القيد
2-106437

االسم التجاري
ميمي للمقاوالت

ايلونا للحداده واللحام

االسم التجاري
مزايا العالمية لألثاث

القيد: 93738 التاريخ :2018/10/31  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )0000( لسنة 2018
بشأن تحويل فرع )5( مؤسسة فردية

إلى شركة الشخص الواحد

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 

تق���دم إليهاقم���ر الدي���ن كالو فيت���و كوزي���ل المالك ل� مؤسس���ة صالون 

ش���اطى عس���كر )مؤسس���ة فردي���ة( والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 

93738، يطل���ب تحويل فرع )5( من المؤسس���ة المذكورة إلى ش���ركة 

الشخص الواحد، لتصبح مملوكة من قمر الدين كالو فيتو كوزيل.
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مقتل مدبر الهجوم 
على المدمرة كول

أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
مقتل المخطط الرئيس للهجوم على 

المدمرة األميركية “يو إس إس كول” في 
اليمن. وفي تغريدة غامضة ومفاجئة 

كتب ترامب على “تويتر” األحد: “جيشنا 
العظيم حقق العدالة ألبطالنا الذين فقدوا 
وجرحوا في الهجوم الجبان على المدمرة 

كول. قتلنا للتو قائد الهجوم، جمال 
البدوي. عملنا ضد القاعدة سيتواصل. لن 
نتوقف أبدا عن قتال اإلرهاب اإلسالمي 

المتطرف”. وأعلن الجيش األميركي، 
الجمعة، عن تصفية متطرف في اليمن 

عبر غارة جوية. وقالت القيادة المركزية 
األميركية في بيان إن الضربة نفذت في 

األول من يناير في مأرب اليمنية.

ترامب: سننســحب من ســوريا ولكن ليس على وجه الســرعة

واشنطن ال ترغب بأي تحرك عسكري تركي

صــرح الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب، األحــد للصحافييــن، بأنــه ســينفذ قرار ســحب القوات األميركية من ســوريا ولكــن ليس على وجه الســرعة. وقــال ترامب: 
“سنســحب قواتنا من ســوريا، ولكن لم أقل أبدا إن ذلك ســيتم على وجه الســرعة”. هذا وأعلن مستشــار الرئيس األميركي لألمن القومي، جون بولتون، األحد، أن 

واشنطن ال ترغب بأي تحرك عسكري تركي في سوريا بدون التنسيق معها.

وقــال: “ســنناقش االنســحاب مــن 
ســوريا مــع إســرائيل وتركيا خالل 

جولة إقليمية”.
وشــدد على أن الرئيــس األميركي، 
ترامــب، يتمســك بــأن “االنســحاب 
األميركــي مــن ســوريا لــن يحــدث 

دون اتفاق لحماية األكراد”.
“أميــركا  أن  بولتــون  وأضــاف 
لكنهــا  ســوريا،  مــن  ستنســحب 
فتــرة  خــالل  قواتهــا  ســتحمي 

االنسحاب”.
تصريحـــات  فـــي  وأوضـــح 
زيارتـــه  خـــالل  للصحافييـــن 
الرئيـــس األميركـــي  أن  إلســـرائيل 
خالفـــة  تدميـــر  “يريـــد  ترامـــب 
ــي  ــى مقاتلـ ــارة إلـ ــي إشـ ــش” فـ داعـ
تنظيـــم داعـــش فـــي ســـوريا الذيـــن 
الهجمـــات األميركيـــة علـــى  تركـــز 

. فهم ا ســـتهد ا

واشنطن - رويترز

دبي - العربية.نت

دونالد ترامب يتحدث في البيت األبيض بواشنطن أمس )رويترز(

القاهرة - أ ف بدبي - العربية.نتبيروت - أ ف ب

ينــوي البرلمــان اإليراني التحقيق فــي مزاعم أحد القــادة العماليين بأنه تعرض 
للتعذيب في الســجن عقب اضرابات في مصنع للســكر، بحسب ما أفادت وكالة 

اسنا شبه الرسمية أمس األحد.

وقــال علــي رضا رحيمــي، عضو مكتب 
علــي  البرلمــان  رئيــس  إن  البرلمــان، 
الرجانــي قبل طلبه فتح تحقيق، طبقا 

للوكالة.
وجــاء ذلك بعد مزاعم كتبها إســماعيل 
بخشــي علــى صفحتــه علــى انســتغرام 
ونشــرتها صحيفــة اعتمــاد اإلصالحية، 
ومفادهــا أنــه تعــرض للتعذيــب خــالل 
احتجــازه لمــدة 25 يوما فــي محافظة 
خوزســتان جنــوب غــرب إيــران أواخر 
أحــد  بخشــي  وكان  الماضــي.  العــام 
منظمــي احتجاجات اســتمرت أســابيع 
في مصنع “هافت تابيه” للســكر بســبب 
وارتــكاب  للعمــال  رواتــب  دفــع  عــدم 
نشــاطا  للمصنــع  الجــدد  المالكيــن 
اجراميــًا. وكتــب عضــو البرلمــان علــي 

اعتمــاد  صحيفــة  فــي  مقــاال  مطهــري 
مطالبــا  عــار”  “مصــدر  بعنــوان  األحــد 

بأجوبة من وزارة االستخبارات.
محافــظ  شــريعتي  رضــا  غــالم  ونفــى 
وصــرح  بخشــي.  مزاعــم  خوزســتان 
لموقع جمــاران االخبــاري “لقد تحققت 
مــن االجهــزة المعنية، وتــم نفي مزاعم 

التعذيب بقوة”.

وقال رحيمي أن وزير االستخبارات  «
محمود علوي سيشارك في جلسات 
االستماع التي ستعقدها اللجنة في 

البرلمان، بحسب الوكالة. وشهدت 
إيران اضرابات بسبب ظروف العمل 

في العديد من القطاعات العام الماضي 
بما فيها التعليم والتعدين والنقل 

والفوالذ، خاصة خارج طهران.

أعلنت هولندا أنها ســتفتح تحقيقًا بشــأن تصريحــات أكاديمي تركي 
إســامي مــوال للرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان، قــال فيها إنه 

“يتوجب قتل المعارضين المتمردين على السلطات التركية”.

وكان رئيــس الجامعــة اإلســالمية 
فــي “روتــردام” بهولنــدا، أحمــد آق 
كوندوز، الملقب بـ”مفتي أردوغان”، 
قــال خالل مداخلة هاتفية له على 
قنــاة “أكيــت تي فــي” التركية: “إن 
أعداء الدولــة التركية )المعارضين 
مــن المتعاطفيــن مــع الداعية فتح 
هللا غولــن( يجــب أن ُيحكم عليهم 
باإلعــدام، حتــى لــو كانــوا أصحاب 
تقــوى ومــن أوليــاء هللا”، وفقــًا لما 

نقلته صحيفة “زمان” التركية.
واستشــهد كوندوز بآية من ســورة 
“الحجــرات”، مؤكدًا أنه يجوز قتل 
الخارجيــن علــى الدولــة طبقــًا لمــا 

ورد في القرآن.
وأضــاف: “جماعــة فتــح هللا غولن 

وإن قدمــت خدمــات فــي الســابق، 
فــإن مــا قامت به فــي 15 يوليوهو 

خروج على الدولة. 

وبالتالي فهم بغاة طبقًا  «
للشريعة اإلسالمية”، بحسب 

تعبيره. وهددت وزيرة 
التعليم الهولندية إنغريد فان 

إنغلسهوفن بسحب اعتماد 
الجامعة التي يتولى آق 

كوندوز رئاستها، قائلة: “هذه 
تصريحات مخيفة.  ستبحثها 

لجنة خاصة ليتم توضيح 
ماذا قال، واتخاذ قرار بشأن 

كيف ينبغي علينا التعليق، لكن 
يتوجب علينا انتظار نتائج 

بحث اللجنة”.

دشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس األحد رسميا كاتدرائية “مياد 
المســيح” لألقبــاط األرثوذكــس، الكنيســة األكبــر فــي الشــرق األوســط، وســط 
إجراءات أمنية مشــددة، غداة انفجار قنبلة أدت الى مقتل ضابط شــرطة كان 

يحاول تفكيكها قرب كنيسة أخرى شرق القاهرة.

الســبت  الكنيســة  اســتهداف  وجــاء 
األقبــاط  المصرييــن  احتفــال  عشــية 

بعيد الميالد.
وفــي احتفــال أقيــم فــي فنــدق تابــع 
العاصمــة  داخــل  المصــري  للجيــش 
اإلدارية الجديدة )45 كيلومترا شــرق 
القاهــرة( افتتح السيســي في حضور 
عبــاس  محمــود  الفلســطيني  نظيــره 
الكاتدرائيــة الجديدة وكذلك مســجد 
“الفتــاح العليــم” الــذي يعتبر مــن أكبر 

المساجد في مصر.
وفــي تغريدة على تويتر، هنأ الرئيس 
السيســي  ترامــب  دونالــد  األميركــي 
بافتتاح الكاتدرائية وكتب “متحمس 
لرؤيــة أصدقائنــا في مصــر يفتتحون 

أكبــر كاتدرائية في الشــرق األوســط. 
الرئيــس السيســي يمضي ببــالده الى 

مستقبل أكثر اندماجا”.

وفي رسالة عبر الفيديو تم  «
بثها خالل االحتفال، هنأ 

البابا فرنسيس مصر بافتتاح 
الكاتدرائية ووجه تحية الى بابا 
االقباط االرثوذكس تواضروس 

الثاني والى الرئيس السيسي. 
وقال موجها الحديث الى األقباط 

المصريين “األخوة واألخوات 
األعزاء، إن لديكم شهداء 

يعززون عقيدتكم” في اشارة الى 
المسيحيين الذين سقطوا في 

اعتداءات استهدفتهم.

السيسي يدشن أكبر كاتدرائية بالمنطقةهولندا تحقق مع “مفتي أردوغان”البرلمان اإليراني يحقق في تعذيب قيادي عمالي
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القدس المحتلة - رويترز

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

قــال جهــاز األمــن العــام اإلســرائيلي )شــين بيــت(، أمــس األحــد، إن 5 مــن 
الُقّصر اليهود اعتقلوا بتهمة االشتباه بتورطهم في قتل امرأة فلسطينية 

في أكتوبر الماضي.

الســرية  أمــر  جزئيــا  الجهــاز  ورفــع 
إنــه  بقولــه  القضيــة،  علــى  المفــروض 
طلبــة  مــن  وهــم  الصبيــة،  بــأن  يشــتبه 
المــدارس الدينيــة، ألقــوا حجــارة قتلت 
عائشة الرابي )48 عاما(. ونقلت صحيفة 
“هآرتــس” عن جهاز األمن الداخلي قوله 

إن المشــتبه فيهــم خضعــوا الســتجواب 
فــي جريمتــي القتــل واإلرهــاب. وكانت 
عائشــة، وهــي أم لثمانية أطفــال، عائدة 
إلــى منزلهــا فــي الضفة الغربية مســتقلة 
عندمــا  وابنتيهــا،  زوجهــا  مــع  ســيارة 

تعرضت للضرب على رأسها.

يعقد الرئيس الســوداني، عمر البشــير، مســاء أمس األحد، في الخرطوم اجتماعا 
مع اآللية التنسيقية للحوار الوطني، ألجل مناقشة األوضاع الراهنة في الباد.

تســببت  بعدمــا  األحــد  اجتمــاع  ويأتــي 
بهــا  يمــر  التــي  االقتصاديــة  األزمــة 
الســودان في انــدالع االحتجاجات، لكن 
تجاوب الحكومة مع مطالب المحتجين 
وإطالقها اســتراتيجية شــاملة لإلصالح 
االقتصــادي يعطيــان إشــارات إيجابيــة 

بشأن تجاوز األزمة.

فــي  احتجاجاتهــم،  المتظاهــرون  وبــدأ 
مدينــة  فــي  الماضــي  الشــهر  مــن   19
عطبرة شــمالي البالد، مطالبين بضرورة 
اإلصــالح  ووضــع حــد للفســاد ومعالجة 
آثــار األزمــة االقتصاديــة المتفاقمة، لكن 
ســرعان مــا امتــدت االحتجاجــات إلــى 
مدن عدة من بينها العاصمة الخرطوم.

اعتقال إسرائيليين قتلوا فلسطينية بالحجارة

البشير يلتقي منسقي الحوار الوطني

دبي - قناة العربية: «

 أعلن كبير مفاوضي المعارضة  «
السورية، نصر الحريري، أنه 

يأمل في أن تعيد هذه الدول 
النظر في قراراتها بشأن 

التعامل مع النظام السوري.

وفي مؤتمر صحافي بالعاصمة  «
السعودية الرياض، األحد، 

قال الحريري إن “إيران تهدف 
إلى إبعاد سوريا عن محيطها 

العربي”.

وتابع: “نحن أمام مرحلة  «
تاريخية: إما أن نترك المجال 

أمام النظام السوري أم ال”. 
وأضاف الحريري: “نأمل من 

جميع القادة العرب أالّ يتخلوا 
عن السوريين”.

وحذر كبير مفاوضي المعارضة  «
السوريىة من أن “دخول 

الميليشيات اإليرانية لملء 

فراغ االنسحاب األميركي 
خطير”.

وأشار إلى أن “اللجنة الدستورية  «
يجب أن تكون تحت رعاية األمم 
المتحدة”. وألمح إلى “محاوالت 
من أطراف دولية لتجاوز النقاط 
اإلشكالية في لجنة الدستور”.

عمان - رويترز:  «

انتشرت القوة الرئيسة لمقاتلي  «
المعارضة المدعومة من تركيا 

على امتداد الحدود قرب مواقع 
المتشددين في شمال غرب سوريا 

لصد أي تقدم جديد للمتشددين 
بعد هجوم أدى إلى توسيع 

سيطرتهم على آخر معاقل 
المعارضة في البالد وذلك حسبما 

قال مقاتلون من المعارضة 
وسكان.

ودخل مقاتلو هيئة تحرير الشام  «
اإلسالمية التي كانت مرتبطة 

سابقا بالقاعدة أمس األحد بلدة 

أتارب بعد أيام من انتزاع السيطرة 
على بلدة دارة عزة من منافسيهم 
في هجوم عسكري امتد بعد ذلك 

عبر إدلب ومناطق قريبة من 
الحدود التركية. وتقع أتارب ودارة 

عزة في ريف حلب الغربي.

ودخل رتل من مقاتلي هيئة  «

تحرير الشام بلدة أتارب ذات 
الكثافة السكانية العالية بعد 

إجبار وجهائها على تسليم 
السيطرة عليها من خالل التهديد 

باقتحامها إذا لم يغادر مقاتلو 
المعارضة المخالفون ألفكارهم 

اإلسالمية المتشددة.

الحريري: ندعو لمراجعة قرارات التعامل مع النظام السوري

انتشار مقاتلين من المعارضة السورية المدعومة من تركيا

أبوظبي - سكاي نيوز عربية دبي - العربية.نت

لليوم الثاني على التوالي، رفضت قيادات حوثية، أمس األحد، سحب ميليشياتها من موانئ الحديدة واستبدالها بقوات أمن محلية، 
وذلك خال لقاء مع المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيت في العاصمة صنعاء لمناقشة تطبيق اتفاق السويد بشان الحديدة.

وبحســب مصــادر مطلعة فقط طلــب المبعوث 
الدولــي مــن المتمردين البدء في تنفيذ ما ورد 
فــي اتفــاق الســويد، وتذليــل الصعوبــات أمــام 
رئيــس لجنة إعادة االنتشــار الجنرال الهولندي 
باتريك كاميرات وتنفيذ بنود االتفاق بكاملها.

الحوثيــة  الميليشــيات  أن  المصــادر  وأكــدت 
أخبرت للمبعوث الدولي بأن ســلطاتها المحلية 
القائمة هي المعنية باالتفاق وليست السلطات 
المحليــة المنتخبــة التي يتحــدث عنها الجانب 
الحوثييــن  قــادة  أن  وأوضحــت  الحكومــي. 
“يفســرون بنــود االتفــاق حســب أجندتهــم بمــا 
يضمن بقاءهم في الحديدة”، وهو ما يتعارض 
مــع مــا تم االتفــاق عليه في الســويد. ويحاول 
المبعــوث الدولــي إلى اليمــن، دون نجاح حتى 
لتنفيــذ  الميليشــيات  علــى  الضغــط  اللحظــة، 
االتفــاق ينــص على انســحاب الميليشــيات من 

مدينــة الحديــدة والميناء، وإزالة أي عوائق أو 
عقبــات تحــول دون قيام المؤسســات المحلية 
بــأداء وظائفهــا. وتدخــل غالبيــة المســاعدات 
والمــواد الغذائيــة التــي يعتمــد عليهــا مالييــن 

الســكان فــي اليمن عبر مينــاء الحديدة، حيث 
يعــد انســحاب الميليشــيات منــه أمــرا ضروريا 
والدوائيــة  الغذائيــة  المســاعدات  إليصــال 

لماليين اليمنيين.

كشــف حســن قاضي زاده هاشــمي، وزير الصحة اإليراني المســتقيل من حكومة الرئيس حســن روحاني قبل أيام، أن المؤسسات 
المالية التابعة للحكومة والحرس الثوري نهبت 3.5 مليار من المواطنين الذين أودعوا أموالهم فيها بغرض الحصول على الفوائد.

ونشــر حســاب صحيفة “جــام جم” الحكوميــة عبر موقــع “تويتر” مقطعا 
عــن حديــث الوزيــر خــالل اجتمــاع حكومــي قبيــل اســتقالته، قــال فيــه 
هاشــمي إنــه “خــالل عامين تم نهــب مبالغ تصل إلــى 35 تريليون تومان 
)3.5 مليــار دوالر( تعــود للمودعيــن مــن النــاس المســاكين الذيــن كانــوا 
يعتصمون كل يوم أمام المؤسسات المالية في برد الشتاء وحر الصيف 

ويجوبون الدوائر للمطالبة باسترجاع أموالهم دون فائدة”.
وأكــد وزيــر الصحــة اإليراني الســابق أن “هــذه المبالغ التي قــال الرئيس 
روحاني إنها تصل إلى 35 تريليون تومان ذهبت إلى جيوب المؤسسات 
المالية واالئتمانية الفاســدة والمرابين والفاســدين”. وكان حســن قاضي 
زاده هاشــمي قــد اســتقال مــن منصبــه بســبب مــا قــال إنهــا تخفيضــات 
مقترحــة فــي الموازنــة، كما كان يشــكو من تأخيرات فــي صرف األموال 
المخصصــة بالموازنــة فــي الماضي ومن تخفيضات فــي ميزانية وزارته 

بموجب خطط اإلنفاق الحكومي الجديدة.
الذيــن صــودرت  المواطنيــن اإليرانييــن  يذكــر أن عشــرات اآلالف مــن 
أموالهــم مــن قبــل مؤسســات ماليــة تابعة للحكومــة أو الحــرس الثوري، 

يتظاهرون بشكل مستمر للمطالبة باسترجاع أموالهم.

غريفيث يحاول الضغط على الحوثيين لتنفيذ اتفاق السويد

حسن قاضي زاده هاشمي

الحديــدة مــن مينــاء  االنســحاب  الميليشــيات ترفــض  لمواطنيــن مســاكين األمــوال تعــود  إيرانــي مســتقيل:  وزيــر 

الحوثيون يحرجون غريفيث الحرس الثوري نهب 3.5 مليار دوالر
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البحريني يبحث عن عمل 
بينما األجنبي يعمل!

بالرغــم مــن أن هناك قوانيــن نافذة فيما يتعلق 
األجنبــي  علــى  البحرينــي  توظيــف  بأفضليــة 
عــددا  هنــاك  أن  إال  وتصريحــات،  ودراســات 
كبيــرا مــن الشــركات والمؤسســات فــي القطاع 
الخاص مازالت تفتح أبوابها لألجنبي وتفضله 
علــى ابــن البلــد وصاحــب الحــق الشــرعي فــي 
الوظيفة، مؤسســات وشــركات ســيطرت عليها 
مديــر  حتــى  “البدالــة  مــن  األجنبيــة  العمالــة 
والبحرينــي  العــام”،  المديــر  وربمــا  التوظيــف 
تتــورم قدمــاه وهــو يبحــث عــن عمــل ويــرزح 
تحــت كابــوس الحياة الصعبــة، بينمــا األجنبي 
يجــد الطريــق أمامــه مفتوحــا ويعطــي الثقــة 
ويعمــر في الوظيفة لســنوات طويلــة، وهذا ما 
يقلــل الفرصــة أمــام أبناء البلــد الذيــن يتكئون 
على جدران الحسرة، ومعظمهم يعيش ظروفا 

قاســية، فهنــاك مــن يريــد إعالــة أســرته علــى 
نفقات المعيشة، وهناك من يريد أن يسد فراغ 
والــده المتوفــى وقصــص كثيرة ملفوفــة بألف 

جرح وجرح.
الدولــة قامــت بواجبهــا ودربت وأهلت الشــاب 
البحرينــي فــي مختلــف المجــاالت، فجميعهــم 
ومتســلحون  القيــادة  مجــال  فــي  مؤهلــون 
المشــاركة  علــى  وقــادرون  والمعرفــة  بالعلــم 
فــي البنــاء والتنميــة، لكن يبــدو أن عقدة الثقة 
مازالــت تنخــر في عقليــات أصحاب الشــركات 
والمؤسســات بشــكل يثير الدهشــة، وال عليكم 
من االســطوانة المشروخة وهي من اختراعهم 
أصال ونسمعها في كل وقت، “البحريني ما يبي 
يشــتغل...البحريني يبي مكتب وراحة وراتب 
مرتفــع”، هــذه أســطورة مثل أســطورة العنقاء، 

فالبحرينــي يعمــل فــي أي مــكان، فــي أبســط 
األعمــال وأشــقاها ويمتلــك معرفــة ومهــارات 

والتزاما ومثابرة.

في بعض األحيان تدخل شركة أو مؤسسة  «
وترى كل الوظائف يشغلها أجانب، من 

حارس األمن إلى البدالة إلى الحسابات إلى 
السكرتارية إلى المدير، يلتف حول عنقك 

حبل الغرابة والدهشة وتتساءل بحرقة... هل 
يعقل أن البحريني ال يجيد كل هذه الوظائف؟ 

بالتأكيد يجيدها ولكن هناك مؤسسات 
وشركات تحارب الكوادر الوطنية وتنظر إلى 

البحريني نظرة دونية تحط من قدراته، وأكثر 
ما نقول عن هذه الشركات انها ابتعدت 

عن الواجب الوطني وتسير بانحراف واضح 
وعكس األهداف والسياسات العامة للدولة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

في انتظار عدالة تنزع 
فتيل الموت

للحصــول  محلــه  فــي  الطويــل  االنتظــار  كان 
علــى ورقــة فــي غايــة األهميــة تــم طرحهــا فــي 
أعمــال المؤتمــر اإلقليمــي الثامن لمركــز البحوث 
والدراســات االستراتيجية للجيش اللبناني الذي 
جــرت وقائعــه فــي فبرايــر الماضــي، وهــي ورقة 
نائب مدير معهد الدراسات األلمانية في االتحاد 

األوروبي الدكتورة فلورنس ماريا غوب.
أي   ،1945 العــام  منــذ  أنــه  إلــى  الباحثــة  تشــير 
منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، نشــبت في 
منطقة الشــرق األوسط وشمال إفريقيا 25 حربًا 
داخليــة، بمــا فيهــا الثــورات، والحــروب األهليــة، 
أّدت إلى مقتل 3.2 ماليين من البشــر... ثلثا هذا 
العــدد قضــوا نحبهــم فــي الصراعــات التي جرت 
فــي البلــد نفســه، أي أنهم إمــا أن يكونــوا ضحايا 
بيــن  المســلحة  النزاعــات  ضحايــا  أو  األنظمــة، 
جماعات متنافســة كان التعايش السلمي أبعد ما 

يكــون عن أهدافهــا. وتضيف د.غــوب أن منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا التي تشــكل 5 
% من سكان العالم، شكلت وحدها ما نسبته 15 
% مــن الضحايــا في العالم في الســنوات القليلة 

الماضية.
الورقــة تطــرح حزمــة مــن األســباب ألنهــا غيــر 
متأكدة من األسباب التي تجعل الشعوب تتنازع 
الواضــح أن غيــاب  مــن  لكــن  داخليــًا وتتقاتــل، 
“العدالــة” كان عامالً مشــتركًا في الكثير من هذه 
الصراعات، إذ يحدث أن بعضًا من الدول العربية 
كانــت تحقــق أداًء اقتصاديــًا جيــدًا، لكنها تدخل 
فــي نزاعــات وحروب أهلية نتيجــة غياب عدالة 
توزيــع هــذه الثــروات، ناهيــك عــن البلــدان التــي 
تعاني شــعوبها من ضعف البنى التحتية، وســوء 
الخدمــات، والرزوح تحت ضرائب متنوعة، فيما 
باالمتيــازات  تتمتــع  فقــط  رفيعــة  يــرون طبقــة 

بينمــا الســواد األعظم من الشــعب يئّن من ســوء 
هــذه األحوال، فهي تكــون مهيأة أكثر من غيرها 

للدخول في هذه النزاعات.
افتقاد العدالة بكل أشكالها يجعل دوالً ذات تنوع 
طائفــي تدخــل فــي هذا النــوع مــن الصراعات... 
وفــي اآلن ذاتــه فــإن التنافــس القبلــي والعرقــي 
يجــر دوالً أخرى إلى النتيجة نفســها التي تنتهي 
إلــى الصــراع بيــن المتنافســين الذيــن يــرون أن 

ع. حّقهم مضيَّ

في الوقت الذي تطمح فيه الدول العربية  «
للحاق بالغرب على الرغم من اتساع الفجوة 

ُعرضًا وُعمقًا؛ فإن الحديث غالبًا ما يدور حول 
التعليم الجيد، والطبابة الجيدة، والبنى التحتية 

المتكاملة والمتطورة، لكنه يتجنب العدالة 
كونها مضادة لشراء الوالءات واالستفراد 

بالثروات والمميزات.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

تقنين الجمعيات... ضرورة
بّحــت أصواتنــا ونحن ننادي بضرورة وضع حــٍد لهذا العدد غير المنطقي من الجمعيات المهنية 
و االجتماعيــة والخيريــة فــي مملكتنــا الحبيبــة، نظــرًا لما يتســبب فيه ذلك من تشــتت للجهود 
والمســؤوليات وضعــف فــي ميزانيــات هــذه الجمعيــات، وما يترّتــب على ذلك مــن ضغط على 
المؤسســات والبنــوك والشــركات وغيرهــا مــن مؤسســات القطــاع الخــاص التــي تجــد نفســها 

مدفوعة لتقديم ما يلزم من دعٍم لهذه الجمعيات تحت بند الوفاء بالمسؤولية المجتمعّية.
وحســب اإلحصائيــات األخيــرة الصادرة مــن وزارة العمــل والتنمية االجتماعية، فــإن عدد تلك 
الجمعيات وصل إلى أكثر من 400! فهل ُيعقل وجود هذا العدد الضخم من الجمعيات في هذا 
البلد الصغير جغرافيًا وديموغرافيًا. لسنا هنا بصدد التطرق لألدوار الخيّرة التي تقوم بها تلك 
الجمعيــات إذ ال شــك لدينــا في أنها تقّدم خدمات جليلة وتبذل جهــودًا جبارة لخدمة المجتمع 
البحرينــي بــكل أطيافــه، وأنــا شــخصيًا دائــم التواصــل معها بحكــم عملي، وقد تكون شــهادتي 
فــي بعضهــا مجروحــة، إال أننــي أرى أنه حان الوقت لنبحث عن حلــول جذرية لهذا الوضع غير 
الصّحي. يتشــابه عدد كبير من هذه الجمعيات في البرامج واألنشــطة، والكثير منها لألســف ال 
يصــل إلــى مســتوى الطموحــات، وال ُيحقــق أّيا من األهداف التي تأّسســت الجمعيــة من أجلها، 
ذلــك أن تأسيســها جــاء أصــالً لحاجة فــي نفس يعقوب! ولكــي أكون أكثر صراحــة أمام القارئ 
الكريم فإنني أجزم بأن بعض هذه الجمعيات تشــكلت لضرب جمعيات أخرى تتشــابه معها في 
طبيعة العمل، وكل ذلك بسبب خالفات شخصية بين األعضاء إضافة إلى أمراض العصر مثل 

حب الظهور والرغبة في الشهرة والبريستيج.
 نعــم أقولهــا بــكل حســرة إن البعــض أصبــح يفتقــر للمبــادئ ويتملكــه ُحــب الــذات والرغبة في 

تحقيــق المصالــح. علــى الــوزارة المعنّيــة أن تغّيــر الشــروط الالزمــة للحصــول علــى ترخيــص 
بتأســيس جمعية، وينبغي على الســلطة التشــريعية أن تبادر إلى طرح مثل هذه القضايا التي 
تشــّكل همــًا مســتمرًا وضغطــًا ال داعــي لــه على األفراد والمؤسســات. ومع األســف الشــديد فإن 
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة عندمــا وضعــت قوانينهــا لــم تكــن تعلــم أن هنــاك أشــخاصًا 
ســيقومون يومًا ما باســتغالل تلك القوانين، بل أن هناك من يبحث جاهدًا عن ثغرات في هذه 

القوانين الستغاللها في تحقيق أهدافه الرخيصة. 
تلــك الجمعيــات وجــدت من أجل خدمة المجتمع أوالً وأخيــرًا، وبالطبع فإن الكثير منها ال يزال 
يعمــل بــكل إخــالص وكفــاءة للوفــاء بالمســؤوليات التــي قامت الجمعيــة من أجلهــا، لكن هناك 
بعــض الجمعيــات أصبحــت تفتقر للثّقة بســبب ما تقوم به من ممارســات غير صحيحة، ويبقى 
الســؤال الــذي يطرح نفســه هنــا، هل من حٍل لهذا الوضع، أم أنها فقــط أفكار يتم طرحها لتبقى 

مجرد حبٍر على ورق.
 أتمنــى أن نجــد حلــوالً إذا كّنا حقًا نحب مملكتنا الحبيبة فعالً وليس قوالً، وهذه هي المواطنة 
الحّقــة التــي ينبغــي أن يتحلــى بهــا جميــع من يســكن هــذه األرض الطيبة، فنحــن عندما نطرح 

قضايانا المحلّية فإن كل ما نطمح إليه هو أن نجد اآلذان الصاغّية.

ولكي ال تتبعثر الجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على الجمعيات المعروفة  «
بحسن األداء فلربما يكون من الجيد اللجوء إلى تقنين تلك الجمعيات وتوزيعها 
بحسب المحافظات األربع. ليس هناك داٍع لمثل هذا العدد الرهيب من الجمعيات 

في البحرين فالمطلوب هو الكيف وليس الّكم. وهللا من وراء القصد.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

يعــد مركــز عيســى الثقافي عالمة ثقافية مضيئة في ســماء المعرفــة البحرينية، 
فهــو صــرح يلتقــي تحــت ســقفه تاريــخ البحريــن الثقافــي والفكــري والحضاري، 
المعرفيــة  الحقــول  مختلــف  فــي  المجتمــع  أفــراد  كل  متطلبــات  ُيلبــي  ومــكان 

والثقافية والِعلمية مما ُيساهم في تطوير وتنمية المجتمع.
ويحتضــن المركــز مكتبــة ثرية تحوي مختلف أنــواع الُكتب والمراجــع المتنوعة 
التــي تمثــل إضافــة نوعيــة للمركز، ويســتطيع أي فرد في المجتمــع البحريني أن 
يكتســب من محتويات المكتبة الوطنية الكثير من المعلومات التي تســاهم في 
تثقيفه وتوعيته، وتمتاز نشاطات المركز من ثقافية وفكرية بالتنوع والتميز من 
محاضرات وندوات ولقاءات ثقافية أهلته ليتبوأ مكانة ثقافية متميزة، وساهم 
مركــز عيســى الثقافــي منــذ نشــأته في عــام 2008م في غــرس الثقافــة الوطنية 
ونشــر الوعي بين أفراد المجتمع إليمانه بأن الثقافة الوطنية جزء من المواطنة 
وتســاهم فــي تعزيــز الوحدة الوطنية وبنــاء وتنمية المجتمع إلــى جانب األندية 
الثقافيــة الوطنيــة مثل نادي العروبة الذي ســاهم كثيًرا في نشــر الوعي الثقافي 

الوطني والقومي.
ُيعتبــر مركــز عيســى الثقافــي مشــروعا ثقافيــا وطنيــا ُمتعــدد الجوانــب وصرًحا 
ثقافًيــا وفكرًيــا كبيــًرا بفضل ما يمتلك من قدرات بشــرية ومعرفية ســاهمت في 
خدمــة التنميــة الوطنيــة الثقافيــة، مــا جعلــه جــزًءا ُمتكامــاًل وأساســًيا فــي بيئة 
المجتمــع ورفــع دعائمــه، وامتلــك المركــز مقومــات النجــاح بفعل تواصلــه الدائم 
والُمســتمر مع المؤسسات الرســمية واألهلية والمجتمعية، واحتضانه العديد من 

األنشطة الرسمية والمجتمعية.

وبعد مرور كل هذه األعوام على تدشين هذا البيت الثقافي والفكري  «
أصبح أكثر ديناميكية في مواكبة التطورات الِعلمية والتكنولوجية 
والثروة المعرفية الُمتسارعة، بعد أن تبنى مشاريع مجتمعية ذات 

حيوية أكثر لتوعية أفراد المجتمع من المخاطر التي يتعرض لها 
المجتمع وتعيق نهضته وتقدمه وتحمي أفراده من المخاطر واألمراض 

االجتماعية التي تحدق به مع االحتفاظ بثوابته الفكرية والثقافية التي 
تأسس عليها.

مركز عيسى الثقافي

عبدعلي الغسرة

من الصعب جدًا أن تسيطر على كلمات اللغة العربية حين تريد أن تعبر  «
عن وجدانك الشخصي وما ُيخالجك من إحساس عميق حين تود أن تزور 

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء 
الموقر حفظه هللا ورعاه، وهو بإذن هللا سبحانه وتعالى كانت قد ألمت 

بسموه وعكة صحية نتيجة العمل الكبير والضخم الذي يقدمه إلى الشعب 
البحريني عموما والرياضيين على وجه الخصوص، هذا الرجل الكبير الذي 
أسس النهضة المستدامة لمملكة البحرين الجميلة تحت قيادة عاهل البالد 
المفدى جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده األمين صاحب 

خ مجلس الوزراء وأقام  السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورسَّ
المشاريع واالستثمارات منذ عشرات السنين، إاّل أن تقف له إجالاًل وتحية. 

إن سموه الروح التي ينبض بها كل الشعب البحريني وال يمكن لهذه الروح  «
د كل البنى  إالَّ أن تتغذى على أفكاره وتستلهم النور من رؤاه الثاقبة فقد شيَّ

ر االقتصاد وقاد المجتمع البحريني  التحتية لكل ما يدور في أفكاره وطوَّ
إلى أعلى درجات الرقي ونال الشهادات التي لم ينلها أي قائد على 

المستويين الخليجي والعربي والعالمي أيضا.
ال يمكن للرياضة البحرينية أن تكون غائبة عن اهتمامات سموه وتفكيره،  «

ع كل  فقد أرسى لها البنى التحتية وساعدها على النهوض المستمر ووقَّ
المشاريع التي تجعلها ثمرة وطنية تعيش على أرض الواقع وتستلهم أفق 

الحياة من تدبير جاللة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي ولي العهد 
األمين وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة، وهو العمل الجماعي المتين الذي جعل مملكة البحرين شعبا كوادر 
إدارية متميزة على المستوى الرياضي تصل إلى مرتبة العالمية، كون سموه 

صاحب التفكير السليم الذي يضيء الدروب.

سيستمر عطاء )أبو علي( وستستديم العطيات من آل خليفة الكرام  «
بأن يحقق الشعب البحريني والرياضيون الطفرات التاريخية، خصوصا 

أننا نشارك في بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تقام في الشقيقة 
دولة اإلمارات العربية المتحدة بأن يحقق منتخبنا الوطني ما يعيد 

االبتسامة لصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
لنحتفل بالعام الجديد ونبتهل إلى المولى العلي القدير أن تكون أفراحنا 

مستمرة وعلى الله التوفيق.

قلوبنا في يده

جعفر الخراز
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نشيد بالمستوى الجيد 
الذي ظهر به منتخبنا 

الوطني في افتتاح كأس أمم 
آسيا، وعلى النقطة اإليجابية 

التي خرج بها أمام صاحب 
األرض والجمهور، والتي سيكون 

لها شأن في تقديم المزيد 
بالمباريات المقبلة المهمة.

بداية “سيئة” - من دون 
شك - للجانب التحكيمي 
في بطولة أمم آسيا التي 

تستضيفها دولة اإلمارات 
حاليا، والذي أدى لخروج منتخبنا 
بنقطة واحدة بعدما كان األحق 
واألقرب للنقاط الثالث؛ بسبب 

قرار ظالم من وحي الخيال.

رفع النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اتحاد دول غرب آسيا أللعاب القوى رئيس االتحاد البحريني أللعاب 
القــوى ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة أطيب التهاني والتبريــكات إلى مقام عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 
ورئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، وممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة تحقيق منتخب ألعاب القوى 
للرجــال والســيدات إنجــازا متميزا في البطولــة العربية الختراق الضاحية، والتي أقيمت بالمملكة األردنية الهاشــمية بعدما فاز العداء 
“البــرت كبيجــي روب” بالمركــز األول والعــداء “جون كيبيت كوتشــي” المركز الثاني في ســباق فئة الرجال )الفــردي(، فيما توج المنتخب 

ذاته بالمركز األول على مستوى )الفرق(.

 كمــا تألقــت عــداءات البحريــن فــي ســباق 
الســيدات عندمــا فــازت العــداءة “وينفــرد 
الثانــي وظفــرت  بالمركــز  يافــي”  موتيلــي 
العــداءة “ بونتيــو ايــداو روبيتــو” بالمركــز 
الثالث في السباق )الفردي( ليحققن المركز 

األول على مستوى )الفرق(. 
 وأكد ســموه بأن هــذا اإلنجاز هو ثمرة من 
ثمــار دعــم القيــادة الرشــيدة ودعــم ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة للحركة 
ورياضــة  عمومــا،  والشــبابية  الرياضيــة 
ألعــاب القــوى خصوصا، ومــا تحظى به )أم 
األلعــاب( مــن رعايــة واهتمــام متواصليــن 
ســاهما فــي تبــوؤ المملكــة مكانــة مرموقة 
مســيرة  لتواصــل  األصعــدة  جميــع  علــى 

اإلنجازات والنجاحات بخطى ثابتة.
بــن حمــد آل   وأشــاد ســمو الشــيخ خالــد 
فــي  المملكــة  عــداؤو  حققــه  بمــا  خليفــة 
مــن  قدمــوه  ومــا  العربــي  االســتحقاق 
مســتويات بــارزة أهلتهــم لصعــود منصات 
التتويــج وحصــد المراكــز األولــى؛ ليثبتــوا 
علــو كعبهــم ومــا يتميــزوا بــه مــن قــدرات 
وإمكانــات عاليــة تفوقــوا مــن خاللهــا على 

نخبة من عدائي الدول العربية المشاركة.
القــوى  ألعــاب  “تواصــل  ســموه  وأضــاف 
ليســطر  بنجــاح  الرياضيــة  مســيرتها 
التحديــات،  اإلنجــازات ويكســبوا  أبطالهــا 
واضعيــن نصــب أعينهــم رفــع علــم مملكــة 
البحريــن عاليــا؛ ليشــرفوا الوطــن ويكونوا 
التــي  البطولــة  فــي  لبلدهــم  ســفراء  خيــر 

لهــذا  الرســمية  مشــاركاتنا  باكــورة  تمثــل 
العــام 2019، والتــي تبعــث علــى التفــاؤل 
بتحقيق المزيد من اإلنجازات والنجاحات 

القادمة”.
آل  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو  وأشــاد 
خليفــة بمــا أظهــره األبطــال والبطــالت من 
علــى  واإلصــرار  والمثابــرة  التحــدي  روح 

تحقيــق ذلــك اإلنجــاز الــذي أثبــت مجــددا 
قوة عدائينا وإمكاناتهم الرائعة في ســباق 
اختراق الضاحية، وهو ما يؤكد جاهزيتهم 
للمشاركة في االستحقاقات القادمة، وفي 
مقدمتهــا بطولــة العالم الختــراق الضاحية 
وقدرتهــم علــى المضي قدما نحو تشــريف 

المملكة.
وأضاف ســموه أن اإلنجاز ســيدفع مجلس 
إدارة االتحــاد لتقديــم المزيــد مــن الدعــم 
للعدائيــن والعــداءات لمواصلــة  والرعايــة 
للرياضــة  المتميــزة  النجاحــات  مســيرة 
البحرينية، مبديا ســموه اعتزازه باستمرار 
تحقيــق اإلنجــازات النوعية، والتي تعكس 
االتحــاد  يبذلهــا  التــي  الكبيــرة  الجهــود 
واألطقــم الفنيــة واإلداريــة والالعبيــن في 
ســبيل إعــالن شــأن المملكــة ورفــع رايتهــا 

خفاقة في المحافل الخارجية.

خالد بن حمد يهنئ جاللة الملك وســمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد

“أم األلعاب” تهدي البحرين الذهب في العام الجديد

7 يناير 2019 االثنين
غرة جمادى األولى 1440

16

تحــت رعايــة رئيــس االتحاد البحريني لكرة القدم الشــيخ علي بن خليفــة آل خليفة، تنطلق 
اليوم منافسات النسخة السادسة من بطولة اتحاد غرب آسيا للسيدات لكرة القدم، والتي 
تحتضنهــا مملكــة البحريــن ألول مــرة، بتنظيــم مــن االتحاد البحرينــي لكرة القــدم بالتعاون 
مع اتحاد غرب آســيا في الفترة -7 15 يناير الجاري على اســتاد المغفور له باذن هللا تعالى 

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

مباراتان في االفتتاح

إقامــة  للبطولــة  االفتتاحــي  اليــوم  ويشــهد 
مواجهتيــن، حيــث تجمــع األولــى المنتخــب 
الماضيــة  النســخة  لقــب  حامــل  األردنــي 
والمنتخــب اإلماراتــي، وذلــك عند الســاعة 4 
عصًرا، تليها مباشــرة المواجهة الثانية والتي 
تجمع المنتخب الوطني للسيدات بالمنتخب 
األربعــة  المنتخبــات  أنهــت  وقــد  اللبنانــي. 
الحصــة  بإجــراء  أمــس  يــوم  تحضيراتهــا 

التدريبية األخيرة.

 حضور الفت

باالتحــاد  النســائية  اللجنــة  حرصــت رئيســة 
البحرينــي لكــرة القــدم الشــيخة حصــة بنــت 
االجتمــاع  حضــور  علــى  خليفــة  آل  خالــد 
المنظمــة  اللجنــة  عقدتــه  الــذي  التنســيقي 
للبطولــة يــوم أمــس بقاعة أورويكــس بفندق 
رامــادا ســيتي ســنتر، وذلــك بحضــور جميــع 
أعضــاء اللجنــة المنظمــة والجهــات المعاونــة 

وممثلي المنتخبات المشاركة.
 وقد شــهد االجتماع التنسيقي عرًضا للوائح 
وأنظمة النسخة السادسة من البطولة والتي 

قدمتهــا عضــو وفــد اتحاد غرب آســيا عروبة 
الحــكام  لجنــة  رئيــس  وتحــدث  الحســيني، 
الحكم الدولي المتقاعد خليفة الدوسري عن 
الجوانــب التحكيميــة وآخــر التحديثــات في 
قانــون التحكيــم والتــي ســيتم تطبيقهــا مــن 
قبــل قضاة المباريات في هذه البطولة. وبعد 

انتهــاء االجتمــاع تم االعتمــاد النهائي لقوائم 
المنتخبات المشاركة.

مؤتمر صحافي ساخن 

واحتضــن فنــدق رامــادا ســيتي ســنتر يــوم 
الخــاص  الصحافــي  المؤتمــر  “األحــد”  أمــس 

بمدربــي المنتخبات الوطنية المشــاركة، وقد 
اتســم المؤتمــر بالحمــاس واإلثارة فــي ردود 
التحــدي،  شــرارة  أطلقــو  الذيــن  المدربيــن 
والتي ســتنعكس بصورة واضحة على ظهور 
المنافسات بشكل قوي يخدم نجاح البطولة. 
مــن جهتــه، قــال مــدرب المنتخــب الوطنــي 
للسيدات المدرب الوطني خالد الحربان: “إن 
المنتخب اســتعد بشكل جيد لهذه المشاركة، 
التي تشهد مشاركة المنتخب األبرز واألقوى 
المنتخــب األردنــي وهــو حامــل اللقــب، إلــى 
جانــب المنتخبــات اإلماراتــي، والفلســطيني 
سيســعى  البحرينــي  فالمنتخــب  واللبنانــي. 
علــى  والمنافســة  مشــرفة  بصــورة  للظهــور 
تحقيــق مركــز أفضل مــن المركز الــذي حققه 
فــي النســخة الماضيــة وهــو المركــز الثالــث. 
وأعتقــد  للجميــع  مشــروع  حــق  فالمنافســة 
المنتخبــات”،  بيــن  متســاوية  الحظــوظ  إن 
مضيًفا أن المباريات ســتعكس بشكل واضح 

تحضيرات المنتخبات لهذه المشاركة، مؤكًدا 
البطــوالت  أبــرز  مــن  هــي  البطولــة  هــذه  أن 
الداعمــة للكرة النســائية فــي المنطقة، والتي 

ستساهم في رفع مستويات المنتخبات.

بوكمال: ضد االحتكار

البحريــن  قنــاة  رئيســة  أكــدت  جانبهــا،  مــن 
الرياضيــة مريــم بوكمــال أن القنــاة حصلــت 
علــى الحقــوق الحصريــة لنقــل هــذا الحــدث، 
الــذي يحظــى بمتابعــة إعالميــة وجماهيرية، 
وانطالًقا من توجيهات وزير شــؤون اإلعالم 
علــي الرميحــي الرامية إلى رفــض االحتكار، 
إذاعــات  اتحــاد  بإهــداء  قامــت  القنــاة  فــإن 
الــدول العربيــة كافــة الحقــوق الكفيلــة بنقــل 
الرياضيــة  القنــوات  شاشــات  عبــر  البطولــة 
بكافــة الدول العربية، داعية في الوقت ذاته 
الجماهيــر الرياضيــة إلــى متابعة المنافســات 

عبر شاشة قناة البحرين الرياضية.

اللجنة اإلعالمية

رفع الستار عن بطولة “WAFF 6” للسيدات

جانب من االجتماع التنسيقي 

يبحــث نــادي النصــر عــن فــوز ثالــث يعــّزز بــه مركــزه فــي الترتيــب 
العــام لــدوري الدرجــة األولــى للكــرة الطائــرة عندمــا يلتقــي عالــي 
اليــوم اإلثنيــن الســاعة 6 مســاء على صالة االتحاد بمدينة عيســى 
الرياضيــة، فــي إطــار منافســات الجولــة التاســعة مــن المســابقة، 
فيما يتطلع “أبناء الفخار” لتســجيل انتصار ثالث كذلك للبقاء في 

المركز الخامس.

النصــر بقيــادة المدرب التونســي 
فوزي الهواري يمتلك في رصيده 
5 نقــاط مــن فوزيــن وأربع هزائم 
ويســعى لتحقيق االنتصار اليوم 
الخامــس  المركــز  إلــى  ليصعــد 
حيــث يعتمد الفريق على صبيح 
فــي  الخبــرة  العــب  إبراهيــم 
الهجــوم واالســتقبال بمركز 4 مع 
زميله جاسم تركي بذات المركز، 
مــع  بمركــز2  محمــد  وإبراهيــم 
وجــود المحتــرف المغربي العب 
وأحمــد  أعالــي  كمــال  االرتــكاز 
علــي  والليبــرو  جــواد  محمــد 
ســلطان وصانــع األلعــاب محمــد 

عبدهللا.
أمــا عالي بقيادة المدرب محمود 
بنــادي  الســابق  الالعــب  العابــد 
 6 يمتلــك  فريقــه  فــإن  النصــر 
نقــاط مــن فوزيــن وأربــع هزائــم 
الخامــس  المركــز  يحتــل  وهــو 
ويعتمــد  النصــر،  علــى  متفوًقــا 
المــدرب علــى كال مــن المحتــرف 
إدواردو وحســن عقيــل بمركــز 4 
مــع العبــي ارتــكاز جواد عاشــور 
وجعفــر الحايكي وصانع األلعاب 
حســين  أو  عبدالحســين  أحمــد 
علــي والليبرو يوســف عبدالغفار 

وضارب مركز 2 أحمد عيسى.

وتبدو المواجهة متكافئة إلى حد كبير في ظل تقارب المستوى  «
بين الفريقين على امتداد منافسات القسم األول وكأس 

االتحاد.

انطالق الجولة التاسعة لدوري الطائرة

تفاؤل بمستقبل الرياضة النسائية في البحرين
حيـــاة بنـــت عبدالعزيـــز تشـــيد بنتائـــج اجتماعهـــا مـــع وزيـــر “الشـــباب والرياضة”

أشادت عضو المجلس األعلى للشباب والرياضة عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية البحرينية رئيس لجنة رياضة المرأة البحرينية 
رئيس االتحاد البحريني لكرة الطاولة الشــيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة بنتائج االجتماع مع وزير شــؤون الشــباب والرياضة 

أيمن المؤيد.

مثمنــة بــكل التقديــر واالمتنــان مــا أعــرب 
عنه ســعادته من اهتمام بالغ لدعم مســيرة 
رياضة المــرأة البحرينية من خالل تفعيلها 
فــي األنديــة الوطنيــة التــي تمثــل القاعــدة 
الرئيســية لرياضــة المــرأة وذلــك فــي إطــار 
شــؤون  وزارة  بيــن  المشــترك  التعــاون 
األولمبيــة  واللجنــة  والرياضــة  الشــباب 
ممثــل  لتوجيهــات  تجســيًدا  البحرينيــة 
الخيريــة  لألعمــال  المفــدى  الملــك  جاللــة 
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى 
للشــباب والرياضة رئيــس اللجنة األولمبية 
البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
خليفــة ضمــن مبــادرات البرنامــج الوطنــي 

“استجابة” الرامي لتطوير الحركة الشبابية 
والرياضيــة لجعــل مملكــة البحرين عاصمة 

للشباب والرياضة.
الــذي  اللقــاء  بعــد  حيــاة  الشــيخة  وقالــت 
جمعهــا مــع الوزيــر بحضــور األميــن العــام 
للشــباب  األعلــى  للمجلــس  المســاعد 
األولمبيــة  اللجنــة  عــام  أميــن  والرياضــة 
البحرينية عبدالرحمن عســكر، إن الواقعية 
فــي الطــرح التــي تميــز بهــا الوزيــر تجعلنــا 
نتطلــع إلى مســتقبل الرياضة النســائية في 
البحريــن بكثيــر مــن التفــاؤل بعــد أن أكــد 
اســتعداد الوزارة لدعــم توجهاتنا وخططنا 
المستقبلية، مثمنة عالًيا حرص الوزير على 

تفعيل األفكار التي تصب بشكل مباشر في 
تطويــر رياضــة المرأة وأنشــطتها المختلفة 
علــى كافة المســتويات بما يحقــق االرتقاء 
وأضافــت  الطموحــات.  مســتوى  إلــى  بهــا 
الشــيخة حيــاة بأن الوزير شــّدد كثيًرا على 
أهمية تفعيل الشــراكة بين الوزارة واللجنة 
األولمبية بشكل إيجابي في كل االتجاهات 
ومن بينها ما يتعلق بتنشيط رياضة المرأة 
وتوسيع قاعدتها من خالل تحريك األندية 
الوطنيــة واالتحــادات الرياضيــة والســعي 
ومؤسســات  شــركات  دور  لتفعيــل  الجــاد 
المــرأة،  رياضــة  لدعــم  الخــاص  القطــاع 
مؤكــدة أن هــذا التوجــه يقودنــا نحــن فــي 

األولمبيــة  باللجنــة  المــرأة  رياضــة  لجنــة 
لمضاعفة جهودنا في المرحلة المقبلة.

واختتمت الشيخة حياة تصريحها بتقديم 
جزيــل الشــكر واالمتنــان إلــى الوزيــر علــى 
مواقفــة اإليجابية الجادة الداعمة للرياضة 

علــى  المــرأة  ورياضــة  عامــة  البحرينيــة 
وجــه الخصــوص، كمــا أعربــت عن شــكرها 
علــى  عســكر  عبدالرحمــن  إلــى  وتقديرهــا 
دعمــه المتواصل لــكل االتحــادات واللجان 
الخاضعة تحــت مظلة األولمبية وباألخص 

لجنة رياضة المرأة، األمر الذي تمخض عنه 
العديــد مــن اإلنجازات اإلداريــة والميدانية 
التــي ســاهمت في رفــع راية الوطــن عالية 
خفاقــة فــي عديد مــن المحافــل الخليجية 

والعربية والعالمية.

ضاحية السيف - اللجنة االولمبية البحرينية

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

المؤيد خالل لقائه حياة بنت عبدالعزيز وعسكر

حسن علي

سمو الشيخ خالد بن حمد 

جانب من تتويج منتخب ألعاب القوى



تنطلق مســاء اليوم اإلثنين منافســات دور الثمانية لبطولة كأس المشــير الركن الشــيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين لكرة القدم على ملعب استاد 

مدينة حمد.

دور  منافســات  تشــهد  أن  المقــّرر  ومــن 
الثمانية منافســة شديدة بين الفرق، حيث 
وفريــق  الفنيــة  الصيانــة  فريــق  ســيلتقي 
األولــى  المبــاراة  فــي  الملكيــة  المدفعيــة 
الســاعة 4:15 مســاًء، وبيــن فريق الحرس 
فــي  الخاصــة  الكتيبــة  وفريــق  الملكــي 

المباراة الثانية الساعة 6:45 مساًء.  
وتشــهد بطولة كأس المشــير الركن الشيخ 
خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة القائــد العــام 
لقوة دفاع البحرين لكرة القدم إقباالً كبيًرا 
مــن الفــرق المشــاركة مــن مختلف أســلحة 
ووحــدات قــوة دفــاع البحريــن التــي تقام 

في نســختها األولى علــى مالعب البحرين 
باهتمــام إعالمــي ورياضــي وســط أجــواء 
تنافســية تهدف إلــى التحفيز والدفع بأكبر 
عدد من الرياضيين للمشــاركة في مختلف 
الرياضــات كونها جــزًءا ال يتجزأ من العمل 
العســكري، وبمــا ينعكــس باإليجــاب علــى 
المهــارة الرياضيــة للعســكريين. وفــي هــذا 
الرائــد حقوقــي محمــود  الســياق، أوضــح 
ريــاض مدير البطولة “هــذه البطولة تحمل 
في طياتها أهداف مرجوه وضعها االتحاد 
قائمــه  العســكري نصــب عينيــه  الرياضــي 

علــى تهيئــة منتســبي قــوة دفــاع البحرين 
اللياقــة  مســتويات  أعلــى  فــي  ليكونــوا 
مختلــف  فــي  بإشــراكهم  وذلــك  البدنيــة، 
التــي  الرياضيــة  والبطــوالت  المســابقات 
تجســد روح التعــاون بينهم وخصوًصا في 
بطــوالت كــرة القــدم بنظــام 11 العًبــا فــي 

المالعب الكبيرة والتي تعتبر ذات شــعبية 
كبيــرة وإقبــال كبير من قبل منتســبي قوة 
الدفاع األمر الذي يحقق أهداًفا وتوجهات 
االتحــاد الرياضــي العســكري بإشــراك أكبــر 
عــدد مــن أفــراد وضبــاط قــوة الدفــاع فــي 

فعالياتها”.
قال رياض مختتما “أفخر بالمساهمة في تنظيم بطولة تحمل اسم المشير مشيدا  «

بدعمه المستمر واهتمامه بالرياضة العسكرية في قوة دفاع البحرين، والشكر موصول 
لجميع القائمين على تنظيم البطولة وعلى رأسهم مدير االتحاد الرياضي العسكري 

رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة”، كما أشاد بتعاون الفرق كافة من أسلحة ووحدات 
قوة دفاع البحرين.

انطــالق دور الثمـانيــة لبطــولــة المشيـــر اليوم

بتوجيهات من ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية الرئيس الفخري لالتحاد الملكي 
للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، تم تحديد موعد تنظيم الدورة التدريبية في إعالم الخيل عن المهارات اإلعالمية لتغطية المنافسات الخاصة 
بالخيل والفعاليات بمختلف أنواعها والتي ستقام بتنظيم من المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومركز المعلومات وبالتعاون مع االتحاد الملكي للفروسية 

وسباقات القدرة وقناة البحرين الرياضية بتلفزيون البحرين.

وفــي هــذا اإلطــار، أكد ســمو الشــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة أن اتساع حجم وتطور 
وازديــاد  المملكــة  فــي  الرياضــي  النشــاط 
الفعاليــات التــي تحتضنها البحرين ســاهم 
اإلعــالم  وســائل  مــن  العديــد  بــروز  فــي 
فــي  اإلعــالم  تطــور  أبرزهــا  الرياضــي 
اإللكترونــي  المحليــة واإلعــالم  الصحافــة 
ومواقــع التواصــل االجتماعــي األمــر الذي 
يحتــم على الجميع تأهيــل الكوادر العاملة 
فــي تلــك المجــاالت بصــورة صحيحــة في 

عملية تطوير الرياضة البحرينية.
علــى  التــام  إلــى حرصــه  ســموه  وأضــاف 
دعــم الفــرص التدريبيــة لمنتســبي اإلعالم 
الرياضــي البحرينــي والهادفــة إلــى تزويــد 

منتســبي هذا القطاع بالمعلومات الحديثة 
وصقل قدرات الكوادر الشــابة العاملة فيه 
عبــر دورات تدريبية متقدمــة في مختلف 
عناصــر  جميــع  تكــون  بحيــث  الجوانــب 

التدريب حاضرة في هذه الدورات.
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وبيــن 
جــزء  هــو  الرياضــي  اإلعــالم  أن  خليفــة 
أساســي مــن منظومــة اإلعــالم البحرينــي 
وبــات مــن الواجــب العمــل علــى تطويــره 
بصورة مســتمرة وعلمية وتزويد منتسبيه 
بأبــرز المعلومــات التدريبيــة الحديثة التي 
تتوافــق مــع التطور اإلعالمــي في مختلف 
بلــدان العالــم األمــر الذي ســيكون لــه تأثير 
الرياضــي  اإلعــالم  مســيرة  علــى  إيجابــي 

وكوادره الشابة.
مــن جانبــه، أكــد مديــر المكتــب اإلعالمــي 
لســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
أن  الصالحــي  توفيــق  المعلومــات  ومركــز 
 2019 ينايــر   26 بتاريــخ  ســتقام  الــدورة 
ولمــدة يــوم واحــد، مشــيرًا إلــى أن ســمو 
الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفــة قد وجه 
بتنظيــم الــدورة لخلق جيل واعــد وتقديم 
كافــة الســبل للمهــارات اإلعالميــة لتغطيــة 
ظــل  فــي  بالخيــل  الخاصــة  المنافســات 
الطفــرة التــي تشــهدها هــذه الرياضــة فــي 

المملكة.

وأشــار الصالحي إلى أن المكتب اإلعالمي 
ومركــز المعلومــات قــد اتخــذ االجــراءات 
عــن  الماضيــة  الفتــرة  فــي  إعالنــه  منــذ 
مــازال  البــاب  أن  مبينــًا  الــدورة،  تنظيــم 
مفتوحــًا للتســجيل على أن يكــون يوم 22 
ينايــر 2019 آخر موعد للتســجيل وســيتم 
وخــارج  داخــل  مــن  للراغبيــن  التســجيل 
Me� االلكترونــي  البريــد  عبــر  )البحريــن 
موضحــًا   ،)diacourse.bh@gmail.com
عــن  يعلــن  ســوف  اإلعالمــي  المكتــب  أن 
إلــى  باإلضافــة  للــدورة  التنفيــذي  اإلطــار 

المحاضرين فيها.

يذكر أن الدورة تقام في إطار فعاليات دوري ناصر بن حمد الرمضانية لأللعاب  «
الرياضية الرابعة وناصر بن حمد 11 لكرة القدم.

المكتب اإلعالمي

اللجنة اإلعالمية

ناصـــر بـــن حمــــــد: تـــأهـــيــــــل الكــــــوادر العـــاملــــة بصـــورة صـحيـحـــــة

26 ينايــر إقــامــة دورة إعــالميـــة للخيـــل

اللجنة اإلعالمية

بنــاًء علــى توجيهــات ممثل جاللة 
الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون 
الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى 
للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنة 
األولمبيــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
حمــد آل خليفة وبدعم من النائب 
األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول 
للشــباب والرياضــة رئيس االتحاد 
ســمو  القــوى  أللعــاب  البحرينــي 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة،  
البحرينــي  االتحــاد  اســتحدث 
واإللكترونيــة  الذهنيــة  لأللعــاب 
الذاكــرة”  “رياضــة  جديــدة  لعبــة 
فــي  البحريــن  مملكــة  لتســجل 
كأول  للذاكــرة  العربيــة  المنظمــة 
الخليــج  فــي  رياضــي  اتحــاد 

يحتضــن رياضــة الذاكــرة برئاســة 
علــي شــرفي عضــو مجلــس إدارة 
االتحاد البحريني لأللعاب الذهنية 
مــن:  واإللكترونيــة وعضويــة كل 
هاشــم درويــش ومنصــور بوخلف 
ســعيد  ومحمــد  مســامح  وياســر 
وفــؤاد عبــدهللا ومليحــة الجمــري 

وعلي عيد ومحمود الحواج.
علــى  الذاكــرة  رياضــة  تشــمل 
اختبــارات   10 أول  اختبــاًرا،   11
ذهنيــة يتم تطبيقها وفًقا للمعايير 
لرياضــات  العالمــي  “المجلــس 
الذاكــرة” فــي بريطانيــا، واالختبار 
“أولمبيــات  مــن  مأخــوذ   11 رقــم 
الذهنــي  الحســاب  رياضــات 

والذاكرة”.
ويعتزم االتحاد البحريني لأللعاب الذهنية واإللكترونية ضمن  «

رزنامة المسابقات المحلية التي أعدها االتحاد خالل العام الحالي، 
إلقامة بطولة البحرين للذاكرة تحت إشراف من اللجنة األولمبية 

البحرينية.

البحرين تحتضن رياضة الذاكرة رسميا المنامة يقضي على آمال “برتقالي الحالة”
ــدرات أمـــــام الــنــجــمــة ــ ــوي ــ ــن ــ ــن... وال ــريـ ــحـ ــبـ الـــمـــحـــرق يـــواجـــه الـ

حقــق فريــق المنامــة فوزا صعبا على حســاب الحالة بنتيجــة 87/82، في المباراة التي جمعتهما مســاء أمس )األحد(، 
علــى صالــة اتحــاد الســلة بــأم الحصــم، في إطار منافســات الجولــة الثانية عشــرة لدوري زيــن الدرجة األولــى. ورفع 

المنامة رصيده إلى 20 نقطة، فيما وصل رصيد الحالة إلى 14 نقطة.

البرتقالــي  آمــال  علــى  نهائــي  بشــكل  الخســارة  وقضــت 
المتبقية في المنافســة علــى المقعد األخيرة المؤهل للدور 

السداسي، إذ أعلن فوز المنامة تأهل االتحاد رسميا.
وجــاءت بدايــة المبــاراة ســريعة، إذ حــاول المنامــة فــرض 
أفضليتــه الفنيــة مبكــرا، غير أنــه واجه مقاومــة عنيفة من 
منافســه بقيادة صانع األلعاب حســين ســلمان الذي ســجل 

25 نقطة لفريقه في الشوط األول.
األول  الربــع  منتصــف  نقــاط   10 بفــارق  المنامــة  وتقــدم 
20/10، قبــل أن يقلــص الحالــة النتيجــة تدريجيــا وصــوال 

لسلة واحدة نهاية الفترة 26/24.
وحافظ الفريقان على الفارق نفسه مع نهاية الشوط األول 

بعد أن أنهيا الربع الثاني بنتيجة التعادل بـ18/18.
وحــاول الحالــة اإلبقــاء على الفارق قريبا فــي الربع الثالث 

الذي وسع فيه المنامة فارق تقدمه إلى 65/58.

واحتفــظ المنامــة بالتفوق في الربع األخير وصوال لحســم 
المباراة.

وفــي المبــاراة األولــى أمــس، حقق ســماهيج نتيجــة الفوز 
على حساب منتخب الشباب بـ96 مقابل 87.

وجــاءت نتائج أشــواط المباراة كاآلتي: 25/13 ســماهيج، 
25/20 منتخب الشباب، 28/22 سماهيج و27/23 منتخب 

الشباب.

ختام الجولة

لقاءيــن،  بإقامــة   12 الجولــة  منافســات  اليــوم  وتختتــم 
يلتقــي فــي المبــاراة األولى المحــرق )19 نقطــة( والبحرين 
)11 نقطة( في الســاعة 5:45 مســاًء، وتليها مباشرة مباراة 
النجمــة )14 نقطــة( والنويــدرات )10 نقــاط( فــي الســاعة 

من لقاء المنامة والحالة7:45 مساًء.
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اســتقبل النائــب الثانــي لرئيس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة، الرئيــس الفخري للجنة 
األولمبية البحرينية الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن 

المؤيد. 

بــن راشــد آل  الشــيخ عيســى  لقــاء   ويأتــي 
خليفــة وأيمــن المؤيــد بحضــور عبدالرحمــن 
عسكر األمين العام المساعد للمجلس األعلى 
للشباب والرياضة أمين عام اللجنة األولمبية 
البحرينيــة وعــدد مــن كبــار المســئولين فــي 
ضمــن  والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزارة 
الجهــود الراميــة الــى توحيد الجهــود وصوال 
الملــك  ممثــل جاللــة  توجيهــات  تنفيــذ  الــى 
رئيــس  الشــباب  وشــئون  الخيريــة  لألعمــال 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس 
الشــيخ  ســمو  البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة وضمــن مبــادرات 
الشــباب  قطــاع  لتطويــر  الوطنــي  البرنامــج 
والرياضة “استجابة” لتكون البحرين عاصمة 

للشباب والرياضة. 
 ووجــه الشــيخ عيســى بــن راشــد آل خليفة، 
وزير شــؤون الشــباب والرياضــة الى ضرورة 
العمــل الجــاد والمخلــص فــي ســبيل االرتقاء 
واالهتمــام  البحرينيــة  الرياضيــة  بالحركــة 
بتقديــم المبادرات والبرامج التي تتوافق مع 
سياســات المجلس االعلى للشباب والرياضة 
البحرينيــة  للرياضــة  ســيضمن  الــذي  االمــر 
التقــدم بصــورة صحيحــة نحــو المزيــد مــن 
بــن  عيســى  الشــيخ  وجــه  كمــا  االنجــازات 
الشــباب  شــؤون  وزيــر  خليفــة،  آل  راشــد 
والرياضــة بالعمــل علــى توحيــد الجهــود بين 
الــوزارة ومختلــف منظومــة العمــل الرياضي 
فريــق  بــروح  معهــم  والعمــل  المملكــة  فــي 

البحريــن للوصول الــى نتائج افضل للرياضة 
البحرينيــة وتأكيد مكانــة الرياضة البحرينية 
ووجــه  متميــزة  نتائــج  تحقــق  باتــت  التــي 
أيضــا إلــى اســتقبال مجالــس إدارات األندية 
والســماع إلى آرائهم ودعــم خطواتهم وعمل 
الشــيخ  واثنــى  األنديــة.  لميزانيــات  دراســة 
عيســى بن راشــد آل خليفة على الــدور الهام 
الــذي تقــوم به “الشــباب والرياضــة” من أجل 

تكوين استراتيجية جديدة للحركة الشبابية 
والرياضة في المملكة تتوافق مع “استجابة” 
وأهــداف فريق البحرين االمر الذي ســيضمن 
للقطاعيــن الهاميــن التقدم بصــورة صحيحة 
نحــو االنجــازات المثاليــة.   ومن جانبه اشــار 
وزير شؤون الشباب والرياضة الى أن الشيخ 
عيســى بــن راشــد آل خليفــة لعــب دورا بارزا 

فــي إثراء مســيرة العمل الرياضي والشــبابي 
مفاهيــم  وترســيخ  المملكــة  فــي  والثقافــي 
البذل والعطاء الالمحدود في خدمة الوطن، 
سيحفظ تاريخ الرياضة البحرينية إسهاماته 
المتميــزة في دفع مســيرة الحركة الرياضية، 
ولعــل الســمة العطــرة التــي يتمتع بها الشــيخ 
عيســى بن راشــد تجــاوزت الســاحة المحلية 

وعربيــًا  خليجيــًا  واســعة  فضــاءات  إلــى 
وآسيويًا وعالميًا، حيث بات الجميع يرى فيه 
نموذجــًا يحتــذى بــه للشــخصيات الرياضيــة 
ذات التأثيــر القــوي والتــي قدمــت على مدار 
ســنوات طويلة من العمــل التطوعي خدمات 
والخليجيــة  البحرينيــة  للرياضــة  جليلــة 

والعربية والعالمية.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

عيسى بن راشد مستقبال المؤيد: توحيد الجهود الرياضية

محمود رياض

تطّلع 
إلستراتيجية 

ناصر بن حمد 
بعيون من 

التفاؤل

محمد الدرازي
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حــرص رئيــس االتحــاد البحريني لكرة القدم رئيس وفد منتخبنا إلى كأس آســيا 2019، الشــيخ 
علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، السالم على الالعبين وتحية كل العب على حده في غرفة 
تبديــل المالبــس بعــد ختــام مبــاراة منتخــب البحرين الوطني لكــرة القدم مع منتخــب اإلمارات 

العربية ضمن االفتتاح، والتي انتهت بالتعادل اإليجابي بهدف لكل طرف.

وتحدث رئيس االتحاد لالعبين قائالً: “راضون 
كل الرضــا عــن أدائكــم فــي المبــاراة، والجهــد 
الكبيــر الــذي بذلتمــوه مــن أجل تحقيــق أفضل 
النتائــج واألداء الجيــد، إذ كنــا نــدرك صعوبــة 
المبــاراة وقوتهــا، كونها مبــاراة افتتاح البطولة 
ومع المنتخب المضيف الذي يملك نخبة كبيرة 

من الالعبين المميزين ذوي الخبرة الكبيرة “.
وأضاف:”لقــد أثبتــم بأدائكــم القــوي وتنفيذكم 
لتعليمــات الجهازين الفنــي واإلداري، وتميزكم 
بالروح العالية التي تحليتم بها، إذ أثبتم بأنكم 
فريق متطور له هويته في الملعب، القادر على 
ا ومنافًسا لكل فرق البطولة”. ا قويًّ أن يكون ندًّ
وأشــار إلــى أن الحظ لــو حالــف المنتخب لكان 
الفــوز مــن نصيبنــا، بيد أننــا اســتقبلنا هدفا في 

الدقائق األخيرة.
وتابــع: “هذه المباراة انتهت بالتعادل وأضافت 
إلــى رصيدنــا نقطــة مهمــة جعلتنــا نــدرك بقــوة 
بأن مباراتنا مع منتخب تايلند المقبلة ســتكون 
مبــاراة مهمــة ومصيرية في طريــق التأهل إلى 
الــدور الثانــي، وهــو مــا نتطلــع لــه ويســعى لــه 

الجميع خالل المرحلة المقبلة”.
وأكــد أن الجميــع يتطلــع إلــى الظهور المشــرف 
البحرينيــة، والــذي يعكــس رقــي  القــدم  لكــرة 
الحركــة الرياضيــة في المملكة وفًقا لما تحظى 
بــه مــن دعــم خــاص، مشــيًرا إلــى أن االتحــاد 
تقديــم  علــى  القــدم حريــص  لكــرة  البحرينــي 
كافة ســبل الدعم من أجل ظهور المنتخب في 
أفضل صورة خالل االستحقاق القاري الكبير.

وقدم رئيس االتحاد في ختام حديثه لالعبين على األداء الجيد المشرف وكذلك  «
ألعضاء الجهازين الفني واإلداري على كل ما بذلوه من جهد كبير في المرحلة 

الماضية، متمنيا التوفيق في القادم.

علي بن خليفة: أحسنتم األداء والمباراة المقبلة األهم
الثانيــة للجولــة  اســتعداًدا  لدبــي  وانتقــل  أمــس  صبــاح  تــدرب  الوطنــي  المنتخــب 

اتحاد الكرة - الوفد اإلعالمي

إدارة  مجلــس  رئيــس  أشــاد 
القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
البحريــن  مملكــة  ســفير  بجهــود 
لــدى اإلمــارات الشــيخ خالــد بــن 

عبدهللا آل خليفة.
 وأعــرب الشــيخ علــي بــن خليفة 
عــن شــكره وتقديــره  آل خليفــة 
لــدى  البحريــن  مملكــة  لســفير 
اإلمــارات ولكافــة أفــراد الســفارة 
المقدمــة  التســهيالت  علــى 
للوفــد البحرينــي فــي كأس آســيا 
باإلمــارات وللجماهيــر البحرينية 
التــي حضــرت لمــؤازرة المنتخب 
الوطنــي فــي افتتــاح كأس آســيا 

2019 أمام اإلمارات.
ونّوه رئيس االتحاد البحريني  «

لكرة القدم بالتعاون الكبير 
والتسهيالت التي قدمتها 

سفارة مملكة البحرين 
في اإلمارات، مجدًدا تقديم 

خالص شكره لسعادة 
السفير وجميع أفراد 

رئيس اتحاد الكرة مع سفيرنا لدى اإلماراتالسفارة.

شكــــر وتقـديـــر
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أكد العب منتخبنا الوطني محمد الرميحي الرضا عن 
النتيجة التي حققها “األحمر” خالل مباراة االفتتاح.

 وأشار في حديث إعالمي بعد المباراة إلى أن الجميع يعلم 
صعوبة المباريات االفتتاحية وما يصاحبها من ضغط 

عاملي األرض والجمهور، مضيًفا: “كان باإلمكان أفضل مما 
تحقق، لكن الحمد لله على كل حال”.

وبين أنه يعتقد أن هناك ظلًما في احتساب ركلة الجزاء التي 
سجل منها منتخب اإلمارات هدف التعادل، مستدرًكا إلى أن 
المنتخب قادر على التعويض في المباريات المقبلة. ولفت 
مهاجم منتخبنا الوطني وصاحب أول هدف في كأس آسيا 

2019 إلى أن “األحمر” ليس راضًيا كل الرضا عن المستوى الذي قدمه خالل مباراة اإلمارات، 
خصوًصا وأن المنتخب لعب على نحو أفضل في المباريات الودية الثالث األخيرة. وأشار إلى أن 

الروح العالية كانت موجودة لدى الالعبين وهي أمر مهم، مؤكًدا أن الالعبين تعاهدوا جميًعا 
من أجل نسيان صفحة مباراة االفتتاح وطيها والتركيز على المباريات المقبلة للظفر بالنقاط 

الرميحي: راضون بالنتيجة

أوضح العب منتخبنا 
الوطني كميل األسود 
أن “األحمر” كان قريًبا 
من تحقيق الفوز في 

المباراة االفتتاحية لكأس 
آسيا 2019 أمام منتخب 

اإلمارات.
 وأشار إلى أن تحقيق 

نقطة أفضل من ال شيء، 
مبيًنا أن القادم سيكون 

أفضل بالنسبة للمنتخب في االستحقاق اآلسيوي.
 وقدم كميل األسود شكره للجماهير البحرينية الوفية 

التي آزرت المنتخب الوطني خالل االفتتاح، واعًدا إياهم 
بتقديم المزيد واألفضل خالل المباريات المقبلة.

األسود: نقطة أفضل من ال شيء

قّدم االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم، درع مشاركة منتخبنا 
الوطني في كأس آسيا 2019 
إلى قائد منتخبنا عبدالوهاب 

علي ممثال عن المنتخب 
الوطني.

 وتسلم عبدالوهاب علي درع 
المشاركة من المنسق العام 

الستاد مدينة زايد الرياضية، 
اللبناني بشير عبدالخالق.

 ويهدي االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم درع المشاركة 

إلى جميع المنتخبات الـ 24 
المشاركة في البطولة.

درع المشاركة 

رئيس االتحاد خالل حضوره حفل االفتتاح

االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  أعــرب 
بــن  علــي  الشــيخ  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
وتقديــره  شــكره  عــن  خليفــة  آل  خليفــة 
التــي  الوفيــة  البحرينيــة  للجماهيــر 
المبــاراة  الوطنــي خــالل  المنتخــب  آزرت 
أمــام   2019 آســيا  لــكأس  االفتتاحيــة 
منتخــب اإلمــارات، كمــا نّوه بجهــود فريق 
العمــل الــذي قاد مهمــة نقــل الجماهير إلى 

أبوظبي.
وقال رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم 
إن الجماهير البحرينية شكلت أروع صور 
عبــر  البحريــن  لمملكــة  واالنتمــاء  الوفــاء 
المنتخــب  لمــؤازرة  الســفر  تعنيهــا مشــقة 
مقــدرا  اآلســيوية،  مهمتــه  فــي  الوطنــي 
الدور البارز الذي لعبته الجماهير في دعم 

المنتخب خارج أرضه.
وأكــد الشــيخ علي بــن خليفــة أن المؤازرة 
الكبيــرة التــي حظــي بهــا المنتخــب خالل 

االفتتــاح عكســت االلتفــاف الكبيــر الــذي 
تبديه الجماهيــر البحرينية خلف #فريق_

البحرين، منوها بأهمية الحضور الجماهير 
إلثــراء مشــوار المنتخــب في االســتحقاق 

اآلسيوي.
وأكــد أن االتحاد يقدر دائًما دور الجماهير 

ويســعى باســتمرار لضمان تواجدها خلف 
المنتخبات الوطنية، لما يمثله هذا التواجد 
أرضيــة  داخــل  لالعبيــن  كبيــر  دعــم  مــن 
الملعــب، مؤكــًدا أن مــا أظهرتــه الجماهيــر 
مــن روح رياضية عالية وتشــجيع مســتمر 
الفخــر  علــى  يبعــث  أمــر  االفتتــاح  خــالل 

واالعتزاز بجماهير مملكة البحرين.

... ويشكر عبداهلل بن خليفة

االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  أعــرب   
البحرينــي لكــرة القــدم عــن خالص شــكره 
شــركة  إدارة  مجلــس  لرئيــس  وتقديــره 

آل  خليفــة  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  “بتلكــو” 
خليفة.

وأشــاد الشــيخ علــي بن خليفــة آل خليفة، 
بالجهود الكبيرة التي بذلها الشيخ عبدهللا 
بــن خليفــة آل خليفــة فــي دعــم المنتخب 
ــا فــي كأس آســيا،  الوطنــي المشــارك حاليًّ
خصوًصــا بعد تقديم الشــركة لدعم خاص 
لنقل الجماهير البحرينية وتواجدها خلف 
منتخب بالدها في افتتاح أكبر استحقاق 

قاري للمنتخبات اآلسيوية.
كمــا نــّوه رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة 

القدم بحضور رئيس مجلس إدارة شــركة 
بتلكو لمباراة منتخبنا الوطني في افتتاح 
كأس آســيا أمــام منتخب اإلمــارات، معرًبا 
عــن تقديــره للجهود التــي يبذلها ســعادته 
في دعمه للمنتخب وحرصه على الحضور 

ومؤازرة “األحمر” في المهمة اآلسيوية.
ســعادته  يبذلهــا  التــي  الجهــود  أن  وأكــد 
محــل تقديــر خــاص، نظــًرا للــدور الوطني 
البــارز الــذي تلعبــه شــركة بتلكــو فــي دعم 
يعكــس  مــا  وهــو  الوطنيــة،  المنتخبــات 

الحس الوطني العالي للشركة.

شكـــر الجمـاهيـــر البحــرينيـــة

رئيس االتحاد يتوسط الجماهير في مطار أبوظبي

علي بن خليفة مستقباًل عبدالله بن خليفة في أبوظبي

ا،  أجــرى منتخبنــا الوطني، تدريًبــا صباحيًّ
يــوم أمــس، وذلــك علــى ملعــب أكاديميــة 

نادي الجزيرة في إمارة أبوظبي.
واشــتملت الحصة التدريبية التي امتدت 
تمرينــات  علــى  واحــدة  ســاعة  حوالــي 

الذيــن  األساســيين  لالعبيــن  استشــفائية 
خاضــوا لقــاء االفتتــاح يــوم أمــس األول 
تــدرب  فيمــا  اإلمــارات،  منتخــب  أمــام 

الالعبون البقية بصورة خفيفة.
وغــادر المنتخــب يوم أمس خــالل الفترة 

المسائية إلى إمارة دبي، استعداًدا لخوض 
مبــاراة الجولة الثانية أمام منتخب تايلند 
يوم 10 يناير الجاري، والذي ســيقام على 
نــادي النصــر. ويســتقر المنتخــب في دبي 

بفندق “هلتون الحبتور”.

من التدريب الصباحي للمنتخب يوم أمس

تــدريــب صبــاحــي



حقــق منتخــب األردن فــوًزا مســتحًقا علــى نظيــره األســترالي “حامل اللقــب”، بهدف نظيف، فــي المواجهة التــي جمعتهما أمس 
األحد، باستاد هزاع بن زايد، في افتتاح لقاءات المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا.

هــدف  ياســين،  بنــي  أنــس  المدافــع  وأحــرز 
الفــوز بالدقيقــة 26، ليتصــدر منتخــب األردن 
المجموعــة مؤقتــا برصيد 3 نقــاط فيما بقيت 

أستراليا بال نقاط.
وعــرف منتخب األردن كيف يحد من قدرات 
نظيــره األســترالي، عندمــا أغلــق المســاحات 

القيــام  العبــوه  وأحســن  دفاعيــة،  بســواتر 
باألدوار الدفاعية والهجومية.

وحاول المنتخب األسترالي البحث عن هدف 
مبكر يســهل من خالله المهمة، لكنه عانى من 

بطء شديد في بناء الهجمات.
ولــم يخف العبــو األردن مطامعهم الهجومية 

بعدمــا  وتحديــًدا  الســريعة،  المرتــدات  عبــر 
شــعروا أن منتخــب أســتراليا ليــس لديــه مــا 

يقدمه هجوميا.
واعتمــد منتخــب النشــامى فــي هجماته على 
انطالقــات بنــي عطيــة والبخيــت والرواشــدة 
والتعمــري، فيمــا تولى بناء الســواتر الدفاعية 

خطاب وبني ياسين وشلباية والعجالين.
وكان منتخــب األردن علــى موعــد مــع هدفه، 
من ضربة ركنية نفذها التعمري داخل منطقة 
الجــزاء، وجدت المدافع بني ياســين ليحولها 

برأسه في الشباك بالدقيقة 26.
وفــي الشــوط الثاني حاول منتخب أســتراليا 
الضغط بثقله بحثا عن التعديل المبكر، فسدد 

توم روجيك، بجوار القائم األيسر لشفيع.
األخيــرة  الدقائــق  فــي  أســتراليا  وشــكلت 

خطــورة كبيرة، ومن إحداها ســدد مابيل كرة 
قويــة ارتطمــت بالقائــم األيســر لشــفيع، فيمــا 

مرت رأســية جاكسون بســالم بجوار المرمى، 
ليخرج النشامى بفوز ثمين.

فرحة العب األردن بني ياسين بهدف الفوز

النشامى يسطر فوزا تاريخيا
بنـــي ياســـين يقـــود األردن لإلطاحـــة بحامـــل اللقـــب

وكاالت

بطولــة  مــن  الحاليــة  النســخة  تشــهد 
فــي  ظهــور  أول  آســيا،  أمــم  كأس 
العبــي  مــن  لعــدد  القــاري  المحفــل 

المنتخب السعودي.
وسيكون الظهور األول لثنائي حراسة 
ومحمــد  العويــس،  محمــد  المرمــى 
اليامي، بعد مشاركات سابقة للحارس 

المخضرم وليد عبدهللا.
الخلفــي  الخــط  مــن العبــي  ويشــارك 
للمــرة األولى في كأس آســيا، الرباعي 
حمــدان الشــمراني، وعبداإلله العمري، 
فتيــل،  آل  ومحمــد  البريــك،  ومحمــد 

باإلضافة إلى علي البليهي.
ويمثــل خــط وســط األخضر فــي أول 
الخيبــري،  عبــدهللا  آســيوي،  ظهــور 
وعبدالعزيز البيشي، وعبدهللا عطيف، 
باهبــري،  وهتــان  المقهــوي،  وحســين 

وعبدالرحمن غريب، وأيمن الخليف.
كمــا يســتعد محمــد الصيعــري لقيــادة 

الخط األمامي لألخضر.

وكاالت

يطمح منتخب الصين في تحقيق بداية جيدة عندما يتقابل مع قرغيزستان اليوم وكاالت
االثنيــن علــى ســتاد خليفــة بن زايد في العيــن، ضمن الجولة األولى من منافســات 

المجموعة الثانية في كأس آسيا 2019 في اإلمارات.

ويلتقــي في المبــاراة الثانية ضمن 
ذات المجموعــة يــوم االثنين أيضًا 
كوريــا الجنوبيــة مــع الفلبيــن على 

ستاد آل مكتوم في دبي.
مارتشــيللو  اإليطالــي  وطالــب 
فريقــه  العبــي  الصيــن  مــدرب 
البطولــة،  فــي  مفاجــأة  بتحقيــق 
وقــال: األمــر بســيط، طموحنــا هو 
أن نقدم أفضل ما بوســعنا ونحقق 

نتائج جيدة.
وأضاف: اســتعدينا بصــورة جيدة 
مــن أجــل هــذه البطولة علــى مدار 
40 يــوم، ونحــن ندرك أنه في مثل 
هــذه البطولة هنالك فرق مرشــحة 

واليابــان  الجنوبيــة  كوريــا  مثــل 
وإيــران وأســتراليا، ولكن في مثل 
تكــون  أن  يمكــن  البطولــة  هــذه 

الفريق المفاجأة. 
فــي الجهــة المقابلــة أكد الكســاندر 
قرغيزســتان  مــدرب  كريســتينن 
جهوزيــة فريق النطالق المنافســة 
بالبطولــة  األولــى  المشــاركة  فــي 
القاريــة، وقــال: ال أحــد يولــد وهــو 
نكتســب  ونحــن  خبــرة،  يمتلــك 
الخبرة تدريجيًا، استعدينا بصورة 
جيدة للبطولة، حيث بدأنا اإلعداد 
فــي الربيــع الماضــي مباشــرة بعــد 

انتهاء التصفيات.
وتحمل مباراة إيران واليمن تناقضات شاسعة بين أهداف  «

المنتخبين في البطولة، بين منتخب مرشح بقوة لنيل اللقب، 
ومنتخب باحث عن مشاركة أولى مشرفة، إذ تستهل إيران البطولة 

مرشحة لخطف لقب رابع في تاريخها بعد ثالثية 1968 و1972 
و1976.

٣ مباريات اليوم أول ظهور لـ15 
العبا سعوديا

حرص المطرب البحريني المعروف خالد الجميري على حضور مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام نظيره اإلماراتي في افتتاح 
نهائيات كأس آسيا التي تحتضنها اإلمارات حتى 1 فبراير الجاري، حيث ساند المنتخب من منصة كبار الشخصيات باستاد مدينة 

زايد الرياضية الذي شهد حضور أكثر من 33 ألف متفرج.

وقــال الجميــري فــي تصريح خاص لـــ “البالد ســبورت” بعد نهاية 
يقــدم  لــم   ..1 /1 التعــادل  “الفريقــان يســتحقان نتيجــة  المبــاراة 
منتخبــا البحريــن واإلمــارات أداًء ممتًعــا وحتــى الهدفيــن جــاءا 
بالحظ.. لم نســتمتع باألداء الفني من الطرفين وبشــكل عام فإن 

النتيجة تعتبر إيجابية لكليهما وباألخص منتخبنا..”.
وأضــاف “النتيجــة ال تهمني كثيًرا ولكنني غير مرتاح من اللعب.. 

فقد كنا قريبين من الفوز بهدف نظيف”.
ويقــول الجميــري إنه ألول مرة يزور اســتاد مدينــة زايد الرياضية 
بأبوظبــي وإنــه نــادًرا ما يحضر مباريات في كــرة القدم، ولكنه في 
ا لمنتخبنــا المزيد من التوفيق  الغالــب يشــاهدها عبر التلفاز، متمنيًّ
والنجاح فيما تبقى لألحمر من مباريات في كأس آسيا لكرة القدم.

وكان الجميري قد حل ضيًفا على قناة أبوظبي الرياضية في  «
أحد البرامج التلفزيونية الخاصة بكأس آسيا مع المطرب 

الجميري متحدًثا لـ “البالد سبورت”اإلماراتي فايز السعيد.

الهدفان جاءا بالحظ ولم نستمتع باألداء الفني لكليهما

الجميري غير مرتاح من أداء البحرين واإلمارات

حقــق المتســابق أحمــد معيــوف الرميحي المركــز األول في مســابقة فارس المــوروث كبرى 
مســابقات لجنــة رياضــات المــوروث الشــعبي التابعــة للجنــة األولمبيــة والتــي تقــام برعايــة 
كريمة من قبل ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
وذلــك بعــد شــوط نهائــي مارثوني امتد ألكثر من 24 ســاعة وشــهد خالله منافســة مفتوحة 

وشرسة من المتسابقين الثالثة الذين وصلوا للشوط النهائي.

وتعتبــر مســابقة فــارس المــوروث مــن أهــم 
المســابقات التراثية، نظًرا ألنها تشمل العديد 
مــن األلعــاب فــي وقــت واحــد منهــا رياضــة 
الصقــور،  وهــدد  والرمايــة  والخيــل  الهجــن 
عــالوة على مفاجآت عديدة شــهدها الشــوط 
النهائــي مــن المســابقة جعلــت المتســابقين ال 
يعرفــون الراحــة ألكثــر مــن 24 ســاعة. وكان 
الفرســان أحمــد الرميحــي ومنصــور الخالدي 
ونواف الكعبي قد تأهلوا للشوط النهائي بعد 
إقامة المسابقة على مدى 3 مراحل تمهيدية 

شارك فيها عشرات المتسابقين.

المراكز والنقاط

وجــاء أحمــد الرميحي في المركــز األول بعد 
أن اســتطاع جمــع 96 نقطــة عقــب منافســة 
شرســة جــًدا مــع منصــور الخالــدي صاحــب 
المركز الثاني الذي جمع 93 نقطة في الشوط 
النهائــي، بينمــا حــل نواف الكعبي فــي المركز 

الثالث برصيد 60 نقطة.
الرميحــي  بيــن  النقطــي  الفــارق  ويعتبــر 

المنافســة  يعكــس  مــا  بســيًطا  والخالــدي 
الشرســة التــي شــهدها الشــوط النهائــي بيــن 
والمنافســة  عموًمــا  الثالثــة  المتســابقين 
الثنائيــة بيــن الرميحــي والخالــدي خصوصا. 
وخسر الكعبي نقاط مهمة بسبب عدم إكماله 
المرحلة الثالثة من سباق الخيل بعد أن أنهك 

الحصان ولم يســتطيع إنهاء المسافة الكاملة 
لرياضة الخيل.

زيارة معنوية
وقــام ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
وغيــر  مفاجئــة  بزيــارة  المســابقة  هــذه  راعــي 
المنافســات،  مــن  جــزء  لمتابعــة  متوقعــة 

والتقــى  الخيــل  رياضــة  مرحلــة  شــهد  حيــث 
بالمتســابقين وســط المنافســة. واطمــأن ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة علــى ســير 
حيــث  الثالثــة،  المتســابقين  وحــال  المســابقة 
استمع سموه إلى شرح مفصل من رئيس لجنة 
رياضات الموروث الشــعبي خليفة القعود الذي 
كان موجــودا طوال منافســات الشــوط النهائي 

لمسابقة فارس الموروث.

تتويج الفرسان

وســتنظم لجنــة رياضــات المــوروث الشــعبي 

حفــالً لتتويــج الفائزيــن الثالثة برعاية ســمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حيث سيتم 

تكريــم أصحاب المراكــز الثالثة األولى الذين 

اســتطاعوا الوصــول للشــوط النهائــي. ويبلغ 

المــوروث  فــارس  مســابقة  جوائــز  مجمــوع 

أكثــر مــن 50 ألــف دينــار، حيث حصــل أحمد 

الرميحــي علــى الجائــزة األولــى وهــي عبارة 

عن سيارة من نوع لكزس جيب، بينما حصل 

منصــور الخالدي علــى جائزة ماليــة مقدارها 

جائــزة  علــى  الكعبــي  ونــواف  دينــار،   8000

مالية مقدارها 5000 دينار.

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

الرميحي فارًسا للموروث بعد شوط نهائي مارثوني

أحمد الرميحي منصور الخالدي

وكاالت

حقق المنتخب الهندي فوزا مستحقا على نظيره التايلندي 4/   1، خالل 
المبــاراة التــي جمعتهمــا أمس األحد في الجولة األولى من منافســات 

المجموعة األولى ببطولة كأس أمم آسيا 2019 لكرة القدم.

وتقــدم المنتخب الهندي بهدف ســجله 
ســونيل شــيتري فــي الدقيقــة 27 مــن 
ركلة جزاء وتعادل المنتخب التايلندي 
فــي  دانجــدا  تيراســيل  طريــق  عــن 
الدقيقــة 33، وأضــاف ســونيل شــيتري 
الهــدف الثانــي للمنتخــب الهنــدي فــي 
ثابــا  أنيــرودا  ســجل  ثــم   47 الدقيقــة 
الهــدف الثالــث للمنتخــب الهنــدي فــي 
الدقيقــة 68، قبــل أن يختتم المنتخب 

جيجــي  طريــق  عــن  أهدافــه  الهنــدي 
وحصــد   .80 الدقيقــة  فــي  اللبخلــوا 
المنتخــب الهنــدي أول 3 نقــاط لــه فــي 
األولــى  المجموعــة  ليتصــدر  البطولــة؛ 
المنتخبيــن  أمــام  نقطتيــن  بفــارق 
اإلماراتــي والبحرينــي، اللذيــن تعــادال 
1/   1 أمس االول في افتتاحية مباريات 
البطولــة، وظل المنتخــب التايلندي بال 

نقاط في قاع الترتيب.

رباعية هندية بالشباك التايلندية

الحكم خاف من الجمهور واحتسب ركلة جزاء
ــم الـــمـــبـــاراة ــجـ ــر عـــلـــوي نـ ــبـ ــارس شـ ــ ــحـ ــ حـــمـــود ســـلـــطـــان: الـ

عّبــر عمــالق الكــرة البحرينيــة الحارس الدولي الســابق حمود ســلطان عــن ارتياحه من 
أداء منتخبنا في لقائه االفتتاحي أمام اإلمارات صاحب األرض والجمهور )المجموعة 
األولــى( بعــد التعــادل اإليجابــي للفريقيــن بهدف لكليهما فــي نهائيات كأس آســيا لكرة 
القدم التي تســتضيفها دولة اإلمارات العربية المتحدة حتى 1 فبراير المقبل، مشــيًدا 

بما قدمه العبونا من مستوى جيد.

وقــال ســلطان الحاصــل علــى لقــب أفضــل 
تصريــح  فــي   1994 آســيا  فــي  حــارس 
خــاص لـــ “البــالد ســبورت” باســتاد مدينــة 
زايــد الرياضيــة بالعاصمــة أبوظبــي عقــب 
المواجهة “منتخبنا قدم مســتوى متوســًطا 
الحكــم  نســتطيع  وال  اإلمــارات  وكذلــك 
علــى أداء األحمــر مــن أول مبــاراة، كما أنها 
مواجهة افتتاحية ولكن بصورة عامة فإننا 

خرجنا بنقطة ثمينة من صاحب األرض”.
كانــت  النتيجــة  أن  إلــى  ســلطان  وأشــار 
عادلــة إلــى حــد كبيــر علــى ضــوء الفــرص 

التــي حصــل عليهــا المنتخبــان، حيــث نــال 
كل منهمــا فرصتين تقريًبا، لكنه شــّكك في 
قــرار الحكــم األردنــي أدهــم مخادمــة الذي 
احتسب ركلة جزاء لصالح اإلمارات وانتقد 
قــراره بالقــول “إنــه قــرار يثيــر االســتغراب 
ولســت معــه إطالًقا، فهــو أدار ظهــره للعبة 
واســتكمل اللعــب وعندمــا صــرخ الجمهــور 
دخــل الخــوف قلبه واحتســبها ركلــة جزاء 

وكان قراره متأخًرا ويبعث على الشك..”.
وقال ســلطان إنه ينبغي على منتخبنا طي 
صفحــة مبــاراة اإلمارات وأن يســتعد جيًدا 

لمواجهة تايلند، مشــيًدا بمســتوى الحارس 
ســيد شبر علوي الذي وصفه بنجم المباراة 
أبعــد هدفيــن محققيــن؛ ليحافــظ  بعــد أن 
علــى مرمانــا من دخــول هدف ثــان، مؤكًدا 
المرحلــة  خــالل  المنتخــب  دعــم  أهميــة 

المقبلــة مــن قبل الجمهور ووســائل اإلعالم 
وعــدم االســتعجال في إصــدار الحكم على 
أداء المنتخب من مباراة واحدة فالمشــوار 
مــازال طويالً والمنتخب قادر على تحقيق 

تطلعات وآمال الجماهير البحرينية.

حمود سلطان متحدثا للبالد سبورت
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حسن علي من أبوظبي

الخالدي ثانًيا 
والكعبي ثالًثا 
بعد منافسة 
 امتدت ألكثر 

من 24 ساعة

حسن علي من أبوظبي



غرامة كبيرة
أعلن مسؤول في نادي بايرن ميونيخ بطل 
الــدوري األلمانــي لكــرة القــدم أمــس األحد، 
فــرض “غرامة كبيرة” على الفرنســي فرانك 
ريبيــري بســبب الشــتائم التــي وجههــا عبــر 
مواقــع التواصــل اثــر انتقــادات تعــرض لهــا 

لتناوله “شريحة لحم ذهبية”.
البافــاري  للفريــق  الرياضــي  المديــر  وقــال 
حميدزيتــش  صالــح  حســن  البوســني 
“تحدثــت مطــوال إلــى فرانــك وأبلغتــه أننــا 

سنفرض عليه غرامة كبيرة. لقد قبلها”.
الرياضــي  المديــر  تصريحــات  وأتــت 
لصحافيين يرافقون الفريق البافاري خالل 

معسكر تدريبي.
وأثار ريبيري )35 عاًما( الســبت عاصفة من 

االنتقــادات بعــد الشــتائم التــي نشــرها عبــر 
“تويتــر” وانســتاغرام”، فــي مــا بــدا أنــه رد 
علــى انتقــادات طالتــه علــى خلفيــة تناولــه 

“شريحة لحم ذهبية” في مطعم بدبي.
قصيــًرا  شــريًطا  الخميــس  ريبيــري  ونشــر 
عبــر حســاباته، علــى هامش زيارتــه لمطعم 
الملقــب  التركــي نصــرت غوكجــه  الطاهــي 
أمامــه  بــاي”، حيــث وضــع األخيــر  “ســالت 
شــريحة لحــم مغلفة بورق الذهــب، قبل أن 
يقــوم بتقطيعهــا ويفســح في المجــال أمام 
الالعــب الدولــي الســابق لرش الملــح عليها، 
وهي الحركة التي عرف بها الطاهي الشهير 

عبر مواقع التواصل.
وبعــد االنتقــادات التــي طالت هــذا “البذخ”، 

نشر ريبيري رسائل حادة اللهجة، توجه بها 
الــى “الحاســدين، الغاضبيــن”، قبــل أن يورد 
عبــارة نابيــة بحق “أمهاتكــم، جداتكم، وكل 

شجرتكم العائلية”.

نجاحــي  بشــيء،  لكــم  أديــن  ال  “أنــا  وتابــع 
قبــل أي شــيء آخر هو بفضــل هللا”، مضيفا 
“بالنســبة إلــي، ألقاربــي والذيــن آمنــوا بــي، 
بالنســبة الــى اآلخريــن، أنتــم لســتم ســوى 

حصى في جواربي”.
وبحســب صحيفــة “بيلــد”، ســجل الالعــب 
التابــع  المطعــم  فــي  الشــريط  الفرنســي 
الطبــق  وكان  دبــي.  فــي  التركــي  للطاهــي 

عبــارة عــن شــريحة لحــم وزنهــا 400 غرام، 
مغلفــة بورق الذهب. وذكــرت الصحيفة أن 
ســعر الشــريحة التي تناولهــا ريبيري 1200 
يــورو، لكــن علــى األرجــح أنها أخطــأت بين 
الدرهــم واليــورو )مبلــغ 1200 درهــم يعادل 

نحو 299 يورو(.
وأوضــح المطعــم أنــه يقــدم شــريحة كهــذه 
بســعر يناهــز 1200 درهــم، وأخــرى أغلــى، 
بســعر نحــو 2000 درهــم، مــن دون التعليق 

على مسألة ريبيري.
وعلــق بايــرن علــى الجــدل، مشــيًرا إلــى أنه 
ال يحبــذ مــا صــدر مــن عبــارات عــن العبــه 

الفرنسي، لكنها “مسألة شخصية”.

من دون طيــار

ال تعـاقـدات شتـويـة

وكاالت
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كأس آسيا
الصين
كوريا ج
إيران

قرقيزستان
الفلبين
اليمن

14:00
16:30
19:00

كأس انجلترا
الدور 3

ليفربولولفرهامبتون 22:45

الدوري االسباني
الجولة 18

بلباوسلتا 23:00

ســيتي  لمانشســتر  الفنــي  المديــر  بيــب جوارديــوال،  اإلســباني  يواصــل 
اإلنجليــزي، تطويــر نفســه، وأســلوبه فــي التدريــب. وذكــرت تقاريــر فــي 
وســائل اإلعــام البريطانيــة، أن بيب جوارديوال، يريــد أن يرى تدريبات 

الفريق من األعلى، عبر تصويرها بطائرة بدون طيار.

طلــب  جوارديــوال  أن  وأوضحــت 
دروس  أخــذ  النــادي  موظفــي  مــن 
فــي كيفية التحكــم بالطائرات التي 
تحلــق بــدون طيار، وذلــك من أجل 

تصوير تدريبات الفريق.
وقــال مصــدر مقــرب من مانشســتر 
عيــن  لديــه  “جوارديــوال  ســيتي: 
مذهلــة تــرى التفاصيــل، وهــو دائًما 
ما يبحث عن طرق لتحسين العمل، 
أجــل  مــن  فكــرة  عــن  يبحــث  كان 
التطويــر، وشــخص مــا ذكــر فكــرة 

الطائرات بدون طيار”.
وأضــاف: “كان أحــد الالعبين يملك 
خــالل  اســتخدامها  وتــم  واحــدة 
الجميــع  وأدرك  تدريبيــة،  جلســة 
أنهــا كانــت طريقــة رائعــة لتســجيل 

عرضهــا  ســيتم  التــي  اللقطــات 
لالعبين، وســوف تساعد في إظهار 
وشــكل  اللعــب  وأســاليب  الطــرق 

الفريق في أوقات معينة”.
أي  أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
شــخص يرغــب فــي امتــالك طائرة 
بــدون طيــار كهواية فهــو ال يحتاج 
رغبــة  حالــة  فــي  أمــا  لترخيــص، 
امتالكهــا مــن أجــل العمــل فيجــب 
الحصول علــى دورة تكلفتها 1000 

جنيه إسترليني.
وال يعــد مانشســتر ســيتي أول مــن 
يســتخدم هــذه الفكــرة، فقــد حصل 
مــدرب تشــارلتون أتلتيك تحت 14 
عامــا، ديفيــد باودليلــي على رخصة 
اســتخدام طائــرة بــدون طيــار مــن 

أنهــا  مؤكــًدا  األوروبــي،  االتحــاد 
تساعده في السيطرة على تدريبات 
الفريق ورؤية الالعبين من األعلى.

وفــي العــام الماضــي قام مانشســتر 

يونايتــد بحظــر أي حركــة طائــرات 
ملعــب  مــن  بالقــرب  طيــار  بــدون 
تجســس  مــن  خوًفــا  تدريباتــه 

المنافسين.

قــال األلمانــي يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول اإلنجليزي، إنه من غير المرجح أن 
يبــرم ناديــه صفقــات شــتوية، رغم مغادرة ناثانيــل كاين ودومينيك ســوالنكي، ثنائي 
الريــدز إلــى بورنمــوث. وعندما ســئل كلــوب عن إمكانيــة إجراء تعاقدات شــتوية قال: 

“ربما ال”.

كاليــن  رحيــل  عــن  كلــوب  وتحــدث 
كل  حالــة  “إن  موضًحــا:  وســوالنكي، 
منهمــا تختلــف تماًمــا عن اآلخــر، أعتقد إن 
دومينيــك كان مــن حقــه أن يذهــب، كان 
لديه ســوء حظ وتعرض لبعض اإلصابات، 
وفــي فتــرة أخــرى كان لدينــا العديــد مــن 
ال  ولكنــك  جيــًدا  تــدرب  لقــد  الخيــارات، 
تســتطيع أن تثــق فقــط بهــذه الفتــرة مــن 

التدريبات خاصة في تلك الفئة العمرية”.
وأضاف: “في تشيلســي لم يلعب كثيًرا لذا 
كان يحتــاج للعــب كــرة القــدم، بورنمــوث 
قــدم عرًضــا جيــًدا وفرصة صريحــة له من 

أجل اللعب بشكل مستمر”.
وتابع: “علينا أن نسأل أنفسنا، هل سيكون 
مــن  الثانــي  النصــف  فــي  أفضــل  وضعــه 
الموســم؟ ربما نعم. سنحافظ على سياسة 

التوقيــع مع الالعبين الشــبان لكننا لن نقف 
فــي طريقهــم عندمــا تكون أمامهــم فرصة 

أفضل”.
وعــن حالــة كاليــن الــذي أعيــر لبورنمــوث، 
قــال: “كمــدرب، أن يكون لديــك خيار مثله 
فهــذا أمر جيد، إنه يريــد اللعب ولقد طلب 
الرحيــل ووافقت على ذلــك، لدينا خيارات 

أخرى أصغر سًنا”.
وأكــد كلــوب أن جو جوميز، مــا زال يعاني 
من إصابة ولن يكون قادًرا على المشــاركة 
كأس  فــي  وولفرهامبتــون  مبــاراة  فــي 

االتحاد اإلنجليزي اليوم”.
وقــال: “جوميــز يتحســن ولكنه لم يشــارك 
أقــرب  ماتيــب  جويــل  اآلن،  حتــى  معنــا 
آمــل  ولكننــي  متأكــًدا  لســت  للمشــاركة، 
ذلــك، بالتأكيد ســيمون مينيوليه ســيلعب، 

يمكنني أن أكتب كتاًبا عن األشياء الجيدة 
التي يمكن أن أقولها عنه”.

تغييــرات  إجــراء  علينــا  “يجــب  وأردف: 
خاصــة أننــا مررنــا بفتــرة مكثفــة، ال أعرف 
كــم عــدد التغييــرات ولكــن علينــا أن نفعل 

ذلك، ليس هناك فرصة ألي شيء آخر”.

ويفكــر كلــوب في ضم المدافع الشــاب كي 
جانــا هوفــر، صاحــب الـ16 عاًمــا ليكون مع 
الفريــق فــي مباراتــه اليــوم اإلثنيــن أمــام 
وولفرهامبتــون، وقــال: “إنه أحــد الالعبين 
مــن أجــل المســتقبل، لكننــي ال أعــرف مــا 

سنفعله معه في المباراة”.

بيب جوارديوال

يورجن كلوب

وكاالت

وكاالت
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يكثــف يوفنتــوس اإليطالــي، مراقبــة وضع مدافع برشــلونة اإلســباني، 
الذي لم يتوصل حتى اآلن التفاق بشأن تجديد عقده مع بطل اسبانيا.

وقالــت صحيفــة “توتــو ســبورت” 
اإليطاليــة، إن يوفنتــوس يراقــب 
ألبــا  جــوردي  اإلســباني  الالعــب 
بشــكل مكثــف، بعــد األنبــاء التــي 
تحدثت عن عدم وجود مفاوضات 

لتجديد عقده مع البارسا.
ويملــك ألبــا )30 عاًمــا(، عقــًدا مــع 
برشلونة حتى صيف 2020، بعدما 
انضم في 2012 قادًما من فالنسيا 
مقابــل 14 مليــون يــورو، علًما بأنه 
رحــل مــن أكاديميــة برشــلونة إلى 
ديبورتيفــو ال كورونيــا فــي 2005 

مقابل 6 آالف يورو فقط.
تكــرار  فــي  برشــلونة  ولــم يرغــب 
خطــأ رحيلــه الســابق، ووضــع فــي 
عقــد ألبا شــرًطا جزائيا بقيمة 150 
مالييــن   5 براتــب  يــورو،  مليــون 

يورو، حتى صيف عام 2020.
طلــب  ألبــا  أن  الصحيفــة  وأكــدت 
مــن برشــلونة تجديــد عقــده حتى 
صيف 2023، ورفع راتبه، وهذا ما 
دفــع البلوجرانــا للتردد فــي تمديد 

عقده حتى اآلن.

هدف يوفنتوس

فرانك ريبيري

جوردي ألبا

وكاالت

ــا الرومانية ســيمونا هاليــب األحد أنها تعافت بشــكل كامل من  أكــدت المصنفــة أولــى عالميًّ
ا” فــي الظهــر التــي أنهت موســمها في كــرة المضرب العــام الماضي،  اإلصابــة “المخيفــة جــدًّ

وباتت جاهزة لخوض غمار الموسم الجديد.

 27 العمــر  مــن  البالغــة  الالعبــة  وانســحبت 
عاًمــا من بطولة الماســترز الختامية للموســم 
الماضي في أكتوبر بســبب إصابة في الظهر، 
وأشــارت فــي تصريحــات على هامــش دورة 
رســميا  انطلقــت  التــي  األســترالية  ســيدني 
أمــس، أنهــا احتاجــت إلــى ســتة أســابيع مــن 

الراحة للتغلب عليها.
ا )...( لكننــي  وأوضحــت “كانــت مخيفــة جــدًّ
خضعــت للعــالج فــي المنــزل وارتحــت لنحو 
شــيء،  بــأي  القيــام  دون  مــن  أســابيع  ســتة 

مجرد تمارين للظهر”.
وتابعت “لم أشــعر باآلالم خالل التمارين في 
الفتــرة الفاصلة ما بين الموســمين. لذا أشــعر 
بالثقة اآلن واألمور على ما يرام، لكن علي أن 
أرى مــا ســتكون عليــه خالل مباراة رســمية”. 

وأكدت الرومانية التي أحرزت العام الماضي 
أول ألقابهــا فــي بطــوالت الغرانــد ســالم مــن 
غــاروس  روالن  ببطولــة  التتويــج  خــالل 
الفرنســية، “أشــعر بأننــي نلــت مــا يكفــي مــن 
الراحــة )...( لكــن كمــا قلــت، لم أخــض مباراة 
بعد لذا ال أعرف فعال ما سيكون عليه الحال” 

على مستوى الظهر.
وأنهــت هاليــب الموســم الماضي فــي صدارة 
تصنيــف الالعبــات المحترفــات للعــام الثانــي 
أســتراليا  بطولــة  نهائــي  وبلغــت  توالًيــا، 
روالن  بلقــب  تتويجهــا  قبــل  المفتوحــة 
غــاروس. وافترقت الرومانيــة العام الماضي 
الــذي  مــع مدربهــا األســترالي داريــن كايهــل 
يرغــب في أخذ إجــازة مطولة لتمضية وقت 
مع عائلته، وأشــارت إلى أنها ال تعتزم اختيار 

بديل له في الفترة المقبلة.
وأوضحــت أن كايهــل “كان جــزًءا كبيــًرا مــن 
مســيرتي وأريد أن أشــكره على ذلك. أحرزنا 
مًعــا بطولــة الغرانــد ســالم التــي كنــت أرغب 
بهــا دائًمــا”. وســتكون هاليــب المصنفــة أولى 
معفــاة مــن خوض الــدور األول في ســيدني، 
وستواجه في الدور الثاني الفائزة من مباراة 
الالتفية يلينا أوســتابنكو واألســترالية أشلي 
بارتــي. وكانــت الالتفية البالغة مــن العمر 21 
عامــا، قد حققت مفاجــأة بتغلبها على هاليب 

في نهائي روالن غاروس عام 2017.

سيمونا هاليب 

هــاليـب جـاهــزة
وكاالت

نّفــذ ســتيفن كــوري ١٠ رميــات ثاثيــة ضمــن 42 نقطــة ســجلها ليســاعد 
جولدن ســتيت وريورز حامل اللقب في الفوز 123-127 على ســكرامنتو 
كينجــز فــي مبــاراة شــهدت رقما قياســيا فــي مجمــوع الرميــات الثاثية 

بتاريخ دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.

ثالثيــة  رميــة   21 وريــورز  ونفــذ 
47 محاولــة مقابــل  مــن  صحيحــة 
20 رميــة ناجحــة مــن 36 محاولــة 
شــهدت  المبــاراة  أن  أي  لكينجــز 

إجمالي 41 رمية ثالثية ناجحة.
ويتخطــى هــذا الرقــم بفــارق رمية 
الســابق  القياســي  الرقــم  واحــدة 
خــالل مبــاراة مينيســوتا وكليفالند 
كافاليــرز فــي الموســم الماضي )40 

رمية ثالثية(.
وسجل كوري 20 نقطة من إجمالي 
42 خــالل الربــع الرابــع بينما ســجل 
نقطــة   29 دورانــت  كيفــن  زميلــه 
بجانب تســع تمريرات حاسمة فيما 

أضاف كالي طومسون 20 نقطة.
وفــي مبــاراة أخــرى ســجل كوهــي 
ليونــارد 30 نقطــة واســتحوذ علــى 
كــرات مرتــدة بجانــب ســت  ســت 
فــوز  خــالل  حاســمة  تمريــرات 
116-123 علــى  تورونتــو رابتــورز 

ميلووكي باكس.
بليــزرز  تريــل  بورتالنــد  وتغلــب 
تفــوق  سلســلة  لينهــي   110-101
ســت  فــي  روكتــس  هيوســتون 
مباريــات كمــا منــع جيمــس هــاردن 
مــن تســجيل 40 نقطــة علــى األقل 
خمــس  فــي  ذلــك  فعــل  أن  بعــد 

ستيفن كوريمباريات متتالية.

“مهــرجــان” الثــالثيــات



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

شــهد العــام 2018 نشــاًطا مكثًفــا ومتنوًعــا 
ألكاديمية البركة للتدريب التابعة لمجموعة 
دورات  تنظيــم  فــي  المصرفيــة  البركــة 
المجموعــة والوحــدات  لموظفــي  تدريبيــة 
المصرفية التابعة لها في مختلف األساليب 
الخدمــات  علــى  المشــتملة  المصرفيــة 

المصرفية وصيغ االستثمار اإلسالمي. 
وقــد تــّم تصميــم البرامــج التدريبيــة لكــي 
التدريبيــة  االحتياجــات  كافــة  تغطــي 
األقســام  مختلــف  عبــر  للموظفيــن 
والتخّصصــات مثــل مهــارات بنــاء الفريــق 
العامــة  والعالقــات  الجماعــي  والعمــل 
واالتصاالت المؤسساتية وأخالقّيات العمل 
التمويــل  ومنتجــات  اإلســالمي  المصرفــي 
اإلســالمي، وكذلــك تقنيــة وتكنولوجيا أمن 
المعلومــات باإلضافــة إلــى برامــج الحوكمة 
الشــرعية فــي ضــوء التوجيهــات الصــادرة 
وأيًضــا  المركــزي.  البحريــن  مصــرف  عــن 
برامــج الرقابــة الداخلية وفهــم التصنيفات 
المســتثمرين  وعالقــات  االئتمانيــة 

والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية 
الرقمية وغيرها من البرامج ذات الصلة.

نظمتهــا  التــي  الــدورات  عــدد  بلــغ  حيــث 
األكاديميــة خالل العــام 2018 ثالثين دورة 
تدريبيــة اســتفاد منهــا 358 مشــارًكا ممــن 

ينتسبون للمجموعة ووحداتها.
وقــال الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة البركــة 

الرغــم  “علــى  يوســف  عدنــان  المصرفيــة 
البركــة،  أكاديميــة  تأســيس  حداثــة  مــن 
حيــث لــم يمــض علــى تأسيســها أكثــر مــن 
تحظــى  األكاديميــة  هــذه  أّن  إاّل  عاميــن، 
اإلدارة  قبــل  مــن  والمســاندة  الدعــم  بــكّل 
التنفيذيــة للمجموعــة انطالًقــا مــن إيماننــا 
الراســخ بأهّميــة التنمية البشــرية والتطوير 

والتدريــب. ومّمــا يميــز البرامــج التدريبيــة 
والمــواد  المحاضــرات  أّن  لألكاديميــة 
التدريبيــة فيهــا يقّدمها كوادر المدربين في 
المجموعة األمر الذي يعكس نوعّية الموارد 
البشــرية التخّصصيــة العاليــة التــي تمتلكها 
المجموعــة ووحداتها المصرفية ويســتفيد 

منها كافة الموظفين”.

الــمــقــدمــة الـــبـــرامـــج  مـــن  ــادوا  ــتـــفـ اسـ مـــشـــارًكـــا   358

دورات مكثفة ألكاديمية البركة

بشــكل صحيــح،  ذلــك  لقــد ســمعت  نعــم! 
فقد بدأت عروض رأس الســنة في شــرف 
دي جــي لإللكترونيــات، مــع عــروض غيــر 
معقولة رائعة تشــمل 2 د.ب قســيمة بقالة 
مجانيــة علــى كل عمليــة شــراء + برنامــج 
entertainer the مجانــا عند شــراء بقيمة 

أدنى.
وكذلك استرجاع 5 د.ب على “بي واليت” 
عنــد الشــراء بقيمــة 30 د.ب كحــد أدنــى 
نســبة فوائــد علــى خطــة  شــهريا. و0 % 
القســط الشهري مع ســيتي بنك وستاندرد 
وكريــدي  ســي  بــي  اس  اتــش  تشــارترد، 
ماكــس وماكــس واليــت، وتطبــق األحكام 

والشروط.
جــي  دي  شــرف  محــالت  بزيــارة  قــم  إًذا 
في البحرين ســيتي ســنتر، مجمــع اإلنماء 
الرفاع ومجمع الســيف المحرق لالستفادة 

من هذه الفرصة.
ينايــر   23 حتــى   3 مــن  ســارية  العــروض 

.2019

أعلنــت مطاعــم األبــراج عــن إطــاق مبادرتهــا المحليــة لمكافئــة زبائنهــا في جميــع فروع “مطاعــم األبراج” و”مشــاوي األبــراج” في 
البحرين، وذلك بتحملها تكلفة احتساب القيمة المضافة عن الزبائن الكرام لشهري يناير وفبراير من العام 2019 عبر خصم الـ5 % 

التابعة للضريبة من جميع الفواتير، سواًء بتناول الطعام داخل المطعم أو استام الطلبات الخارجية أو طلب توصيل الطعام. 

وتأتــي هــذه المبــادرة تزامًنــا مــع إعــالن حكومــة مملكــة البحرين 
عــن تطبيــق قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 5 % كجــزء 
مــن اتفاقيــة ضريبــة القيمــة المضافــة الموحدة لعــام 2016 لدول 
مجلــس التعــاون الخليجي، والتي قد دخلت حّيــز التنفيذ اعتباًرا 
مــن األول مــن ينايــر مــن عــام 2019، حيــث تهــدف هــذه المبادرة 
إلى تسهيل هذه الفترة االنتقالية على زبائن المطعم المخلصين.

ا  وصــرح المديــر العــام لمجموعــة مطاعــم األبــراج الشــهيرة محليًّ
حمد عيســى قائالً: “لقد قررنا تنفيذ تجربة تحمل تكاليف ضريبة 
القيمــة المضافــة لشــهري ينايــر وفبرايــر2019 لخفــض النفقــات 
علــى زبائننــا الدائميــن على مر الســنين”. وأضاف: “بصفتنا شــركة 
متجذرة في المجتمع البحريني، فإننا نهتم بزبائننا دائًما ونســعى 
إلــى التعبيــر عــن امتناننــا لهــم عبر هــذه المبــادرة البســيطة خالل 

الفترة االنتقالية الجديدة”.
الثالثــة مــن دول مجلــس  البحريــن هــي الدولــة  وتعتبــر مملكــة 
التعــاون الخليجــي التــي تطبــق قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة 
الســعودية.  العربيــة  والمملكــة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  بعــد 

وتمــت الموافقــة علــى إطــار العمــل مــن قبل الــدول األعضــاء في 
مجلــس التعــاون الخليجي، إذ ســيختلف تطبيق القانون اســتناًدا 
علــى أطــر العمــل المدرجة لكل دولة، وهــذه االختالفات تضع في 
عيــن االعتبــار المنتجات المعفية من الضرائب بنــاًء على األحكام 

الواردة في القانون.

أعلنت شركة التسهيات للسيارات الوكيل والموزع الحصري لعامة  GAC Motor الرائدة في مملكة البحرين عن سعادتها 
باإلقبال الكبير من قبل العماء على سيارتي GAC GS3 و GA4 واللتين تأتيان بتصميم ُيبرز الدور الذي تلعبه الشركة في 
إحــداث التغييــر فــي ســوق الســيارات العالمية مســتلهمًة تصميمها من مــن إرث GAC Motor في تصنيــع أحدث الطرازات 

لهذه العامة التجارية الرائدة والتي تواكب متطلبات الزبائن. 

وفــي هــذا الســياق، صــّرح مديــر العالمــة التجارية برير جاســم 
ــا يأتــي بشــغف ريــادة  قائــالً إن تصميــم ســياراتنا الجديــدة كليًّ
يجمع بين القوة في األداء، الرشــاقة في التصميم وإلبداع في 

المظهر الخارجي.
وأضــاف بريــر ســيتمتع ســائق الســيارة باســتخدام العديــد مــن 
األنظمة التي ستســاعده في القيادة بأمان أما عن تصميم هذه 
ا فإنه تمّخض عــن عصارة خبرة العديد  الســيارات الجديــدة كليًّ
مــن شــركات البحث والتطويــر العالمية حيث اســتطاع أن ُيعّبر 
عــن إحســاس دراماتيكــي، لتقود به الســيارة حقبــة جديدة من 
التصميــم لــدى GAC Motor، وتأتــي الســيارات مزينــة بالجيــل 
الحديث لمصابيح »LED«  كما تمنح المساحة الواسعة إحساًسا 
بالثقــة والراحــة ويعكس التصميــم الداخلي الرشــيق والعصري 
لهــم انســجاًما وتشــابًكا بيــن التكنولوجيــا والجــودة إضافة إلى 

طيــف كامــل مــن الخــواص الفخمــة ومن ضمنهــا الجيــل الثاني 
للدخول للسيارة بدون مفتاح ونظام الزر الواحد للتشغيل.

اعلنت شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر عن تشكيلتها الجديدة من طرازات جاكوار والند روڤر المذهلة المقرر 
إطاقها خال العام 2019.

تســعى شــركة الســيارات األوروبية جاكوار الند روڤر لتحقيق المزيد 
مــن التميــز في العام الميالدي الجديد، حيث تعتزم إطالق موديالت 
جديــدة لثــالث مــن أشــهر ســيارات جاكــوار والنــد روڤر فــي الصيف 
المقبل، وتشمل كل من طراز رينج روڤر إيڤوك وديسكڤري سبورت، 
إلــى جانــب طــراز جاكوار XE. وســتتوفر الطــرازات الثالثة بتصاميم 
جديدة مذهلة وإمكانات عالية تواكب تطلعات الجميع. كما ســتقوم 
الشــركة أيًضا بالكشــف عن الجيل الجديد والمطور لسيارة الند روڤر 

ديفندر المترقبة في مملكة البحرين خالل نهاية العام الجاري.
وصــرح المديــر العــام لشــركة الســيارات األوروبية جاكــوار الند روڤر 
ســتيفن الي، قائــاًل: “يســعدني جــًدا أن أعلــن عــن التشــكيلة الجديدة 
لنخبــة مــن طرازاتنا الفاخرة التي نســتعد إلطالقها هذا العام. تشــكل 
ســنة 2019 مرحلة مهمة في تاريخ عالمة الند روڤر، حيث ستشــهد 
عــودة ســيارة الند روڤر ديفنــدر بتصميم مطور وجديد كلًيا. وبفضل 
تاريخهــا العريــق وشــهرتها الواســعة ضمــن طــرازات النــد روڤر، إننــا 
علــى ثقــة بنيــل ســيارة ديفنــدر علــى اهتمام وشــغف محبــي العالمة 

وترقبهم لموعد إطالقها. وسيتم خالل صيف هذا العام، الكشف عن 
3 طرازات من أشــهر روائع جاكوار والند روڤر بالمملكة. كما ســتقدم 
الشــركة للعمــالء الكــرام مجموعة جديــدة من الخيــارات واإلضافات 
المتعــددة لجميــع طــرازات جاكــوار النــد روڤر، وذلك بــدًءا من مطلع 

العام الجاري“.

تستمر حتى 23 يناير... وصفر % الفوائد على خطة القسط امتناننـا لهـم عيسـى: نهتـم بزبائننـا دائًمـا ونعبـر عـن 

خدماتها تشمل 5 سنوات ضمانا مجانيا و5 سنوات خدمة صيانة“التسهيالت للسيارات” تعرب عن سعادتها باستقبال العمالء

عروض رأس السنة في “شرف دي جي” “األبراج” تتحمل كلفة القيمة المضافة

GA4و GAC GS3 تشكيلة من طرازات جاكوار والند روفر الجديدةإقبال كبير على

7 يناير 2019 االثنين
للتواصل: 17111509غرة جمادى األولى 1440
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BIBF - المنامة

للدراســات  البحريــن  معهــد  عقــد     
نــدوة   )BIBF( والماليــة  المصرفيــة 
ســد  حــول  القــرار  لُصّنــاع  تدريبيــة 
الفجــوة الرقمية في اللوائح التنظيمية 
تقنيــة  طريــق  عــن  المالــي  للقطــاع 
بالتعــاون  الســحابية، وذلــك  الحوســبة 
 ،)AWS( مــع أمــازون ويــب سيرفيســز 
كجــزء مــن تركيــز المعهــد علــى توفيــر 
برامج تدريبية حول مختلف التقنيات 
الرقمية الحديثة، وذلك لما لها من تأثير 
كبيــر على قطــاع األعمال فــي المملكة.  
ورّكــزت النــدوة علــى أهمية االســتفادة 
مــن تقنيــة الحوســبة الســحابية إلدارة 
البيانــات والعمليــات، وذلــك فــي إطــار 

تطوير األعمال وتحسين اإلنتاجية.
وقــد أدارت هــذه الندوة ســو لــي، مدير 
الخدمــات الماليــة العالمية فــي القطاع 
العــام بشــركة أمــازون ويب سيرفيســز 
الرؤســاء  كبــار  بحضــور   ،)AWS(
القطــاع  مــن  التنفيذييــن  والمــدراء 

المالي. 
شــيرين  ناقشــت  ذلــك،  علــى  عــالوًة 
السياســات  وحــدة  رئيــس  الســيد، 
المركــزي،  البحريــن  بمصــرف  الرقابيــة 
اللوائــح التنظيميــة والرقابيــة للقطــاع 
المالــي، تعزيًزا ألهمية تقنية الحوســبة 
اســتخدام خدماتهــا  الســحابية ودعــم 

في قطاع الخدمات المالية.

سد الفجوة الرقمية للقطاع المالي
جــزء  وهــي  الرشــيد  مجموعــة  عقــدت 
مــن مجموعــة الندمــارك حفلهــا الســنوي 
بــالزا  كــراون  مركــز  فــي  للموظفيــن 
للمؤتمــرات. حضــر الحدث فريــق اإلدارة 

العليــا بأكمله إلى جانب طاقم المجموعة 
المكون من أكثر من 1000 موظف.

تــم تنظيم الحدث هذا العام تحت شــعار 
بتكريــم  الحــدث  وبــدأ  النجــوم”.  “ليلــة 

فــي  العــام  لهــذا  المتميزيــن  الموظفيــن 
جميع العالمات التجارية واألقسام. 

واســتمرت األمسيات مع التقييم النهائي 
الكبيــر مــع أفضل الموظفيــن أداء لعرض 

مواهبهم. 
وشــوهدت 8 عــروض قــوة معبــأة علــى 
المســرح تضــم الغناء والرقــص الجماعي 

وبعض األعمال الفريدة.

ــن ــي ــف ــوظ ــم ــل ــوي ل ــ ــن ــ ــس ــ ــل ال ــفـ ــحـ “الــــــراشــــــد” تـــنـــظـــم الـ

“ليلة النجوم” لتكريم المتميزين
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ال تتسرع في قرارك وإال قد تواجه مشاكل.

الوقت مناسب للدخول في مشروع.

اهتم بصحتك قبل فوات األوان.

الحقيقة المخفية تحتاج إلى بحث دائم.

ابتعد عن السهر فهو يال يخدم مصالحك.

الصمت هو خيارك الوحيد أمام الشريك.

المشاكل المادية تتعبك وتحتاج لترشيد نفقاتك.

من األجدر بك قبول نصيحة الشريك.

الغيرة واردة في بيئة العمل لكنك ال تكترث.

ال تحكم على التجربة قبل ظهور النتائج.

ال تبدو في أحسن حاالتك لكن الموضوع يمر.

أخبار سعيدة في الطريق أو فرصة لترقية.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

7 يناير

 1980
بداية محادثات الرئيس  

المصري محمد 
أنور السادات 

ورئيس وزراء 
إسرائيل 

مناحم بيجن 
في أسوان تمهيًدا 

لتوقيع اتفاقية سالم 
منفردة بين مصر وإسرائيل.

 ”Netflix“ طرحت شركة
اإلعالن الدعائي األول 

للموسم الثاني من مسلسل 
 The“ الجريمة والتشويق

Punisher”؛ ترويجا 
واستعدادا لطرحه على 

المنصة الرقمية خالل 
األشهر القليلة المقبلة.

tariq.albahar
@albiladpress.com

اختيــار النجمــة ضمــن أبــرز 100 فيلــم بالســينما المصرية

نادية لطفي تحتفل بعيد ميالدها

احتفــل عــدد مــن نجــوم الفــن المصري أخيرا مع الفنانة الكبيرة نادية لطفي لالحتفال بعيد ميالدها الـ82 بمستشــفى المعادي العســكري الموجودة به، وتم تســليمها 
درًعا تكريمية لها من وزارة الثقافة المصرية؛ تقديًرا لتاريخها الفني الكبير في احتفالية كبيرة وسلمتها لها وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم في الحفل.

حضر االحتفال كوكبة من النجوم امثال 
ســمير  إيمــي  وابنتهــا  عبدالعزيــز  دالل 
غانم واإلعالمي وائل اإلبراشي وبوسي 
شــلبي ومصمــم األزيــاء هانــي البحيــري 
الجــداوي  ورجــاء  الصريطــي  وســامح 
وفاروق فلوكس وغيرهم. وكانت نادية 
لطفــي قــد اعتــذرت عــن تســلم تكريمهــا 
فيي مهرجان اإلسكندرية األخير بسبب 

متاعبها الصحية.
الفتــاة  بيــن  أدوراهــا  تنوعــت 
والراقصــة،  والفقيــرة،  األرســتقراطية، 
دور”لويــزا”  أدوراهــا،  أبــرز  مــن  وكان 
فــي فيلــم “الناصــر صــالح الديــن”، إلــى 
أدوراهــا  مــن  كبيــرة  مجموعــة  جانــب 
لقــاء  فــي  مؤخــًرا  وظهــرت  المميــزة، 
تحدثــت  اإلبراشــي  وائــل  مــع  إعالمــي 
بــه عــن مســيرتها الفنيــة الطويلــة والتي 
المميــزة  األعمــال  عشــرات  بهــا  قدمــت 
صــالح  “الناصــر  و  “الموميــاء”  مثــل 
الديــن” و “اب فــوق الشــجرة” و”الســمان 
الفنــي  رصيدهــا  بلــغ  حيــث  والخريــف” 
حوالي 75 فيلًما ســينمائًيا على مدى 30 
عاًما، اكتشــفها المخرج رمســيس نجيب 
وقّدمها للسينما أول مرة من خالل فيلم 
“سلطان” عام 1959، كما اختار لها االسم 
الفني “نادية” اقتباًسا من شخصية فاتن 

حمامة في فيلم “ال أنام”.
تزوجــت ثــالث مــرات، كانــت أولهــا مــن 
الضابــط البحــري عــادل البشــاري، الــذي 
أنجبــت منــه ابنها الوحيــد “أحمد”، ولكن 
زواجهما لم يستمر طوياًل بسبب هجرته 
إلى أســتراليا، وهو ما تســبب في فجوة 
عاطفيــة بينهمــا، فطلبــت االنفصال عنه، 
واحتفظت بابنها منه، وتفرغت لتربيته، 
الــزواج  فــي  الثانيــة  تجربتهــا  وكانــت 
بالمهنــدس إبراهيــم صادق، شــقيق زوج 
ابنــة الرئيــس الراحل جمــال عبدالناصر، 
مــن  ثالثــة  مــرة  ثــم  انفصلــت عنــه،  ثــم 

محمد صبري.
االبتعــاد  علــى  الدائــم  حرصهــا  رغــم 

عــن التجــارب الدراميــة، إال أنهــا أنهــت 
مشــوارها الفنــي بعمــل تلفزيونــي واحد 
بعنوان “ناس والد ناس” في عام 1993، 
وتــم تســجيل اســمها ضمــن قائمــة أهــم 
“100 فيلم في تاريخ الســنيما المصرية” 
والتــي تشــارك بأربعــة أفالم فيهــا تركت 
مــدار  علــى  الجمهــور  مــع  بصمــة  بهــم 

تاريخها الفني وهي:

الناصر صالح الدين

تأليــف  ومــن  شــاهين،  يوســف  للمخــرج 
األديــب الراحــل يوســف الســباعي. يحتــل 
الفيلــم المركــز الـــ 11 ضمــن أهــم 100 فيلم 
فــى تاريــخ الســينما، حيث تتنــاول قصته، 
فتــرة حــروب الصلبييــن مــع العــرب تحــت 
قيادة “صالح الدين األيوبي”، واألوروبيين 
وخــالل  األســد”.  قلــب  “ريتشــارد  بقيــادة 
الحرب تنشأ قصة حب بين الجندي العربي 
“عيســى العــوام”، الــذي يــؤدي دوره صالح 

ذو الفقــار والمحاربة الصليبية “لويزا” التي 
تجســدها نادية لطفى، حتى تنتهي الحرب 

بتوقيع صلح الرملة بين الطرفيين.

السمان والخريف

رائعــة المخرج حســام الديــن مصطفى، 
نجيــب  العالمــي  األديــب  قصــة  عــن 
المرتبــة  فــي  الفيلــم  وجــاء  محفــوظ، 
ناديــة  فيــه  وتجســد  بالقائمــة،   95 الـــ 
التــي  الليــل  فتــاة  “ريــري”  شــخصية 
تتعلق بعيســى الدباغ )محمود مرسي(، 
ذلك الشــاب الذي ينتمي ألحد األحزاب 
والتي انتهى دورها بعد ثورة يوليو، إال 
أنه عندما يكتشــف أنها حامل يطردها، 
ويظــل مختبئا من المجتمع المحيط به 
وبعــد مرور ســت ســنوات يفاجأ بريري 
التــي تتــزوج مــن صاحب محــل عجوز 
فيحــاول العــودة إليهــا إال أنهــا ترفــض 

العودة إليه.

 الخطايا

يحتــل فيلــم الخطايــا المركــز رقــم 93 
بالقائمــة، وتــدور أحداثــه حــول قصــة 
حب بيــن حســين )عبدالحليــم حافظ(، 
يرفــض  التــي  لطفــي(،  )ناديــة  وســهير 
والــده محمود زواجهمــا، ويقرر زواجها 

ألخيه، لتتوالى األحداث والمفاجآت.

 المومياء

يقــع بالمرتبــة الثالثــة فــي قائمــة أفضــل 
100 فيلــم فــي تاريخ الســينما المصرية، 
إذ تأتي تحفة المخرج شادي عبدالسالم، 
شــرف  كضيفــة  لطفــي  ناديــة  بمشــاركة 
ويرصــد الفيلــم أحداًثــا حقيقيــًة، وقعت 
قبيلــة  تعيــش  حيــث   ،1871 العــام  فــي 
مصــر،  صعيــد  فــي  “الحربــات”  تدعــى 
تشــتهر تلــك القبيلــة بالتنقيب عــن اآلثار 
الفرعونية، ومن هنا تبدأ أحداث الفيلم.

نشــر موقــع “ذا نيكســت ويــب” قائمــة مــن التطبيقــات التــي رّشــحها فريق 
تحريره للحذف بسبب مساوئها. في ما يلي بعض منها:

“غوغل كروم”: “كروم” سهل االستخدام 
ومريــح ومجانــي، لكنــه يتجســس علــى 
الكثير من بيانات المستخدم، لذا ينصح 
 ،Firefox Quantumالموقع باســتبداله بـ
وعمومًا متصفــح “فايرفوكس” محبوب 

لدى المستخدمين المعنيين باألمان.
“فيسبوك”: توالت فضائح “فيسبوك” في 
األشــهر األخيرة، منها كارثــة “كامبريدج 
أناليتــكا” وفضــح عشــرات المالييــن من 

معلومات المستخدمين، كما أن التطبيق 
يعيش مشاكل تتعلق باستنزاف بطارية 
الهاتــف ومحتوى فيديو من صفحات ال 

يتابعها المستخدم أصالً.
“ســناب شــات”: ازداد كــره مســتخدمي 
تغييــر  منــذ  للتطبيــق  شــات”  “ســناب 
نســخ  “إنســتغرام”  أن  كمــا  تصميمــه، 
أحبهــا  فّعالــة  وبطريقــة  ميزاتــه  أهــم 

المستخدمون.

تطبيقات من األفضل حذفها في 2019

7 يناير 2019 االثنين
غرة جمادى األولى 1440

 1892
وفاة الخديوي توفيق، سادس حكام مصر من األسرة العلوية.

1983
وفاة األميرة فائقة ابنة الملك فؤاد األول وشقيقة الملك فاروق األول.

1901
وصول أول قطار إلى مدينة الخرطوم في السودان.

 1900
صدور العدد األول من جريدة “اللواء” في مصر برئاسة مصطفى كامل.

1927
 إجراء أول اتصال تلفوني دولي من نيويورك إلى لندن.

22

جملة مشاريع للفنان زياد الرحباني برسم العام الجديد ستعوض 
غيابه الفني لمدة تجاوزت السنتين، ومن بين هذه المشاريع 
مسرحية نصها واســمها جاهزان، فضال عن أغنيتين لفيروز 
احداهما بعنوان »ليك يا حبيبي«، وحفالت موسيقية له في 

ألمانيا وبلجيكا وانجلترا في مارس المقبل.
يعــد الرحباني ألغنيات لمايا دياب وكارول ســماحة وشــيرين 

عبدالوهــاب، مــا يعنــي أن العــام 2019 ســيكون زاخــرا باألعمال 
الرحبانية الزيادية.

تواجه الفنانة درة أزمة ابتعادها لفترة طويلة خارج مصر لتصوير 
مشــاهدها في دبي ولبنان بمسلســل »الحرملك«، بطولتها 
مع جمال ســليمان وباســل خياط وســالفة معمار وباســم 
ياخور وســامر المصري وقيس الشــيخ نجيــب، ومن تأليف 
سليمان عبدالعزيز وإخراج تامر إسحاق، وتدور أحداث العمل 

حول وصول المماليك إلى السلطة والتحكم بمفاصل المشهد 
السياسي العام وإلحاق الهزيمة بأعداء األمة المفترضين، وتجسد 

درة شخصية »حنة«، موضحة أنها شخصية جديدة وتتميز بالقوة.

تعــرض الممثل الســعودي، ناصــر القصبي، النتقــادات حادة، 
واتهامات بالتجرد من اإلنســانية، بسبب أحدث تغريداته على 
“تويتر”. وشارك القصبي صورة لطفل لقيط، من أجل الترويج 
إلعادة عرض أحدث مسلسالته التلفزيونية “العاصوف” على 
شاشة “إم بي سي”. وكتب القصبي مع الصورة: “ نسأل الله 

الســالمة للقيط.. في وضح النهار الله يحمانا وياكم من الشر 
.”mbc  وبما أن الشيء بالشيء يذكر سيعاد بث العاصوف على

وأثارت تغريدة ناصر القصبي العديد من متابعيه.

انتقادات حادةالحرملكلبيك يا حبيبي

طارق البحار



شـاهــدت لكـم.. جـديـد السينمـا البحـرينيـة

نشر موقع Gecce التركي قائمة تتضمن أسماء الممثلين األتراك  «
األغلى أجراً. وأشار في تقرير له إلى تفوق توبا بويوكستون وكيفانش 
تاتليتوغ، الفتًا إلى أن كاًل منهما حصل على ما يزيد عن 23 ألف دوالر 

مقابل الحلقة الواحدة من مسلسل “جسور والجميلة”.  وحصلت 
بيرغوزار كوريل على أكثر من 14 ألف دوالر مقابل كل حلقة من “أنت 

وطني”.

عــدة  البحريــن  فــي  العــرض  دور  شــهدت 
أفالم جديدة متنوعة هذا األسبوع، حققت 
نجاحــًا كبيــرًا علــى شــباك التذاكــر بجميــع 
أنحــاء العالــم. فــي هذا التقريــر نتعرف معا 

على أفضل ما يعرض عندنا:

THE SISTERS BROTHERS 

احــداث كوميديــة وكاوبــوي عــن باحــث ومنقب 
المــع عــن الذهــب، ُيالَحــق عبــر آالف األميــال – 
)أوريجــون(  صحــراء  مــن   –  1850 عــام  خــالل 
وحتى )سان فرانسيسكو( من ِقَبل القتلة سيئين 
الســمعة )إيلــي( و)شــارلي سيســترز(. إال أن إيلي 
يشرع في مواجهة أزمة شخصية حول مسيرته 
المهنيــة التــي اختارها، ويبدو لــه أن هيرمان قد 
يمنحه عرًضا أفضل من استكمال هذه المسيرة.

MIA AND THE WHITE LION 

شــابة صغيــرة مــن لنــدن تنتقــل إلــى أفريقيــا مع 
والديها حيث تصادق شبل أسد.

GIRLS OF THE SUN
تبــدأ القصــة فــي مــكٍان مــا داخــل )كردســتان(، 

لـ”بنــات  القائــدة  الجنديــة  هــي  )باهــار(  حيــث 
الشــمس”؛ كتيبــة تتكــون بالكامل مــن المجندات 
األكــراد، وهــّن علــى أعتــاب اســتعادة الســيطرة 
علــى المدينــة التــي قبــض عليهــّن فيهــا مــن ِقَبل 
المتطرفيــن منــذ بضعــة أشــهر، وفــي ظــل تلــك 
األحــداث، تقــوم الصحفيــة الفرنســية )ماتيلــدا( 
بتغطيــة هــذا العــدوان علــى مــدار األيــام الثالثة 
األولــى. وعندما تلتقي باهــار، تطفو كل ذكريات 

األخيرة – باهار – على السطح من جديد.

SPEED KILLS

بطل ســباقات الزوارق الســريعة والملياردير )بن 
ارونــوف(، يعيش حيــاة مزدوجة تحطمه وتهدم 
إنجازاتــه وتــؤدي بــه لورطــة مــع زعمــاء تجــارة 

المخدرات والقانون. 

BACKTRACE
يهــرب اللــص الوحيــد الناجــي من ســرقة ســيارة 

مصفحة من منشأة أمنية مشددة.

MARY POPPINS RETURNS
تدور أحداث الفيلم خالل عهد الكساد في )لندن(، 

بانكــس(  حيــث شــبَّ كُل مــن )جايــن( و)مايــكل 
بصحبــة أوالد مايكل الثالثة في محيط أســرتهم 
الصغيــرة، تزورهــم )ماري بوبينــز الغامضة( لتتُبع 
خســارتهم الشــخصية من خــالل قدراتها الفريدة 
ومهاراتهــا االســتثنائية، وتتمكن ماري بمســاعدة 
صديقهــا )جاك( أن تســاعد هــذه العائلة في إعادة 
اكتشاف الفرحة والمرح المفقودين في حياتهم.

 COLD SKIN
شــاب يافــع يصل إلــى جزيرة نائية ويجد نفســه 

في معركة للنجاة بحياته.

االثنين
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استضاف قسم التقنية واالبتكار بكلية الدراسات العليا في جامعة الخليج 
العربي إحدى رواد العمل التطوعي على مســتوى مملكة البحرين والوطن 
العربي وهي محفوظة الزياني؛ لتستعرض تجاربها الشخصية الغنية حول 
الــدور الفعال للعمل التطوعــي واالجتماعي، مبينة كيف نجحت المرحومة 
الشيخة لولوة بنت محمد آل خليفة من خالل النظرة والرؤية المستقبلية 

بوضع الخطوط الرئيسة في تأسيس جمعية رعاية الطفل واألمومة.

األعــالم  مــن  الزيانــي  هــذا، وتعتبــر 
االجتماعية المعروفة في األوســاط 
اإلنســانية، ومن المؤسســين األوائل 
ولهــا  واألمومــة،  الطفــل  لجمعيــة 
الكثير من المشاركات في الفعاليات 
االجتماعية والمســاهمات الواضحة 
فــي تطويــر العديد من المشــروعات 
األهليــة  للجمعيــات  واألنشــطة 
ألكثــر مــن 50 عامــا، وتمثــل جائــزة 
محفوظــة الزيانــي لمشــاريع العمــل 
التطوعي للفــرق والمبادرات الفائزة 
التي تشــرف عليهــا جمعية البحرين 
للعمل التطوعي مثاال ناجحا لتحفيز 

االبتكار االجتماعي.
الزيانــي  تحــدث  النــدوة،  وخــالل 
الطفــل  رعايــة  جمعيــة  تاريــخ  عــن 
فــي  الريــادي  ودورهــا  واألمومــة 
خدمة االبتكار االجتماعي، موضحة 
كيف اســتطاعت الجمعية خالل 60 
عامــا من اآلن تأســيس وتطوير ُدور 
وحضانات رعايــة األطفال وحولتها 

عبــر الزمــن إلــى مؤسســات خيريــة 
مختلفــة مثــل معهــد األمــل للتربيــة 
مركــز  الطفــل،  مكتبــة  الخاصــة، 
معلومــات المرأة والطفل، المشــاريع 
الصغيــرة )المايكروســتارت( ومصنع 

الورق من سعف النخيل.
هــذا، واحتضنــت الجمعيــة الطفولة 
المبكــرة والمــرأة والفئــات الخاصــة 
الجامعــة  المتعففــة وطلبــة  واألســر 
مرورًا بمشــاريع التنمويــة المختلفة، 
والشــراكة  المســؤولية  لتنتقــل 
القليلــة  الســنوات  فــي  االجتماعيــة 

الماضيــة إلــى ابنــة الشــيخة لولــوة، 
الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة.

مــن جانبه، قال رئيس قســم التقنية 
العليــا  الدراســات  بكليــة  واالبتــكار 
قدمتــه  مــا  إن  الجيوســي  عــوده 
إضافــة  يعتبــر  الزيانــي  محفوظــة 
قيمــة ومميــزة لجميع طلبــة برنامج 

الدكتوراه في إدارة االبتكار بجامعة 
الخليــج العربــي، إذ يعتبــر البرنامــج 
الشــرق  مســتوى  علــى  مبتكــرا 
األوســط، وتم تدشــينه بالتعاون مع 
كلية بوسطن في الواليات المتحدة 
األميركية اســتجابة لالهتمام الكبير 
الــذي توليه المؤسســات والمنظمات 

المختلفة لمأسســة االبتكار واإلبداع 
العــام  القطــاع  مؤسســات  فــي 
إذ  المدنــي،  والمجتمــع  والخــاص 
أسهم البرنامج في تلبية احتياجات 
ســوق العمــل لهــذا التخصــص؛ مــن 
المســتقبلية  القيــادات  إعــداد  أجــل 

للتنمية.

وتقــدم الجيوســي بالشــكر الجزيــل 
للدعــوة  تلبيتهــا  علــى  للزيانــي 
ومشاركتها تجربتها الريادية القيمة 
مع طلبة الدراســات العليــا، معتبرها 
تجربــة غنيــة وثرية تــدل على األثر 
فــي  التطوعــي  للعمــل  اإليجابــي 

مملكة البحرين.

عــرض تجــربــة الـزيــانــي فــي العمــل التطــوعــي

محرر مسافات

جامعة الخليج 
العربي تقيم 

“ندوة االبتكار 
االجتماعي”

المنامة - جامعة الخليج العربي
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ال فوائد صحية كثيرة لبدائل السكر لكنها غير مضرة
لــم تتوصــل مراجعــة بحثية لبدائل الســكر الصناعيــة والطبيعية إلى 
أدلــة قويــة على أنها تعود على الجســم بفوائد صحيــة كثيرة إال أنها 

لم تجد ضررا من استخدامها.
وأجريت الدراســة المنشــورة فــي الدورية الطبيــة البريطانية بطلب 
من منظمة الصحة العالمية بهدف تطوير إرشادات الستخدام بدائل 

السكر للتحلية مثل اسبرتام وستيفيا.
وقــال يــورج مياربــول كبيــر الباحثيــن ومديــر معهــد األدلــة الطبيــة 
بجامعــة فرايبــورج فــي ألمانيــا ”لألســف ليســت لدينــا بيانــات كافية 

للتقييم الكامل للفوائد واألضرار المحتملة لبدائل السكر“.
وأضاف مياربول في رســالة بالبريد اإللكتروني أن معظم الدراسات 
التــي أجريــت في هذا الصدد إما صغيرة أو مختصرة. وتابع ”نحتاج 

إلى أبحاث أكثر وأفضل حول هذا الموضوع“.
وجمــع مياربــول وزمــاؤه األبحاث التــي تناولت تأثير بدائل الســكر 
الصناعيــة علــى نــواح صحيــة مهمــة كالوزن ومســتويات الســكر في 
الــدم. واســتقروا فــي نهاية المطاف على 56 دراســة بينها 35 تجربة 

سريرية.
وأظهرت بعض الدراســات الصغيرة أن بدائل الســكر قد تحسن قليا 
مؤشــر كتلة الجســم الذي يقيس الوزن بالنسبة للطول وكذلك السكر 

في الدم.
وأشــارت دراســتان إلى أن تحســنا طفيفا للغاية طرأ على مستويات 
عنــد  شــخصا،   174 وعددهــم  المشــاركين،  لــدى  الــدم  فــي  الســكر 

استخدام بدائل السكر.
وقــال عزيــز الخطيــب، وهو طبيــب قلب في مركــز ديترويت الطبي 
التابــع لمستشــفى هاربــر فــي واليــة ميشــيجان األميركيــة ”بالنســبة 
للســواد األعظــم مــن النــاس ربمــا ال توجــد أي فوائــد صحيــة لبدائــل 
الســكر. أمــا مــن يســتهلكون كميــات مفرطــة مــن الســكريات خاصــة 
المشــروبات المحــاة بالســكر فإن اســتخدام مصدر التحليــة الخالي 

من السعرات الحرارية هو البديل األقل إضرارا بالصحة“.

وأضاف أن إحدى اإلستراتيجيات األفضل لخسارة الوزن  «
هي اإلكثار من شرب الماء. وأضاف في رسالة عبر البريد 

اإللكتروني ”أظهرت إحدى الدراسات أن التحول من 
المشروبات الخالية من السكر إلى الماء ساعد النساء 

على خسارة الوزن“.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ســاعة  فــي  ممطــرة  موجــة  حســنت 
مبكــرة مــن صبــاح أمس األحــد جودة 
نيودلهــي  لســكان  بالنســبة  الهــواء 
ليأخــذوا قســطا قليــا مــن الراحة من 
ضبــاب دخانــي رمــادي كثيــف يغلــف 
ســماء العاصمــة الهندية منذ شــهرين، 
رغــم أن جــودة الهــواء ال تزال ”ســيئة 

للغاية“.
لمكافحــة  المركزيــة  الهيئــة  وقالــت 
التلــوث إن مؤشــر جــودة الهواء أظهر 
التــي  الســامة  الجزيئــات  تركيــز  أن 
تعــرف بجزيئات )بــي.إم 2.5( بلغ 182 
بحلــول الســاعة 12 ظهــرا بالتوقيــت 
المحلــي، وهــو األقــل منــذ الرابــع مــن 

نوفمبر.

وذكرت السفارة األميركية أنه  «
رغم ذلك فإن مستوى التلوث 

يزيد بأكثر من 5 أمثال المستوى 
الذي توصي به اإلدارة األميركية 

وهو 35.

لقــي 3 أشــخاص فــي اليونــان حتفهم 
مألوفــة  غيــر  صقيــع  موجــة  بســبب 
تشهدها الباد، بحسب ما أعلن مصدر 

رسمي أمس األحد.
وكان الثاثة، وهم رجان وامرأة، في 
ســيارة جرفتها الفيضانات قرب أثينا. 
وُعثر على المرأة السبت متوفاة جراء 
وعلــى جثتــي  الســيارة  فــي  الصقيــع 
الرجليــن األحد بعدما جرفتهما المياه، 

بحسب ما أعلن رجال اإلطفاء.
وتواجــه اليونــان موجة صقيع طويلة 
األمــد مــع حــرارة متدنيــة وصلت في 
بعــض األماكــن إلــى 18 درجــة مئويــة 
تحــت الصفــر فيمــا تســاقطت الثلــوج 

في عدد كبير من المناطق.

وتلقت أجهزة االنقاذ كثيرا من  «
طلبات المساعدة من أشخاص 

علقوا في سياراتهم أو في 
منازلهم بسبب تساقط الثلوج 

بكثافة.

وزارة  نشــرتها  إرشــادات جديــدة  أفــادت 
إجــراءات  ســتتخذ  الصيــن  بــأن  البيئــة 
ضــد شــاحنات الديــزل التــي تســبب تلوثا 
شــديدا، وذلك بفــرض معايير أكثر صرامة 
فيمــا يتعلــق بالوقــود والمحــركات وزيادة 
وتعزيــز  القطــارات  عبــر  الشــحن  أحجــام 
قدراتهــا الرقابيــة. وأضافــت الــوزارة فــي 
وثيقــة سياســات أصدرتهــا يــوم الجمعــة 
أنهــا ستســعى إلــى تحقيــق ”زيــادة كبيرة“ 
المطابقــة  الديــزل  شــاحنات  أعــداد  فــي 
لمواصفــات االنبعاثــات بحلول عام 2020، 
مســتهدفة معــدل التــزام يصــل إلى 90 % 

على األقل في العام التالي.

وتعهدت الوزارة بتحسين  «
جودة الديزل وفرض قيود 

على الوقود منخفض الدرجة 
وتقليص مجمل انبعاثات أكسيد 
النيتروجين. وذكرت الوثيقة أن 

الشاحنات الجديدة التي لن تلتزم 
بالمتطلبات لن يسمح لها بدخول 

السوق.

األمطار تحسن 
جودة الهواء 

بنيودلهي

موجة صقيع في 
اليونان تقتل 3 

أشخاص

الصين تفرض 
قيودا على 

شاحنات الديزل

بعــد أن كادت رقصــة األقنعــة التقليديــة التــي يعــود تاريخهــا إلــى قــرون مضــت 
فــي كمبوديــا أن تندثر بســبب نظــام الخمير الحمر، نجحت حفنة مــن الفنانين في 

الحفاظ عليها ويعملون اآلن على نقل هذا التراث إلى جيل جديد.

وأدرجــت منظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة )يونسكو( رقصة الخون 
خــول علــى قائمــة التــراث الثقافــي غير 
المــادي التابعــة لهــا فــي اآلونــة األخيرة 
إلــى جانب الطراز التايلندي من الرقصة 

والذي يعرف باسم خون.

وفــي الرقصــة الشــهيرة بجنــوب شــرق 
ملونــة  أقنعــة  الراقصــون  يضــع  آســيا 
مكتوبــة  ملحميــة  قصيــدة  ويقدمــون 
باســم  وتعــرف  السنســكريتية  باللغــة 
رامايانــا وتحكــي عن أميــر ينقذ زوجته 
من عفريت بمساعدة جيش من القرود.

رقصة كمبودية تصل إلى قائمة اليونسكو

راقصات يستعددن قبل تقديم عرض لرقصة األقنعة التقليدية التي تعرف باسم الخون خول 
في بانكوك بتايلند
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اليوم يكتمل النصاب
ــدَّ ــع ـــ ـــ ـــ ـــ ــب ت مـــــا  الـــخـــــــلـــيـــفـــــــــــــــــــــــة  آل 

ــراُب ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــتـ ــي وصـــالـــــــــــهـــم اقـ ـــــ ــــ ف

الــــــنــــــزال ــل  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ح إذا  ــوم  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ق

ــم مـــــــــرحــــا أجـــــــــــــــابـــوا ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــاءه ــ ــض ــ ف

ــان ــ ــن ــ ــع ــ ال ألـــــــــــــــــوى  إذا  ــوٌم  ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ قـ

ــوا ــ ــابـ ــ ــــ ــ ــــ ــ صــــــغــــــارهــــــم صـــــــبـــــــروا وطـ

إذا طــــــــــــــوًدا  بـــــــه  ــي  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ل مــــــــــــــن 

ــِزَعـــــــْت مـــــن الـــــقـــــوم الــــــِحــــــراُب اُنـــــــتـــــ

ذاك خـــلـــيـــفـــــــــــــــــــة  ــي  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــن ــ أع

ــاُب ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــطـ ــخـ ــل الـ ــ ــصـ ــ ــفـ ــ الــــــقــــــرم وانـ

ــه الــــُعــــــــــــــــــــــــْرُب ــي إلــــــيــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــوم ــ ي

والـــــــركـــــــبـــــــاُن والــــــــــــــــرأُي الــــــصــــــواُب

ــوم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــي بـــــــه يـــــــا قـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ مـــــــن ل

ــواُب ــ ــــ ــ ــــ ــ ــجـ ــ واألنـــــــــــــــــواء مـــطـــلـــبـــهـــا الـ

إال بـــظـــلـــــــــــــــــــــــــــه  تــــســــتــــظــــل  ال 

ــاُب ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــهـ الـــكـــــــــــــــواكـــــــــــُب والـــشـ

والــــــــيــــــــوم تــــــأتــــــم الـــحـــشـــــــــــــــــــــــود

ــاُب ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــعـ ــشـ ــئ الـ ــ ــل ــ ــت ــ ــم ــ بـــــــــــــــه وت

ــل الــــنــــصــــــــــــــاُب ــ ــم ــ ــت ــ ــك ــ والــــــــيــــــــوم ي

ــاُب ــــ ــــ ــــ ــبـ ــضـ ــع الـ ــــ ــــ ــــ ــشـ ــقـ ــنـ ــه ويـ ــــ ــــ ــــ بـ

ــوُب ــ ـــ ــ ــل ــ ــق ــ والـــــــيـــــــوم تـــأتـــــــــــــــــــلـــف ال

ــــــاُب ــــ ــــ ــــ ــــــــــف الـــنـــقـ ــــ ــم ويـــنـــكـــشـ ــــ ــــ ــكـ بـ

ــك ــ ــــــ ــــــ ــدامـ ـــ ــى أق ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــل ــ وهـــــــــــــوت ع

ــاُب ــ ــجـ ــ ــحـ ــ الـــــــــذؤبـــــــــان وانـــــكـــــشـــــف الـ

ــس ــيـ ــسـ مــــــــا كــــــــــان حـــــــــــــــــــــــّركـــــه خـ

ــه الـــغـــيـــــــــــــــاُب ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــح ــ الــــفــــعــــل أوض

وتـــــــــطـــــــــول أعـــــــنـــــــــــــــاق الـــــســـــيـــــوف

وُتــــــســــــِقــــــُط الـــمـــطـــــــــــــــر الــــســــحــــاُب

ــالد ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــب ــ وكـــــــــــــأن أعــــــــــــــــراس ال

ــراُب ــ ــــ ــ ــــ ــ طـ أو  نــــشـــــــــــــــــــاوى  ــم  ــ ــكـ ــ بـ

ــوت ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــاب الـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــنـ ــ وكـــــــــــــأن أطـ

ــاُب ــــ ــــ ــــ ــــ ــضـ هـ أو  ــال  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــب ــ ج لــــكــــم 

أن األيــــــــــــــــام  مــــــــن  وصــــلــــــــــــــــــــــــي 

ــاُب ــ ــع ــ ــص ــ ــُل ال ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــتـ ــفـ ــنـ ــى وتـ ــ ــرقـ ــ تـ

أن األيـــــــــــــــــام  مـــــــــن  وصـــــلـــــــــــــــــــــــي 

ــاُب ــــ ــــ ــــ ــبـ ــشـ ــد الـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــرت ــ تـــبـــقـــــــــــــــى وي

غازي عبدالمحسن
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أحمد البحر

Û  قالت: جميل أن نصل، واألجمل هو أن نعرف ونعترف كيف وصلنا! قال: وما وراء
هذه العبارات سيدتي الفاضلة؟ قالت: ما هذا القرار المشين والظالم الذي اتخذته 

بحق هذا الموظف؟ قال: تقصدين إقالة األستاذ... من المؤسسة!
Û  قالــت: هــو أســتاذك. هــو الــذي دربــك وأعطاك مــن خبرتــه فــي اإلدارة، وكنت أحد

مرؤوسيه!
Û !قال: اآلن أنا رئيسه، بل أصبحت أنا رئيس المؤسسة وصاحب القرار فيها
Û !قالت: ولم اخترته هو بالذات رغم أنه من أفضل الكفاءات
Û !قال: ألتخلص من ذلك الشعور بالضيق الذي ينتابني كلما ألتقيه
Û  قالــت: ألــم تكن معجبا بأســلوبه فــي اإلدارة وبخبراته الواســعة عندمــا كنت تعمل

تحت إمرته!
Û !قال: إنه الشعور الذي يتملكني بأني مدين له. ال أكاد أتحمل هذا الشعور
Û  ،قالت: أين الوفاء يا رجل؟ هو لم يسئ إليك، أهذا هو جزاء من يخلص في عمله

ثم هو صاحب فضل عليك.
Û  ،قال: لقد ذكرِت أنِت الســبب ســيدتي، فأنا ال أريد أن أســمع هذه العبارات من أحد

أريد أن أمحوها من ذاكرة الجميع!
Û  قالت: تمحو ماذا؟ هذا ليس بعاٍر أو شيء معيب. هناك الكثيرون ممن تعلموا من

رؤسائهم وارتقوا وهم يفخرون ويعتزون بهذا.
Û  قال: أنا أختلف عنهم! أنا أخجل من االلتقاء به في المناسبات، أحس بذلك الهمس

بين الحضور، باألمس كان مرؤوسه واليوم هو رئيسه!
Û  قالت: هذا أحساس جميل، إال أذا كنت تشعر بأن وصولك إلى منصبك الحالي كان

صدفــه! وأنــت تعــرف ما أقصده! قال: قولي ماشــئِت ســيدتي، ولكني أنا ال احتمل 
سماع من يقول بأن هناك من أسهم في صنع نجاحي. أنا من صنع هذا النجاح!

Û  قالــت: ولكنهــا الحقيقــة! يجب أن تفخر بهذا. والشــخص الذي تتحدث عنه هو من
القادة اإلداريين البارزين والمشهود لهم بالمهنية.

Û !قال: أتفق معك، ولهذا تخلصت منه، فوجوده يسبب لي قلقا دائما
Û  قالــت: أال تخــاف! فلربمــا تواجه ذات المصير، فكما تدين تــدان، والدنيا دوارة

يا سيدي.

صورة من 
األرشيف...

تبدو نجمة البوب ليدي غاغا على أعتاب تتويج أول أدوارها في البطولة السينمائية 
خال حفل جوائز غولدن غلوب يوم األحد المقبل إذ من المتوقع أن يحصد فيلمها 

الرومانسي ”مولد نجمة“ )إيه ستار إيز بورن( عددا من التماثيل الذهبية المرموقة. وبعد 
سلسلة حفات ناجحة أحيتها غاغا في الس فيغاس، يقول متابعون للجوائز السينمائية 

إن المغنية الشابة هي األوفر حظا للفوز بجائزة غولدن غلوب ألفضل ممثلة في الحفل 
الذي يعد استهاال لجوائز األوسكار.

أعلنــت مصــر أمس اســتعادة مخطوط إســامي 
قنصــوة  الســلطان  حكــم  لفتــرة  تاريخــه  يعــود 
الغــوري آخر حكام المماليك قبل الغزو العثماني 
بالعاصمــة  مــزاد  فــي  بيعــه  قبــل  وذلــك  لمصــر 
البريطانيــة لنــدن. والمخطــوط هــو عبــارة عــن 

كتبــت  ورقــة،   28 مــن  قرآنيــة  مصحــف  ربعــة 
بخط النســخ بالمداد األســود داخل إطار باللون 
األحمر، وتبدأ من ســورة آل عمران من اآلية 93 
إلى نهاية اآلية 23 من سورة النساء، ولها غاف 

من الجلد ببصمة مذهبة.

مصر تستعيد مخطوطا إسالميا من لندن

تنحى السلطان محمد الخامس، سلطان ماليزيا، عن العرش، األحد، ليصبح أول 
سلطان يتنحى عن حكم الباد قبل انتهاء فترة واليته البالغة 5 أعوام. وقال 

القصر في بيان، إن هذا القرار يسري بشكل فوري. ولم يتم تقديم أي سبب 
للتنحي، ولم يرد مسؤولون بالقصر على طلبات للحصول على تعليق. وهناك 
9 أسر ملكية لماليزيا تتناوب الجلوس على العرش. واختيار السلطان القادم 
يقرره تصويت يجريه مجلس الحكام المؤلف من جميع األسر الملكية التسع.
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