
لالســتثمار  العربــي  “المنتــدى  أصــدر 
الســنوية  التوقعــات   ”2019 الفندقــي 
لالســتثمارات الفندقيــة، التي رجحت أن 
تصــل قيمة عقــود البناء الفندقــي إلى ما 
يقــرب 30 مليار دوالر في منطقة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيا من اآلن وحتى 

العام 2023.
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قال  نائب 
الرئيس 

األميركي إن 
االتفاق النووي 

الكارثي أفاد 
جدا “الماللي 

الذين يقمعون 
شعبهم”.

دبي - العربية نت

أدرج نائــب الرئيــس األميركي مايــك بنس إيران 
ضمــن قائمــة وصفهــا بـــ “مجموعــة دول الذئــاب 
وكوبــا  الشــمالية  كوريــا  جانــب  إلــى  المارقــة” 

ونيكاراغوا وفنزويال.
وقــال بنــس فــي خطابــه أمــام رؤســاء البعثــات 
الدبلوماســية األميركيــة فــي أنحــاء العالــم، فــي 
واشــنطن، إن “الرئيــس دونالــد ترامب وعد أيضا 
أن  مضيفــا  اإليرانــي”،  النظــام  أمــام  بالوقــوف 
“إيــران اآلن تحــت ضغــوط غير مســبوقة لتغيير 

أساليبها”.

قال رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة البرلمانية النائب علي زايد 
إن اللجنــة انتهــت من صياغــة مرئياتها على البرنامج في اجتماعها بالوفد 
الحكومــي أمــس ورفعت خطابها للحكومة لدراســته قبــل موعد االجتماع 

المشترك يوم األحد المقبل.

وأشــار فــي تصريحــه لـ”البــالد” إلــى 
مــن   14 علــى  ركــز  االجتمــاع  أن 
اللجنــة  وجهتــه  ســؤاال   75 أصــل 
للوفــد الحكومي، بهــدف بناء تصور 
توافقي مبدئي بين أعضاء اللجنة.

حــول  تمحــور  النقــاش  أن  وذكــر 
علــى  الحفــاظ  وضــرورة  المواطــن 
أيــة  تحميلــه  وعــدم  مكتســباته، 
أعبــاء مالية إضافيــة، وأنه في حال 
فــإن  جديــدة  أعبــاء  أي  اســتجدت 
الحكومــة ينبغي أن تلتزم بتعويضه 

عنها بشكل مواز لها.
مــن  النيابــي  الوفــد  طلــب  وأكــد 
الحكومــة ضــرورة تزويدهــم بردود 
االستفســارات  بعــض  عــن  مكتوبــة 
خــالل  توضيحهــا  تــم  التــي 

االجتماعات المشتركة.
األول  النائــب  قــال  جهتــه،  مــن 
ســلمان  عبدالنبــي  النــواب  لمجلــس 
إن وفــد الســلطة التشــريعية بلجنــة 
الحكومــة  عمــل  برنامــج  مناقشــة 
االكتفــاء  عــدم  بضــرورة  تمســك 
بالردود الشــفوية على استفسارتهم 
للوفــد الحكومــي، وتزويدهم بردود 

مكتوبة.
الحكومــي  الوفــد  أن  إلــى  وأشــار 
المســاس  بعــدم  بتطميناتــه  بعــث 
والدعــم  المواطنيــن  بمكتســبات 
بحرنــة  وتشــجيع  لهــم،  الموجــه 
الوظائف، كمــا أكد النواب إصرارهم 
علــى عدم فرض مزيد من الضرائب 

والرسوم.

تعويض المواطن عن أي أعباء إضافية
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أكــد عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
أن المملكــة ماضيــة قدًمــا فــي نهج 
التطويــر والتحديــث للبناء على ما 
تحقــق مــن مكتســبات وطنيــة مــن 
أجــل رفعــة وتقــدم شــعبها العزيــز، 
المــرأة  بوصــول  جاللتــه  مشــيًدا 
البحرينيــة لرئاســة مجلــس النواب 
والــذي يعــد حدًثا تاريخًيــا وانجاًزا 

كبيًرا على مستوى المنطقة.
اســتقبل  قــد  الملــك  جاللــة  وكان 
فــي قصــر الصافريــة أمــس رئيســة 
االتحــاد البرلمانــي الدولي غابرييال 

بارون.
اللقــاء  فــي  جاللتــه  وتطــرق 
الديمقراطيــة  اإلنجــازات  إلــى 
التــي  المهمــة  الرائــدة والنجاحــات 
حققتهــا البحريــن ضمــن المشــروع 

اإلصالحــي فــي المملكة علــى أكثر 
مــن صعيد خصوصا فــي المجاالت 

البرلمانية.

وأضــاف جاللتــه أننــا فــي البحرين 
متحابــة  واحــدة  كأســرة  نعيــش 
مختلــف  مــن  بالجميــع  ترحــب 

شــعوب العالــم ويجــدون فيها كرم 
الضيافــة النابع من عــادات وتقاليد 

شعبها الكريم.

ميليشيات الحوثي تشن هجوما على كاميرت

عواصم ـ وكاالت

مجــددا  يؤكــد  خطيــر  تطــور  فــي 
النهــج اإلرهابــي لميليشــيات الحوثــي 
اليمنيــة  الشــرعية  علــى  المتمــردة 
أطلــق  ســواء،  حــد  علــى  والدوليــة 
علــى  الرصــاص  حوثيــون  مســلحون 
موكــب رئيــس لجنــة إعــادة االنتشــار 

في مدينة الحديدة غربي اليمن.

معمــر  اليمنــي  اإلعــالم  وزيــر  وقــال 
الحوثيــة  الميليشــيات  إن  اإلريانــي، 
الفريــق  “موكــب  علــى  النــار  أطلقــت 
باتريــك  الجنــرال  برئاســة  األممــي 
التــي  األضــرار  تفقــده  بعــد  كاميــرت 
جــراء  ثابــت  إخــوان  بمجمــع  لحقــت 

قصفه ليلة األربعاء”.

الحوثيون يعتدون على الفريق األممي

طرحت شــركة تطوير للبترول في جلســة 
والمزايــدات  المناقصــات  لمجلــس  أمــس 
مناقصــة لتقديــم خدمــات الحفــر البريــة، 
تقــدم إليهــا 7 عطــاءات، ُعلــق اثنــان منها، 
وأقــل عطاء بنحو 181.7 مليون دوالر )ما 

يعادل 68.3 مليون دينار(.

68.3 مليون دينار 
لخدمات الحفر بـ “تطوير”

30 مليار دوالر استثمارات 
فندقية بالمنطقة

ــع حـــــــاالت اإلصـــــابـــــة بـــالـــربـــو ــ ــرف ــ ــار ي ــ ــب ــ ــغ ــ ال

عاصفة رملية عاتية تضرب البحرين

تعرضت مملكة البحرين يوم أمس لموجة لعاصفة ترابية شــديدة الســرعة، مع انخفاض في الرؤية األفقية ألقل من 1000 متر في 
عدد من مناطق المملكة.

وأفادت إدارة األرصاد الجوية بأن الطقس 
المتوقــع اليــوم ســيكون باردا فــي الليل مع 
اســتمرار موجــة الغبار في بعــض المناطق، 

محذرة من هبوب رياح شديدة السرعة.
فــي  االستشــاريات  مــن  عــدد  وكشــف 
تزايــد  عــن  الصحيــة  والمراكــز  الطــوارئ 
عــدد الحــاالت المتــرددة التــي تعانــي مــن 
مضاعفــات تعرضهــا للغبــار بســبب حــدوث 
واألمــراض  التنفســية  الطــرق  التهابــات 
الصدريــة والحساســية والربــو. وأوضحــن 
في تصريحات لـ “البالد” أن مملكة البحرين 
القادمــة  الكثيفــة  الغبــار  بموجــة  تأثــرت 
مــن دولــة الكويــت، ممــا يؤدي إلــى حدوث 
حــاالت تهيج في الجهاز التنفســي وأحياًنا 

قد تحدث مضاعفات شديدة.
عاصفة ترابية هبت على مختلف المناطق بالمملكة

البحرين أسرة واحدة متحابة
ــث ــر والتحديـ ــج التطويـ ــي نهـ ــا فـ ــون قدًمـ ــل: ماضـ العاهـ

المنامة - بنا

جاللة الملك مستقبال رئيسة االتحاد البرلماني الدولي

“األحمر” يالقي كوريا في دور الـ16“أفالم السعودية”توسعة القائمة السوداءمناقصة لمسرعة أعمالنبضة حياة
يقدم فريق “نبضة حياة” التطوعي  «

اإلسعافي تجربة بحرينية واعدة، 
بمشاركة مجموعة من الشباب من 

الجنسين، وعدد من ذوي الخبرة 
بمجاالت الصحة والسالمة، توجهوا 

إلى العمل التطوعي في مجال 
اإلسعافات األولية.

طرح صندوق العمل )تمكين( أمس  «
مناقصة جديدة؛ من أجل استقطاب 
مسرعة أعمال جديدة، بعد أن عمل 

على استقطاب 3 مسرعات في 
وقت سابق من العام الماضي، في 
إطار شراكة بينه ومجلس التنمية 

االقتصادية.

صرح مسؤول أوروبي رفيع أمس  «
بأن مجلس االتحاد األوروبي 

سيضيف في 21 يناير أسماء 9 
أشخاص وشركة إلى القائمة 

السوداء األولى في إطار نظام 
جديد للعقوبات يتعلق بالسالح 

الكيميائي.

تنطلق الدورة الخامسة لمهرجان  «
أفالم السعودية في مارس 

المقبل من هذا العام 2019، 
بتنظيم من جمعية الثقافة 

والفنون في الدمام بالشراكة مع 
مركز الملك عبدالعزيز الثقافي 

العالمي )إثراء(.

تقرر أن يالقي منتخبنا الوطني األول  «
لكرة القدم نظيره الكوري الجنوبي في 
منافسات دور الـ 16 لكأس آسيا 2019 

التي تستضيفها دولة اإلمارات العربية 
المتحدة حتى 1 فبراير المقبل.
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تـعـزيـز الـمـكـانـة الـكـبـيــرة للدبـلـومـاسـيــة البـحـريـنـيــة
العاهل يتلقى شكر وزير الخارجية

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة رســالة شــكر مــن وزير 
الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمد بــن محمد 
آل خليفة، هذا نصها: ســيدي حضرة صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 

حفظه هللا ورعاه ملك مملكة البحرين
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

جميــع  عــن  وبالنيابــة  نفســي  عــن  باألصالــة 
منتسبي وزارة الخارجية، أتشّرف يا صاحب 
الجاللة أن أرفع إلى مقامكم الســامي أســمى 
آيــات الشــكر واالمتنان علــى تفضل جاللتكم 

باستقبال منتسبي الوزارة ومباركة جاللتكم 
الكريمة إلعالن يوم الرابع عشر من شهر يناير 
من كل عام يوًما للسلك الدبلوماسي وتوجيه 
الدبلوماســي  المعهــد  بتطويــر  جاللتكــم 
وإطالق اســم ســمو الشــيخ محمد بــن مبارك 
آل خليفــة عليــه، وهو ما يمثل تقديًرا ســامًيا 
لمكانة ســموه وإســهاماته البارزة في إرســاء 
دعائــم الدبلوماســية البحرينيــة وتطويرهــا، 
كما يعد تقديًرا رفيًعا لكل من تشرف بخدمة 
البــالد فــي العمــل الدبلوماســي، معربيــن عن 
عميــق اعتزازنــا وبالــغ عرفاننــا بمــا تخصــون 
بــه جاللتكــم حفظكــم هللا الدبلوماســية مــن 
اهتمام كبير ورعاية دائمة تدفعها إلى التقدم 

واالزدهار المستمرين، وتمكنها من أداء كافة 
المهــام التي تضطلع بها بــكل كفاءة واقتدار، 
ممــا جعلهــا نموذًجــا متميــًزا يحتــذى بــه فــي 
الدبلوماســية النشــطة في محيطهــا والقادرة 
علــى تحقيــق أهدافهــا علــى أكمــل وجــه، مــع 
التزامها بثوابتها الراســخة وحرصها الدؤوب 
على ترســيخ المبــادئ اإلنســانية النبيلة التي 

تدعم سبل التعايش والتعاون بين الجميع.
جهــًدا  نألــو  لــن  أننــا  لجاللتكــم  مؤكديــن 
وصلــت  التــي  الكبيــرة  المكانــة  تعزيــز  فــي 
دعــم  بفضــل  البحرينيــة  الدبلوماســية  إليهــا 
تنفيــذ رؤى  علــى  التــام  جاللتكــم وحرصهــا 
جاللتكــم وتحقيق توجيهاتكم الســديدة في 

توثيــق عالقــات مملكة البحرين مع األشــقاء 
والحلفــاء واألصدقــاء واالرتقــاء بالخدمــات 
ولتبقــى  الكــرام،  للمواطنيــن  المقدمــة 
ــا لمــا تشــهده مملكة  الدبلوماســية رافــًدا مهمًّ
مــن  الحكيمــة  قيادتكــم  ظــل  فــي  البحريــن 
منجزات ومكتســبات على كافة المستويات، 
مبتهليــن للعلــي القديــر أن يحفــظ جاللتكــم 
والعافيــة  الصحــة  موفــور  عليكــم  ويديــم 
مســيرة  مواصلــة  فــي  والســداد  والتوفيــق 

النهضة والتقدم.

خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة فــي قصــر 
الصافرية أمس رئيسة االتحاد البرلماني الدولي غابرييال بارون.

ورحــب جاللتــه برئيســة االتحــاد البرلمانــي 
الدولي في مملكة البحرين، مشــيدا بمستوى 
بيــن مجلــس  الــذي يجمــع  الوثيــق  التعــاون 
النــواب البحرينــي واالتحــاد، منوًهــا بأهميــة 
عقــد مثــل هــذه الزيــارات لمــا تســهم بــه فــي 
وتبــادل  المشــترك  التعــاون  أطــر  تفعيــل 
العمــل  يخــص  فيمــا  والخبــرات  التجــارب 

البرلماني والديمقراطي.
وتطــرق جاللته خــالل اللقاء إلــى اإلنجازات 
الديمقراطية الرائدة والنجاحات المهمة التي 
حققتهــا البحرين ضمن المشــروع اإلصالحي 
فــي المملكــة علــى أكثــر من صعيــد خصوصا 
فــي المجــاالت البرلمانيــة، مؤكــًدا أن المملكة 
ماضيــة قدًمــا فــي نهــج التطويــر والتحديث 
للبنــاء علــى ما تحقــق من مكتســبات وطنية 
مــن أجل رفعة وتقدم شــعبها العزيز، مشــيًدا 
لرئاســة  البحرينيــة  المــرأة  جاللتــه بوصــول 

مجلــس النــواب والــذي يعــد حدًثــا تاريخًيــا 
وانجــاًزا كبيــًرا على مســتوى المنطقة إضافة 
فــي  العضــوات  مــن  العديــد  انتخــاب  إلــى 

مجلس النواب.
وأشــاد جاللتــه بما حققتــه المــرأة البحرينية 
مــن إنجــازات ومــا وصلــت إليــه مــن مكانــة 
عاليــة فــي مجتمعها، وأن هــذه المكانة نابعة 
مــن كفاءتهــا ووعي أهــل البحريــن وتفهمهم 
واحترامهــم لــدور المــرأة منــذ عقــود طويله، 
مضيًفا أننا في البحرين نعيش كأسرة واحدة 
متحابــة ترحب بالجميع من مختلف شــعوب 
العالــم ويجــدون فيهــا كــرم الضيافــة النابــع 
مــن عــادات وتقاليــد شــعبها الكريــم، متمنًيــا 
جاللته لرئيســة االتحاد البرلماني الدولي كل 
التوفيــق فــي زيارتهــا للمملكة لالطــالع على 
التجريــة الديمقراطيــة الرائــدة والنابعــة مــن 
إرادة وقناعة أهل البحرين وتوافقهم عليها.

ومن جانبها، أعربت رئيسة االتحاد البرلماني الدولي عن سعادتها بلقاء صاحب الجاللة الملك  «
وزيارة مملكة البحرين، مشيدة بما تشهده مملكة البحرين من تطور وتقدم في مختلف 
المجاالت خصوصا الجانب البرلماني وتحقيق المرأة دورها الكبير ومشاركتها في الحياة 
السياسية، كما نوهت بالتعاون القائم بين االتحاد البرلماني الدولي ومجلس النواب في 
البحرين، معربة عن ترحيبها بانتخاب فوزية زينل رئيسا لمجلس النواب مما يعكس ما 

تتمتع به المرأة البحرينية من دور مهم ومكانة رفيعة في مملكة البحرين.

جاللة الملك مستقبال رئيسة االتحاد البرلماني الدولي 

العاهــل: وصــول المــرأة لرئاســة البرلمــان حــدث تاريخــي وإنجاز علــى مســتوى المنطقة

البحرين ماضية قدًما في نهج التطوير والتحديث

02

نعيش كأسرة واحدة 
متحابة والبحرين ترحب 
بمختلف شعوب العالم

بارون: انتخاب زينل يعكس 
المكانة الرفيعة للمرأة 

البحرينية

تعاون وثيق يجمع بين 
مجلس النواب واالتحاد 

البرلماني الدولي

المنامة- بنا

مجلــس  رئيــس  نائــب  اســتقبل 
بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو  الــوزراء 
بقصــر  بمكتبــه  خليفــة  آل  مبــارك 

الكويــت  دولــة  ســفير  القضيبيــة 
لــدى مملكــة البحريــن عميد الســلك 
الدبلوماســي عــزام مبــارك الصبــاح، 
الذي اســتعرض مع سموه العالقات 
مملكــة  بيــن  المتميــزة  األخويــة 

البحريــن ودولة الكويــت ومجاالت 
فــي  بينهمــا  والتعــاون  التنســيق 
خيــر  فيــه  لمــا  المجــاالت  مختلــف 
وصالح شعبيهما الشقيقين في ظل 

توجيهات قيادتيهما الحكيمتين.

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء مستقبال السفير الكويتي

سمو الشيخ محمد بن مبارك يستعرض العالقات مع السفير الصباح

استعراض التنسيق بين المنامة والكويت

المنامة- بنا

استقبل مستشار صاحب السمو الملكي 
الشــيخ  ســمو  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
ســلمان بن خليفة آل خليفة بمكتبه في 

قصــر القضيبيــة القائــم بأعمــال ســفارة 
ســلطنة برونــاي دار الســالم لــدى مملكة 
بمناســبة  أحمــد  الهــدى  نــور  البحريــن 

انتهاء فترة عملها في البحرين.
وفي اللقاء، أعرب سموه عن بالغ شكره 

وتقديــره على ما بذلتــه القائم باألعمال 
فتــرة  فــي  برونــاي  ســلطنة  ســفارة 
عملهــا الدبلوماســي فــي تعزيــز وتنميــة 
بيــن  تجمــع  التــي  الطيبــة  العالقــات 
البلدين الصديقين على األصعدة كافة.

مستشار سمو رئيس مجلس الوزراء مستقبال القائم بأعمال سفارة سلطنة بروناي دار السالم لدى مملكة البحرين

سمو الشيخ سلمان بن خليفة يشيد بدور نور الهدى في تعزيز العالقات

توديع القائم بأعمال سفارة بروناي

الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  بعث   
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
ــيـــس الـــــــوزراء صـــاحـــب الــســمــو  ورئـ
الــمــلــكــي األمـــيـــر خــلــيــفــة بـــن سلمان 
القائد  نائب  العهد  وولــي  خليفة  آل 
ــيــس  ــرئ ل األول  ــــب  ــائ ــ ــن ــ ال ــى  ــ ــلـ ــ األعـ
مــجــلــس الــــــــوزراء صـــاحـــب الــســمــو 
آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
رئيس  إلـــى  تــعــزيــة  بــرقــيــات  خليفة 
الموريتانية  اإلسالمية  الجمهورية 
الــعــزيــز،  عــبــد  ــد  ولـ مــحــمــد  الشقيقة 
بنت  السيدة  لها  المغفور  وفــاة  في 
موالي أعلي، عبروا فيها عن خالص 
تعازيهم وصادق مواساتهم، سائلين 
بواسع  يتغمدها  أن  تعالى  المولى 

رحمته ويسكنها فسيح جناته.

المنامة - بنا

البحرين تعزي رئيس 
موريتانيا
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تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة برقية تهنئة من رئيس دولة فلســطين الشــقيقة 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، وفيما يلي نصها:-

صاحــب الســمو الملكــي األخ األميــر 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة حفظــه 
مملكــة  وزراء  مجلــس  رئيــس  هللا 

البحرين
تحية طيبة وبعد

يســعدنا أن نرفع لسموكم باسم دولة 

ا  فلســطين وشــعبها وباســمي شخصيًّ
ومن خاللكم لشعب البحرين الشقيق 
بأحّر التهاني بســالمتكم من العارض 
الصحــي الــذي ألــّم بكــم، داعيــن هللا 
تعالى أن يمن عليكم بموفور الصحة 
والســعادة وبالعمــر المديد وبالشــفاء 

العاجــل والتــام لتواصلــوا مســيرتكم 
خدمــة  فــي  الســامية  ومهامكــم 
شــعبكم وبلدكــم وتحقيــق المزيد من 
الرفعــة واالزدهار، معربين عن عميق 
تقديرنــا لمواقفكــم ودعمكــم األخوي 
لشــعبنا من أجــل نيل حقوقــه بإقامة 

دولتنــا المســتقلة وعاصمتهــا القدس 
الشريف.

وتفضلــوا أخانــا العزيــز بقبول أطيب 
التمنيات لسموكم ولشعبكم الشقيق

محمود عباس
رئيس دولة فلسطين

لمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  رئيــس 
محمود عباسسمو رئيس الوزراءالتحرير الفلسطينية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة الرئيس الفلسطيني

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

المنامة - وزارة الخارجية

اســتقبلت رئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثار الشــيخة مّي بنــت محمد آل خليفة في مقر الهيئة أمس وزير األشــغال وشــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة وائل المبارك، وذلك لبحث سبل التعاون 

في عدٍد من الموضوعات المشتركة.

وترّكز اللقاء على تعاون الطرفين في إعادة 
إحيــاء مبنــى بلدية المنامة ضمــن احتفاالت 
المملكــة بمئويــة العمــل البلدي والــذي انطلق 
ومعالــم  مكانــة  إعــادة  بهــدف  1919م  عــام 
المبنــى األصلــي الذي يعكس مســتوى الرقي 
العمرانــي لمدينــة المنامــة التــي تقــوم هيئــة 
التحضيــر  فــي  واآلثــار  للثقافــة  البحريــن 
العالمــي  التــراث  مواقــع  ضمــن  إلدراجهــا 
إنســاني  إرث  مــن  بــه  تزخــر  لمــا  لليونســكو 

وعمراني متمّيز.
كما تطّرق اللقاء، لمواضيع مختلفة كمشروع 
حديقــة المحرق الكبــرى، وآلية تطوير المدن 
القديمة والحفاظ على إرثها العمراني، ضمن 
سلســلة من مشروعات عدة ترتبط بتأسيس 
فــي  المســتدامة  الثقافيــة  للتنميــة  قاعــدة 

مملكة البحرين.

كمــا اطلــع وزيــر األشــغال علــى أبــرز أنشــطة 
هيئــة البحريــن للثقافة واآلثــار للعام الجاري 
يوبيــل  “مــن  عنــوان  يحمــل  والــذي   2019
إلــى آخــر” حيث تحتفــل الثقافــة بالمنجزات 

باســتقبال  وبدأتهــا  البحرينيــة  الحضاريــة 
المعرض الخــاص باحتفالية اليوبيل الذهبي 
بمســتوى  مشــيًدا  البحرينيــة،  للدبلوماســية 

األنشطة الثقافية في المملكة.

اســتقبل وزير الخارجية الشيخ خالد بن 
أحمــد بن محمــد آل خليفة أمس، رئيس 
غابرييــال  الدولــي  البرلمانــي  االتحــاد 
لمملكــة  بزيــارة  تقــوم  التــي  بــارون، 

البحرين.
وخــالل اللقــاء، رحــب وزيــر الخارجيــة 
ببارون، منوًها بالدور المهم الذي يضطلع 
بــه االتحــاد البرلماني الدولــي في تعزيز 
والعالــم  المنطقــة  فــي  واألمــن  الســالم 

أجمــع، مؤكــًدا حــرص مملكــة البحريــن 
علــى تعزيز عالقــات التعاون مع االتحاد 
إلــى  بهــا  واالرتقــاء  الدولــي،  البرلمانــي 
آفــاق أرحــب علــى مختلف المســتويات 
بمــا يدعــم المصالــح المشــتركة، متمنًيــا 

لبارون التوفيق.
مــن جانبهــا، أعربــت بــارون عــن شــكرها 
وتقديرهــا لوزيــر الخارجيــة على حســن 
االستقبال، مثمنة حرص أعضاء مجلس 

النواب بمملكة البحرين ودورهم الفاعل 
وحرفيتهــم العاليــة فــي تعزيــز التعــاون 
والتنسيق المشترك مع االتحاد البرلماني 
كل  البحريــن  لمملكــة  متمنيــة  الدولــي، 

التقدم واالزدهار.
كمــا جــرى خــالل اللقــاء، بحث عــدد من 
المشــترك  االهتمــام  ذات  الموضوعــات 
الســاحتين  علــى  التطــورات  وأهــم 

اإلقليمية والدولية.

رئيسة هيئة الثقافة واآلثار مستقبلة وزير األشغال وشؤون البلديات

“الثقافة” و “األشــغال” تبحثان آلية تطوير المدن القديمة

وزيــر الخارجية: االتحــاد يعزز الســام واألمن فــي العالم

بحث التطوير العمراني للمنامة

تعزيز التعاون مع “البرلماني الدولي”
وزير الخارجية مستقبال رئيس االتحاد البرلماني الدولي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - بنا

أثنى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي 
علــى الجهد الــذي بذله الباحــث األكاديمي 
والُمحاضــر  البحريــن  دراســات  بمركــز 
بجامعــة  والتاريــخ  األنثروبولوجيــا  لعلــم 
البحريــن عبــدهللا يتيــم فــي إعــداد عــدد 
من الدراســات، التي تعتبر من اإلصدارات 
التي تشــكل إضافًة متميــزة إلى المكتبات 

البحرينية.
دراســات  مــن  نســخًا  الوزيــر  وتســّلم 
كتــاب  وهــي  ليتيــم،  أنثروبولوجيــة 

“االقتصــاد والمجتمع في باديــة اإلمارات: 
يتنــاول  الــذي  أنثروبولوجيــة”،  دراســة 
نتائــج الدراســة الميدانيــة التــي قــام بهــا 
المحليــة  المجتمعــات  إلحــدى  الباحــث 
فــي الباديــة اإلماراتيــة، وكتــاب “الخليــج 
أنثروبولوجيــة”،  دراســات  العربــي... 
وكتاب “األنثروبولوجيا الفرنســية.. تاريخ 
الضــوء  يســلط  الــذي  وآفاقهــا”  المدرســة 
علــى هــذه المدرســة ومحطاتهــا الرئيســة 

وأعالمها البارزة.

التربيــة  وزارة  اســتعدادات  إطــار  فــي 
الطلبــة  تســجيل  لعمليــة  والتعليــم 
المستجدين للعام الدراسي المقبل 2019 - 
 2020، وذلك لمواليد شــهر ديســمبر 2012، 
وكذلك لمواليد شهر يناير 2013 وحتى 31 
أغســطس 2013، قامــت الــوزارة بتحميــل 
استمارة التسجيل إلكترونيا على الصفحة 
www.moe.( الــوزارة  لموقــع  الرئيســة 

يمكــن  حيــث  للوقــت،  اختصــاًرا   )gov.bh
لولــي األمــر طباعــة االســتمارة واســتكمال 
المطلوبــة  المســتندات  وإرفــاق  بياناتهــا 
معهــا خــالل حضوره لعملية التســجيل في 
صالة الوزارة بمدينة عيسى، بدًءا من يوم 

الجــاري، حتــى  ينايــر   27 الموافــق  األحــد 
يــوم األربعاء الموافق 6 فبراير المقبل، من 
الســاعة 8 صباًحــا وحتــى 1 ظهــًرا. الجدير 
بالذكر أنه يشــترط إلتمام عملية التســجيل 
حضــور الطالــب شــخصًيا مــع ولــي أمره أو 
متولــي أمــره، مصطحبيــن معهمــا األوراق 

الثبوتية التالية:
شــهادة الميــالد األصليــة للطفــل، والبطاقة 
الذكيــة األصلية للطفل وولي أمره )ســارية 
المفعــول(، وجــواز الســفر األصلــي للطفــل 
وولــي أمــره )ســاري المفعول(، ونســخة من 
اإلقامة ســارية المفعــول للطفل وولي أمره 

)لغير البحرينيين(.

الوطنــي  واالقتصــاد  الماليــة  وزيــر  أكــد 
الشــيخ ســلمان بن خليفــة آل خليفة عمق 
الروابــط األخويــة التاريخيــة القائمــة بين 
الســعودية  العربيــة  والمملكــة  البحريــن 
الشقيقة وما تشهده على الدوام من تقدم 
فــي مختلــف مجــاالت التعاون والتنســيق 
الثنائي بينهما في ظل دعم ورعاية عاهل 
بــن  الملــك حمــد  الجاللــة  البــالد صاحــب 
عيســى آل خليفة، وعاهل المملكة العربية 
الســعودية الشــقيقة أخيه خادم الحرمين 

الشــريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز آل 
سعود.

جــاء ذلــك، لدى لقــاء الوزير بمكتبه ســفير 
المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة لدى 
مملكــة البحرين عبدهللا آل الشــيخ، حيث 
رّحب بالســفير الســعودي، منّوها بالتعاون 
الوثيــق بين البلدين فــي المجاالت المالية 
باعتبارهــا  واالســتثمارية  واالقتصاديــة 
إحدى المحاور األساســية والمتميزة لهذه 

العالقات.

دراسات أنثروبولوجية للباحث يتيم

ا “التربية”: تسجيل الطلبة إلكترونيًّ

تعاون اقتصادي مع السعودية

استعراض المشاريع الرياضية والشبابية في “الجنوبية”
سمو الشيخ خليفة بن علي يبحث التعاون مع المؤيد

اجتمع محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، مع وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد، حيث تم 
بحث أوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتوحيد الجهود بين المحافظة الجنوبية ووزارة شؤون الشباب والرياضة.

أبــرز  إلــى  المحافــظ  ســمو  وتطــّرق 
المشــاريع الرياضيــة والشــبابية التــي 
تنفيذهــا  إلــى  المحافظــة  تســعى 
يلبــي  بمــا  الــوزارة  مــع  بالتعــاون 

احتياجات األهالي.
ومن جهته، أشاد وزير شؤون الشباب 
والرياضــة بالدور البارز الذي تقوم به 
المحافظــة الجنوبيــة فــي دعــم هــذا 

التعــاون المشــترك، األمر الذي يســهم 
تلبــي  التــي  المشــاريع  تحقيــق  فــي 
والرياضــي  الشــبابي  القطــاع  حاجــة 

في كافة مناطق المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية مستقبال وزير شؤون الشباب والرياضة

التقى محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة،  «
سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان الشقيقة جمعة الكعبي، بمكتب 

سموه بمقر المحافظة.

وتم في اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين المحافظة الجنوبية  «
والمدن العمانية في إطار تطوير عالقات التعاون الثنائي بين البلدين 

الشقيقين.

من جهته، أكد سفير البحرين لدى سلطنة عمان، ضرورة بذل مزيد من العمل  «
المشترك في سبيل رفع مستوى العالقات المتميزة بين مملكة البحرين 

وسلطنة عمان لما فيه مصلحة البلدين.

تعزيز الشراكة بين “الجنوبية” والمدن العمانية

سمو محافظ 
الجنوبية يلتقي 

سفير البحرين 
لدى مسقط
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الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

تفقد القائد العام لقوة دفاع البحرين 
بــن  خليفــة  الشــيخ  الركــن  المشــير 
أحمــد آل خليفــة صبــاح أمس، عددا 
البحريــن،  قــوة دفــاع  مــن وحــدات 
لإلطــاع علــى جاهزيتها العســكرية 
واإلداري  القتالــي  الجانــب  فــي 
ومســتوى االســتعدادات الفنية. كما 
استمع إلى إيجاٍز من قادة الوحدات 
برامــج  فــي  والتطــور  التقــدم  عــن 
وصلــت  ومــا  والتدريــب  اإلعــداد 
التطويريــة  الخطــط  ضمــن  إليــه 

بمــا  العــام  القائــد  بالوحدات.وأشــاد 
العمــل  ســير مجريــات  مــن  شــاهده 
علــى  القائــم  االحترافــي  العســكري 
فــي  والكفــاءة  العمــل  فــي  التفانــي 
ترجمــة وتنفيــذ الخطــط العســكرية 
والواجبــات الموكلة لهم في مختلف 
مياديــن العمل العســكري فــي داخل 
البــاد وخارجهــا، فــي ظــل الرعايــة 
الدائمــة واالهتمــام الكبيــر مــن لــدن 
عاهــل البــاد صاحب الجالــة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.

الدفــاع  شــؤون  وزيــر  اســتقبل 
النعيمــي  عبــدهللا  الركــن  الفريــق 
فــي مكتبه بالقيــادة العامة صباح 
إيطاليــا  جمهوريــة  ســفير  امــس، 
لــدى مملكــة البحريــن دومينيكــو 
بياتو.وخــال اللقــاء رحب وزير 

شــؤون الدفــاع بســفير جمهوريــة 
البحريــن،  مملكــة  لــدى  إيطاليــا 
الصداقــة  بعاقــات  مشــيدًا 
التاريخيــة والمتميــزة التي تربط 
وجمهوريــة  البحريــن  مملكــة 

إيطاليا.

إشادة بحرفية منتسبي “الدفاع”

إشادة بالعالقات مع إيطاليا

المنامة - محافظة العاصمة

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - بلدية الجنوبية

اســتقبل مديــر أركان الحــرس الوطنــي 
اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود 
آل خليفــة فــي مكتبــه برئاســة الحــرس 
الوطنــي صباح امس، الملحق العســكري 
 David لــدى المملكــة العقيــد األميركــي 
رحــب  اللقــاء،  بدايــة  وفــي   .C Wallin
مديــر أركان الحــرس الوطنــي بالملحــق 

بعاقــات  مشــيدًا  األميركــي،  العســكري 
الصداقــة القائمــة بيــن مملكــة البحريــن 
كمــا  األميركيــة،  المتحــدة  والواليــات 
اســتعرض الجانبــان خــال اللقــاء أوجه 
تعزيزهــا،  وســبل  المشــترك  التعــاون 
إضافــة إلى بحث عدد مــن الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.

استعراض التعاون مع أميركا

نظمــت بلديــة المنطقة الجنوبيــة ممثلة في 
قســم الرقابــة والتفتيــش علــى التراخيــص 
بالتعــاون  الخدمــات،  تراخيــص  وقســم 
حملــة  الجنوبيــة،  المحافظــة  شــرطة  مــع 
واســعة علــى الباعــة الجائليــن فــي منطقــة 
إطــار  فــي   ،907 مجمــع  الشــرقي  الرفــاع 
جهودهــا المســتمرة للحــد مــن الظاهــرة، إذ 
يتســببون بمضايقات للقاطنين في المنطقة 
وقــت  خصوصــًا  المجــاورة،  والمحــات 
صــاة الجمعــة. وتــم على إثــر الحملــة إزالة 
مجموعة كبيرة من فرشات بيع الخضروات 
والفواكه، وإخطار محل بناء يشغل الطريق 
العــام بالمعــدات واآلليــات ويســبب الضــرر 
لســكان المنطقــة والمصلين. وقالت رئيســة 
قســم الرقابــة والتفتيــش علــى التراخيــص 
مريــم الصديقــي إن الباعــة الجائليــن الذين 
ضبطــوا، يتخــذون مــن مواقــف الســيارات 
موقعــًا لعــرض بضائعهــم الفاســدة والتي لم 

يراع فيها االشتراطات الصحية.

إبعاد باعة 
مخالفين في 

مجمع 907 بالرفاع

التقــى محافــظ العاصمــة الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمــن آل خليفــة عــددًا مــن أهالــي منطقــة الجفيــر لعــرض احتياجاتهــم الخدمية 
خصوصــًا االســكانية منهــا، ُمبدين رغبتهم بأن تخصص طلباتهم اإلســكانية بمشــروع الجفير للشــقق اإلســكانية، منوهــًا بأن متابعة 

مالحظات وطلبات األهالي مع الجهات ذات العالقة يتصل مع جهود المحافظة في خدمة األهالي.

ســعيًا  أنــه  اللقــاء  خــال  المحافــظ  وأكــد 
مــن المحافظــة نحو خلق قنــوات تواصل 
بيــن المواطنين والمســؤولين مع مختلف 
الجهــات الخدميــة، اســتطاعت المحافظة 
زيــارة   21 تنظيــم  الماضــي  العــام  خــال 
ميدانيــة بمختلف مناطــق العاصمة حيث 

األهالــي  احتياجــات  علــى  االطــاع  تــم 
ومتطلباتهم من خدمات وســبل تطويرها 
ورفعهــا إلــى الجهــات المعنية مــن منطلق 
حرصهــا علــى التعــاون والتنســيق بوصف 
التواصــل مــع األهالــي وســيلة مهمــة فــي 

تلمس متطلباتهم عن قرب.

بالــغ  عــن  األهالــي  أعــرب  جهتهــم،  مــن 
شــكرهم وتقديرهــم على اســتقبال معالي 
المحافــظ لهم وعلى جهود المحافظة في 
متابعــة احتياجــات األهالي والســبل التي 
تقــوم بهــا لضمــان إيصالهــا إلــى الجهــات 

المختصة.

محافظ العاصمة يلتقي عددا من أهالي منطقة الجفير 

محافــظ العاصمة يناقش الرغبــة بتخصيص الطلبات بالشــقق

متابعة احتياجات الجفير اإلسكانية

استقبل وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله  «
آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية 

اندونيسيا محمد غسان شيخو. وقد رحب الوزير 
بالسفير، مشيدا بجهود السفارة في النهوض 

بالمسؤوليات والمهام الموكلة إليها، بما من 
شأنه تطوير العالقات الثنائية بين مملكة البحرين 

وجمهورية اندونيسيا. وتم خالل اللقاء، بحث 
مجاالت التعاون األمني بين البلدين الصديقين 

والعمل على تطويرها خالل المرحلة المقبلة. وقد 
أعرب سفير مملكة البحرين لدى اندونيسيا عن 

شكره وتقديره لوزير الداخلية على تواصله الدائم 
وحرصه على تطوير التعاون المشترك.

تطوير التعاون األمني بين البحرين واندونيسيا

تأهيل الكتساب المعرفة بالعلوم العسكرية
هيرست” “ساند  ــدورة  ل المرشحين  الضباط  بجهود  يشيد  حمد  بن  ناصر 

اســتقبل قائــد الحرس الملكي ســمو اللواء 
الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أمس 
فــي مكتبــه بمعســكر الروضــة، المرشــحين 
الضبــاط خريجــي الــدورة التأهيليــة التــي 
عقدت في كلية عيسى العسكرية الملكية، 
الشــهادات  بتســليمهم  ســموه  قــام  حيــث 
تمهيــدًا  الــدورة،  الجتيازهــم  التقديريــة 
فــي  ســتعقد  التــي  بالــدورة  إلشــراكهم 
أكاديمية ســاند هيرست العسكرية الملكية 

بالمملكة المتحدة.
وقدم سمو قائد الحرس الملكي توجيهاته 
القيمة والحثيثة للمرشــحين الضباط لبذل 
جهودهــم كافــة خال إشــراكهم فــي دورة 
فــي  ســتعقد  التــي  الضبــاط  المرشــحين 
هــذه األكاديميــة العســكرية العريقــة، وبمــا 
يؤهلهم الكتساب العلم والمعرفة في كافة 
مناحــي العلوم العســكرية وبمــا يخدم قوة 

سمو قائد الحرس الملكي مستقبال المرشحين الضباط خريجي الدورة التأهيليةالدفاع ومملكتنا الغالية.

الرفاع - قوة الدفاع

استعراض التعاون األمني مع اليابان
طوكيو مــع  المشترك  العمل  مــن  جــديــدة  ــاق  آف فتح  الداخلية:  ــر  وزي

اســتقبل وزيــر الداخلية الشــيخ راشــد بن عبــدهللا آل خليفة امس 
سفير مملكة البحرين لدى اليابان أحمد الدوسري.

وقد رحب الوزير بالســفير، مشــيدا بدور الســفارة في تعزيز أوجه 
التعاون والتنســيق مع اليابان في مجاالت متعددة، وحرصها على 
تقديــم كافة أشــكال الرعاية واالهتمام برعايــا مملكة البحرين في 
اليابــان. وتــم خــال اللقاء، اســتعراض برامج التعــاون األمني بين 
مملكــة البحريــن واليابــان وفتح آفــاق جديدة من العمل المشــترك 
خــال المرحلــة المقبلــة. وقــد أعــرب ســفير مملكــة البحريــن لــدى 
اليابــان عــن شــكره وتقديــره لوزيــر الداخلية علــى تواصلــه الدائم 

وزير الداخلية مستقبال  سفير مملكة البحرين لدى اليابان وحرصه على تطوير التعاون المشترك.

المنامة - وزارة الداخلية

مدير أركان الحرس الوطني يستعرض التعاون المشترك مع الملحق العسكري األميركي

المنامة - وزارة الداخلية

اســتقبل قائــد خفر الســواحل، أمس، 
المملكــة  بســفارة  العســكري  الملحــق 

المتحدة لدى مملكة البحرين.
الســواحل  خفــر  قائــد  أشــاد  وقــد 
بيــن  والتنســيق  التعــاون  بمســتوى 
الجانبيــن، منّوًهــا إلى أهميــة الجهود 

منظومــة  إلــى  للوصــول  المشــتركة 
متقدمة تدعم األمن البحري.

وتم خال اللقاء، بحث ســبل وآليات 
تعزيــز التعــاون، باإلضافــة إلــى عــدد 
االهتمــام  ذات  الموضوعــات  مــن 

المشترك.

تعزيز التنسيق مع بريطانيا

الجنبية - المحافظة الشمالية

عصفــور  آل  علــي  الشــمالية  محافــظ  أكــد 
دعــم ومســاندة المحافظــة لعوائــل وجمعية 
البحريــن لمصابــي اضطــراب طيــف التوحد، 
لــكل عوائــل  الداخليــة  ناقــًا تحيــات وزيــر 
التوحديين والجهات الرسمية واألهلية التي 
دعمت وســاندت هذه الفئة، وعبر عن شــكره 
وتقديــره لوزيــر العمل والتنميــة االجتماعية 

جميل حميدان، وصندوق العمل )تمكين(.
الجهــات  تكريــم  حفــل  خــال  ذلــك  جــاء 
المشــاركة بمبنى المحافظة لتنفيذ المعســكر 
الصيفي الشبابي؛ الذي ضم باقة من البرامج 

المتنوعة شملت فئة التوحديين.
بتجربــة  االعتــزاز  عــن  العصفــور  وعبــر 
المحافظــة الشــمالية التــي بــدأت في الســنة 
الماضيــة؛ بهــدف احتواء وضــم فئة مصابي 
وأنشــطة  برامــج  مجموعــة  عبــر  التوحــد 

المحافظــة؛ عبــر ضــم 30 فــرًدا مــن مصابــي 
الصيفــي  المعســكر  برنامــج  فــي  التوحــد 
الشبابي تعلموا خالها مهارات عديدة عززت 
لديهم االعتماد على النفس وطريقة الحركة 
بشــكل آمــن وتحفيــز علــى النطــق والســمع 

نظــام  تعلــم  عــن  فضــًا  الحــواس  وتفعيــل 
الجلــوس فــي الســيارة والحافلــة والســباحة 

على أيدي المختصين وغيرها.
وجــاء التنفيــذ علــى الرغــم مــن التحديــات 
العمليــة  هــذه  تواكــب  التــي  والصعوبــات 

خصوًصــا فيمــا يتعلق بإيجــاد المتخصصين 
فــي إدارة البرنامــج وتوفيــر نوعية األطعمة 
الفئــة  لهــذه  المواصــات  الخاصــة وطريقــة 
وأهميــة وجــود أوليــاء األمــور أثنــاء إقامــة 
المعســكر، إضافــة إلى تدريب هــؤالء األفراد 
علــى كيفيــة التعامــل مــع متطلبــات الحيــاة 
اليومية، مشيًرا إلى أن التجربة أعطت سمة 

حضارية جميلة للتاحم المجتمعي.
كما توجه المحافظ بالشــكر للجمعية، مؤكًدا 
زكريــا شــرف  رأســهم  أن شــركاءهم وعلــى 
)رئيــس الجمعية( كان له الدور األبرز إلنجاح 
للتوحدييــن،  الصيفــي  المعســكر  برنامــج 
مؤكــًدا عزم المحافظــة إلعادة تقيم وتطوير 
البرنامــج مــن حيث الكــم والكيــف؛ الحتواء 
أعــداد أكبــر وبرامــج أكثــر تنوًعــا فــي العــام 

المقبل. 

محافظ الشمالية 

الصيفــي الشــبابي  المعســكر  مــع  المتعاونيــن  تكــرم  “الشــمالية” 

العصفور لعوائل التوحديين: لستم وحدكم

القائد العام يتفقد عددا من وحدات قوة الدفاع

وزير شؤون الدفاع مستقبال السفير اإليطالي



كشف عدد من االستشاريات العامالت في الطوارئ وفي المراكز الصحية عن تزايد عدد الحاالت المترددة التي تعاني من مضاعفات 
تعرضها للغبار بسبب حدوث التهابات الطرق التنفسية واألمراض الصدرية والحساسية والربو. وأوضحن في تصريحات لـ “البالد” 
أن مملكة البحرين تأثرت بموجة الغبار الكثيفة القادمة من دولة الكويت، والتي قد تستمر أليام، وبرزت كثيفة أمس وتستمر بذات 

الوتيرة اليوم الجمعة، مما يؤدي إلى حدوث حاالت تهيج في الجهاز التنفسي وأحياًنا قد تحدث مضاعفات شديدة.

تقليل التعرض للغبار

أفــادت استشــارية طــب العائلــة والصحة، 
الناشطة في وســائل التواصل االجتماعي 
فــي مجــال الصحــة، كوثــر العيــد: عــن أن 
مــن  أنــواع  نقــل  تســتطيع  الغبــار  ذرات 
البكتيريــا التــي يمكن أن تصــل لداخل رئة 
اإلنســان لدى استنشــاقها فيصاب اإلنسان 
بااللتهابــات الرئويــة الحــادة، موضحــة أن 
ذرات الغبــار ومــا تحمله مــن مواد عضوية 
وغيــر عضويــة بتركيــز عــاٍل تــؤدي لتهيج 
الجهاز التنفســي العلوي والســفلى، مما قد 
يزيــد مــن أعــراض التنفــس لــدى المرضــى 

المصابين بأمراض الصدر المزمنة.
وقالــت العيد فــي تصريحات لـ “البالد”: إن 
مملكــة البحرين تشــهد اليوم طقًســا مغبًرا 
شديد الكثافة، وقد تصاحبه رياح شديدة 
والغبــار  األتربــة  بإثــارة  تقــوم  الســرعة 
فــي معظــم المناطــق، مبينــة أنــه وخــالل 
العواصــف الترابيــة يتشــبع الهــواء بذرات 
الغبــار التــي يتعــرض لهــا الجميــع بصــورة 
مباشــرة، ســواء عن طريق االستنشــاق أو 
التالمــس المباشــر، وتنتج أعــراض الجهاز 
التنفســي عنــد استنشــاق ذرات الغبار وأن 
الــذرات  حجــم  علــى  كثيــًرا  يعتمــد  ذلــك 
األصغــر  الــذرات  إن  حيــث  المستنشــقة، 

يكون تأثيرها أكبر في الجهاز 
التنفســي ألنهــا يمكــن أن 
الفــرز  أجهــزة  تتخطــى 
الطبيعيــة  والتصفيــة 
التنفســي  الجهــاز  فــي 
وتصــل  األنــف  فــي 
التنفســي  الجهــاز  لعمــق 
الهوائيــة  والقصبــات 
الداخلية والحويصالت، 
الكبيــرة  الجزيئــات  أمــا 
فتعلــق عادة فــي الجهاز 
وأن  العلــوي  التنفســي 
األعــراض قــد تظهر عند 
يوميــن  بعــد  األصحــاء 

من التعرض للغبار. 
عنــد  العيــد:  وأردفــت   
العواصــف  حــدوث 
زيــادة  نشــهد  الترابيــة 
فــي أعراض الحساســية 
لدى مرضى الحساســية 
“الربــو”،  المزمنيــن 
الرمليــة  فالعواصــف 

والغبار الشــديد قد يسببان 
آثــاًرا صحية ســيئة علــى الجهاز التنفســي 
التعــرض  تقليــل  يجــب  لذلــك  والعينيــن، 

لذرات الغبار بقدر اإلمكان.
الصحــي  المجــال  فــي  الناشــطة  ودعــت 
علــى مختلف مواقــع التواصل االجتماعي 
االستشــارية كوثــر العيــد، المصابين بالربو 

والحساســية الصدرية إلــى اتخاذ التدابير 
التــي  المغبــرة  األجــواء  ضــد  االحترازيــة 
عــدم  وضــرورة  ــا،  حاليًّ البحريــن  تســود 
الخــروج مــن المنــزل إال لحــاالت الضرورة 

القصوى.
 وأكــدت أن اتبــاع أنمــاط الحيــاة الصحية 
مثــل التغذية الســليمة وممارســة النشــاط 
البدنــي، واالمتنــاع عــن التدخيــن والنــوم 
الكافــي كلهــا أمور تزيد من مناعة الجســم 
ضــد عدد من األمــراض ومن بينها أمراض 
الجهــاز التنفســي، إضافــة لضــرورة غســل 
الوجــه بشــكل متكرر وغســل االنــف والفم 
لمنــع وصــول الغبار إلــى الرئتيــن، واإلكثار 
من شــرب الماء، وإغالق النوافذ واألبواب 
بشــكل محكــم ووضــع فــوط مبللــة علــى 

الفتحات الصغيرة في النوافذ.

ضرورة استخدام األقنعة

بدورها، تحدثت استشارية طب الطوارئ 
األضــرار  عــن  “البــالد”  لـــ  جعفــر  رقيــة 
الصحيــة التــي تصيــب النــاس فــي مثــل 
أن  مــن  محــذرة  المغبــرة،  األجــواء  هــذه 
هــذا الغبــار المتواجد في أجــواء البحرين 
يزيــد من حساســية الصدر واألنف ويؤدي 
خصوًصــا  التنفــس،  فــي  صعوبــة  إلــى 
ــا  لألشــخاص الذيــن يكــون عملهــم ميدانيًّ

ويضطــرون الستنشــاق الهــواء وقد يؤدي 
استنشــاقهم للهــواء “المغبر” إلــى تعرضهم 
لبعض المضاعفات في األجهزة التنفســية، 
قــد تســتوجب فــي بعض المضاعفــات إلى 
ضــرورة الذهــاب إلــى الطــوارئ أو المراكــز 

الصحية القريبة لتلقي العالج الالزم.
والمقيميــن  المواطنيــن  ونصحــت جعفــر، 
وعــدم  المنــزل  فــي  المكــوث  بضــرورة 
لمضاعفــات  تجنًبــا  للضــرورة  إال  الخــروج 
ضيق التنفس. واتقاء الغبار المتواجد في 
الجــو خــالل األيــام الحاليــة، والتعامــل مع 
مثل هذه األجواء من خالل عدم التعرض 

لها والوقاية منها.
الغبــار  مــن  التأثيــرات  أن  إلــى  وأشــارت 
والتــي يطلق عليها “أزمة” وتصيب الجهاز 
التنفســي هــي أزمــة مؤقتــة، وتختلف من 

شــخص آلخر، مؤكدة أن األشخاص الذين 
ال توجد لديهم مناعة أو الذين يعانون من 
أمــراض فعليهم أخــذ الحذر، خاصة أولئك 
المصابيــن بالتهابات في الجهاز التنفســي، 
أو مــن هــم تحــت العــالج أو مرضــى الربو 
ــا عن مثل  والجهــاز التنفســي باالبتعــاد كليًّ
هــذه األجــواء ومــن  يعانون مــن التهابات 
األنــف التحسســية وكذلك األطفــال الذين 

يجب حمايتهم من التعرض للغبار.
وأوضحــت أنــه فــي حــال الشــعور بضيــق 
شــديد فــي النفــس وصعوبــة فــي التنفس 
فعلــى صاحــب مثــل هــذه الحالــة مراجعة 
ويجــب  الصحــي،  المركــز  أو  المستشــفى 
االبتعــاد بقــدر اإلمــكان عن التعــرض لمثل 
تقليــل  فــي  يســهم  ذلــك  الغبــار، ألن  هــذا 
كمــا  والمضاعفــات،  التنفســية  المشــاكل 
“األقنعــة”  اســتخدام  بضــرورة  نصحــت 
والكمامــات التــي تجنبنا التعرض المباشــر 

للغبار، والوقاية من أضراره المباشر. 

االبتعاد عن العدسات الالصقة

وجراحــة  طــب  استشــارية  وأكــدت 
التقلبــات  أن  اليوســف،  نــدى  العيــون، 
الجويــة وموجــات الغبــار واألتربة تؤثر 
علــى العيــن، وهــذا يســتدعي حمايتهــا 
ووقايتــه لمنــع تضــرر العيــن والحفــاظ 

على الرؤية من تأثير تلك األتربة.
ودعــت إلى ضرورة غســل العينين بمياه 
بــاردة لِعــّدة مــرات ألن هذا يســاعد على 
إزالــة جزيئــات الغبار العالقة في العينين 
العيــن،  فــي  مشــاكل  إلــى  ُتــؤدِّي  الَِّتــي 
واســتعمال  اســتخدام  ضــرورة  مؤكــدة 
مــرات  لعــدة  العينيــن  تعقيــم  قطــرات 
لتعمل على إزالــة جزيئات الغبار وتدفق 

الدموع.
 وحذرت اليوسف من عادة فرك العيون، 
ألنَّ هذا الشيء يزيد من مشاكل العينين 

وااللتهابات وحساسية العينين.
تنظيــف  علــى  الحــرص  علــى  وشــّددت 
مــن  والتخلــص  األتربــة،  مــن  العينيــن 
جزيئــات األتربــة ألنَّ تركهــا فــي العيــن 
العيــن  فــي  خطيــرة  مشــاكل  يســبب 
إصابــة  خــالل  مــن  الرؤيــة  وفقــدان 
العيــن  “التهــاب ملتحمــة  العيــن بمــرض 
التحسســي أو الجرثومــي “ الــذي يكثــر 
بســبب زيــادة تعــرض العيون إلــى الغبار 

الشديد.
وبينــت أن أعــراض هــذا المــرض تظهــر 
وجــود  مــع  بالعينيــن  احمــرار  بشــكل 
إفــرازات صديديــة والتصــاق بالجفــون 
عند االستيقاظ من النوم صباًحا، داعية 
مــن يتعرضــون لهذه الحالــة إلى ضرورة 
مراجعــة طبيب العيــون بالمركز الصحي 
وأحياًنــا  والمراهــم،  القطــرات  لوصــف 
المضادات الحيوية المناسبة لعالج هذه 

الحالة.
استشــارية  وكشــفت 
العيــون،  وجراحــة  طــب 
عــن أن هنــاك عــدًدا مــن 
ُأجريــت  ممــن  المرضــى 
جراحيــة  عمليــات  لهــم 
وفــي  بالعيــن،  حديثــة 
هــذه الحالة يجــب وضع 
“الواقــي  للعيــن  غطــاء 
البالستيكي” طوال فترة 
تعرضهــم للغبــار لتجنــب 
للعيــن  الغبــار  دخــول 
بقــدر اإلمــكان خوًفــا من 
التهــاب  بــأي  اإلصابــة 
مضاعفــات  وحــدوث 

أخرى.
ودعت اليوســف الفتيات 
إلــى تقليــل اســتخدام أو 
اســتخدام  عــن  االبتعــاد 
فــي  الالصقــة  العدســات 
الممتلــئ  الحالــي  الجــو 
بالغبار، خصوًصا خالل التواجد 
فــي المناطــق المغبرة كثيــًرا، مع ضرورة 
ووضع النظارات الشمســية، واســتخدام 
مرطبــات العين كالدموع الصناعية على 
الجفــاف  مــن  للتخفيــف  شــكل قطــرات 
فتــرة  خــالل  العيــون  تعانيــه  قــد  الــذي 

الغبار.

والــعــيــون التنفسي  للجهاز  التهيج  حـــاالت  احــــذروا   :”^“ ـــ  ل اســتــشــاريــات 

ندى اليوسفكوثر العيد
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يرفع حاالت 

اإلصابة بالربو

ــان ــسـ اإلنـ ــة  ــ رئـ ــل  ــ ــداخ ــ ل ــا  ــري ــي ــت ــك ــب ال ــن  ــ م ــا  ــ ــواًعـ ــ أنـ ــل  ــق ــن ت ــار  ــبـ ــغـ الـ ذرات 

الغبار يغطي المباني 
الشاهقة في العاصمة



تبــادر مجموعــة من الشــباب البحرينيين من الجنســين لالنضمــام إلى الدورات التدريبية في مجال اإلســعافات األولية بصورة 
مســتمرة، ويعكــس ذلــك درجــة الوعي بأهمية اكتســاب المعــارف والمهارات في مجال مســاعدة اآلخرين ســواء في الحوادث 
المنزلية أو في حوادث الطريق والمنشآت، فأن يكون أمامك مصاب وأنت مؤهل إلنقاذه، فذلك يعني شعور بالسعادة والرضا 

بعمل إنساني عظيم.

ويقــدم فريــق “نبضــة حيــاة” التطوعــي 
اإلســعافي تجربــة بحرينية واعدة، فهذه 
المجموعــة مــن الشــباب مــن الجنســين، 
فــي  الخبــرة  ذوي  مــن  عــدد  ومعهــم 
والســامة،  والصحــة  الطبيــة  المجــاالت 
توجهــوا إلــى العمل التطوعــي في مجال 
ألهميتــه  نظــًرا  األوليــة؛  اإلســعافات 
ولحاجــة الجميــع إلــى الــدور الــذي يلعبه 
اآلخريــن  لمســاعدة  المؤهــل  المواطــن 
وقــت الحاجــة خصوًصــا فــي الحــوادث، 
أو حتى حينما يقع إنســان مصاب بالداء 
بــه حالــة  ألمــت  أو  الضغــط  أو  الســكري 
مفاجئــة فــي مــكان العمل أو في الســوق 
أو في الطريق، فوجود المســعف المؤهل 
اإلســعاف  ســيارة  وصــول  لحيــن  مهــم 
ونقــل المصــاب إلــى المستشــفى، وبذلك 

يسهمون في إنقاذ الحياة.
وحســب رئيــس الفريــق المدربــة الدولية 
الفكــرة  فــإن  الدبينــي،  علــي  ابتســام 
تحولــت إلــى حقيقــة بتشــكيل فريق من 
بقيــادة   ،2014 العــام  فــي  المتطوعيــن 
مجموعــة من المســعفين الحاصلين على 
العديــد مــن الشــهادات فــي هــذا المجال، 
ويمتلكــون خبــرة فــي نقــل خبراتهــم من 
خــال الــورش والحلقــات التدريبيــة إلى 

الراغبين.
وتشــير إلــى أن األمــل فــي التحــول إلــى 
جمعيــة يمضــي وفــق اإلجــراءات، إال أن 
ذلــك ال يمنــع مــن أن يكــون للمتطوعيــن 
المجتمــع  توعيــة  فــي  المهــم  دورهــم 
وتوضــح  والناشــئة،  الشــباب  وتدريــب 
الدبينــي بالقــول “حين يكــون لديك عدد 
مجــال  فــي  المدربيــن  المواطنيــن  مــن 
إلــى  تســعى  وأن  األوليــة،  اإلســعافات 
تدريــب المزيــد، فهــذا مــن شــأنه خدمــة 
الــدور  ويتجلــى  أكبــر،  بشــكل  المجتمــع 
المهــم حيــن يصــاب أحــد أفــراد األســرة 

أو الجيــران أو أي شــخص فــي أي موقــع 
بإصابــة ما، فهــؤالء المســعفون جاهزون 
وقادرون على القيــام بواجبهم”، ونطمح 
إلــى أن نوجــد أكبــر عــدد مــن المســعفين 
الســيما أن الحاجة لهم دائمة ومســتمرة، 
المناســبات  فــي  المشــاركة  إلــى  إضافــة 
الوطنيــة واالجتماعيــة والفعاليــات فــي 

والجمعيــات  والجامعــات  المــدارس 
والمؤسســات الدينية بتقديم محاضرات 
التوعيــة واللقــاءات التثقيفية، والبد من 
توجيــه الشــكر إلــى وزيرة الصحــة فائقة 
الصالح على دعمها وتشــجيعها المستمر، 
وقد وجدنا كل الدعم من مختلف شرائح 
الحكوميــة  المؤسســات  ومــن  المجتمــع 

واألهلية بمنحنا فرصة المشــاركة، عاوًة 
مــن  والتشــجيع  التقديــر  مشــاعر  علــى 
جانــب المواطنيــن والمقيميــن، ويشــارك 
معنــا العديــد مــن الشــخصيات المحبوبة 
والمثقفيــن  الفنانيــن  مــن  المجتمــع  فــي 
فــي  كبيــر  أثــر  لوجودهــم  يكــون  الذيــن 

النجاح.
وتؤكــد أن فريــق “نبضة حيــاة التطوعي 

المجتمــع  اهتمــام  يعكــس  اإلســعافي” 
التطوعــي  العمــل  بقيــم  البحرينــي 
تجدنــا  ولهــذا  اآلخريــن،  ومســاعدة 
نتلقــى  حيــن  المشــاركة  عــن  نتأخــر  ال 
طلًبــا للمشــاركة فــي مختلــف الفعاليــات 
واألنشــطة، وهــذا الجانــب يوضــح مــدى 
اهتمــام المجتمــع، خصوًصا المؤسســات، 
بضــرورة أن تتكامــل جوانــب الفعاليــات 

المقدمــة للجمهور، وبالتأكيــد، يحرصون 
تخصــص  زاويــة  هنــاك  يكــون  أن  علــى 
لتقديم الخدمات اإلسعافية والتثقيفية، 
الشــرائح  لمختلــف  المســاعدة  وتقديــم 
وقــت الحاجــة، وهــذا العمــل فيــه ثــواب 
وعمل كريم، وفي الوقت ذاته، المساهمة 
والتثقيــف  الوعــي  مســتوى  رفــع  فــي 

الصحي في المجتمع.

وزيرة الصحة فائقة الصالح تقدم الدعم للمتطوعين

“نبضة حياة”: نحو الهدف... مسعفون في كل مكان
ــمـــضـــي وفــــــق اإلجــــــــــراءات ــول إلــــــى جـــمـــعـــيـــة يـ ــ ــح ــ ــت ــ ــي ال ــ األمـــــــل فـ

الرفاع - مجلس بلدي المنطقة الجنوبية

المنطقــة  بلــدي  مجلــس  رئيــس  طالــب 
الجنوبيــة بــدر التميمــي مجلــس النواب 
بشــكل عــام، ونــواب المنطقــة الجنوبيــة 
علــى وجه التحديد بعــدم تمرير برنامج 
الحكومــة إن لــم يتضمــن أبــرز مشــاريع 
للمجلــس  أولويــة  ُتعــد  والتــي  المنطقــة 
المنطقــة  ألهالــي  ومطلــب  البلــدي 
جملــة  هنــاك  أن  التميمــي  الجنوبية.وأكــد 
الُمعلَّقــة والمؤجلــة  الحيويــة  المشــاريع  مــن 
منــذ فتــرة طويلة لدى الجهات المعنية ســبق 
للمجلــس البلــدي أن رفعهــا وتمــت الموافقــة 
عليهــا مــن قبــل هــذه الجهــات، إال أن أنهــا لم 
تــر النــور حتــى اآلن، وأضــاف أن مــن شــأن 
هذه المشــاريع أن تنقــل المحافظة الجنوبية 
نقلــة نوعيــة تنعكــس علــى جميــع مواطنيهــا 
وقاطنيهــا وخاصة أن برنامج عمل الحكومة 
ســيكون لألربــع ســنوات القادمــة وأن خلــوه 
رئيســية  فجــوة  يمثــل  المشــاريع  تلــك  مــن 
ســتحرم المنطقــة. وقــال إن أبــرز المشــاريع 
إنشــاء مستشــفى عــام للمحافظــة الجنوبية، 
شــامل،  مركــزي  ســوق  للــوالدة،  مستشــفى 
تطوير شــارع الرفاع الحيوي إلى 3 مسارات 
فــي كل اتجــاه، تطويــر تقاطــع ســلماباد مــع 

شــارع الشــيخ عيســى )تقاطع غــاز البحرين( 
تطويــر الجــزء الثاني من شــارع الملك حمد، 
تطويــر مجمعات الرفاع الشــرقي ومجمعات 
مدينــة عيســى المتهالكة، حل مشــكلة تجمع 
مياه األمطار المتكررة في الشــوارع الرئيسة 
ومنطقتي إســكان وادي الســيل وهورة ســند 
والحجيات، إضافة إلى إنشاء شبكة الصرف 

الصحي بمنطقتي عسكر وجو.
وأوضــح التميمــي أن المشــاريع تمثل عصب 
حيــاة لـ”الجنوبية” وهي أولوية وتمثل خطة 
عمل المجلس البلدي للسنوات األربع ودونها 
تعانيــه  لمــا  حلــول  أي  المواطــن  يلمــس  لــن 
المحافظة من أزمات بنية تحتية ونقص في 

الخدمات.

التميمي يطالب باعتماد مشاريع “الجنوبية المؤجلة”

البوعينين: لن نتوانى في الدفاع عن حقوق صيادين
السفن ظهر  على  بوجودهم  التراخيص  أصــحــاب  إلـــزام  إرجـــاء  اقــتــرح 

أكــد رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني فــي مجلس النواب محمد البوعينين ضــرورة إيجاد البدائل والحلول 
قبــل إصــدار وتطبيــق القــرارات التــي تتعلــق بتنظيم قطاع الثروة الســمكية ومراعــاة األوضاع المعيشــية للصيادين، وقــدم النائب 
في الجلســة الخامســة لدور االنعقاد األول اقتراًحا برغبة بشــأن إرجاء تطبيق قرار وزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط 
العمرانــي والــذي ينــص علــى إلزام صاحب ترخيص الصيد بالتواجد على ظهر ســفن الصيد البحــري أو تعيين نوخذة بحريني للعمل 

على ظهر السفينة، وذلك نظًرا لما يترّتب على تطبيق هذا القرار من آثار اقتصادية وخيمة.

وكشــف البوعينيــن أن هذا البند مــن القانون تم 
إيقافــه فــي الســنوات الماضيــة بســبب صعوبــة 
الحصــول علــى عمالة بحرينيــة متفرغة لمزاولة 
المؤكــد  مــن  والذيــن  يوميــة،  بصــورة  الصيــد 
أنهــم ســيعملون مــع حاملــي التراخيــص بنظــام 
المحاصصــة )القاطــة( وذلــك خصًمــا مــن إيــراد 
بيــع الســمك المصطــاد، األمر الذي ســيؤثر ســلًبا 
ارتفــاع  مــع  خصوًصــا  الصياديــن  دخــل  علــى 
التكلفة التشغيلية للسفن والرسوم اإلدارية، كما 

أن هناك ندرة في توافر عمالة بحرينية متفرغة 
لمزاولــة الصيــد والعمــل علــى ظهر ســفن الصيد 
البحــري وذلــك نظًرا للمــردود المالــي المنخفض 
للمهنــة وصعوبــة مزاولتهــا التي تتطلــب الخبرة 

في اإلبحار والماحة البحرية.
وأشار إلى أن هناك شريحة كبيرة من الصيادين 
البحرينيين الذيــن يعتمدون على اإليراد المالي 
من صيد األســماك كمصدر دخل لهم وألســرهم، 
كما أنهم ومنذ سنين طويلة ساهموا بشكل كبير 

في توفير األمن الغذائي من خال صيد األسماك 
المحليــة،  األســواق  فــي  وتوفيرهــا  الطازجــة 
فــي  كبــاًرا  أصبحــوا  منهــم  البعــض  إن  حيــث 
الســن والبعــض منهــم يعاني من أمــراض مزمنة 
وغيرهــا من حــاالت مثل العجز الجســدي، وفي 
حــال تطبيق ذلك القرار ســوف ُيحرم الصيادين 
وأسرهم من مصدر الدخل الوحيد لهم. وأوضح 
الصياديــن يقومــون بصــورة يوميــة وشــبه  أن 
متكــررة بمتابعة إجراءات تســجيل تلك الســفن 

وتجديد تصاريح العمالة واستكمال اإلجراءات 
والمعامــات اإلدارية في الجهــات ذات العاقة، 
وتوفيــر المؤن الغذائية والوقود للســفن بصورة 
دوريــة مما يتطلب الكثير مــن الجهد والمتابعة، 
األمــر الذي دفع بالصيادين البحرينيين وحاملي 
مهنــة  فــي  كلــي  بشــكل  باالعتمــاد  التراخيــص 
النائــب  ودعــا  الوافــدة.  العمالــة  علــى  الصيــد 
الجهــات ذات العاقة بتنظيم قطاع الصيد أخذ 
كافــة االعتبارات قبل اتخاذ القرارات التي تؤثر 
علــى معيشــة ومكتســبات الصيادين، وتتســبب 
في شح األســواق المركزية والمطاعم والفنادق 
مــن األســماك الطازجــة، مشــيًرا إلــى أن توقــف 
الصيادين عن مزاولة الصيد سيؤثر مباشرة في 

ارتفاع أسعار األسماك في األسواق المحلية.

المصدر

العســومي  عــادل  النائــب  تقــدم 
باقتــراح برغبــة إلــى مجلــس النــواب 
وطلــب بوضعه ضمــن مرئيات اللجنة 
عمــل  برنامــج  فــي  للنظــر  البرلمانيــة 
عــاوة  بإضافــة  الحكومــة  العمــل 
اســتثنائية للمواطنيــن العامليــن فــي 
القطــاع العام والخــاص والمتقاعدين 
عنهــم  المعيشــية  األعبــاء  لتخفيــف 
ويضمن لهم العيش الكريم ومواجهة 
القيمــة  وضريبــة  األســعار  غــاء 

المضافة.
وذكر العســومي لصحيفــة “الباد” أنه 
ســحب المقتــرح الذي تقــدم به أمس؛ 

جميــع  يشــمل  الحالــي  المقتــرح  ألن 
حصولهــم  حــق  ويضمــن  القطاعــات 
المقتــرح  بينمــا  العــاوة  هــذه  علــى 
الموظفيــن  علــى  يقتصــر  الســابق 

بالقطاع الحكومي.

العسومي يقترح عالوة للمواطنين

06local@albiladpress.com
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 سعيد محمد

محرر الشؤون المحلية

خليفة بن عيسى يهنئ سمو رئيس الوزراء
رفع الشــيخ خليفة بن عيســى آل خليفة أســمى آيات التهاني والتبريكات إلى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن 
ســلمان آل خليفة، بعد أن مّن هللا ســبحانه وتعالى عليه بالشــفاء وخرج ســموه من المستشــفى ســالًما معافى، مبتهاًل إلى هللا العلي 

القدير أن يتمم على سموه موفور الصحة والعافية.

وأضــاف الشــيخ خليفــة بن عيســى 
هــذه  أغتنــم  أن  “يســعدني  قائــًا 
أثلجــت  التــي  الطيبــة  المناســبة 
صدورنــا وأهــل البحريــن األوفيــاء 

لنتوجه جميعا إلى هللا العلي القدير 
رافعيــن أكف الضراعة أن يحيطكم 
بكريــم عنايته وعظيــم رعايته وأن 
يديــم علــى ســموكم رداء الصحــة 

الســتكمال  والســعادة  والعافيــة 
مســيرة الخير والبناء والتنمية وأن 
وأهلهــا  للبحريــن  ذخــرا  يحفظكــم 

وراعيا لمسيرتنا ونهضتنا”.

“الملكية للشرطة” تقيم المعسكر الربيعي
نظمــت األكاديميــة الملكيــة للشــرطة، بالتعــاون 
والكشــفية  الرياضيــة  التربيــة  إدارة  مــع 
والمرشــدات بوزارة التربية والتعليم، المعســكر 
المخيــم  انعقــاد  مــع  تزامًنــا   2019 الربيعــي 
الكشــفي الســنوي، الــذي أقامتــه فــي الفترة 13 
إلــى 17 ينايــر الجــاري، وتخللتــه مجموعــة من 
والثقافيــة،  الرياضيــة  والفعاليــات  األنشــطة 
لفترتيــن  امتــدت  التــي  العلميــة،  والتجــارب 
للمســابقات  باإلضافــة  ومســائية،  صباحيــة 

الدينية، واكتشــاف المواهب.ويهدف المعســكر 
البدنيــة  والمهــارات  القــدرات  تنميــة  إلــى 
للمشــاركين، وإكســابهم مهارات حياتية جديدة 
مــن خــال التطبيقــات العمليــة التــي يتضمنهــا 
المعســكر، فضــاً عــن تعزيز قدرات المشــاركين 
فــي االعتمــاد علــى الــذات وتحمــل المســؤولية 
وخدمــة اآلخرين، باإلضافة إلــى تنمية مهارات 
القيــادة الذاتيــة عن طريق الممارســة والتفاعل 

جانب من فعاليات المعسكر الربيعيفي المواقف المختلفة.

المنامة - وزارة الداخلية
عادل العسومي

بدر التميمي

الشيخ خليفة بن عيسى



تعويـــــــض المواطـــــن عـــن أي أعبـــــاء إضافيــــة

عقدت لجنة دراســة برنامج عمل الحكومة للســنوات )2019 - 2022( اجتماعها الثالث بمجلس النواب أمس برئاســة رئيس مجلس 
النواب فوزية زينل، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد الحكومي  الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، والنائب الثاني 

لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة علي زايد، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب.

مجلــس  رئيــس  أعربــت  االجتمــاع،  وخــال 
النــواب، ورئيــس وأعضاء لجنة دراســة برنامج 
عمــل الحكومــة، عــن تقديرهــم وشــكرهم علــى 

التعاون اإليجابي من قبل الجانب الحكومي.
وأكــدت رئيــس مجلس النــواب أن االجتماعات 
تعزيــز  إال  هــي  مــا  الجانبيــن  بيــن  المشــتركة 
لحجــم التعــاون البنــاء والمثمــر بين الســلطتين 
اإلنجــاز والعمــل  نحــو  التنفيذيــة والتشــريعية 
الطمــوح بمــا يضمــن ويحقــق المصلحــة العليــا 
للوطــن، وبمــا يكفــل الحفــاظ علــى مكتســبات 

وحقوق المواطنين.
وأشــارت إلــى أن الوفد الحكومي قــدم إجاباته 
والتــي  اللجنــة  أعضــاء  استفســارات  علــى 

تركــزت علــى الحفاظ على اســتدامة الصناديق 
للتنميــة  الداعمــة  البيئــة  وتأميــن  التقاعديــة، 
الصحيــة  الخدمــات  وخصوصــًا  المســتدامة، 
والتعليميــة واإلســكانية واالجتماعيــة، مشــيرة 
معاليهــا ان الجانــب النيابــي يعمــل مــن خــال 
مســتمر  بشــكل  البرلمانيــة  اللجنــة  أعضــاء 
إلنجــاز مرئياتهــا، وإجــراء التعديــات المقتــرح 
إدخالهــا علــى برنامــج عمــل الحكومــة، تمهيــدا 
إلعــداد تقريرها النهائــي وعرضه على المجلس 

للتصويت.
وأكد نائــب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد 
الحكومــي المشــارك فــي أعمــال لجنــة دراســة 
برنامــج عمــل الحكومــة، حــرص الحكومة على 

الحفاظ على مكتســبات المواطنين، وتهيئة كل 
العوامل التي توفر استدامة الخدمات المقدمة 

لهم وفق أعلى المستويات والمعايير.
التشــريعية  المنظومــة  تطويــر  “يعــد  وقــال: 
عمــل  برنامــج  ركائــز  مــن  أساســية  ركيــزة 
الحكومــة، لمواكبــة التزامــات المملكــة إقليميــًا 
القائمــة  التشــريعات  إخضــاع  أن  كمــا  ودوليــًا، 
للمراجعــة والتحديــث أمــر فــي غايــة األهميــة 
بمــا يجعلها متناســبة مــع المتغيــرات المرحلية، 
الســيما قانــون التقاعد الذي يســتوجب شــراكة 
لتحديثــه  والتنفيذيــة  التشــريعية  الســلطتين 
للصناديــق  يحفــظ  نحــو  علــى  ومراجعتــه 

التقاعدية استدامتها”.

وطمــأن الشــيخ خالــد بن عبــدهللا النــواب - ردًا 
علــى استفســاراتهم فــي االجتمــاع - بأنــه مــن 
الراسخ وفق الممارسة واإلجراءات الدستورية 
أن مراجعة وتحديث التشــريعات ال يتم إال من 
خــال التعــاون مــع الســلطة التشــريعية ممثلــة 
فــي غرفتيهــا الشــورى والنــواب، وأن الدســتور 

يعد الضمانة التي نظمت عملية إقرار القوانين، 
وأن ذلــك لــن يتــم إال وفــق مبــدأ التوافــق بيــن 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كمــا جــدد التأكيــد أن تفاصيــل المشــاريع التــي 
تعتــزم الحكومــة تنفيذهــا في المرحلــة المقبلة 
اعتمــاد  قانــون  فــي مشــروع  ســيتم تضمينهــا 

الماليتيــن  للســنتين  للدولــة  العامــة  الميزانيــة 
2019 - 2020 والــذي مــن المقرر أن تتم إحالته 
إلــى مجلــس النــواب بعــد إقــرار برنامــج عمــل 

الحكومة.
من جانبه، أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني 
بــن خليفــة آل خليفــة، أهميــة  الشــيخ ســلمان 
مواصلــة جهود دعــم اإلصاحــات واإلجراءات 
الضرورية، ومن بين أهمها، ما يتعلق باستدامة 
علــى  قدرتهــا  لضمــان  التقاعديــة  الصناديــق 

اإليفاء بالتزاماتها تجاه األجيال القادمة.
النيابيــة  اللجنــة  تعقــد  أن  المقــرر  ومــن  هــذا 
اجتماعهــا الرابــع يــوم األحــد المقبــل بحضــور 
للتباحــث  الحكومــي،  الوفــد  وأعضــاء  رئيــس 
بشــأن مرئيات اللجنة المزمع تسليمها للحكومة 
حــول التعديات المقتــرح إدخالها على برنامج 
عمــل الحكومــة، تمهيــدًا لقيــام اللجنــة بإعــداد 
المجلــس  علــى  وعرضــه  النهائــي  تقريرهــا 

للتصويت.

جانب من االجتماع البرلماني الحكومي

أناب وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل 
الدوســري،  الــوزارة صبــاح  حميــدان، وكيــل 
البحريــن  “معــرض  افتتــاح  حفــل  لحضــور 
تنظمــه شــركة  الــذي  والطفــل”،  األم  لرعايــة 
جروفــي إيفنتس لتنظيم المعارض في مركز 
البحريــن الدولــي للمعــارض خــال الفترة 17 
إلــى 19 ينايــر الجاري، بمشــاركة المؤسســات 

العاملة في قطاع التعليم من مدارس خاصة 
والمراكــز  “الحضانــات”  األطفــال  وريــاض 
التنمويــة. ويشــارك في المعــرض 12 حضانة 
خاصــة،  مــدارس   7 إلــى  إضافــة  لألطفــال، 
والطفــل،  األم  برعايــة  المعنيــة  والجهــات 
إلــى جانــب عــدد من المراكــز المعنيــة بتنمية 
مهــارات األطفــال وبرامــج مــا بعد المدرســة، 
حيــث يهــدف المعــرض إلــى إطــاع أوليــاء 

األمــور والطلبة علــى برامج وخدمات رياض 
مملكــة  فــي  الخاصــة  والمــدارس  األطفــال 
البحريــن، مــن أجــل تعزيــز الوعــي والثقافــة 
التعليميــة. وبهــذه المناســبة، أكــد الدوســري 
أهميــة المعارض المتخصصــة والنوعية التي 
تستهدف األسرة والطفل، لزيادة نشر الوعي 
بالبرامــج التعليميــة والتنمويــة التــي تقدمها 
وريــاض  الخاصــة  التعليميــة  المؤسســات 

األطفــال “الحضانــات”، مشــيًرا إلــى أن تنفيذ 
اإلدراك  فــي توســيع  المعــارض يســهم  هــذه 
ثقافتهــم  مســتوى  ورفــع  لألســر  المعرفــي 
إليجــاد البيئــة الرعائيــة والتعليميــة لتنشــئة 
الطفــل وتحســين مهاراتــه لضمــان حصولــه 
علــى الرعاية والحماية الازمة وبالتالي دعم 

نماء وتطور الطفل في جميع الجوانب.
والتنميــة  العمــل  وزارة  أن  إلــى  وأشــار 

االجتماعيــة ومن خال الشــراكة المجتمعية 
تسعى إلى االرتقاء بقطاع األمومة والطفولة 
فــي البحريــن، والمســاهمة فــي إيجــاد البيئة 
الحيــاة،  جــودة  لتعزيــز  المناســبة  والرعايــة 
بهــذه  للنهــوض  المســتلزمات  كافــة  وتوفيــر 
الشريحة التي تعد اللبنة األساسية للمجتمع.
وقام وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
فــي ختــام جولتــه بالمعــرض بتكريــم الرعــاة 

والجهات الداعمة والشــركاء االستراتيجيين 
للمعرض.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

افتتـــاح “معـــرض البحريــن لرعايـــة األم والطفــل”

جانب من المعرضتكريم الرعاة والداعمين والشركاء االستراتيجيينقص شريط االفتتاح

“الشورى” يتمسك برفض مقترح لالهتمام بصعوبات التعلم
ــون ــ ــان ــ ــق ــ ــى ال ــ ــل ــ ــف جـــــــديـــــــًدا ع ــ ــض ــ قــــــــال إنــــــــه لــــــم ي

يتجــه مجلــس الشــورى للتمســك بتوصيــة لجنــة الخدمــات الســابقة بمجلــس الشــورى 
المــادة  المبــدأ، علــى مشــروع قانــون بتعديــل  والقاضــي بعــدم الموافقــة مــن حيــث 
الخامســة مــن القانــون رقــم )27( لســنة 2005 بشــأن التعليــم المعد بناء علــى االقتراح 
بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، الذي يهدف االقتراح إلى االهتمام 
بالطالب ذوي صعوبات التعلم وتقديم الرعاية واإلرشــاد لهم، في ظل احتياجهم إلى 
أســاليب تعليمية مختلفة عن تلك التي تســتخدم مع الطالب الذين ال يعانون من تلك 

الصعوبات، وهو المقترح الذي رأت فيه اللجنة إلى أنه لم يضف جديًدا.

وذكــرت اللجنــة إلــى أن التعديــل المقتــرح 
بإضافــة ذوي صعوبــات التعلــم لــم يضــف 
جديًدا إلى نص المادة الخامسة من قانون 
االحتياجــات  ذوي  مفهــوم  ألن  التعليــم؛ 
القائــم  المــادة  نــص  فــي  الــوارد  الخاصــة 
يعنــي أن الطالب المندرج تحت هذه الفئة 
يختلــف عــن أقرانــه الطلبــة العادييــن، مــن 
الناحيــة العقلية أو الجســمية أو االنفعالية 
بحيــث  االجتماعيــة،  أو  التعليميــة  أو 

نــوع  توفيــر  االختــاف  هــذا  يســتدعي 
مــن الخدمــات يختلــف عمــا يقــدم للطلبــة 

العاديين في المدارس.
المقتــرح  مــن  الغايــة  أن  إلــى  وأوضحــت 
تقدمــه  مــا  خــال  مــن  بالفعــل  متحققــة 
خدمــات  مــن  والتعليــم  التربيــة  وزارة 
تعليميــة للطلبة مــن ذوي صعوبات التعلم، 
لمســاعدتهم علــى تخطــي الصعوبات التي 

يعانون منها.

مفهــوم  أن  إلــى  مرئياتهــا  فــي  وأشــارت 
فئــة  الخاصــة( يشــمل  )ذوي االحتياجــات 
)صعوبــات التعلــم( التــي تعنــي عجــًزا فــي 
النفســية  العمليــات  مــن  أكثــر  أو  واحــد 

أو  الفهــم  فــي  تدخــل  التــي  األساســية 
اســتخدام اللغة المكتوبة أو المنطوقة، لذا 
فــإن التعديــل المقترح ال يقــدم أية إضافة 

جديدة إلى المادة.

جلسة مجلس الشورى الثالثة )8(

مــن المقــرر أن يصــوت أعضــاء مجلس الشــورى في جلســتهم المقبلة 
على مشــروع قانون بشــأن تخصيص نســبة 50 % من ســواحل الجزر 
االســتثمارية كســواحل عامة، إذ أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة 
بعدم الموافقة على المشــروع، مما ســيؤدي إلى إعاقة االســتثمار في 

مملكة البحرين. 

وأوضحــت اللجنة في أســباب 
القانــون  مشــروع  أن  رفضهــا 
ومــن  لاســتثمار  جــاذب  غيــر 
الصعوبــة تطبيقــه علــى أرض 
الجــزر  فــي  خصوصــا  الواقــع 
فتــح  إن  حيــث  االســتثمارية، 
يــؤدي  قــد  للعامــة  الســواحل 
إلى نــزع الخصوصيــة لقاطني 
أنــه  حيــن  فــي  الجــزر،  تلــك 
باإلمــكان تخصيــص واجهــات 
بحريــة، وذلك ضمن المشــاريع 

بهــا  تقــوم  التــي  اإلســكانية 
الدولة.

وأكــدت اللجنــة تأييدهــا لمبدأ 
إنشاء السواحل العامة؛ لتكون 
متاحــة أمام جميــع المواطنين 
والمقيميــن، إال أنها في الوقت 
مشــاريع  علــى  تتحفــظ  ذاتــه 
الدفان المهددة للبيئة والحياة 
وبنــاًء  والبحريــة،  الفطريــة 
عليــه رأت عــدم الموافقة على 

مشروع قانون.

رفض شوري لتخصيص 50 % 
من سواحل الجزر “عامة”

07 local@albiladpress.com

الجمعة
18 يناير 2019 
12 جمادى األولى 1440

مروة خميس
محرر الشؤون المحلية

الدوسري: رفع 
مستوى ثقافة األسرة 

لحماية الطفل

القضيبية - مجلس النواب

تضمين تفاصيل المشاريع بقانون الميزانية
خالـــد بـــن عبـــداهلل مطمئنـــا النـــواب: مراجعـــة التشـــريعات بالتعـــاون مـــع البرلمـــان

سيدعلي المحافظة

قال رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة البرلمانية النائب علي زايد إن اللجنة انتهت من صياغة مرئياتها على البرنامج 
خالل اجتماعها بالوفد الحكومي أمس ورفعت خطابها للحكومة لدراسته قبل موعد االجتماع المشترك يوم األحد القادم.

وأشار في تصريحه لـ”الباد” إلى أن االجتماع 
75 ســؤاال وجهتــه  14 مــن أصــل  ركــز علــى 
اللجنــة للوفــد الحكومــي، بهــدف بنــاء تصور 

توافقي مبدئي بين أعضاء اللجنة.
المواطــن  حــول  تمحــور  النقــاش  أن  وذكــر 
وعــدم  مكتســباته،  علــى  الحفــاظ  وضــرورة 
وأنــه  إضافيــة،  ماليــة  أعبــاء  أيــة  تحميلــه 
فــي حــال اســتجدت أي أعبــاء جديــدة فــإن 
تلتــزم بتعويضــه عنهــا  الحكومــة ينبغــي أن 
بشــكل مواز لها. وأكد طلب الوفد النيابي من 
الحكومــة ضــرورة تزويدهــم بــردود مكتوبــة 
عــن بعــض االستفســارات التي تــم توضيحها 

خال االجتماعات المشــتركة. من جهته، قال 
النائب األول لمجلس النواب عبدالنبي سلمان 
إن وفــد الســلطة التشــريعية بلجنــة مناقشــة 
برنامــج عمــل الحكومة تمســك بضرورة عدم 
االكتفاء بالردود الشــفوية على استفســارتهم 

للوفد الحكومي، وتزويدهم بردود مكتوبة.
وأشار إلى أن الوفد الحكومي بعث بتطميناته 
بعدم المساس بمكتسبات المواطنين والدعم 
الموجــه لهم، وتشــجيع بحرنــة الوظائف، كما 

أكــد النــواب إصرارهم على عــدم فرض مزيد 
من الضرائب والرسوم. ولفت إلى أن برنامج 
عمــل الحكومــة ومشــروع الميزانيــة العامــة 
والدجاجــة،  البيضــة  بمثابــة  أصبحــا  للدولــة 
النيابــي  الوفــد  طلبــات  قوبلــت  حيــث 
باســتيضاح تفاصيــل األهــداف العامــة التــي 
تضمنهــا البرنامــج بــأن جميــع تلــك التفاصيل 
مشــروع  عــرض  حيــن  توضيحهــا  ســيتم 
الميزانيــة العامــة للدولــة. وذكــر أن موضــوع 

الخصخصــة كان أحــد أبــرز المواضيــع التــي 
تم مناقشــتها فــي االجتماع الثنائــي األربعاء 
الماضــي، حيــث أكــد الوفــد النيابــي ضــرورة 
عدم وجود توجهات نحو خصخصة ما يمكن 
أن تكــون لــه انعكاســات ســلبية علــى العمالــة 
البحرينية. وأشار إلى أن الوفد النيابي سجل 
ماحظاتــه علــى البرنامج الــذي خا من بيان 
خطط الحكومة لوضع حلول لمعالجة ملفات 

البطالة واإلسكان وغيرها.

ــة” ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــدجـ ــ ــ بــــــرنــــــامــــــج الـــــحـــــكـــــومـــــة والـــــــمـــــــيـــــــزانـــــــيـــــــة... ”الـــــبـــــيـــــضـــــة والـ

ترحيل مرئيات 
لجنة “البرنامج” 

للحكومة 

تمسك نيابي 
بالحصول على 

ردود مكتوبة

يومان لدراسة 
المرئيات 

ومناقشتها األحد

علي زايدعبدالنبي سلمان



اكتفــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعة باتهام مضيف طيران )56 عاما - متقاعد( بحيازة مادة الماريغوانا المخدرة بقصد التعاطي بدال من اتهامه 
باالتجــار فيهــا، بعدمــا ضبــط فــي إحــدى غرف منزلــه الكائن بمنطقة عــراد 28 أصيصا مزروع فيهــم النبات المخــدر المذكور إضافة إلــى قطع من مادة 
الحشيش المخدرة فضال عن حيازته لسالح ناري منذ 15 عاما، قال إنه أخذه من صديقه الذي توفي قبل 5 سنين، وانتهت إلى القضاء بحبسه لمدة 3 
سنوات وتغريمه مبلغ 1500 دينار، بواقع سنتين و1000 دينار لحيازة المخدرات وسنة و500 دينار لحيازة السالح، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.

عبدالرحمــن  المحامــي  المتهــم  وكيــل  وذكــر 
غنيــم أنــه دفــع أمــام المحكمــة ببــراءة موكلــه 
مــن تهمتــي زراعــة المــواد المخــدرة وحيازتها 
القصــد  توافــر  لعــدم  وذلــك  االتجــار؛  بقصــد 
الخــاص باالتجــار، مشــيرا إلــى أن المتهــم أنكر 
هــذه االتهامات بشــأن الزراعة والحيازة بقصد 
االتجــار، وتمســك فــي جميــع مراحــل الدعوى 
بأن ما قام به من زراعة كانت فاشلة وما حازه 

اقتصر على التعاطي.
التحريــات  جديــة  فــي  بتشــككه  دفــع  كمــا 
وببطــان واقعــة القبــض والتفتيــش، إذ إنه لم 
يثبت جرم االتجار بحق موكله، والذي لم يتم 

مراقبتــه أو إعــداد كمين للتأكد من اتجاره في 
المخدرات، كما لم يضبط وهو يمارس نشــاطا 
فــي االتجار بالمــواد المخــدرة أو لديه مواد أو 
أدوات تغليــف أو مــواد مجزئة ومغلفة ومعدة 
للبيــع ممــا تســتخدم عــادة فــي نشــاط ترويــج 

المواد المخدرة.
مــن جهتهــا، قالت المحكمة في أســباب حكمها 
إن أوراق الدعــوى ال ترقــى إلــى إدراك توافــر 
قصــد االتجــار بحــق المتهــم، وأنهــا ال تطمئــن 
إلــى توافــر ذلــك القصــد، إذ خلــت األوراق مــن 
ثمــة دليــل يقينــي جــازم تركــن إليــه المحكمــة 
بــأن حيازة المتهم لتلك المــواد المخدرة كانت 

بقصد االتجار.
وتشــير تفاصيــل واقعــة القبــض علــى المتهــم 
المتقاعــد إلــى أن معلومــات كانــت قــد وردت 
المــواد المخــدرة، مفادهــا أن  إلدارة مكافحــة 
المخــدرة  المــواد  المتهــم يعمــل علــى ترويــج 
بقصــد االتجــار فيهــا، وأنــه يعمــل علــى زراعــة 
نبــات الماريغوانــا المخــدر فــي منزلــه، لــذا تــم 
الترتيب مع أحد المصادر الســرية لشراء كمية 

منه إال أنه لم يتمكن من ذلك.
وعلــى إثــر ذلــك قــرر أفــراد الشــرطة مداهمــة 
منــزل المتهــم بعــد الحصول علــى اإلذن الازم 
لذلــك، إذ عثروا في إحدى الغرف على معدات 

الزراعــة،  عمليــة  لتســهيل  وأدوات  إضــاءة 
نبــات  مــزروع فيهــا  28 أصيصــا  إلــى  إضافــة 
ثبــت معمليــا أنــه الماريغوانــا، كمــا عثــروا على 
4 قطع من مخدر الحشــيش وميزان حســاس، 
وبقايا ســجائر محشــوة بالمخدرات، فضا عن 
ساح ناري عبارة عن مسدس وخزنة الطلقات 

وطلقتين غير مستعملين.
اعتــرف  المتقاعــد  المتهــم  مــع  وبالتحقيــق 
أنــه يتعاطــى مادتــي الحشــيش والماريغوانــا 
المخدرتين منذ حوالي 15 ســنة، إال أنه قبل 3 

سنوات قرر زراعة نبات الماريغوانا.
وأقر أنه وبحكم عمله مضّيفا جويا لدى إحدى 
شــركات الطيران شــاهد في بلدان عدة كيفية 
زراعــة الماريغوانــا، فتعلــم كيفيــة زراعتهــا من 
أصدقائــه  بأحــد  واســتعان  اإلنترنــت،  خــال 
األوروبييــن لجلــب بــذور الماريغوانــا وشــراء 
المعدات المطلوبة، إال أن محاولته في الزراعة 
فشــلت أكثــر مــن مــرة، إذ كانت النباتــات تذبل 

قبل نضوجها.
النــاري  الســاح  أن  العامــة  للنيابــة  وأفــاد 
المضبــوط بحوزتــه يعــود إلــى أحــد أصدقائه، 
والــذي توفــي قبــل 5 ســنوات، مبينا أنــه أخذه 
منــه فــي العــام 2003 وبقــي الســاح بحوزتــه، 
 6 الوقــت كانــت فيــه  أنــه بذلــك  إلــى  مشــيرا 

طلقات استعمل منهم 4 وبقيت 2.
أنــه  اعتبــار  علــى  للمحاكمــة  النيابــة  فأحالتــه 
بقصــد  زرع  أوال:   ،2018 ســبتمبر   2 بتاريــخ 
االتجــار مــادة الماريغوانــا المخــدرة فــي غيــر 
حــاز  ثانيــا:  قانونــا،  بهــا  المرخــص  األحــوال 
وأحــرز بقصــد االتجــار مــواد مخدرة حشــيش 
عقليــا  مؤثرتيــن  ومادتيــن  وماريغوانــا 
“كلونازيبــام وبرومازيبــام” فــي غيــر األحــوال 
المصــرح بهــا قانونــا، ثالثــا: حــاز وأحــرز بقصد 
رابعــا:  المخــدرة،  الحشــيش  مــادة  التعاطــي 
حــاز وأحــرز ســاحا ناريــا وذخيرتــه مــن دون 
ترخيــص. إال أن المحكمــة ارتــأت تغييــر القيد 
والوصــف بعــد تغييرهــا للتهمتيــن أوال وثانيــا 
الطيــران  مضيــف  باتهــام  االكتفــاء  وثالثــا 
المتقاعــد بحيــازة المــواد المخــدرة والمؤثــرة 
األحــوال  غيــر  فــي  التعاطــي  بقصــد  عقليــا 
المصرح بها قانونا، وأبقت على اتهامه بحيازة 

الساح كما وردت بأمر اإلحالة.

عبدالرحمن غنيم

الحبس 3 سنوات لمضيف زرع الماريغوانا
ــي ــاط ــع ــت ــد ال ــص ــق ــازة ب ــيـ ــالـــحـ ــت بـ ــفـ ــتـ ــرت االتــــهــــام واكـ ــيـ ــة غـ ــم ــك ــح ــم ال

قال المحامي محمد الذوادي إن المحكمة الكبرى المدنية األولى )الدائرة اإلدارية( حددت موعدا لنظر أولى جلســات الطعن 
بشأن قرار ضريبة القيمة المضافة )VAT( التي بدأت بتطبيقها هيئة الكهرباء والماء، وذلك في جلسة 27 يناير الجاري.

وأشــار إلــى أنــه تقــدم بدعــوى قضائية ضد 
والرئيــس  والمــاء،  الكهربــاء  شــؤون  وزيــر 
كٌل  والمــاء،  الكهربــاء  لهيئــة  التنفيــذي 
قــرار  وإلغــاء  بوقــف  لمطالبتهمــا  بِصَفتــه؛ 
تطبيق ضريبة القيمة المضافة على فواتير 
المشــتركين بالهيئــة، مؤكــدا عــدم قانونيــة 

تحصيل الهيئة للضريبة.
وأوضــح أنــه مواطــن بحرينــي ومنتفــع من 
وتفاجــأ  والمــاء  الكهربــاء  هيئــة  خدمــات 
الكهربــاء  هيئــة  قبــل  مــن  واردة  برســالة 
والمــاء بتاريــخ 8 ينايــر 2019 مرســلة عبــر 
البريد اإللكتروني، تضمنت إشــعارا بتطبيق 
توريــدات  علــى  المضافــة  القيمــة  ضريبــة 
خدمــات الكهربــاء والمــاء بنســبة 5 % مــن 

قيمة الخدمة وذلك بأثر رجعي، اعتبارا من 
فاتورة شهر يناير 2019، ومرفق بها شهادة 

التسجيل الضريبي للهيئة.
وأفــاد أن هــذا اإلجــراء غيــر قانونــي؛ كــون 
أن المشــرع ألــزم فــي حــال تطبيــق ضريبــة 
القيمــة المضافة على التوريدات الحكومية 
وجــود توافر شــروط عــدة، وهي أال تباشــر 
الدولــة تلــك التوريدات بصفة ســيادية وأن 
يكــون هنالك منافســة بيــن القطاعين العام 
والخــاص بشــأنها وهــو مــا ال يتوافــر بهــذا 

القطاع الحكومي.
وطالب الذوادي قبل الفصل في الموضوع، 
القــرار  تنفيــذ  وقــف  مســتعجلة  وبصفــة 
مــن  االنتهــاء  حيــن  إلــى  عليــه  المطعــون 

الموضــوع  وفــي  الماثلــة،  الدعــوى  نظــر 
بإلغــاء القــرار المطعــون عليــه فيمــا تضمنــه 
مــن تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة علــى 
مــا  مــع  والمــاء،  الكهربــاء  هيئــة  خدمــات 

يترتب على ذلك من آثار.
وجــاء فــي الئحة الدعــوى أن الفقرة األولى 
مــن المــادة )9( مــن المرســوم بقانــون رقــم 
القيمــة  ضريبــة  بشــأن   2018 لســنة   )48(
المضافــة نصــت صراحــة علــى أنــه “تخضع 
للضريبة التوريــدات التي تقوم بها الجهات 
الحكوميــة مــا دامــت تباشــرها بصفــة غيــر 
ســيادية من خال مزاولة نشــاط اقتصادي 

وفقا آلليات تنافسية مع القطاع الخاص”.
وأوضــح أن مفــاد هــذا النــص أن المشــرع 

القانونــي اســتلزم شــروطا رئيســة إلخضاع 
الجهــات  بهــا  تقــوم  التــي  التوريــدات 
الحكومية لضريبة القيمة المضافة، وأهمها:
أ . أال تباشر الجهة الحكومية هذه الخدمات 

بصفة سيادية.
ب . إمــكان التنافــس بيــن الجهــة الحكومية 

والقطاع الخاص في تقديم الخدمات.
تكــون  أن  القانونــي  المشــرع  قصــد  وبيــن 
الجهــة الحكوميــة تمــارس نشــاطا تجاريــا 
بحتــا بالتنافــس مــع القطــاع الخــاص حتى 
تخضــع خدماتهــا لضريبــة القيمــة المضافــة 

طبقا لما نص عليه القانون.
وأفــاد بأنه كما هــو معلوم أن هيئة الكهرباء 
المــاء جهــة حكومية تباشــر خدماتها بصفة 
ســيادية دون تنافــس مــع القطــاع الخــاص، 
إذ إن مرفــق خدمــات الكهرباء والماء، وهو 
مرفــق مهــم ورئيــس، محصــور بيــد هيئــة 
منافــس،  دون  وحدهــا  والمــاء  الكهربــاء 
وبالتالــي يجــب أال تخضــع خدماتهــا لقيمــة 
لمــا نصــت عليــه  الضريبــة المضافــة طبقــا 
)9( مــن قانــون  المــادة  الفقــرة األولــى مــن 

ضريبة القيمة المضافة المشار إليه سابقا.
كمــا قــرر الــذوادي أن قــرار هيئــة الكهربــاء 
والمــاء بإخضــاع خدماتهــا لضريبــة القيمــة 

بعيــب  ومشــيب  مجحــف  قــرار  المضافــة 
ومخالفــة  القانــون  تطبيــق  فــي  الخطــأ 
نصوصــه، مشــيرا إلــى أن مملكــة البحريــن 
بلد المؤسســات والقانــون، يقع الجميع فيها 
تحــت مظلــة القانــون سواســية دون تفرقة 
سواء كان حاكم أو محكوم، ويلتزم الجميع 
فيهــا بأحــكام القانــون دون مخالفــة، ومتى 
تصحيحهــا  وجــب  المخالفــة  هــذه  وقعــت 
مــن جهــة القضــاء دون تــردد، وأن القضــاء 
اإلداري هــو الحصــن الحصيــن الذي يســعى 
اإلدارة  جهــة  بيــن  التــوازن  إحــداث  إلــى 
والحريــات  الحقــوق  ويحمــي  واألفــراد 
الفرديــة من أي اعتــداء أو مخالفة للقانون، 
ويعمــل علــى رفــع التعدي ســواء كان مادي 
الرقابــة  اإلدارة، وأن  مــن جهــة  أو معنــوي 
القضائيــة هــي ضمانة أساســية ودســتورية 
مهمة، وأن نص المشــرع عليها هدفه إعمال 

مبدأ سيادة القانون أيا كان المخطئ.

27 يناير أولى جلسات الطعن في ضريبة “الكهرباء والماء”

محمد الذوادي

08local@albiladpress.com
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عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

أجلــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى النظــر فــي واقعة غســيل أموال تقــدر بأكثر من 163 ألــف دينار، متهــم بارتكابها مديــر مبيعات )46 
عاما - عربي الجنسية( وصديقته آسيوية الجنسية، والتي تعمل معه في نفس المعرض الخاص ببيع المفروشات الذي ارتكبا فيه جريمتهما، 
والمقبوض عليهما منذ العام 2015 ومحكوم عليهما بالحبس لمدة 3 سنوات بقضية خيانة أمانة، حتى جلسة 28 يناير الجاري؛ وذلك لورود 

تقرير الخبير المحاسبي، مع األمر باستمرار حبس المتهمين لحين الجلسة المقبل.

المفروشــات  لبيــع  معــرض  صاحــب  كان 
أنــه اكتشــف وجــود  للشــرطة،  أبلــغ مركــًزا 
مدفوعات لبضاعة تمت عن طريق البطاقة 
االئتمانيــة الخاصــة بمديــر المعــرض “عربي 
الجنســية”، وعند مراجعــة الفواتير تبين أن 
المديــر يقــوم باختــاس المبالــغ المدفوعــة 
نقًدا من الزبائن ويدفعها من خال البطاقة 
الفواتيــر  تســجيل  طريــق  عــن  االئتمانيــة، 

المحاســبي  النظــام  علــى  مختلفــة  بقيمــة 
مســؤولة  بمســاعدة  وذلــك  للمعــرض، 
أنهــا  اتضــح  والتــي  اآلســيوية  الحســابات 

صديقته.
وأضــاف مالــك المعــرض، أنــه عنــد مراجعة 
الحســابات اكتشــف أن المبيعات الخارجية 
إرســال  طريــق  عــن  تتــم  كانــت  للمعــرض 
حســاب  علــى  المشــتريات  لقيمــة  الزبائــن 

المتهــم الخــاص، إذ كان يطلــب منهم دفعها 
فــي حســابه مبــرًرا ذلــك أن إدخــال المبالــغ 
في حســاب المعرض ســيؤخر عملية تسليم 
بتوريــد  يقــوم  ثــم  أســابيع،   3 لـــ  البضائــع 
البضائــع مــن المخــازن إلــى خــارج البحرين 
النظــام  علــى  مــزّورة  فواتيــر  وتســجيل 
المحاسبي للمعرض، وتبين أن االختاسات 
بلــغ مجموعها أكثر مــن 163 ألف دينار، قام 

وإرســال  أصدقائــه  علــى  بصرفهــا  المتهــم 
جــزء منهــا لبلده وجزء آخــر لصديقته التي 

أرسلتها لبلدها.
وتشــير األوراق إلــى أن المتهميــن كانــا قــد 
أحيــا للمحاكمــة ابتــداء علــى اعتبــار أنهما 
ارتكبــا جريمــة خيانــة أمانــة، وتــم الحكــم 
عليهمــا فــي هــذه القضيــة بالحبــس لمــدة 3 
ســنوات، لكــن ونظــرا لظهــور دالئــل جديدة 
تفيــد ارتكابهما لعمليات غســل أمــوال، فقد 
تــم التحقيــق معهمــا بهــذا الخصــوص، وتــم 
وإحالتهمــا للمحاكمــة على اعتبــار أنها تهمة 
مختلفــة عــن خيانة األمانــة فضا عن تهمة 

التزوير في محررات خاصة.
وتوصلــت التحريات إلــى أن المتهم العربي 
تمكن من شــراء مجموعة من األراضي في 

بــاده مســتعما تلك األموال التي اســتولى 
إلــى  عليهــا وتمكــن مــن غســلها، باإلضافــة 
امتاكه عددا من الحســابات البنكية، أجرى 
عمليــات اإليــداع فيهــا أشــخاص مختلفين، 
فضــا عن 3 عمليات تحويات من محات 
الصرافــة لصالح المتهمة الثانية في بادها، 
خليجيــة  عربيــة  دول  مجموعــة  وإلــى 

وإفريقية.
وبينــت التقاريــر الفنية المرفقة بالقضية أن 
عمليــات إيــداع األمــوال فــي البنــوك والتي 
أجريت لصالحهما بلغت نحو 21 ألف و210 
دنانير و568 فلســا، وأن التحويات البنكية 
بلغت 67 ألفا و665 دينارا، وأن التحويات 
المرســلة بلغــت 24 ألفــا و758 دينــارا و207 

فلوس.

كما اســتلم المتهمين تحويات مالية بقيمة 
4738 دينارا و150 فلسا، فضا عن عمليات 
عــن  والمدفوعــات  عمــات  لتحويــل  عــدة 
طريــق البنوك والصرافات، وانتهت التقارير 
إلــى أن إجمالــي المبالــغ المغســولة قــد بلــغ 

أكثر من 163 ألفا و736 دينارا بحرينيا.
المتهميــن  بإحالــة  العامــة  النيابــة  فأمــرت 
للمحاكمــة علــى اعتبــار أنهمــا فــي غضــون 
األعوام 2010 وحتى 2014، أجريا عمليات 
تتعلــق بعائــد جريمــة بــأن أجــروا عمليــات 
إيداع وســحب وتحويــل على هذه األموال 
مــن خــال البنــوك والمصــارف مــع علمهمــا 
بأنهــا متحصلــه مــن نشــاط إجرامــي وهــو 
جرائــم االحتيــال وخيانــة األمانــة والتزوير 

في محررات العرفية واستعمالها.

أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 3 متهمين باالنضمام إلى جماعة إرهابية تابعة لما يسمى بـ “سرايا المقاومة الشعبية” 
وحيازتهم أسلحة نارية ومتفجرات والتدرب على استعمالها تنفيذا ألغراض إرهابية، كانوا يخططون الستهداف أحد ضباط 
الشــرطة، وقضــت بمعاقبــة اثنيــن منهــم بالســجن لمــدة 10 ســنوات، وبتغريم أحدهمــا مبلغ 600 دينــار واآلخر 500 دينــار، فيما 

سجنت المتهم اآلخر لمدة 7 سنوات فقط، وأمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم جميعا وبمصادرة المضبوطات.

النيابــة  رئيــس  صــرح  الحكــم  صــدور  وفــور 
القائــم بأعمال رئيس نيابــة الجرائم اإلرهابية 
حمــد شــاهين بــأن المحكمــة الكبــرى الجنائية 
 3 علــى  أمــس  يــوم  أصــدرت حكمــا  الرابعــة 
جماعــة  إلــى  االنضمــام  تهــم  عــن  متهميــن 
إرهابيــة خافا ألحكام القانون والتدرب على 
الرتــكاب  والمتفجــرات  األســلحة  اســتعمال 
وذخائــر؛  أســلحة  وحيــازة  إرهابيــة  جرائــم 
بغــرض إرهابي وحيازة مواد إباحية، بمعاقبة 
لمــدة  بالســجن  والثالــث  األول  المتهَميــن 
دينــار   600 مبلــغ  األول  وتغريــم  10ســنوات 

وبمعاقبــة  دينــار   500 مبلــغ  الثالــث  وتغريــم 
ســنوات   7 لمــدة  بالســجن  الثانــي  المتهــم 
وإســقاط جنســية جميع المتهمين وبمصادرة 
المضبوطــات. وعن تفاصيل الواقعة قال إنها 
تتلخــص في قيام المتهم األول بالتواصل مع 
عناصــر إرهابيــة داخــل وخــارج البــاد، حيث 
ســافر إلــى جمهوريــة العراق في العــام 2017 
صناعــة  علــى  العســكرية  التدريبــات  وتلقــى 
الناريــة  واألســلحة  المتفجــرات  واســتخدام 
علــى يد المتهــم الثاني الهارب إلــى جمهورية 
العراق والذي يتبع ســرايا المقاومة الشــعبية، 

إلــى تلــك  وقــام األخيــر بضــم المتهــم األول 
الجماعة اإلرهابية؛ من أجل تجهيزه لعمليات 
إرهابيــة بداخــل مملكــة البحريــن، كمــا تلقــى 
المتهــم األول تدريبــات أخــرى علــى صناعــة 
المتفجــرات علــى يــد المتهــم الثالــث الهــارب 
خــارج البحريــن، كمــا ثبت قيــام المتهم األول 
بنقــل مــواد داخلة في صناعة المتفجرات من 
منطقــة بنــي جمــره إلــى منطقــة مدينــه حمــد 
ورصــد ومتابعــة أحــد ضبــاط وزارة الداخلية 
أثناء خروجه من عمله الستهدافه. وأشار إلى 
أن النيابــة العامــة اســتندت فــي التدليل على 

ثبوت التهم في حقهم إلى األدلة القولية منها 
شــهود اإلثبــات واعتــراف المتهميــن واألدلــة 
الفنيــة، فتــم إحالــة المتهميــن إلــى المحكمــة 
الكبــرى الجنائية الرابعة، وتــم تداول القضية 
بجلســات المحكمة بحضور محامي المتهمين 
ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية 
القانونيــة  الضمانــات  جميــع  لهــم  ووفــرت 

وقضت بحكمها سالف البيان.
وأفــاد بأنــه للمتهمين حق الطعــن على الحكم 
الصادر أمام محكمة االستئناف في المواعيد 
قانونيــة  أســباب  قامــت  إذا  قانونــا  المقــررة 
تحملــه لذلــك، كمــا يســمح النظــام القضائــي 
أمــام  الطعــن  مرحلــة  بعــد  مــن  البحرينــي 
االســتئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي 

من الضمانات القانونية المكفولة ألي متهم.
وكانــت النيابــة العامــة قــد أحالــت المتهميــن 
الثاثــة الهــارب منهــم اثنــان للمحاكمــة؛ علــى 

اعتبــار أنهــم ارتكبــوا بداخــل وخــارج مملكــة 
البحريــن فــي غضون العاميــن 2017 و2018، 

الجرائم التالية:
أوال: المتهمين األول والثاني: انضما وآخرون 
مجهولــون علــى خــاف أحــكام القانــون إلــى 
تعطيــل  إلــى  الدعــوة  منهــا  الغــرض  جماعــة 
الدولــة  مؤسســات  ومنــع  الدســتور  أحــكام 
أعمالهــا  ممارســة  مــن  العامــة  وســلطاتها 
واإلضــرار بوحدتهــا الوطنيــة وكان اإلرهــاب 
من الوســائل التي تســتخدم في تحقيق هذه 
األغراض مــع علمهم بأغراضها اإلرهابية على 

النحو المبين باألوراق.
ثانيا: المتهم األول:

1. تــدرب علــى اســتعمال وصناعــة األســلحة 
والمتفجــرات بقصــد ارتــكاب الجرائــم تنفيذا 

لغرض إرهابي.
2. حــاز وأحــرز وصنــع ونقــل بغيــر ترخيــص 

أجــزاء تدخل فــي صناعة المتفجــرات بقصد 
اســتعمالها في نشاط مخل باألمن العام وكان 

ذلك تنفيذ لغرض إرهابي.
3. حــاز وأحــرز ســاحا ناريــا بغيــر ترخيــص 
بقصــد اســتخدامه فــي نشــاط يخــل باألمــن 

العام.
ترخيــص  بغيــر  ذخائــر  وأحــرز  حــاز   .4

الستخدامها في نشاط إرهابي.
5. حــاز مــواد إباحيــة بداخــل وســيلة تقنيــة 

المعلومات.
ثالثــا: المتهمــان الثانــي والثالــث: دربــا المتهم 
األســلحة  وصناعــة  اســتعمال  علــى  األول 

والمتفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.
بغيــر  وأحــرز  حــاز  الثالــث:  المتهــم  رابعــا: 
ترخيص أجزاء تدخل في صناعة المتفجرات 
بقصد استعمالها في نشاط مخل باألمن العام 

تنفيذا لغرض إرهابي.

ارتـــكـــبـــهـــا عــــربــــي وآســــيــــويــــة يـــعـــمـــان بـــمـــعـــرض مـــفـــروشـــات

ــاتــهــم ــســي ــت جــن ــطـ ــقـ ــرات وأســـلـــحـــة والـــمـــحـــكـــمـــة أسـ ــجـ ــفـ ــتـ حــــــــازوا مـ

المحكمة تنتظر تقرير بقضية غسيل مبلغ 163 ألف دينار

7 و10 سنوات لـ3 إرهابييـن استهدفـوا ضابطـا بـ “الداخليـة”

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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في الحرب الفاترة! )1(
َذَهَب وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف إلى بغداد مع وفد اقتصادي 
وسياســي كبير، في زيارة ستســتمر أّيامًا عّدة وتتضّمن جولة داخلية تشــمل 
كربــالء والنجــف، بمــا ُيراد منه تأكيــد “عمق” العالقات بيــن البلدين و”تمّيزها” 
بطريقة مماثلة )إن لم يكن أكثر( لتلك التي حكمت العالقة بين سوريا ولبنان 

على مدى ثالثة عقود.
األمر لم يكن يحتاج في واقع الحال، إلى الزيارة وبهرجتها لتأكيده وتثبيته! 
طالمــا أن عنــوان المرحلــة العراقيــة الراهنــة هــو نفــوذ إيــران الطاغــي فيهــا، 
ومعرفــة الكبيــر والصغيــر، وقريب وبعيد المــدى الذي بلغه توّغــل ذلك النفوذ 

في تالبيب ذلك البلد العربي الكبير والخطير.
 لكــن جــاء دونالــد ترامــب فــي ليل إلــى تفّقد قــوات بــالده الباقية فــي األنبار 
ثــم تبعــه مايــك بومبيــو فــي زيــارة ترضيــة لتجــاوز المالبســات البروتوكولية 
)السيادية!( التي طبعت زيارة رئيسه، فوجدت طهران في هذه وتلك “تجاوزًا” 
غيــر مأنــوس مــن قَبــل األميركييــن! وكأنهــم “يتحــدون” حضورهــا ونفوذهــا 
وتأثيرهــا الكبيــر فيه، وبالتالي كان البّد مــن رّد الِرْجل وإعادة تصويب الخلل 
باتجــاه الواقــع الذي حــاول ترامب “تخّطيه”! والتصويب ضروري في الشــكل 

والمضمــون: جــاء رئيــس أميركا ســّرًا وليالً وأمضى ســاعات فــي قاعدة عين 
“األسد” ثم رجع إلى واشنطن. 

لكــن ظريــف يأتــي علنــًا وفــي وضــح النهــار! ومــع وفــد عرمرمــي! وُيســتقبل 
“رســميًا” ويقــّرر أن يســوح أيامــًا علــى راحته مــن دون أن يحمــل أي هّم أمني 

أو غير أمني!
أمــا لجهــة المضمــون، فإن الفضل ســبق، وترامب جاء إلى دولــة فيها حكومة 
ناقصــة! وفــي أبــرز حقيبتين ســياديَتين كبيرتيــن هما الداخليــة والدفاع، ألن 
إيــران قــّررت ذلــك! أو ألنهــا اســتدركت “انفتاحهــا” المثّلــث فــي اليمــن )اتفاق 
اســتوكهولم( وفــي بيــروت )اتفــاق جــواد عــدرا( وفــي العــراق حكومــة عــادل 
عبدالمهــدي! وارتــأت أن تعــود إلــى تجميــد “كل شــيء” بانتظار أفــول مرحلة 
ترامب طالما أن أبواب واشنطن مفتوحة على كل االحتماالت! والتخّبط فيها 
بلــغ )نــزوالً!( مســتويات تخّبــط الوضــع اللبنانــي مثــالً! أو بمعنى أرقــى الوضع 
اإليطالــي أو الوضــع فــي أيــة دولــة منكوبة بالتوازنــات السياســية الحزبية أو 
الطائفيــة والمذهبيــة، وال تعــرف كيف تتخطــى ذلك وتصل إلى اســتقرار ما!. 

“المستقبل”.
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ضعف أداء البلديين 

والتسليم بقبول األمر 
الواقع

عــودة إلــى مشــاكل الشــوارع والطــرق فــي مدينــة عيســى، قــال لــي أحــد 
المواطنيــن “يجــب أن تقــوم اآلن حملــة واســعة وشــاملة لمواجهــة هــذه 
المشكلة، فلغاية اآلن لم تبذل جهود متعددة من قبل البلديين لمواجهتها 

حتى أصبحت كالسيل الجارف”.
قــد يكــون كالم المواطن بســيطا وعاديا ومتكررا، لكنــه يحمل في طياته 
أبجديــات كثيــرة، فأنــا شــخصيا لــم أســمع عــن أي واحــد مــن األعضــاء 
البلدييــن الذيــن تناوبــوا على الكرســي بأنه قام بإجراء بحوث ودراســات 
تتطلبهــا المشــكلة األزلية على غرار ما يحــدث في بعض الدول األوروبية 
البلــدي هنــاك تكــون قاعــدة انطالقــه ووجــوده فــي كل  مثــال، فالعضــو 
مشــروع حتميــة وضروريــة، ناهيــك عن اإلشــراف علــى التنفيــذ وصيانة 
الطــرق واألعمــال الداخليــة، ويعمل بشــكل مكثف على تطويــر العمل في 
دائرته وبالمواصفات القياســية، ويكون مرجعا ودليال مهما لكل النواحي 
العملية، أما لدينا ولألسف الشديد فالعضو البلدي يكون في رحلة طويلة 
مــع الواجــب، ويفتقــد التناســق والتكامــل بيــن كل األعمــال، والدليل بقاء 
المشــاكل لســنوات طويلة دون حل، يأتي “س” من الناس، ثم يأتي “ص” 

مــن النــاس، والكراســي تتغيــر، لكن المشــكلة األســطورية الغامضة لبعض 
الطرق والشوارع ال تزال موجودة وتطل على المواطنين بأجمل الوجوه.
عندما ال يقدر عضو المجلس البلدي على تغيير مشــكلة يعاني منها أبناء 
الدائرة ألكثر من 45 ســنة، من المؤكد أن هذه الحقيقة ســتصيب الســامع 
بصدمــة كهربائيــة وعلــى الطريقــة الرومانتيكيــة، فالمشــكلة “وأتكلــم عن 
الدائرة األولى بالجنوبية” ال تدخل في باب الطالســم واأللغاز، إنما مجرد 
شــكوى عامة تتطلب اســتجابة حاســمة وســريعة، وهذا يؤكد لنا أن هناك 

خلال خطيرا في أسلوب التعامل مع المشاكل ومالحظات أبناء الدائرة.

وضع وصل إلى حالة أقرب إلى العدم واليأس، ومع كامل احترامنا  «
“للعضو الجديد” إال أن الحقيقة واضحة واألصوات القديمة منذ 

السبعينات يرن صداها في األعماق دون حل.. عفوا.. ال أحد يتحدث 
لنا عن ميزانيات وأنها سبب تأخير األعمال والمتابعة، نحن نتحدث 

عن اكتشاف شيء غريب أذهلنا، وهو ضعف أداء البلديين والتسليم 
بقبول األمر الواقع.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

اليوبيل الذهبي 
للدبلوماسية البحرينية

الدبلوماســية هــي عنــوان الدولــة وأداتها في تحقيق مصلحة هــذه الدولة لدى بقية 
العالــم، وممــا ال شــك فيــه أن أهميــة هــذه األداة تتعاظــم يومــا بعــد يوم مع تشــابك 

المصالح والصراعات بين دول العالم وبعضها البعض.
والدبلوماســية البحرينيــة خــالل تاريخهــا كانــت وال تزال مصدر فخر لــكل بحريني 
بأدائهــا الراقــي ونجاحهــا فــي رســم صــورة ذهنيــة للدولــة البحرينيــة لــدى شــعوب 

وحكومات العالم على السواء.
وكمــا قــال ســمو الشــيخ محمد بــن مبــارك آل خليفة بمناســبة احتفال الدبلوماســية 
البحرينيــة بيوبيلهــا الذهبــي: “ال ُيقــاس عمر الدبلوماســية بالســنوات التــي تقطعها، 
إنمــا باإلنجــازات التي حققتهــا، ووزارة الخارجية في عهد جاللة الملك وبتوجيهات 

جاللته أصبحت اليوم مفخرة لمملكة البحرين في عهد جاللته الزاهر”.
الدبلوماســية البحرينيــة فــي العهــد الزاهــر لجاللة الملك المفدى حمد بن عيســى آل 
خليفــة قدمــت البحريــن للعالم تقديما واقعيا دون أي إفــراط أو تفريط، وهذا ليس 
أمــرا صعبــا ألن هذه الدبلوماســية تعكس حقيقة واقعــة بالفعل وال تمارس أي كذب 

أو تلوين للحقائق.
البحريــن دولــة تعــرف ما لها وما عليها، وتعرف ماذا تريد من العالم حولها، وتتحرك 
من أجل ذلك في إطار قانوني وإنساني دون أي نوع من العربدة، ودون أن تتحالف 

مع أي طرف يكون اإلرهاب أداته في تحقيق أهدافه.
البحريــن تســعى لتحقيــق مصالحهــا وهذا حقها كمــا هو حق غيرها مــن الدول، لكن 
الفــرق بالنســبة لهــا اســتخدام األدوات النظيفــة والتركيــز علــى بنــاء الدولــة وبنــاء 
اإلنســان فــي إطــار الفطــرة الســليمة والقواعــد اإلنســانية العامــة التــي ترفــض الدم 

والدمار. 
لو نظرنا إلى الحصاد الذي جنته الدبلوماسية البحرينية في تاريخها، خصوصا في 
عهــد جاللــة الملــك المفدى نجد أنهــا نجحت بالفعل في تقديــم البحرين للعالم بهذه 

الصورة الواقعية حتى أصبحت البحرين دولة يحترمها العالم. 
وألن الدبلوماســية البحرينية تتبنى الشــفافية وتســتند إلى الحقائق المطلقة، وهو 
أمــر نــادر إلــى حــد كبيــر في هــذا المجــال، فهي دبلوماســية جريئــة فــي التعبير عن 
مصالــح بلدهــا، ويتضــح هذا جيــدا في تصريحــات وكلمات قائد هذه الدبلوماســية 
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية الذي لم نجده يوما إال جريئا يسمي 

األشياء بأسمائها ويقول كلمته بصراحة ووضوح في كل المحافل.

“بمناسبة العيد الذهبي للدبلوماسية البحرينية نقدم التهنئة واالحترام  «
لمؤسس هذه الدبلوماسية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ونقدم 

التهنئة لكل الذين خدموا بها وساعدوا في إعالء شأن البحرين”.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

عندمــا تشــاهد شــابًا أو مجموعــة مــن الشــباب، وهــم يمســكون هواتفهــم 
المحمولة بيديهم بشــدة، وشــغلون أبصارهم بالنظر إلى شاشــاتهم وآذانهم 
مغطاة بسماعات األذن، فاعلم أنهم يلعبون “بوبجي”، هذه اللعبة اإللكترونية 
التي انتشرت في العالم كانتشار النار في الهشيم، بين المراهقين والشباب.

هذه اللعبة سلبتهم تركيزهم واستولت على حياتهم الشخصية، حيث تنقل 
هذه اللعبة العبيها إلى عالم افتراضي يتعلمون فيه فن القتال واالستمتاع، 
كمــا تعرفهــم علــى أنواع األســلحة والعتــاد، وال تقتصــر هذه اللعبــة القتالية 
على فئة الذكور، بل دخلت فئة اإلناث خط المنافسة، وهو أمٌر غير معهود.
يقضــي فيهــا المراهقون والشــباب ســاعات طويلة ومتواصلــة تتحول فيها 
التســلية إلــى حالة من اإلدمان تجعلهــم منفصلين عن محيطهم المجتمعي، 
وفــي الواقع إنها ليســت مجــرد لعبة عادية كما يتصورهــا البعض، فاإلدمان 
الناجــم عنهــا يتســبب فــي تضييــع وقــت طويــل علــى حســاب األولويــات، 
وكذلــك عــدم انتظام وجبــات الطعام واضطرابات النــوم، واألخطر من ذلك 
كله أن هذه اللعبة تســاعد على تنمية روح العنف والتدمير، وتجعل العنف 
الخيــار األول فــي حل الخالفات، كما تســاهم في اختــراق الخصوصية ألن 
كل ما يدور في محيط الالعب األســري والعملي يكون مســموعًا لألطراف 

األخرى في اللعبة.
هذه اللعبة تسبب العديد من المشاكل االجتماعية والسلوكية لدى األطفال 
والمراهقيــن، وحتــى الشــباب، ألن إدمــان اللعبــة يؤثــر ســلبًا على المســتوى 
الدراسي للطلبة، وكذلك على أداء العمل وإنتاجيته لدى الموظفين، كما أن 

استعمال السالح في اللعبة يشجع على حيازته في الواقع.
إن المشــاكل لــم تقــف عنــد هــذا الحــد، فانخراط الفتيــات في اللعبة أفســح 
المجــال لتكويــن عالقات تعارف بينهن وبين الشــباب، ما يؤدي إلى نشــوب 
خالفات حادة بين األزواج وانتشــار العالقات المحرمة كما حصل في عدة 

بلدان عربية، فقام بعض علماء الدين بالتحذير منها.
السؤال هنا ما هي الجهات المعنية التي من واجبها التصدي لمثل هذه  «

األلعاب ووقاية مجتمعنا قبل عالجه؟.

أتعرفون “بوبجي”؟

أحمد عمران

بــدأت دعــوات عــدم اإلســراف واإلكثــار مــن عمليــات الشــراء غيــر الضروريــة، 
قبــل البــدء بتطبيــق ضريبــة القيمة المضافة، وهــي دعــوات ذات دالالت عميقة، 
تتجــه إلــى تغييــر البوصلة نحو المعايشــة مع الضريبة، وليــس إيجاد حل جذري 

للصعوبات المالية التي يواجهها المواطن البحريني. 
الواقــع، أن هــذه الضريبــة ال تتناســب مــع وضع المواطــن البســيط، خصوصًا في 
هــذه المرحلــة؛ التــي اشــتد فيهــا الوضــع المالــي ســوءًا عمــا كان عليــه، وازدادت 
متطلبــات الحياة المادية اليومية شــرها، وعلى المواطــن - وفقًا لهذه التداعيات 
- أن يتكفــل بتصريــف نفســه، ليس من المهم كيف، وبأيــة طريقة، المهم أنه أمام 
إلــزام إجبــاري مفــروض عليه فرضًا، ال يمكنه أن يجادل أو يناقش فيه، فما عليه 

إال أن يتكيف مع األمر!
حتــى المحــاوالت التــي يقدمهــا بعض التجار؛ مــن التكفل بدفــع الضريبة لفترات 
معينة، وما ذهب إليه – مثالً – تعامل الحكومة مع فواتير الكهرباء والماء بشكل 
مؤقــت، كل هــذه المحــاوالت تعتبر مســكنات مؤقتة، لن تحل المشــكل األســاس 
الــذي يتطلــب خفــض مصروفــات الدولــة بشــكل “متــوازن”، وخلق مصــادر دخل 
إضافيــة بعيــدة عــن جيــب اإلنســان العــادي البســيط؛ واإلجــراء األخيــر يتطلــب 
سنوات من العمل الجاد والواضح والمتقن حتى يجني ثمار ذلك أبناؤنا مستقبالً.
كما أن تصريحات البعض وشعارات ضرورة عدم المساس بمكتسبات المواطنين 
تثير شــيئًا من الســخرية، وما يتضح على أرض الواقع صراحًة، أن هذا المســاس 
حــل بالفعــل، بطريقــة أو بأخــرى، وأن هــذه الشــعارات أصبحــت مجــرد كالم غير 

قابل للتصديق بتاتًا.
اإلشكالية الحقيقية أننا لم نستطع تسيير أمورنا المالية طيلة السنوات الماضية، 
فــي ظــل التراجــع االقتصــادي العالمي، وغدونــا نجمع األموال مــن الناس - حتى 
البســطاء منهــم – لمعالجــة تفاقم المشــكلة الماليــة، مع عدم وجود مســاٍع مرئية 

على أرض الواقع تهدف إلى زيادة إيرادات الدولة غير النفطية.

السؤال الذي يفرض نفسه في كل مرة نأتي فيها على هذا الموضوع، هل  «
ستفي األموال المتحصلة من ضريبة القيمة المضافة بحل مشكالتنا 
المالية في الوقت الذي امتدت فيه أيدينا إلى جيب المواطن، علمًا أن 

ذلك تعدى كونه “تعد على مكتسب”، بل تجاوز ذلك بمراحل!.

مكتسبات المواطنين

علي الصايغ

Ali.alsayegh
@gmail.com
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   تنفيذ البنية التحتية لـ355 “وحدة” بالبحير بـ 1.78 مليون دينار

لخدمات الحفر البرية بـ “تطوير”

طرحت شركة تطوير للبترول في جلسة أمس لمجلس المناقصات والمزايدات مناقصة لتقديم خدمات الحفر البرية، تقدم إليها 7 عطاءات، ُعلق اثنان منها، 
وأقل عطاء بنحو 181.7 مليون دوالر )ما يعادل 68.3 مليون دينار(، في حين أكبرها بقرابة 298.5 مليون دوالر )ما يعادل 112.2 مليون دينار(.

ــمــقــاول على  ال يــعــمــل  ويــتــوّجــب أن 
الشاطئ  على  الحفر  خدمات  توفير 
للشركة  القادمة  الحفر  لدعم مشاريع 
خالل فترة السنوات الخمس القادمة. 
أنواع  المقاول توفير  كما يجب على 
جميع  مـــع  الـــحـــفـــارات  مـــن  مختلفة 
المعدات واألفراد والمواد والخدمات 

المرتبطة بها لتحقيق أهداف الحفر.
مناقصة  للبترول”  “تطوير  وطرحت 
آلبــار  والــعــمــلــيــات  الــخــدمــات  لتوفير 
الــحــقــول األرضــيــة والــبــحــريــة لدعم 
خطط التنقيب والتطوير المستقبلية 
للشركة تقدم إليها عطاء وحيد بـ179 
ألف دوالر )ما يعادل 67.3 ألف دينار(، 
ــتــوريــد وحــــدة الــتــبــريــد  ومــنــاقــصــة ل
الغاز  لمحطة وحدة تجفيف  الهوائي 
أحدها  ُعلق  عــطــاءات   3 إليها  تقدم 

بنحو 78 ألف دينار.
مناقصة  اإلسكان  وزارة  طرحت  كما 
لـ227  التحتية  البنية  بأعمال  للقيام 
لـــــ)نــــوعD11( و128  ــدة ســكــنــيــة  وحــ
موقع  فــي   )03 )نـــوع  سكنية  وحـــدة 
منطقة  فــي   937 بمجمع   230 رقـــم 
14 عطاء  إليها  تقدم  بالرفاع  البحير 

حين  في  دينار،  مليون  ـــ1.78  ب أقلها 
أكبرها بقرابة 2.4 مليون دينار.

على  نشرت  بيانات  أحــدث  وأظهرت 
ــمــجــلــس أمــــس فــتــح 103  مـــوقـــع ال
عطاءات تابعة لـ 21 مناقصة ومزايدة 
11 جهة حكومية، في حين  لـ  تابعة 

تم تعليق 11 تابًعا لـ 6 جهات.
إلدارة  مناقصات   5 المجلس  وفتح 
الكهرباء  بهيئة  الــمــركــزيــة  الــمــخــازن 
أبزرها لشراء صمامات تقدم  والماء، 
إليها 8عطاءات ُعلق اثنان منها وأقل 

عطاء بنحو 215.7 ألف دينار.
ــتـــح الـــمـــجـــلـــس مــنــاقــصــتــيــن  ــا فـ ــمـ كـ
البلديات  وشـــؤون  األشــغــال  ــوزارة  ــ ل
ــــي، أولـــهـــمـــا  ــران ــمــ ــعــ ــ والـــتـــخـــطـــيـــط ال
التشغيل  ألعمال  المالية  للعطاءات 
تــوريــد األوزون  لــمــعــدات  والــصــيــانــة 
مركز  في  الثالثية  المعالجة  لوحدة 
توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي 
 1.2 بنحو  وحــيــد  عــطــاء  إليها  تــقــدم 
مليون دينار، والثانية لفتح العطاءات 
الوقائية  الصيانة  لخدمات  المالية 
لــأعــوام  الثالثية  المعالجة  لــوحــدة 
عطاءان  إليها  تقدم   )2018  2019-(

أقلهما بنحو 286.3 ألف دينار.
وكذلك نظر المجلس في مناقصتين 
أولهما  الــجــنــوبــيــة،  المنطقة  لبلدية 
بمضمار  األلـــعـــاب  مــنــطــقــة  لــتــطــويــر 
االســتــقــالل تــقــدم إلــيــهــا 6 عــطــاءات 
38.9 ألف دينار، والثانية  أقلها بنحو 
لتطوير المضمار المطاطي في ممشى 
عــطــاءان  إليها  تــقــدم  عيسى  مدينة 

أقلهما بنحو 55 ألف دينار.
مناقصتين  الــمــجــلــس  فــتــح  وأيـــًضـــا 
لطلب  أولهما  البحرين،  مطار  لشركة 
تــقــديــم مــقــتــرح لــتــجــهــيــز وتــشــغــيــل 
الصرف  ماكينات  خــدمــات  وصيانة 
اآللي تقدم إليها 4 عطاءات، والثانية 
للمناطق  التكويني  الهيكل  لتقييم 
المرصوفة في منطقة عمليات مطار 
عطاء  إليها  تــقــدم  الــدولــي  البحرين 

وحيد بنحو 134.7 ألف دينار.
ونظر المجلس في مناقصتين لشركة 
لبناء  أبرزهما  )بابكو(،  البحرين  نفط 
بالطابق  التكرير  فرع  لمكاتب  ملحق 
أقلها  عــطــاءات   4 إليها  تــقــدم  األول 

بنحو 478.4 ألف دينار.

 1.3 مليون دينار لتوفير 

مركبتين لإلعالم

ــة إلــــى ذلـــــك، فــتــح الــمــجــلــس  ــافـ إضـ
البحرين  ممتلكات  لشركة  مناقصة 
التدقيق  خــدمــات  لتقديم  القابضة 
مناقصات   4 إلــيــهــا  تــقــدم  الــخــارجــي 
ومناقصة  دينار،  ألف   132.3 بـ  أقلها 
لهيئة الكهرباء والماء إلزالة األسفلت 
ــام  ــوب األرضـــــــي أمــ ــطــ ــ ــيـــب ال ــركـ وتـ
إلنتاج  الرفاع  بمحطة  اإلدارة  مبنى 
الــكــهــربــاء تــقــدم إلــيــهــا 10 عــطــاءات 

أقلها بنحو 47.9 ألف دينار. 
ــى ذلـــــك، فــتــح الــمــجــلــس  عـــــالوة عــل
ــاقــصــة لـــــــوزارة شـــــؤون اإلعــــالم  مــن
ــى لــمــشــروع تــوفــيــر  ــ ــ لــلــمــرحــلــة األول
مركبتي نقل خارجي تلفزيوني عالي 
ُعلق  عطاء   15 إليها  تقدم  الــوضــوح 
4 منها وأقل عطاء بنحو 1.3 مليون 
ــار، ومــنــاقــصــة لــحــلــبــة الــبــحــريــن  ــنـ ديـ
أربع  وتثبيت  وطلب  لعرض  الدولية 
 5 إليها  تــقــدم  الحلبة  بمضمار  خيم 
ألــف   125.2 بــنــحــو  أقــلــهــا  عـــطـــاءات 

دينار.

“أوبك” تحقق تقدًما 
في تجنب التخمة

للبترول  المصدرة  البلدان  منظمة  قالت 
النفط  إنتاج  خفضت  إنها  أمــس،  “أوبـــك” 
بــشــدة فــي ديــســمــبــر الــمــاضــي، قــبــل بــدء 
اإلمــدادات،  لكبح  الجديد  االتفاق  سريان 
ــى أن الــمــنــتــجــيــن تــمــكــنــوا  ــ ــمــا يــشــيــر إل ب
تخمة  لتجنب  قــويــة  بــدايــة  تحقيق  مــن 
المنظمة  وذكــرت  المعروض.  في  جديدة 
المنظمة  إنتاج  أن  الشهري  تقريرها  في 
النفطي في ديسمبر انخفض بمقدار 751 
ــا عــلــى أســـاس شهري  ألـــف بــرمــيــل يــومــيًّ
بقيادة  ا،  يوميًّ برميل  مليون   31.58 إلى 

تخفيضات السعودية وليبيا وإيران.
واتفقت أوبك وروسيا ودول أخرى على 
برميل  مليون   1.2 بمقدار  اإلنتاج  خفض 
ا اعتباًرا من األول من يناير الجاري. يوميًّ

لندن - رويترز

السنابس - الغرفة

التقى وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة رئيس الغرفة سمير ناس، بنائب 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  السعودية،  العربية  بالمملكة  الشرقية  المنطقة  أمير 
السعودي  المجلس  من  السعودي  الجانب  رئيس  بحضور  سعود،  آل  فهد  بن  أحمد 
بها وفد من  قام  التي  الزيارة  العطيشان، وذلك على هامش  عبدالرحمن  البحريني 
الغرفة  للمنطقة الشرقية. ودعا األمير أحمد الشركات البحرينية للمشاركة في فعالية 
مواسم المملكة التي ستنعقد في منتصف شهر مارس المقبل في المنطقة الشرقية.

 من جانبه، قال ناس إننا في غرفة تجارة وصناعة البحرين يحدونا األمل إلى مزيد 
من التكامل والشراكة مع أشقائنا السعوديين، فالواقع الحالي ال يعكس حجم الفرص 
واإلمكانيات المتاحة، وال ينسجم مع طموحاتنا المشتركة لسقف هذه العالقات التي 
نرى بأنها يجب أن تكون في مستوى يعكس عمق العالقات التاريخية واألخوية بين 
البلدين الشقيقين، ولكننا على ثقة بأننا سنشهد خالل الفترة القريبة المقبلة بمشيئة 
التطور والنماء  هللا تعالى قيام شراكات وتحالفات بحرينية سعودية، والمزيد من 
في العالقات المشتركة على مختلف األصعدة في ظل القيادة الحكيمة في البلدين 

الشقيقين.

مزيد من التكامل مع السعودية

المنامة - الصناعة والتجارة

المنامة - الصناعة والتجارة  

أكــد وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة زايد الزيانــي، أن احتضان البحرين لالســتثمارات العالمية واإلقليمية العمالقــة كمجموعة عبد الرزاق 
الصانع لهو مؤشر إيجابي يضاف إلى رصيد المملكة في جذب االستثمارات اإلقليمية والعالمية الرائدة على مستويين اإلقليمي والعالمي. 

ــذي عقده وزيــر  ال جــاء ذلــك خــالل االجتماع 
الزياني  زايــد  والسياحة  والــتــجــارة  الصناعة 
الرزاق  عبد  لمجموعة  اإلدارة  برئيس مجلس 
الصانع  لشركة  التنفيذي  والــرئــيــس  الــصــانــع 
وشركائهم للمرطبات جميل الصانع وعدد من 
أعضاء مجلس اإلدارة، بحضور وكيل الوزارة 

لشئون الصناعة أسامة الُعرّيض. 
من  العديد  استعراض  االجتماع  خــالل  وتــم 
بالشأن  الصلة  ذات  والــمــوضــوعــات  القضايا 
في  التجاري  القطاع  وتــطــورات  االقــتــصــادي 
البحرين، مشيرًا الوزير إلى أهمية هذا القطاع 
في تحريك عجلة االقتصاد وتنشيط الحركة 
ودور  أهمية  إلى  إضافة  البالد،  في  التجارية 
هـــذا الــقــطــاع فـــي تــعــزيــز الــنــمــو االقــتــصــادي 
وتشجيع االستثمارات وتوطينها في المملكة. 
كما أكد على دعم الحكومة الموقرة المستمر 
المبادرات  الخاص، خصوصًا في ظل  للقطاع 

المؤثرة  والــخــطــوات  بها  يقوم  التي  الالفتة 
والناجحة في إبراز الوجه المتقدم للبحرين. 

للمرطبات  وشركائهم  الصانع  شركة  أن  يذكر 
بـــــدأت أعــمــالــهــا فـــي الــبــحــريــن مــنــذ بــدايــة 
تعد  والــتــي  الــمــاضــي  الــقــرن  مــن  التسعينات 

أحدث وأكبر مصنع للمياه المعبأة في المملكة 
وتعمل  بالسعودية  الشرقية  المنطقة  وكذلك 
البحرين  فــي  نشاطاتها  توسيع  على  حاليا 
حيث تبلغ القدرة اإلنتاجية للمصنع حاليًا 45 

ألف عبوة في الساعة.

تــرأس وزيــر الصناعــة والتجارة والســياحة زايد الزياني اجتماع المراجعة التاســع 
لنظام إدارة الجودة في إطار تطبيق الوزارة للمواصفة الدولية اآليزو9001. 

ــالء والـــــوكـــــالء  ــ ــ ــوك ــ ــ وذلــــــــك بـــحـــضـــور ال
الــمــســاعــديــن ومــــدراء اإلدارات.وتـــــــم في 
االجتماع تقديم عرضا تفصيليا لمجريات 
الماضي  العام  خــالل  الــجــودة  إدارة  نظام 
خطط  مــنــاقــشــة  فــيــه  ــم  تـ حــيــث   ،2018
ونتائج  إنجازها،  ونسبة  الــجــودة  أهــداف 
تم  التي  للعمليات  المتعاملين  رضا  قياس 
استهدافها، والتي بلغ متوسط الرضا فيها 
%86.5. كما تم االطالع على االحصائيات 

الــمــتــعــلــقــة بـــالـــشـــكـــاوى والـــمـــقـــتـــرحـــات 
واالستفسارات الواردة للوزارة عبر النظام 
“تواصل”.  والشكاوى  للمقترحات  الوطني 
من جانب آخر تم استعراض نتائج تقييم 
إدارات  بمختلف   2018 ــعــام  ل الــمــخــاطــر 
الوزارة واإلجراءات الوقائية التي تساهم 

في تقليل المخاطر أو منعها. 
وتحت بند “تدقيق الجودة” تم استعراض 
والداخلي  الــخــارجــي  التدقيق  مخرجات 

المزيد  إلــى  تحتاج  التي  المواضع  وبــيــان 
ــمــوارد”،  ال “كــفــايــة  بند  أمــا  التحسين.  مــن 
فقد تطرق إلى الخطوات التي تم تنفيذها 
ــوارد الـــالزمـــة لــنــظــام  ــمــ ــ لــضــمــان تـــوافـــر ال
الجودة، وضمنها زيادة عدد ممثلي الجودة 
والمدققين ذوي الكفاءة، حيث تم تدريب 
- في  بالجودة  المعنيين  - من  14 موظف 
لمواصفة  وفــقــا  المعتمد  التدقيق  مــجــال 
تستعد  ــوزارة  ــ الـ أن  يــذكــر   .9001 ــزو  ــ اآلي
الشهر  نهاية  في  الخارجي  للتدقيق  حاليا 

الجاري.

الزياني مستقبال رئيس مجموعة الصانع

الزيانــي يجتمــع برئيــس مجموعــة عبدالــرزاق الصانــع

الزيانــي يتــرأس اجتمــاع  المراجعــة لـــ “اآليــزو9001“
“التجارة” تستعرض خطط وإنجازات “الجودة”

البحرين تحتضن استثمارات عالمية

اجتماع المراجعة التاسع لنظام الجودة
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أصدر “المنتدى العربي لالســتثمار الفندقي 2019” التوقعات الســنوية لالســتثمارات الفندقية، التي رجحت أن تصل قيمة عقود البناء 
الفندقي إلى ما يقرب 30 مليار دوالر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من اآلن وحتى عام 2023. وفًقا للدراسة التي أجرتها 
“ميــد بروجكتــس” فــي الربــع األخيــر مــن عــام 2018، فإن مشــروعات البنــاء الفندقية األكثر نشــاًطا توجــد في كل من اإلمــارات ومصر 

والسعودية، مما يجعل هذه األسواق محط المتابعة واالهتمام خالل العام 2019.

“ميد  لدى  والتحليل  المحتوى  مدير  وقال 
بروجكتس” المتخصصة في مجال متابعة 
جيمس،  إد  ــمــشــروعــات،  ال أداء  وقــيــاس 
وشمال  ــط  األوسـ الــشــرق  منطقة  “شــهــدت 
فــنــدق جديد   800 مــن  أكــثــر  بــنــاء  أفريقيا 
على  دوالر  مــلــيــار   44 عــلــى  تــزيــد  بقيمة 
في  وذلــك  الماضية،  السبع  السنوات  مدى 
التي  الــزيــادة  مــن  المنطقة  اســتــفــادة  ظــل 
الجذب  الــزوار، ومعالم  أعداد  تشهدها في 
السياحي الجديدة ذات المستوى العالمي، 
التحتية  البنية  في  الكبيرة  واالستثمارات 

للنقل”.

الفندقية  االســتــثــمــارات  لتوقعات  ــا  ووفــًق
لالستثمار  العربي  “المنتدى  عن  الــصــادرة 
لم  االســتــثــمــار  مستويات  فــإن  الــفــنــدقــي”، 
هذا  نمو  تباطؤ  على  مــؤشــرات  أي  تظهر 

القطاع في المنطقة. 
وتابع إد جيمس “من المتوقع أن تصل قيمة 
عقود البناء الفندقية الممنوحة في المنطقة 
السنوات  مـــدار  على  دوالر  مليار   30 إلــى 
الخمس المقبلة. وتتصدر اإلمارات المشهد 
وأخــرى  لها  مخطط  فندقية  بــمــشــروعــات 
 11 إلــى  تصل  بقيمة  بعد  ممنوحة  وغــيــر 
العنوان  فــنــدق  ذلــك  فــي  بما  دوالر،  مليار 

وارنر  وفنادق  ومنتجعات،  بوينت  هاربور 
بـــراذرز فــي دبـــي، ومنتجع مــاريــوت رأس 

الخيمة على سبيل المثال”.
االستثمار  توجهات  أبــرز  مناقشة  وسيتم 
“المنتدى  فعاليات  المنطقة  فــي  الفندقي 
ينظم  ــذي  ال الفندقي”،  لالستثمار  العربي 
ــ   9 بين  مــا  الــفــتــرة  خــالل   15 الـــ  بنسخته 
11 أبريل 2019 في “قرية المؤتمر العربي 
تشييدها  تــم  الــتــي  الــفــنــدقــي”،  لالستثمار 
خصيصًا الستضافة فعاليات المنتدى على 
شاطئ فندق والدورف أستوريا في إمارة 

رأس الخيمة.

وتعد رأس الخيمة، التي تستضيف فعاليات 
“المنتدى العربي لالستثمار الفندقي” للسنة 
ــدة مـــن أهــم  ــ الــتــالــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي، واحـ
ــواق الــســيــاحــيــة فــي اإلمـــــارات التي  ــ األسـ
إلنشاء  اإلمــكــانــيــات  مــن  قــدر  بأكبر  تتمتع 
مــشــروعــات فــنــدقــيــة وســيــاحــيــة جــديــدة. 

غرفة  آالف   5 ــارة إلضــافــة  ــ اإلمـ وتــســتــعــد 
الغرف  إلــى  إضافة   .2021 بنهاية  فندقية 
غرفة   6,500 تبلغ  التي  ا  حاليًّ المتوافرة 
فندقية، وذلك بالتزامن مع تأكيد عدد من 
لوجودها  العالمية  التجارية  العالمات  أبرز 
في مشهد السياحة والضيافة باإلمارة في 

السنوات الثالث المقبلة.
النمو فــي قطاع  ــارات قــاطــرة  وتــقــود اإلمــ
بلغت  فقد  المنطقة،  فــي  الفندقي  الــبــنــاء 
قيمة عقود البناء التي تم منحها منذ العام 
يزيد  مــا  دوالر،  مليار   20 مــن  أكثر   2012
على ضعفي قيمة العقود التي منحت في 
دولــة،  أعلى  ثاني  تعتبر  التي  السعودية، 
والتي بلغت أكثر 10 مليارات دوالر خالل 

الفترة الزمنية ذاتها.

30 مليار دوالر استثمارات فندقية متوقعة بالمنطقة

أمل الحامد

 المحرر االقتصادي

مشروعات البناء 
األكثر نشاًطا 

باإلمارات ومصر 
والسعودية

أقل عطاء 
بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

 1,780,000.00
ATLAS TRANSPORT CONTRACT-
 ING & MECHANICAL SERVICES

CO.W.L.L
14

  D11أعمال البنية التحتية لـ 227 وحدة سكنية لنوع
و128 وحدة سكنية نوع 03 موقع رقم 230 - مجمع 

937 - منطقة البحير - الرفاع

وزارة اإلسكان

دوالر 181,685,360 KCA Deutag Drilling GmbH 7 خدمات الحفر البرية تطوير للبترول

  1,249,138.00 aqua technology transfer w.l.l 1
أعمال التشغيل والصيانة لمعدات توريد األوزون 

لوحدة المعالجة الثالثية في مركز توبلي لمعالجة 
مياه الصرف الصحي-العطاءات المالية

األشغال والبلديات

  1,298,576.03 Qvest Media FZ LLC 15
مشروع توفير مركبتي نقل خارجي تلفزيوني عالي 

الوضوح )المرحلة األولي(
وزارة شؤون اإلعالم

68.3
دينــار مليــون 
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طــرح صنــدوق العمــل “ تمكيــن” أمس )الخميــس( مناقصة جديــدة من أجل 
اســتقطاب مســرعة أعمال جديدة بعد أن عمل على اســتقطاب 3 مسرعات 
في وقت سابق من العام الماضي في أطار شراكة بينه وبين مجلس التنمية 

االقتصادية لتعزيز المؤسسات الصغيرة في البحرين.

فــإن  المناقصــة  وثائــق  وبحســب 
“تمكيــن” يســعى إلــى الحصــول علــى 
“مسرع أعمال” لمساعدته في جهوده 
الراميــة إلى بناء وإدارة برنامج لمدة 
مكونــات  يشــمل  متتاليتيــن  ســنتين 
إلــى  موجهــة  وتعليميــة  إرشــادية 
المؤسســات البحرينية والمؤسســات 
التــي تقيــم في البحرين لمســاعدتهم 
مختلــف  فــي  والنمــو  التطــور  علــى 

القطاعات.
للمناقصــة  التقــدم  بــاب  وســيغلق 

بتاريخ األربعاء 13 فبراير المقبل.

عقود بـ 5 ماليين دينار

أبلــغ  “تمكيــن”  فــي  مســئول  وكان 
بــأن  ســابق  وقــت  فــي  “البــاد” 
الصندوق أرســى عقــودًا بقيمة تفوق 
أجــل  مــن  دينــار  ماييــن  الخمســة 
اســتقطاب ثــاث شــركات مــن أجــل 
تشــغيل حاضنات أعمال للمشروعات 
ضمــن  والتقنيــة  التكنولوجيــة 
مســاعي البحريــن لتنويــع اقتصادهــا 
وتوفيــر فــرص العمــل.و تــم اختيــار 
ثــاث مســرعات أعمــال حينهــا وهي 
“فــات 6 الب” و”برينــك” و”نيســت”، 

لديهــا شــبكة واســعة مــن المرشــدين 
فــي قطاعــات مختلفــة  والموجهيــن 

في البحرين وخارج المملكة”.

مبادرات أخرى

يتعلــق  فيمــا  المبــادرات  تقتصــر  وال 
أو  التنميــة  بنــك  علــى  بالحاضنــات 
“تمكيــن” فحســب، بــل حتــى مصرف 
البحريــن المركزي تعــاون مع مجلس 
التنميــة االقتصادية مــن أجل إطاق 
حاضنــة أعمــال مبتكــرة تحــت اســم 
“خليج البحرين” والتي تركز نشاطها 
اســتقطاب  علــى  رئيســي  بشــكل 
مــا  أو  الماليــة  الخدمــات  تقنيــات 
مــع  بالشــراكة  “الفينتــك”،  ب  يعــرف 
شــركات لها ضلع في هذا المجال في 
البحريــن مــن  ســنغافورة، إذ تســعى 

خال هــذه الحاضنات الى خلق بيئة 
لتطويــر العمــل المصرفــي والخــروج 
بــه من الخدمــات التقليدية إلى تبني 
خيــارات أوســع فيمــا يتعلــق بالتقنية 
من أجل اللحاق بعجلة النمو العالمي.

ويتوقع مع هذا التوجه رفع عدد  «
المسرعات وحاضنات األعمال 

في المملكة والذي أخذ بالصعود 
في األعوام الماضية مع التوجه 

الرسمي المعلن لزيادة مستوى 
ريادة األعمال. ويقدم الصندوق 

منح مالية )غير مستردة( للشركات 
البحرينية من أجل حثها على 

الدخول في مشروعات من خالل 
هذه الحاضنات.

“تمكين”: مناقصة الستقطاب مسرعة أعمال جديدة
ــات الــبــحــريــنــيــة ــس ــؤس ــم ــر ال ــتــطــوي بــرنــامــج لـــمـــدة ســنــتــيــن مــتــتــالــيــتــيــن ل

مناقشة سياسات وآليات “المضافة”
ــة ــب ــري ــض ــل ل ــل  ــمـ عـ بــــورشــــة  ــون  ــ ــارك ــ ــش ــ ي ــة  ــهـ جـ  30 ــو  ــل ــث ــم م

نّظم الجهاز الوطني للضرائب الخليجية أمس الخميس ورشــة عمل حول السياســات 
واآلليات المتبعة للجهات الحكومية المسجلة في تطبيق القيمة المضافة منذ سريانها 
بشــكل فعلي في األول من شــهر يناير الجاري. ويأتي تنظيم الورشــة في إطار حرص 
الجهــاز الوطنــي للضرائــب الخليجية علــى تحقيق أقصى درجات الشــفافية في كل ما 
يتعلــق بتطبيــق القيمة المضافة، ومواصلًة للبرنامــج المكثف لورش العمل والفعاليات 
التعريفيــة حــول كافــة اآلليــات والجوانــب الفنيــة والتنظيميــة للضريبــة الــذي يهــدف 

لإلسهام في التطبيق السليم. 

وشارك في أعمال الورشة ممثلون لحوالي 
جهــاز  لــدى  مســجلة  حكوميــة  جهــة   30
الضرائــب ألغراض تحصيل ضريبة القيمة 
المضافة، حيث شــهدت الورشة استعراًضا 
قبــل  مــن  المتبعــة  واآلليــات  للسياســات 
الجهــات الحكوميــة أثناء عمليــة التطبيق، 
التي تمر بأســبوعها الثالث. كما تم التأكيد 
علــى أهميــة اســتمرار الشــراكة اإليجابيــة 
للضرائــب  الوطنــي  الجهــاز  بيــن  القائمــة 
الخليجية والجهات الحكومية المعنية في 

هــذا المجــال بمــا يضمــن التطبيــق الســليم 
للقيمة المضافة. 

إعفاء 1400 خدمة حكومية 

وكان مجلــس الــوزراء قد قّرر في جلســته 
 1400 إعفــاء   2018 ديســمبر   31 بتاريــخ 
خدمة حكومية من ضريبة القيمة المضافة 
الســامية  الملكيــة  للتوجيهــات  تنفيــًذا 
بضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من 

خــال اإلعفــاءات وعــدم تحصيــل القيمــة 
المضافة على الســلع والخدمات األساسية 

التي تؤثر على دخل المواطن.
هــذا، ويمكــن الحصــول علــى المزيــد مــن 
مــن خــال  المجــال  هــذا  فــي  المعلومــات 

 80008001 الســاخن  بالخــط  االتصــال 
vat@mof. اإللكترونــي  البريــد  عبــر  أو 
gov.bh، إضافــة إلــى المعلومــات المتاحــة 
علــى الموقــع اإللكترونــي للجهــاز الوطنــي 

.www.nbt.gov.bh للضرائب الخليجية

جانب من ورشة العمل

المنامة - جهاز الضرائب الخليجية

دبي - رويترز

قالت مصادر مطلعة إن شركة فاي دبي 
المملوكة للحكومة خاطبت البنوك بشأن 

قرض مجمع قيمته 300 مليون دوالر.
وذكــرت المصــادر، التي طلبــت عدم ذكر 
أن  معلنــة،  غيــر  المســألة  ألن  أســمائها 
تسهيل الدين ضروري لسداد مدفوعات 

مقدمة من ثمن طائرات قبل تسلمها.
وقالــت متحدثة باســم فــاي دبي ”ننظر 
مصــادر  تنويــع  زيــادة  ســبل  فــي  دائًمــا 
تمويلنا، وحين يكون لدينا إعان جديد، 

سنصدره في الوقت المناسب“.
وتدفــع شــركات الطيــران فــي األســاس 

وليــس  تســلمها،  عنــد  الطائــرات  ثمــن 
عليهــا  يجــب  لكــن  شــرائها،  طلــب  عنــد 
ســداد دفعــات مقدمة مع اقتــراب موعد 

التسليم.
وفــرض ارتفــاع أســعار الوقــود ضغوًطــا 
لفــاي دبــي  التشــغيلية  التكاليــف  علــى 

العام الماضي.
وفــي النصــف األول مــن 2018، أعلنــت 
الشــركة تكبدهــا خســائر صافيــة بقيمــة 
مليــون   86.26( درهــم  مليــون   316.8
مليــون   142.5 خســارة  مقابــل  دوالر( 

دوالر قبل عام.

“فالي دبي” تقترض 300 مليون دوالر

قالت مصادر مطلعة إن شركة أرامكو السعودية اختارت مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية اليابانية وبنك الرياض لتقديم 
المشورة في تمويل مشروع أميرال، وهو مشروع مشترك للبتروكيماويات تخطط لتطويره مع شركة توتال الفرنسية.

وخاطبت الشركة المنتجة للنفط المملوكة 
للحكومــة، البنــوك بشــأن تمويــل مشــروع 
أميــرال، المتوقع أن تقارب قيمته خمســة 
الماضــي،  العــام  أواخــر  دوالر،  مليــارات 
وفقــا لمــا ذكرته مصــادر لرويتــرز في ذلك 
الحين.وامتنعــت توتال عن التعقيب، ولم 
يــرد بنــك الرياض وســوميتومو ميتســوي 
علــى طلبات للتعليق.وتعتزم أرامكو، أكبر 

منتــج للنفــط فــي العالم، تعزيز االســتثمار 
في التكرير والبتروكيماويات في مســعى 
لتقليــص االعتمــاد علــى النفــط مــع تباطؤ 

الطلب على الخام.
وجــرى اإلعان عــن خطط مجمــع أميرال 
مدينــة  فــي  للبتروكيماويــات  العمــاق 

الجبيل السعودية في أبريل 2018.
ويقــع المشــروع، المقــرر أن يبــدأ تشــغيله 

في 2024، بجانب مصفاة ساتورب، وهي 
وتشــغله  تملكــه  مشــترك  مشــروع  أيضــا 
أرامكــو وتوتــال. وقالــت الشــركتان العــام 
وحــدة  ســتضم  المنشــأة  إن  الماضــي 
تكســير مختلطــة اللقيــم بطاقــة إنتاجيــة 
ا من اإليثليــن. كما  1.5 مليــون طــن ســنويًّ
ســيضم المشــروع وحــدات أخــرى تنتــج 

بتروكيماويات عالية القيمة.

أعلنــت وزارة التجــارة الصينيــة أمــس أن كبيــر المفاوضيــن الصنييــن للتجــارة ليو هي ســيتوجه إلــى الواليات المتحدة الســتئناف 
المفاوضات في نهاية يناير الجاري.

كبيــر  بهــا  ســيقوم  التــي  الزيــارة  وتأتــي 
قبــل  ينايــر،  و31   30 فــي  المفاوضيــن 
شــهر مــن موعــد انتهــاء الهدنة فــي النزاع 
التجــاري الصينــي األميركــي، الــذي يهــدد 
بأنــه  ترامــب  دونالــد  األميركــي  الرئيــس 
ســيفرض بعــده رســوًما جمركيــة عقابيــة 
على منتجات صينية. وقال الناطق باســم 
إن  فينــغ  غــاو  الصينيــة  التجــارة  وزارة 

نائب رئيس الوزراء ليو هي والمســؤولين 
األميركييــن “ســيجرون مفاوضــات حــول 
ويعملــون  واقتصاديــة  تجاريــة  قضايــا 
مًعــا للدفــاع قدًما باتجاه تطبيــق االتفاق” 
الــذي توصل إليه الرئيســان شــي جينبينغ 
ودونالــد ترامــب فــي األول مــن ديســمبر 
الماضــي. وقال الناطق إن ليو هي يتوجه 
إلــى الواليــات المتحدة تلبيــة لدعوة وزير 

منوتشــين  ســتيفن  األميركيــة  الخزانــة 
وممثل التجارة روبرت اليتهايزر.

وإلــى حيــن التوصــل إلى اتفاق شــامل مع 
بكيــن، وافــق ترامــب علــى تعليــق مــارس 
10 % إلــى  رفــع الرســوم الجمركيــة مــن 
25 % علــى سلســلة منتجــات صينية تبلغ 
الــواردات  مــن  دوالر  مليــار   200 قيمتهــا 

السنوية إلى الواليات المتحدة.

كبير مفاوضي الصين للتجارة يزور واشنطن“أرامكو” تمول مشروع أميرال للبتروكيماويات
بكين - أف بدبي/باريس - رويترز

علي الفردان

المنامة - بورصة البحرين

صعد سوق البحرين المالي أمس، مدفوًعا بأسهم البنوك واالستثمار، إذ بنهاية التعامالت ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.11 
%، إلــى المســتوى 1341.22 نقطــة، رابًحــا 1.50 نقطــة، فــي حين أقفل مؤشــر البحريـــن اإلسالمـــي عنــد مســتوى 802.73 بارتفاع 

وقـدره 6.36 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.

ســهم  بفضــل   ،% 4.47 البنــوك  قطــاع  العــام،  بالمؤشــر  وارتفــع 
الخليجي التجاري 5.80 %، والبحرين والكويت 0.44 %.

كمــا صعــد قطــاع االســتثمار 2.21 %، عبــر صعــود ســهم جي إف 
إتش 2.08 %.

فــي المقابــل، انخفــض قطــاع الخدمات بنســبة وصلــت إلى 5.07 
%، مضغوًطا بسهم زين البحرين 5.41 %، وبتلكو 0.71 %.

وتداول الـمستثـــمرون في بـــورصة البحريـــن 8.78 مليون ســهم، 
بقيـمة إجـمـالية قدرها 1.83 مليون ديـنـار، تـم تنفيذها من خال 
121 صفقة، حيث ركز الـمستثـمرون تعاماتـهم على أسهم قطاع 
البنوك التجارية التي بلغت قيـــمة أسهمه الـمتداولـــة 1.68 مليون 
ديـنـــار أي مــا نســبته 91.74 % مــن القيـــمة اإلجـمـــالية للتــداول 
وبكـــمية قدرهــا 8.06 مليــون ســهم، تـــم تنفيذهــا مــن خــال 90 
صفقة. وتـــم يـــوم أمس تداول أســهم 14 شــركة، ارتفعت أســعار 
أســهم 5 شــركات، فــي حيــن انـــخفضت أســعار أســهم شــركتين، 

وحافـظت بقـيـة الشركـات على أسعار أقـفاالتـها السابـقة.
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تداول 8.8 مليون ســهم بـ1.8 مليون دينار وتنفيذ 121 صفقة

أسهم البنوك واالستثمار تصعد بالبورصة

الهملة - بتلكو

مــن  الرابعــة  النســخة  بتلكــو  شــركة  دّشــنت 
معــرض مســابقة “عيــن البحريــن 4” للتصويــر 
العاصمــة  محافظــة  محافــظ  رعايــة  تحــت 
الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة، وذلك 
ضمن مســاعي الشركة، الرامية لدعم األنشطة 
والفعاليــات الشــبابية الهادفــة وبالتعــاون مــع 
محافظــة العاصمــة، مجمــع افنيــوز - البحرين، 

شركة هواوي، وشركة أشرف.
البرامــج  إدارة  مديــر  المعــرض  وافتتــح 
بالمحافظــة،  المجتمــع  وشــؤون  االجتماعيــة 
الشــيخ عيســى بن علــي آل خليفة، الــذي أقيم 
بمجمــع األفنيــوز فــي 10 ينايــر 2019 ويمتــد 

حتى 24 من الشهر الجاري.
 وقــام الشــيخ عيســى بــن علــي بالتجــول فــي 
المعــرض حيــث تبــادل أطــراف الحديــث مــع 
أصحــاب الصــور الذيــن بدورهم قدموا شــرًحا 
لســعادته حول أعمالهم الفنيــة وكيفية التقاط 
الصــور بحرفيــة. وبهــذه المناســبة أكد الشــيخ 
عيســى بن علي أهمية هذا النوع من األنشــطة 

والفعاليــات الموجهة للمجتمع، وذلك تجســيًدا 
لمفهوم المســؤولية االجتماعية من خال دعم 

وتعاون األهالي والقطاعين العام والخاص.
للتصويــر  البحريــن”  “عيــن  مســابقة  وتجمــع 
التــي أطلقتهــا بتلكــو فــي عــام 2013 بين عدد 
مــن األهــداف التــي تمثل أســس اســتراتيجية 
الشــركة، فهــي تمثــل فعاليــة شــبابية تحتضــن 
خــال  مــن  بهــا  وترتقــي  المحليــة  الطاقــات 
المســابقة  فــي  المشــاركين  المصوريــن  دعــم 
وإرشادهم، وكذلك فإنها تدعو إلى استكشاف 

المتميــزة  البحرينيــة  المشــاهد  وإظهــار 
والجميلــة. وكانــت الحصيلــة اإلجمالية للصور 
المشــاركة فــي النســخة الرابعــة مــن المســابقة 
الفئــات،  كافــة  مــن  التقاطــة   1500 يفــوق  مــا 
ورش   10 عقــد  المســابقة  مراحــل  وتخللــت 
تدريبيــة مكثفــة ورحــات تصويريــة ميدانية 
أجريــت خــال شــهر ديســمبر الماضــي، انضــم 
ا  إليها أكثر من 300 شــخص الذين اكتســبوا كمًّ
هائــًا مــن المعلومــات والخبــرات المقدمــة من 

أبرز المختصين في مجال التصوير.

الشيخ عيسى بن علي مفتتًحا المعرض

محافظــة العاصمــة ترعــى المعــرض بمجمــع األفنيــوز

“بتلكو” تدشن “عين البحرين 4” للتصوير



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

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

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

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

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

أخصائیة بحرینیة مؤهلة يف العالج الطبیعي لخدمتکم

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان
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تركيا تحتجز وترّحل 
صحفية هولندية

ذكرت صحيفة هولندية أن السلطات 
التركية احتجزت صحفية ثم رحلتها 
فيما بعد، وهي أحدث مراسل أجنبي 
يطرد من البلد المتهم بخنق الحريات 

اإلعالمية.وقالت هيت فينانسيلي 
داغبالد إن أنس بورسما التي عملت 
في الصحيفة ومنافذ إخبارية أخرى 

في إسطنبول قد جرى ترحيلها امس 
الخميس، وفقا لوكالة “اسوشيتد برس”.

وكانت السلطات قد احتجزتها يوم 
األربعاء أثناء تقديمها مستندات في 

مكتب للهجرة لتمديد تصريح اإلقامة 
التركي. دون أن تقدم سببا. وأكد 

مسؤول تركي ترحيل بورسما لكنه 
قال إن ذلك “ليس له صلة بأنشطتها 

الصحفية أو تقاريرها من تركيا.”

اإلرهابـــي فـــي تطـــور خطيـــر يؤكـــد مجـــددا نهجهـــم 

الحوثيون يطلقون النار على الفريق األممي

في تطور خطير يؤكد مجددا النهج اإلرهابي لميليشيات الحوثي المتمردة على 
الشــرعية اليمنية والدولية على حد ســواء، أطلق مســلحون حوثيون الرصاص 

على موكب رئيس لجنة إعادة االنتشار في مدينة الحديدة غربي اليمن. 

معمــر  اليمنــي  اإلعــالم  وزيــر  وقــال 
الحوثيــة  الميليشــيات  إن  اإلريانــي، 
أطلقت النار على “موكب الفريق األممي 
برئاســة الجنــرال باتريــك كاميــرت بعــد 
بمجمــع  لحقــت  التــي  األضــرار  تفقــده 
إخوان ثابت جراء قصفه ليلة األربعاء”.

علــى  تغريــدة  فــي  اإلريانــي،  وأضــاف 
جــاء  كاميــرة  اســتهداف  إن  تويتــر، 
“بعــد احتجــازه صباحــا لســاعات ومنعــه 
القــوات  ســيطرة  لمناطــق  التوجــه  مــن 
المشــتركة للقــاء ممثلــي الحكومــة فــي 

لجنة تنسيق إعادة االنتشار”.
وأكــدت مصــادر فــي اللجنــة المشــتركة 
أن موكــب كاميــرت وفريقــه الــذي كان 
لألمــم  تابعــة  يســتقل ســيارات مدرعــة 
المتحدة، اســتهدف بعيارات من أسلحة 
رشاشة في الطريق أثناء عودته للمدينة 

عقب لقائه باللجنة الحكومية.
وكان كاميــرت تمكــن مــن الوصــول إلــى 
مقــر وفــد حكومــة الشــرعية فــي اللجنة 
المشــتركة شــرق مدينــة الحديــدة، بعــد 
لــه  الســماح  الحوثــي  مليشــيات  رفــض 
بالمــرور من مقــر إقامته في المدينة إلى 

مناطق الشرعية.
وتأتي الواقعة لتثبت مساعي الحوثيين 
الحثيثــة إلفشــال مــا تــم االتفــاق عليــه 
فــي مشــاورات الســويد، شــهر ديســمبر 
الماضــي، وعزمهم على إرهــاب كاميرت 
الــذي تقتضــي مهمتــه مراقبــة التزامهــم 

ببنود االتفاق.
األمــن،  مجلــس  قــرار  غــداة  أتــت  كمــا 
بإنشاء بعثة دولية لدعم اتفاق الحديدة 
المراقبيــن  عــدد  وزيــادة  اليمــن،  فــي 
الدولييــن إلــى 75، لفتــرة أوليــة مدتها 6 

أشهر، بغرض اإلشراف على وقف النار.
ومــن المفتــرض أن يقــود كاميــرت لجنة 
مكّلفــة بمراقبــة وقــف إطــالق النــار فــي 
محافظة الحديدة الذي تم التوصل إليه 
في محادثات ســالم في الســويد الشــهر 
فــي  آخريــن  بنديــن  وتطبيــق  الماضــي، 
االتفاق ينصان على انسحاب المتمردين 

من موانئ المحافظة.

اجتماعات األردن إيجابية

أكــد رئيــس وفــد الحكومــة اليمنيــة فــي 
محادثات العاصمة األردنية عّمان، هادي 
هيــج، أن اللقــاءات مــع وفد ميليشــيات 

الحوثيين إيجابية.
وقــال إنه تم االتفاق على جداول زمنية 
إلعادة صياغة الجانب الزمني في اتفاق 
اليمنيــة  الحكومــة  بيــن  األســرى  تبــادل 

الشرعية والحوثيين.
علــى  االتفــاق  تــم  أنــه  هيــج  وأوضــح 
أســاس إعادة تبــادل المالحظات لمدة 3 
أيام، و تحديد مدة أقصاها 10 أيام للرد 
علــى جميــع المالحظــات التــي أدلــى بها 

الطرفان خالل اجتماع عّمان.

مقتل المطلوب رقم 19 

للتحالــف  اســتخباراتية  عمليــة  أدت 
إلــى مقتــل قائــد القوات الجوية الســابق 
الحوثــي،  قبــل ميليشــيات  مــن  المعيــن 
العربــي،  للتحالــف   19 رقــم  والمطلــوب 

اللواء إبراهيم علي الشامي.
وكانــت مصــادر متطابقــة فــي العاصمــة 
اليمنيــة صنعاء قد أكدت مقتل الشــامي 

في ظروف غامضة.
وبحســب المصــادر، فــإن جثــة الشــامي، 
إطــالق  عــن  األول  المســؤول  وهــو 
والطائــرات  الباليســتية  الصواريــخ 
الحوثــي،  ميليشــيات  فــي  المســيرة، 
وصلــت إلــى أحــد مستشــفيات صنعــاء 
وســط تكتــم شــديد مــن قبــل الحوثيين 

على خبر مقتله.
وأدرج التحالــف العربــي الشــامي ضمــن 
قائمــة 40 إرهابيا حوثيا مطلوبا، واحتل 
الرقــم 19، وتــم رصــد 10 مالييــن دوالر 

لمن يدلي بأي معلومات عنه.

عواصم ـ وكاالت

امستردام ـ اب

ميليشيات الحوثي تشن هجوما على كاميرت

واشنطن ـ أ ف بلندن ـ العربية نتالقدس المحتلة ـ وكاالت

إســرائيل،  فــي  القضائــي  الجهــاز  يواجــه 
الشــرطة  أعلنــت  بعدمــا  فضيحــة مدويــة، 
مقابــل  قضــاة  تعييــن  فــي  تحقيــق  فتــح 
إقامــة عالقــات جنســية. وبــدأت الشــرطة 
وســط  اعتقــاالت  حملــة  اإلســرائيلية، 
موظفيــن في القطاع القضائي، فيما يجري 
التحقيــق مــع قضــاة فــي المحكمــة العليــا 

بشأن فضيحة التعيينات.
وزيــرة  مــن  كال  الشــرطة  واســتدعت 
العــدل، إيليــت شــاكيد ورئيســة المحكمــة 
فــي  العضوتيــن  هيــوت،  اســتير  العليــا 
تدليــا  حتــى  القضائيــة،  التعيينــات  لجنــة 

بشهادتيهما حول الشبهات.
وذكــرت وســائل إعــالم إســرائيلية، 

مكتــب  داهمــت  الســلطات  أن 
اإلســرائيلية  المحاميــن  هيئــة 

فــي القــدس، إثــر توقيــف رئيســه 
علــى  كان  الــذي  نافيــه  إيفــي 
عالقــة محتملــة بقاضيــة توســط 

تنظــر  ذلــك،  غضــون  فــي  تعيينهــا.  ألجــل 
محكمــة الصلــح فــي  تــل أبيــب طلبــا مــن 
الشــرطة اإلســرائيلية لتمديد فتــرة اعتقال 
نافيــه بثالثــة أيــام. فضال عن ذلك، يشــتبه 
المحققــون فــي أن يكــون نافيــه قــد أقــام 
عالقة جنسية مع زوجة قاض في محكمة 

الصلح مقابل ترقيته إلى المحكمة العليا.
وبحســب صحيفــة “هآرتــس” اإلســرائيلية، 
فــإن الفضيحــة تعيــد الجــدل فــي الواجهة 
بشــأن المعاييــر غيــر الســليمة فــي تعييــن 

القضاة وما يشوبها من عيوب.
وقدم أعلى محامي في إسرائيل معلومات 
للــوزراء حــول االتجــاه الــذي تســير فيه 
الرياح بشــأن القضايا التي تالحق 
اإلســرائيلي،  الــوزراء  رئيــس 
بنيامين نتنياهو، وذكر أصدقاء 
للمشــتبه فيــه، أنــه أخبرهــم أن 
بعــد  كبيــرا  وزيــرا  يصبــح  قــد 

االنتخابات.

بعدمــا نجت تيريــزا ماي من 
تصويــت حجــب الثقــة عــن 
األنظــار  تتجــه  حكومتهــا، 
حاليــًا نحــو الخطــة البديلــة 

التــي يتوجب علــى تيريزا 
للبرلمــان  تقديمهــا  مــاي 
االثنيــن  يــوم  البريطانــي 

المقبل وفقا للقانون.
الحاصلــة  االنقســامات  علــى  بنــاء  ولكــن 
فمــن  البريطانــي،  البرلمــان  دائــرة  داخــل 
المتوقــع أن تطلــب ماي تجميــد المادة 50، 
أي تأجيــل موعــد البريكســت لمــا بعــد 29 
مــارس المقبــل وذلــك لمنحهــا المزيــد مــن 

الوقت إليجاد حل يرضي الجميع.
مــاي حاليــًا،  بــه  تقــوم  مــا  وهــذا تحديــدًا 
حيــث بــدأت منــذ االربعــاء االجتمــاع مــع 
بعــض األحــزاب اإلقليميــة )األحــزاب التي 
الليبرالــي  والحــزب  اســكوتلندا،  تمثــل 
الديمقراطــي..(. غيــر أنــه كان الفتــًا عــدم 

لقائهــا حتــى اآلن مــع حــزب العمال، 
ولعــل ذلك يعــود إلى خيبة األمل 
مــن جــراء رفض رئيــس حزب 
كوربيــن  جيرمــي  العمــال 
طاولــة  علــى  الجلــوس 
مــاي،  مــع  المفاوضــات 
بشــرط اســتبعادها تمامــا 
فكــرة الخــروج الفوضوي 
األوروبــي.  االتحــاد  مــن 
األساســية  المشــكلة  إن  البعــض  ويقــول 
بـ”الخطــوط  مــاي  تمســك  فــي  تكمــن 

الحمراء”، بدون إبداء أي ليونة:
أوال- أن يكون هناك بريكست فعلي بكل ما 
للكلمة من معنى وليس “نصف بريكست”.

ثانيــًا- أن تظــل المملكــة المتحدة “متحدة” 
المناطــق  بيــن  تفريــق  هنــاك  يكــون  وال 

المختلفة.
ثالثــا- مســألة التحكــم في الحــدود، وعدم 

سيطرة محكمة العدل األوروبية.
رابعــًا- أن يكــون لبريطانيــا الحق في إبرام 

صفقات تجارية عالمية.

قــال الرئيس األميركي دونالد ترامب أمس 
الخميــس إنه يدعم حلف شــمال االطلســي 
الــدول  مجــددا  داعيــا  المئــة”  فــي  “مئــة 
األعضــاء األخــرى فــي الحلــف إلــى زيــادة 

إنفاقها العسكري.
وصــرح ترامــب فــي البنتاغون خــالل كلمة 
الصاروخــي  الدفــاع  اســتراتيجية  حــول 
الجديــدة للواليــات المتحــدة “ســنكون مــع 
االطلســي مئــة فــي المئــة، ولكــن كمــا قلــت 
عليكــم  يتعيــن  الحلــف(  )أعضــاء  للــدول 

التحرك، وعليكم أن تدفعوا”.
نشــرته  تقريــر  بعــد  تصريحاتــه  وتأتــي 
صحيفــة نيويورك تايمز بأن ترامب تحدث 

العام الماضي مع مســؤولين كبار عن 
مــن  المتحــدة  الواليــات  انســحاب 
الحلــف العســكري. وانتقــد ترامــب 
مرارا أعضاء الحلف لعدم زيادتهم 

ميزانيات بالدهم الدفاعية.
علــى  ترامــب مجــددًا  أكــد  وامــس 

بــالده  مــن  المقربيــن  الحلفــاء  بــأن  رأيــه 
يســتغلون المظلــة األمنيــة األميركيــة منــذ 

عقود وأنه يعتزم وقف ذلك.
الــذي  االحمــق  نكــون  أن  يمكــن  “ال  وقــال 
نوصــف  أن  نريــد  ال   .. اآلخــرون  يســتغله 
مــدى  وعلــى  أنــه  لكــم  اقــول  وأنــا  بذلــك. 
العديد من الســنوات هم يقولون ذلك خلف 

ظهوركم”.
وتركزت كلمة ترامب على التوســيع المزمع 
األميركيــة  الدفاعيــة  الصواريــخ  لقــدرات 
التي قال الرئيس إنها ستصد أية تهديدات 
جديــدة ومــن بينهــا الصواريخ األســرع من 
الصوت التي طورتها موســكو وتقول 
أي  مــن  وقفهــا  يمكــن  ال  أنــه 

صاروخ اعتراض.
الدفاعــات  إن  ترامــب  وقــال 
األميركيــة  الصاروخيــة 
مثيــل  “ال  ســتكون  الموســعة 

لها”.
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باريس ـ اف ب

بيروت ـ أ ف ب

إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  أعلــن 
ســتبقى  بــالده  قــوات  أن  ماكــرون 
فــي ســوريا والعــراق لمحاربــة تنظيــم 

“داعش” خالل العام الجاري.
وقــال ماكرون فــي خطاب ألقــاه خالل 
الواقعــة  العســكرية  للقاعــدة  زيارتــه 
امــس  تولــوز  مدينــة  مــن  بالقــرب 
المعلــن  “االنســحاب  إن  الخميــس، 
لحليفنا األميركي )من سوريا( يجب أال 
يحرفنــا عــن هدفنا االســتراتيجي وهو 

القضاء على داعش”.
وأضــاف: “ســنبقي انخراطنــا عســكريا 
فــي بالد الشــام ضمن التحالــف الدولي 

)ضد داعش( خالل العام”.
وتطــرق الرئيــس الفرنســي إلــى مقتــل 
فــي  بتفجيــر  أميركييــن  عســكريين   5
أخيــرا  ســوريا  بشــمال  منبــج  مدينــة 
بالقــول إن الواقعــة تؤكــد عــدم انتهــاء 
المعركــة ضد “داعش”، وأكد أن األشــهر 
فــي  المقبلــة ســتكون حاســمة  القليلــة 

محاربة التنظيم.

أعلــن الجيــش اللبنانــي أمــس الخميــس 
مــن  تســلل  أميركــي  مواطــن  توقيــف 
إســرائيل إلــى لبنــان وفتــح تحقيًقا معه 
فــي حادثــة نــادرة بيــن الدولتيــن اللتين 
فــي حالــة حــرب. ويأتــي ذلــك بعــد أيام 
كل  اكتشــاف  إســرائيل  إعــالن  علــى 
األنفــاق التــي تتهــم حــزب هللا اللبنانــي 
الجيــش  وقــال  الحــدود.  عبــر  بحفرهــا 
اللبناني في بيان إنه “بعد عمليات بحث 

دوريــة  تمكنــت  الجيــش  مــن  مســتمرة 
مــن مديرية المخابرات مــن العثور على 
اميــري(  )كــوالن  األميركــي  المواطــن 
متخفًيــا فــي أحــد أحيــاء )مدينــة( صور 
بدخــول  وُيشــتبه  وتوقيفــه”.  )جنــوب( 
إميــري في الـــ15 من الشــهر الحالي “من 
إلــى  المحتلــة  الفلســطينية  األراضــي 
داخــل األراضي اللبنانية”، وفق الجيش، 
الذي أشــار إلى أنه “بوشــر التحقيق معه 

بإشراف القضاء المختص”.

ماكرون: قواتنا ستبقى في سوريا والعراق

توقيف أميركي تسلل من إسرائيل إلى لبنان

تونس ـ رويترز الخرطوم ـ وكاالت

توقفت حركة الطيران والقطارات والحافالت 
ومعظــم الخدمــات فــي تونس أمــس الخميس 
فــي  واســعة  احتجاجــات  فــي  آالف  وخــرج 
أمــس  الشــغل  اتحــاد  بــدأ  أن  بعــد  الشــوارع 
الخميــس إضرابــا عامــا احتجاجــا علــى رفــض 
الحكومة رفع أجور حوالي 670 ألف موظف.

وتجّمع اآلالف أمام مقر االتحاد العام التونسي 
”الشــعب  هاتفيــن  تونــس  وســط  فــي  للشــغل 
يريــد إســقاط الحكومــة“ فــي تكــرار لشــعارات 
االحتجاجــات  أطاحــت  عندمــا   2011 العــام 
الجماهيريــة بالرئيــس زيــن العابديــن بــن علي 

وأشعلت انتفاضات أخرى في المنطقة.
خــرج  االتحــاد  مقــر  أمــام  التجمــع  وبعــد 
المحتجون في مظاهرة حاشــدة باتجاه شارع 

الحبيب بورقيبة الرئيس بالعاصمة.
وجــرت احتجاجــات مماثلــة فــي مــدن عديدة 
مــن بينهــا ســيدي بوزيــد وجندوبــة وصفاقس 
المــدارس  أيضــا  اإلضــراب  ويشــمل  وقفصــة. 
والمستشــفيات والموانــئ والمكاتــب والبنــوك 

الحكوميــة وكل وســائل النقــل التــي تعطلــت 
المــدن  وأغلــب  العاصمــة  فــي  كامــل  بشــكل 

التونسية.
ورفع المحتجون شعارات ”الشعب يريد عدالة 
اجتماعيــة.. الزيــادة واجــب مــش مزيــة“ و“ال 
خــوف وال رعــب والســلطة ملــك الشــعب“ فــي 

ســاحة محمــد علي القريبة من شــارع الحبيب 
بورقيبة، الشارع الرمز الحتجاجات 2011.

إن  الشــاهد  يوســف  الــوزراء  رئيــس  وقــال 
اإلضراب ســيكون مكلفا للغاية ولكن الحكومة 
ال تستطيع رفع األجور بشكل غير متناسب مع 

إمكانات الدولة المالية.

المدنــي،  العصيــان  إعــالن  الســودان  ينتظــر 
عــن  صــدر  مشــترك  بيــان  أعلــن  مــا  بحســب 
تحالــف تجمــع المهنييــن الســودانيين، وقــوى 
نــداء الســودان وقــوى اإلجمــاع الوطني. وفي 
حيــن خرجت مدن عدة في تظاهرات متفرقة 
الحكومــة  قــررت  كفــاءات،  بحكومــة  تطالــب 
السودانية تطبيق زيادة في رواتب الموظفين 
بالدولة كان قد وعد بها الرئيس عمر البشير. 

وأطلقــت قــوات األمــن الغــاز المســيل للدمــوع 
على متظاهرين متجهين نحو القصر الرئاســي 
فــي الخرطــوم، حســبما أفــادت وكالــة فرانــس 

برس.
يأتــي ذلــك فيما ال تــزال التظاهرات مســتمرة، 
إذ دعــا منظمــون إلــى التظاهــر فــي 11 منطقة 
أخــرى بينهــا بورتســودان ومدنــي والقضــارف 

والعبيد وعطبرة.
 19 منــذ  الســودان  االحتجاجــات  وتجتــاح 
ديســمبر واســتخدمت قــوات األمــن الذخيــرة 
الحية في بعض األوقات لتفريق المتظاهرين. 

ويبلــغ عــدد القتلــى الرســمي 24 شــخصا لكــن 
منظمــة العفــو الدوليــة تقــول إن أكثــر مــن 40 

شخصا ُقتلوا.
وأمــام حركــة احتجاجية واســعة ضــد ظروف 
المعيشــة، أعلــن الرئيــس الســوداني فــي مطلع 

يناير عن اتخاذ حزمة من اإلجراءات لتحسين 
الوضــع االجتماعــي فــي البــالد، منهــا تدشــين 
برنامج لزيادة الرواتب، اعتبارا من هذا الشهر، 
كمــا وعــد بالعمــل علــى تحســين الخدمات في 

مختلف المجاالت مثل دعم السكن.

إضراب عام يشل الحركة في تونس

محتجون خالل اشتباكات مع الشرطة السودانية في الخرطوم )رويترز(

هتافــات بإســقاط الحكومة وســط مطالب برفــع األجور تظاهرة باتجاه القصر الرئاســي والحكومــة تزيد الرواتب
إضراب يشل الحركة في تونس السودان... تلويح بعصيان مدني



كابول ـ رويترز

قال مبعــوث الواليات المتحدة الخاص 
إلى أفغانســتان، إن محادثات ســتجرى 
مــع حركــة طالبــان “قريبا جــدا” لكن إذا 
واصلــت الحركــة القتــال فســوف تدعم 
القوات األميركية القوات األفغانية في 

الحرب.
طالبــان  بيــن  المحادثــات  ووصلــت 
طريــق  إلــى  أميركييــن  ومســؤولين 
جولــة  الحركــة  ألغــت  بعدمــا  مســدود 
فــي  الســام  محادثــات  مــن  رابعــة 
مشــاركة  ورفضــت  الماضــي  األســبوع 

الحكومة األفغانية في الحوار.
الثاثــاء،  يــوم  الحركــة،  وهــددت 
الســام  محادثــات  مــن  باالنســحاب 
حــادت  إذا  المتحــدة  الواليــات  مــع 
مــن  األجنبيــة  القــوات  انســحاب  عــن 

أفغانستان، وهو مطلب رئيسي للحركة 
المتشــددة إلنهاء الحرب المستمرة منذ 

17 عاما.
وجــاء تهديــد الحركــة بعد ســاعات من 
وصول المبعوث األميركي زلماي خليل 
زاد إلــى أفغانســتان بعــد اجتماعات مع 
مســؤولين مــن الهنــد والصين لمناقشــة 

عملية السام.

وقال البيت األبيض، إن الرئيس  «
دونالد ترمب لم يصدر أوامر إلى 
وزارة الدفاع )البنتاغون( بسحب 

قوات من أفغانستان، لكن البيت 
األبيض لم ينف تقارير تفيد بعزم 

واشنطن سحب بعض أفراد قوتها 
المنتشرة حاليا في أفغانستان 

وقوامها 14 ألف جندي.

باريس ـ اف ب

جامعــة  للغــاز  انفجــارات  عــدة  هــزت 
ليون في جنوب شــرق فرنســا، حسبما 

أفادت مصادر إعامية محلية.
وتناقلــت مواقــع التواصــل االجتماعي 
مقاطــع فيديــو، تظهــر حريقــا ضخمــا 
وانفجــارات وأعمــدة دخــان تتصاعــد 

فوق المباني الجامعية.
وحســب مصــادر محلية، فــإن الحريق 
نتــج عــن انفجار ثاث أســطوانات غاز 
علــى ســطح مبنــى المكتبة فــي الحرم 

الجامعي أثناء أعمال بناء.
أشــخاص   3 أن  الســلطات،  وذكــرت 
أصيبوا بجروح طفيفة جراء الحادث، 
مــن  القريبــة  المنطقــة  إخــاء  وجــرى 

مكان الحريق.
الجامعــة،  لطــاب  كاميــرات  التقطــت 

مبانــي  أحــد  فــي  ضخمــا  انفجــارا 
إلــى  أدى  الخميــس،  الجامعــة، صبــاح 

إصابة 3 أشخاص.
“إندبندنــت”  لصحيفــة  ووفقــا 
البريطانيــة، أعلنــت الجامعة أن أعمال 
البناء كانت الســبب فــي االنفجار الذي 

وقع عن طريق الخطأ.
وأفــادت الصحيفــة أن الحريــق اندلــع 
علــى ســطح البنايــة التــي يتــم إعــادة 
ترميمهــا، قبــل أن تتســلل لقنانــي الغاز 

المخزنة، وتتسبب بانفجارها.

وتأتي الواقعة بعد أيام من انفجار  «
قوي في مخبز هز العاصمة 

الفرنسية باريس، وأودى بحياة 4 
أشخاص وإصابة العشرات.

موسكو ـ إنترفاكس

للرئيــس  الخــاص  المبعــوث  بحــث 
الروســي إلى الشــرق األوسط وإفريقيا 
ميخائيل بوغدانوف مع رئيس المكتب 
إســماعيل  حمــاس  لحركــة  السياســي 
مصالحــة  اجتمــاع  عقــد  ســبل  هنيــة، 

فلسطينية شاملة في موسكو.
أن  الروســية  الخارجيــة  وذكــرت 
بوغدانــوف جدد التأكيــد خال مكالمة 
هاتفيــة مــع هنيــة علــى موقــف روســيا 
الوحــدة  ببعــث  والمتمســك  “الثابــت 
الوطنيــة الفلســطينية في أقــرب وقت 
ممكن، وإيجاد حل للقضية الفلسطينية 

استنادا إلى القانون الدولي”.
علــى  بوغدانــوف  شــدد  وأضافــت: 
فــي  لاســتمرار  روســيا  اســتعداد 
االتصــاالت المكثفــة مــع جميــع القــوى 

المســؤولة،  الفلســطينية  السياســية 
اجتمــاع  انعقــاد  تنظيــم  علــى  والعمــل 

فلسطيني شامل في موسكو.
هنيــة  أن  إلــى  الخارجيــة  وأشــارت 
آخــر  علــى  الروســي  الجانــب  أطلــع 
التطــورات فــي قطــاع غــزة، وركز على 
االجتماعــي  الوضــع  تحســين  ضــرورة 
واالقتصادي لســكان القطــاع، الفتا إلى 
هــذا  فــي  المبذولــة  المصريــة  الجهــود 

االتجاه.

وكان من المقرر أن يصل  «
إسماعيل هنية إلى موسكو بزيارة 
رسمية في الـ15 من يناير الجاري، 

لكنها تأجلت حتى إشعار آخر، دون 
اإلعالن عن األسباب.

واشنطن: محادثات 
قريبة مع طالبان

انفجار في جامعة ليون 
شرق فرنسا

موسكو مستعدة لعقد 
مؤتمر فلسطيني

“ترامب لم يعد رئيسا”.. “ترامب يغادر”

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

فوجــئ آالف األميركييــن بإعــان صحيفة “واشــنطن بوســت” الورقية علــى صفحتها األولى 
رحيــل دونالــد ترامــب، قبــل أن تعاجل الصحيفة إلــى نفي صحة هذا النبــأ وتؤكد أن األعداد 

المنشورة به، مزيفة.
وذكــرت الصحيفــة أن نســخا مزيفــة عنها تم توزيعهــا، فضا عن محاوالت الستنســاخ موقع 

إلكتروني مشابه لموقعها، محذرة من أن هذه ليست بمنتجاتها، وأنها تحقق في األمر.
وأفــادت بــأن مــا نشــر من نســخ مزيــف، وهي نســخة تبــدو قريبة جدا مــن النســخة األصلية 
للصحيفة ذاتها “واشنطن بوست”، ومليئة بقصص وصور مناهضة للرئيس األميركي دونالد 
ترامب.وكتب قسم العاقات العامة في الصحيفة األميركية بيانا على حسابها الرسمي على 
“تويتــر”: “هنــاك نســخ مزيفــة مــن صحيفة “واشــنطن بوســت” يتــم توزيعها وســط العاصمة، 

ونحن نتابع هذا األمر”.
وصــدرت الجريــدة األميركية المزيفة بعناوين أهمها “ترامب لم يعد رئيســا”، “ترامب يغادر”، 
“ترامب يستقيل من البيت األبيض”، فيما الافت في هذه األنباء الكاذبة أنها مطبوعة على 

ورق جرائد حقيقي وبنفس الحجم والشكل.
يشار إلى أن هناك حالة من الهجوم المستمر على الرئيس ترامب من اإلعام األميركي، حتى 

وصفوه في إحدى المرات بـ”عدو الشعب”.

موسكوباريسكابول

أعلــن وزيــر الخارجيــة اإليراني محمد 
جــواد ظريف اســتعداد بــاده للتعاون 
في المجال النووي مع العراق في إطار 

المعايير الدولية الضابطة والمرعية.
وقــال ظريــف خــال مؤتمــر صحافــي 
عقده في مدينة النجف العراقية عقب 
اجتمــاع مــع رجــال أعمــال عراقييــن: 
“عاقتنــا مــع العــراق مثل ســائر الدول 
ونحــن  مصطنعــة،  وليســت  األخــرى 
وجــود  قبــل  عاقــات  لدينــا  والعــراق 
تلــك  وســنواصل  المتحــدة،  الواليــات 

العاقات”.
وأضاف: “نحن إخوة، وعاقتنا ليســت 
متغطرســة، وهــذه أطــول رحلــة أقــوم 
بهــا لبلد فــي العالم، وهــذه عامة على 
بيــن  الخاصــة  والعاقــات  االهتمــام 

الحكومتين والبلدين”.
وأشار وزير الخارجية اإليراني إلى أن 

“العاقــات بيــن طهــران وبغــداد تتمتع 
بأفق مشرق ورائع للغاية، وأن البلدين 
يحتاجــان لتنميــة اقتصاديــة أكثــر من 
أي وقــت مضــى، ويجــب أن يعما معا 

لتحسين سبل العيش فيهما”.
مــن جانــب آخر، قال الرئيــس اإليراني 
ســتكون  طهــران  إن  روحانــي  حســن 
مســتعدة إلطــاق قمــر صناعــي جديد 
فــي غضــون أشــهر بعــد فشــل محاولة 
األســبوع الحالــي، متجاهــا تحذيرات 
أميركيــة وأوروبيــة مــن القيــام بمثــل 

هذه الخطوة.
والتلفزيــون  اإلذاعــة  هيئــة  ونقلــت 
اإليرانيــة عــن روحانــي قولــه “حققنــا 
الكثيــر فــي مجــال تكنولوجيــا األقمار 
الطريــق  فــي  ونســير  الصناعيــة 
الصحيــح. المشــاكل المتبقيــة بســيطة 
أشــهر  غضــون  فــي  ُتحــل  وســوف 

إلطــاق”  ثانيــة  مســتعدين  وســنكون 
قمر صناعي.

وكانــت طهــران قــد أعلنــت فــي وقــت 
صــوب  صناعــي  قمــر  إطــاق  ســابق 
الفضاء، في خطوة من شــأنها أن تثير 
انتقــاد الواليات المتحــدة، لكن العملية 

لم تتكلل بالنجاح.
ونقــل التلفزيــون الرســمي فــي إيــران 
عــن وزير االتصــاالت في الباد، محمد 
عمليــة  أن  جهرومــي،  أزاري  جــواد 
القمــر  إيصــال  فــي  فشــلت  اإلطــاق 

الصناعي “بايام” إلى المدار.
وعــزا الوزير اإليراني الفشــل إلى عدم 
قدرة الصاروخ الحامل للقمر الصناعي 
علــى الوصــول إلــى الســرعة المطلوبة 
في إطار ما يعرف بالمرحلة الثالثة من 
عمليــة اإلطــاق، بحســب األسوشــيتد 

برس.

عواصم ـ وكاالت

إيران مستعدة للتعاون النووي مع العراق
ــي جــديــد ــاع ــن ــر ص ــم ــران تــســتــعــد إلطــــاق ق ــة... طـــهـ ــاولـ ــحـ ــمـ ــل الـ ــش ــد ف ــع ب

بروكسل ـ وكاالت

صــرح مســؤول أوروبــي رفيــع امــس الخميــس، بــأن مجلــس االتحــاد األوروبــي 
سيضيف في 21 يناير أسماء 9 أشخاص وشركة إلى القائمة السوداء األولى في 

إطار نظام جديد للعقوبات يتعلق بالسالح الكيميائي.

األوروبــي  االتحــاد  ممثــل  وقــال 
للصحفييــن فــي بروكســل قبيــل انعقــاد 
لــوزراء خارجيــة دول  االجتمــاع األول 
ســتضاف   ”: العــام  هــذا  فــي  االتحــاد 
األســماء للقائمــة الســوداء للمــرة األولى 
تطبيــق  فــي  جديــد  نظــام  إطــار  فــي 
منتجــي ومســتخدمي  بحــق  العقوبــات 

األسلحة الكيميائية”.
فــإن  الروســية،  “تــاس”  لوكالــة  ووفقــا 
تصريح ممثل مجلس االتحاد األوروبي 
جــاء بمثابــة تأكيــد قــرار اتخذه ســفراء 
يــوم   28 الـــ  األوروبــي  االتحــاد  دول 
األربعــاء، فقــد اتفــق الســفراء، بحســب 
الوكالــة الروســية، علــى فــرض عقوبــات 
االتحــاد  يســميهم  أشــخاص   4 ضــد 
األوروبــي “ ضبــاط هيئــة األركان العامة 

للقوات المسلحة الروسية”.
بتــروف  ألكســندر  هــؤالء   بيــن  ومــن 
فــي  المشــتبه  بوشــيروف  ورســان 

محاولتهمــا اغتيــال ســيرغي ســكريبال 
 5 القائمــة  تضــم  كمــا  يوليــا،  وابنتــه 

سوريين. 
وبفضــل النظام الجديد لفــرض عقوبات 
الــذي  الكيميائيــة،  باألســلحة  تتعلــق 
صــادق عليــة مجلــس االتحــاد األوروبي 
في 15 أكتوبر 2018، سيتســنى لاتحاد 
األوروبــي فــرض عقوبــات علــى األفــراد 
إنتــاج  فــي  تشــارك  التــي  والشــركات 
وتطوير واستخدام األسلحة الكيميائية 
فــي جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن 

الجنسية أو المكان.
وقد اتخذ هذا القرار بعد يوم من انعقاد 
الــدورة الطارئــة لمنظمــة حظر األســلحة 
الكيميائية في الهاي بمبادرة من المملكة 
المتحــدة والواليــات المتحــدة لمناقشــة 
المزاعــم  وكذلــك  ســكريبال،  قضيــة 
المتعلقــة باســتخدام القــوات الحكومية 

السورية  لألسلحة الكيميائية.

“األوروبي” يضع 4 روس و5 سوريين بالقائمة السوداء

أدرج مايــك بنس، نائب الرئيس األميركي، 
إيران ضمن قائمة وصفها بـ”مجموعة دول 
الذئاب المارقة” إلى جانب كوريا الشــمالية 

وكوبا ونيكاراغوا وفنزويا.
أمــام رؤســاء  بنــس خــال خطابــه  وقــال 
البعثات الدبلوماسية األميركية في أنحاء 
العالــم، فــي واشــنطن، إن “الرئيــس دونالد 
ترامــب وعــد أيضــا بالوقــوف أمــام النظام 
“إيــران اآلن تحــت  أن  اإليرانــي”، مضيفــا 

ضغوط غير مسبوقة لتغيير أساليبها”.
وأكــد بنــس أن “الواليــات المتحــدة تقــف 
بمــا  والمارقــة،  العدوانيــة  األنظمــة  بوجــه 
يســعى  الــذي  اإليرانــي  النظــام  ذلــك  فــي 
إلــى الهيمنــة علــى الشــرق األوســط ونشــر 

اإلرهاب وعدم االستقرار”.
وشــدد نائــب الرئيــس األميركــي علــى أن 
االتفــاق النــووي الكارثي أفاد جدا “المالي 

الذين يقمعون شعبهم”.
واعتبر موقع “بلومبيرغ” اإلخباري أن بنس 
قام بتحديث وتوســيع “دول محور الشــر”، 

حيــث أصبح لقب أكبر خصوم أميركا اآلن 
“مجموعة دول الذئاب المارقة”.

المتحــدة  الواليــات  لســفراء  بنــس  وقــال 
وراء  “فيمــا  الســنوي:  مؤتمرهــم  خــال 
الواليــات  تواجــه  العالميــون،  منافســونا 
المتحــدة مجموعــة دول الذئــاب المارقــة، 
حيــث ال توجــد أيديولوجيــة مشــتركة أو 

هدف يوّحد منافسينا وخصومنا باستثناء 
أنهم يسعون إلى قلب النظام الدولي الذي 
أيدتــه الواليــات المتحــدة ألكثــر من نصف 

قرن”.
المارقــة  الذئــاب  دول  مجموعــة  وتشــمل 
التي حددها بنس، إيران وكوريا الشمالية، 
اللتيــن كانتــا ضمــن “محــور الشــر” للرئيس 

بــوش،  دبليــو  جــورج  األســبق  األميركــي 
والتــي أعلنها في خطاب حالة االتحاد في 

عام 2002.
وكانــت هنــاك دولــة ثالثــة في ذلــك الوقت 
هــي العــراق، وهــي اآلن حليفــة لــكل مــن 
نفــس  فــي  وإيــران  المتحــدة  الواليــات 

الوقت، بحسب بلومبيرغ.
كمــا تتضمن قائمة بنس 3 بلدان في نصف 
الكــرة الغربــي: كوبا ونيكاراغــوا وفنزويا، 
متزايــد  بشــكل  تخضــع  دولــة  واألخيــرة 
حيــث  المتحــدة،  الواليــات  فــي  لمراقبــة 
نيكــوالس  الفنزويلــي،  الرئيــس  يتنــازع 
مادورو، مــع رئيس الجمعية الوطنية التي 
تهيمن عليها المعارضة، حول من يجب أن 

يكون الحاكم الشرعي للباد.
واحــدة  دولــة  هنــاك  لبلومبيــرغ،  ووفقــا 
بنــس وهــي: روســيا،  ليســت علــى قائمــة 
التــي ُتلقــى عليهــا بالائمة من قبــل أجهزة 
فــي  بالتدخــل  األميركيــة  االســتخبارات 

االنتخابات الرئاسية عام 2016.

مايك بنس

ــة لــتــغــيــيــر أســالــيــبــهــا ــوق ــب ــس ــر م ــي ــت ضـــغـــوط غ ــح ــع ت ــق ــران ت ــهـ طـ
أميركا: إيران دولة من “الذئاب المارقة”
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طالما بلغ منتخبنا 
الوطني دور الـ 16 لكأس 

آسيا، فيجب على الجهاز اإلداري 
والفني إعداد العبينا بالشكل 

ا  ا وفنيًّ ا وذهنيًّ السليم نفسيًّ
للمرحلة المقبلة مهما كان اسم 

وقوة الخصم الذي سيواجهه 
األحمر.

لألسف الشديد تعتمد 
بعض االتحادات الرياضية 

بالدرجة األولى على الصحافة في 
تغطية االنشطة والفعاليات 

دون أن يكون للجنتها اإلعالمية 
أي دور في ذلك، بل ويتعاملون 

بالمزاجية في تأدية عملهم 
دون حسيب ورقيب.

تعود الحياة مجددًا اليوم الى مالعب الدوري الوطني للجامعات لكرة القدم بعد توقف دام نحو شهر واحد بسبب ظروف االختبارات الدراسية في الجامعات، وسط غموض 
الصورة بشــأن وضعية الفرق ومدى تأثرها بفترة التوقف وما إذا كان بعضها أســتفاد في إعادة ترتيب أوراقه وتجهيز نفســه بصورة أفضل من الجوالت الســابقة، وما بين 

خشية بعض الفرق التي ظهرت بصورة جيدة في الجوالت األولى من التأثير السلبي لفترة التوقف.

عبــر  الجامعــي  الــدوري  عــودة  وســتكون 
إقامــة مباريــات الجولــة الخامســة والتــي 
ستشــهد 6 مباريــات علــى مــدار أســبوع، 
حيث تبدأ اليوم “الجمعة” بإقامة مباراتي 
جامعة المملكة ومعهد البحرين للدراسات 
المصرفيــة عنــد الخامســة مســاءا تعقبهــا 
مبــاراة والجامعــة العربيــة المفتوحــة مــع 
الســابعة  فــي  الطبيــة  البحريــن  جامعــة 
مســاءا، فيمــا ســتقام يــوم األثنيــن مباراة 

الجامعة األهلية مع الجامعة الخليجية.
ويشــير موقف فرق الــدوري قبل انطالقة 
الجولة الخامسة الى تفاوت رصيد النقاط 
حســب عدد المباريــات التي لعبتهــا الفرق 
المباريــات  مــن  مجموعــة  لوجــود  نظــرًا 
فريــق جامعــة  يتصــدر  ، حيــث  المؤجلــة 
مــن  نقــاط   7 برصيــد  الترتيــب  البحريــن 
3 مباريــات ، يليــه فريقــي جامعــة العلــوم 
التطبيقيــة ومعهــد البحريــن للتدريــب “ 6 
نقــاط من مباراتين “ ، ثم الجامعة العربية 
 ،  “ مباريــات   3 مــن  نقــاط   6  “ المفتوحــة 
ثــم الجامعــة األهلية حامــل اللقب برصيد 
“ نقطتيــن مــن مباراتيــن “ فيمــا تتســاوى 
خمســة فــرق برصيــد نقطــة واحــدة هــي 
وبوليتكنــك  الطبيــة  البحريــن  جامعــة 
 “ واحــدة  مبــاراة  مــن  نقطــة   “ البحريــن 
وجامعــة الخليــج العربي ومعهــد البحرين 
للدراســات المصرفية والجامعة الخليجية 
“ نقطــة مــن مباراتيــن “ ثــم فريــق جامعــة 
واحــدة  مبــاراة  مــن  نقــاط  بــدون   AMA
يتذيــل  المملكــة  جامعــة  فريــق  وأخيــرًا 
ثــالث هزائــم  مــن  نقــاط  بــدون  الترتيــب 

ثقيلة .

كرة السلة 

وتفتتــح اليــوم منافســات كــرة الســلة من 
الــدوري الوطنــي للجامعــات، حيث يلتقي 
فــي المواجهــة االفتتاحية فريــق الجامعة 
العربيــة المفتوحة مــع الجامعة الخليجية 
في تمام الساعة الرابعة عصرًا، فيما يلعب 
 AMA فــي المواجهة الثانيــة فريق جامعة

الدوليــة مــع فريق BIBF في تمام الســاعة 
الخامسة والنصف مساء وذلك على صالة 

جامعة البحرين الطبية بالمحرق .
ويشــارك فــي الــدوري الوطنــي للجامعات 
لكــرة الســلة لفئة الطالب عشــرة جامعات 
 BIBFو الدوليــة   AMA جامعــة  وهــي 
والجامعــة العربيــة المفتوحــة والجامعــة 
الخليجيــة وجامعة البحرين وكلية طالل 
أبــو غزالــة وجامعــة بوليتكنــك البحريــن 
وجامعة البحريــن الطبية وجامعة العلوم 

التطبيقية والجامعة األهلية .
وتفتتــح غــدا الســبت منافســات الــدوري 
لفئــة  الســلة  لكــرة  للجامعــات  الوطنــي 
واحــدة  مبــاراة  بإقامــة  وذلــك  الطالبــات 
فقــط، والتــي تجمــع ما بين فريــق جامعة 
البحريــن وجامعــة البحريــن الطبيــة فــي 
عصــرًا  والنصــف  الرابعــة  الســاعة  تمــام 

وذلــك على صالة جامعــة البحرين الطبية 
بالمحرق .

الوطنــي  الــدوري  بطولــة  فــي  ويشــارك 
الطالبــات  لفئــة  الســلة  لكــرة  للجامعــات 
البحريــن  جامعــة  وهــي  فــرق،  خمســة 
والجامعــة  الطبيــة  البحريــن  وجامعــة 
األهليــة  والجامعــة  المفتوحــة  العربيــة 

وجامعة بوليتكنك البحرين .

الكرة الطائرة

وتشــهد صالــة معهــد بوليتكنــك البحريــن 
عنــد الســاعة السادســة مــن مســاء اليــوم 
فــي  التحــدي  مواجهــات  أولــى  الجمعــة 
للجامعــات  الوطنــي  الــدوري  منافســات 
جامعــة  فريقــي  ويجمــع  الطائــرة  للكــرة 
العلــوم  جامعــة  مــع  الدوليــة   AMA

التطبيقية.

جانب من الدوري الجامعي

“العربية المفتوحة” يســعى لمواصلة االنطالقــة أمام الطبية

عودة الحياة لدوري الجامعات

18 يناير 2019 الجمعة
12 جمادى األولى 1440

16

يشــهد البرنامــج التنافســي الرياضــي للفتيات “رياضية” الذي تنظمه وزارة شــؤون الشــباب 
والرياضــة بمشــاركة عــدد من األندية المحلية، يشــهد اليوم الجمعة إقامة نهائي مســابقتي 
الــكأس فــي لعبتــي كــرة الســلة وكرة اليد، ليســدل الســتار بعــد هاذيــن النهائييــن تمامًا على 
المسابقتين، حيث ستقام في الخامسة مساًء المواجهة النهائية لكأس كرة اليد بين فريقي 
األهلــي وأم الحصــم علــى صالــة نــادي النجمة، فيما ســتحتضن صالة نادي المنامــة المباراة 
النهائيــة لمســابقة كأس كــرة الســلة وتجمــع فريقــا الرفــاع والمنامــة عنــد الســاعة الثامنــة 

والنصف.

وكان برنامــج “رياضيــة” قــد شــهد األســبوع 
الطائــرة  كــرة  منافســات  ختــام  الماضــي 
بإقامــة المباراة الختاميــة بين فريقا المحرق 
مــن  المحــرق  فتيــات  وتمكنــت  والبســيتين 
الــكأس  ليجمعــن  باللقــب  والتتويــج  الفــوز 
بالــدوري . فــي نهائــي كــرة اليــد اليــوم، فــأن 
مبــاراة قوية متوقعة ســتجمع فتيات األهلي 
بفتيــات أم الحصــم، وهمــا الفريقــان األقــوى 
فــي المســابقة، وســبق للفريقــان أن تواجهــا 

في ثالث مناســبات سابقة تمثلت في القسم 
األول والثانــي مــن مســابقة الــدوري وحينهــا 
تغلــب كل فريــق علــى اآلخر، فيمــا المواجهة 
الفاصلــة  المبــاراة  كانــت  الســابقة  الثالثــة 
لتحديــد بطــل الــدوري وحينها فــازت فتيات 
األهلــي علــى فتيــات أم الحصــم بنتيجــة 10 

أهداف مقابل 9 ليتوجن بلقب الدوري .
واليــوم تســعى فتيــات األهلي إلــى ضم لقب 
الــكأس إلــى لقــب الــدوري، فيمــا فتيــات أم 

خيــر  اليــوم  مواجهــة  فــي  يجــدن  الحصــم 
الــدوري،  بلقــب  الظفــر  لتفويــت  تعويــض 
تكــون  أن  يتوقــع  المواجهــة  فــأن  وبالتالــي 
حماسية ال سيما وأن الطرفان يملكان أسماء 
مميزة وعناصرهما متكافئة، وذلك ما أفرزته 

اللقاءات الثالث الفائتة بينهما.
وبالعــودة إلــى مباراتــي الفريقيــن فــي نصف 
النهائــي فأنهــن لــم يجدن صعوبــة في تجاوز 
الــدور نصــف النهائــي وضــرب موعــد جديــد 

األهلــي  ففتيــات  لقــب جديــد،  علــى  بينهمــا 
بأريحيــة، فيمــا  تغلبــن علــى فتيــات توبلــي 
فتيــات أم الحصم حصــدن االنتصار والتأهل 
للنهائــي بفضــل تجــاوز فتيــات النجمــة دون 

صعوبة كبيرة .
أمــا فــي الجانب اآلخــر وفي لعبة كرة الســلة 
فــأن المبــاراة النهائيــة ســتجمع فتيــات نــادي 
الرفــاع مع فتيــات نادي المنامة، وهو النهائي 

المتوقــع منــذ انطالق المســابقة نظــرًا لتفوق 
الفــرق مــن  باقــي  الفريقيــن علــى  وأفضليــة 
حيــث المســتوى الفنــي، وعلــى الــورق تبــدو 
األوفــر  هــي  الرفــاع  فريــق  فتيــات  حظــوظ 
فــي الظفر باللقب بنــاء على قدمته الالعبات 
فــي الــدوري، فقــد تمكنت فتيــات الرفاع من 
التغلــب علــى فتيات المنامة ذهابــًا وإيابًا في 
مســابقة الــدوري، وتوجــت الرفاعيــات بلقب 
الــدوري وســيكون طموحهــن في لقــاء اليوم 
ضــم الــكأس إلــى الــدوري، فــي حيــن فتيــات 
المنامــة أمــام تحــدي واختبــار صعــب يتمثل 
فــي كيفيــة اإلطاحــة بالرفاعيــات والتتويــج 

بالكأس لتعويض خسارة الدوري .
وكان فريقــا الرفــاع والمنامة قــد وضعا قدمًا 
فــي المبــاراة النهائيــة بعــد أن تجــاوزا فريقــا 
مدينــة عيســى والمحــرق فــي نصــف النهائي 
بأفضلية واضحة واستحقا التأهل للمواجهة 

النهائية بينهما.

وزارة شؤون الشباب والرياضة

مواجهتان نهائيتان بـ “رياضية” اليوم

جانب من منافسات “رياضية”

اللجنة اإلعالمية

تقــدم النائــب غــازي آل رحمــة باقتــراح 
برغبة بتسمية إحدى المنشآت الرياضية 
جاســم  الكابتــن  لــه  المغفــور  باســم 
المعــاودة، تقديــًرا لمــا قدمــه المغفــور له 
مــن  البحرينيــة  والرياضــة  للرياضييــن 
إنجازات رياضية ومســاهمات عدة أدت 
إلى الدفــع بالحركة الرياضية البحرينية 

منذ تأسيسها وحتى اليوم.
ونّوه آل رحمة إلى أهمية تخليد أســماء 
رّواد العمــل الوطنــي بالمملكــة في كافة 
ثقتــه  مؤكــًدا  والمجــاالت،  القطاعــات 
بإعطــاء  الموّقــرة  بالحكومــة  الكبيــرة 
االهتمــام لمثــل هــذه المقترحــات التــي 

تعبر عن نبض الشارع البحريني.
الرشــيدة  قيادتنــا  أن  رحمــة  آل  وأكــد 
وممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيرية 
المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون 
األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبيــة البحرينية ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة ال يدخــرون جهــًدا 
فــي إبــراز المســاهمات الوطنيــة لروادنا 
فــي  والنفيــس  الغالــي  قدمــوا  الذيــن 
تربيــة األجيــال وتنشــئتهم علــى التربية 
وتحقيــق  مواهبهــم  ورعايــة  الصالحــة 
المنجــزات الوطنية التــي أصبحنا اليوم 
نفتخر بها. وأشــار إلى أن تخليد أســماء 

هــؤالء الــرّواد هــو أقل ما يمكــن تقديمه 
ومــا  الوطنيــة  مســاهماتهم  نظيــر  لهــم 
قدموه من تضحيات جســام في تطوير 

مسيرتنا التنموية.
وقــال آل رحمــة إن المغفــور لــه “جاســم 
إســهامات  قــدم  هللا،  رحمــه  المعــاودة” 
فــي  الوطنــي  مشــواره  طــوال  جليلــة 
المحافــل  كافــة  فــي  البحريــن  خدمــة 
التربويــة والرياضيــة والثقافية، مشــيًرا 
 6 عــن  زاد  الرياضــي  مشــواره  أن  إلــى 
لمملكــة  البــار  االبــن  خاللهــا  كان  عقــود 
البحرين وساهم خالل هذا المشوار في 
البحرينيــة، الســيما  بالرياضــة  االرتقــاء 
رياضــة كــرة القــدم حتــى اســتحق لقب 
عميد المدربين البحرينيين حتى وفاته.

إطالق اسم المعاودة على إحدى المنشآت

حقــق فريقــا النويــدرات وســترة نتيجــة الفــوز، على حســاب البحريــن ومدينة 
عيســى علــى التوالي، فــي المباراتين اللتين جمعتهما مســاء أمــس )الخميس(، 
على صالة اتحاد الســلة بأم الحصم، في ختام الجولة األولى لحســاب الدوري 

الفضي.

وفــي المباراة األولى، خرج النويدرات 
حســاب  علــى  مســتحق  بانتصــار 

البحرين بنتيجة 81/64.
وظفــر النويــدرات بــأول نقطتيــن فــي 
مستهل مشــواره بالدوري، فيما حصد 

البحرين نقطة واحدة من الخسارة. 
مطلقــة  أفضليــة  النويــدرات  وســجل 
علــى منافســه، إذ فــاز فــي األشــواط 
 27/14 بـــ25/17،  األولــى  الثالثــة 
و19/18، فيمــا فــاز البحريــن في الربع 

األخير 15/10.
فريــق  تمكــن  الثانيــة،  المبــاراة  وفــي 
ســترة مــن تحقيــق فــوز صعــب علــى 
حساب مدينة عيسى بنتيجة 83/78.

تأخــره  تحويــل  مــن  ســترة  ونجــح 
بنهايــة  فــوز  إلــى  االول  الشــوط  فــي 
ليقتنــص نقطتيــن ثمينتيــن  المبــاراة، 
فيمــا  المســابقة،  فــي  لقائاتــه  بأولــى 
خرج مدينة عيســى بنقطة واحدة من 

الخسارة.
وجائــت بدايــة مدينــة عيســى جيــدة 
بفــوزه فــي الشــوط األول 41/34 بعــد 
أن تفــوق فــي الربعيــن األول والثانــي 
18/12 و23/22، قبل أن يعادل ســترة 
النتيجة في الربع الثالث 61/61 بفوزه 
فــي هذا الربع 27/20، ليواصل طريقه 
نحو الفوز وحســم المباراة بعد أن فاز 

من لقاء النويدرات والبحرينفي الربع األخير أيضا بـ22/17.

تفوقــا على البحريــن والمدينة فــي ختام الجولــة األولى
انتصاران للنويدرات وسترة بـ “فضي السلة”

اللجنة األولمبية

بدأت دائرة المشــاريع باللجنة األولمبية البحرينية التحضير واإلعداد للنســخة السادســة من األولمبياد المدرسي لهذا العام 2019 
وذلك بعقد االجتماع التنسيقي األول مع ممثلي وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة لمناقشة تنظيم الفعالية التي ستقام 

بالتعاون بين اللجنة األولمبية والوزارة.
وخــالل االجتمــاع تــم التأكيــد علــى اعتماد 
يتــم  أن  علــى  وفرديــة  جماعيــة  لعبــة   22
البــدء في التســجيل المبدئي منــذ 17 يناير 
وينتهــي التســجيل 7 فبرايــر المقبــل فيمــا 

سيعقد االجتماع الفني بتاريخ 17 فبراير.
وتــم االتفــاق علــى عــدم الســماح لتســجيل 
العتمــاد  المحــددة  الفتــرة  بعــد  العــب  أي 
جداول المســابقات مباشرة، وسيتم إصدار 
بطاقــة لــكل طالــب وطالبــة مشــاركين فــي 
األولمبيــاد، وســمح بتســجيل 12 العبــا فــي 
8 العبيــن  القــدم مــن بينهــم  مســابقة كــرة 
العبيــن  لتســجيل  والســماح  الملعــب  فــي 
اثنيــن فقــط مســجلين فــي األنديــة، كما تم 
خــالل االجتمــاع اســتعراض جــدول أعمــار 
الالعبين المســموح مشــاركتهم وفقا للفئات 

التعليمية.

وتــم االتفــاق علــى المنشــآت التــي ســتقام 
عليهــا منافســات األولمبياد المدرســي وهي 
الصــاالت الثــالث بمدينة عيســى الرياضية، 
وصالــة مدينــة خليفــة الرياضيــة، وصالتــي 
الدوليــة  البحريــن  وحلبــة   ، الحصــم  أم 

)الســيارات والدراجــات الهوائيــة(، وملعــب 
التنس األرضي بجامعة البوليتكنيك.

وخــالل االجتمــاع قدمــت مريــم عبدالجبار 
مــن إدارة تقنيــة المعلومــات شــرحا مفصــال 
عن كيفية استخدام التسجيل اإللكتروني.

جانب من االجتماع

اعتمــاد 22 لعبــة جماعيــة وفردية والتســجيل 17 يناير
“األولمبية” و “التربية” تستعدان لألولمبياد المدرسي

محمد الدرازي

األهالويات 
والرفاعيات يبحثن 

عن ضم الكأس 
للدوري

غازي آل رحمة



ينّظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة السباق 
الثاني عشــر لهذا الموســم الذي ســيقام على كؤوس وزارة شــؤون الشــباب والرياضة، 

وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. 

وسيشــهد السباق مشاركة 60 جواًدا وسط 
توقعات بأن يشــهد السباق منافسات قوية 
أغلــب  بيــن  المســتويات  تقــارب  فــي ظــل 
الجيــاد المرشــحة للمنافســة خصوًصــا فــي 
المنافســة  يجعــل  ممــا  الكــؤوس  أشــواط 
مفتوحــة علــى جميــع االحتمــاالت، وذلــك 

بدًءا من الشــوط األول الذي ســيقام لجياد 
الدرجــة الرابعــة والمبتدئات “نتــاج محلي” 

مسافة 1400 متر والجائزة 2000 دينار.
ويقام الشــوط الثاني لجياد ســباق التوازن 
والجائــزة  متــر   1200 مســافة  “مســتورد” 

2000 دينار وبمشاركة 12 جواًدا.

وزارة  كأس  علــى  الثالــث  الشــوط  ويقــام 
والمخصــص  والرياضــة  الشــباب  شــؤون 
لجيــاد الدرجة الرابعة والمبتدئات لألفرس 
األصيلــة  العربيــة  البحريــن  خيــل  مــن 
المســجلة فــي “الواهــو” مســافة 1200 متــر 
مســتقيم والجائــزة 2000 دينار وبمشــاركة 

5 جياد.
ويقام الشــوط الرابع لجياد جميع الدرجات 
والمبتدئــات “نتــاج محلــي” مســافة 2400 
 5 وبمشــاركة  دينــار   2000 والجائــزة  متــر 

جياد.

ســباق  لجيــاد  الخامــس  الشــوط  ويقــام 
متــر   1600 مســافة  “مســتورد”  التــوازن 
والجائزة 2000 دينار وبمشاركة 12 جواًدا.
ويقــام الشــوط الســادس علــى كأس وزارة 
شــؤون الشــباب والرياضــة لجيــاد الدرجــة 
األولــى “نتــاج محلــي” مســافة 1600 متــر 

والجائزة 4000 دينار وبمشاركة 5.
ويقــام الشــوط الســابع واألخيــر على كأس 
لجيــاد  والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزارة 
سباق التوازن “مستورد” مسافة 2200 متر 
والجائزة 4000 دينار وبمشاركة 11 جواًدا.

صراع مفتوح في السباق الثاني عشر للخيل

ألغى نادي المحرق مشــاركته في بطولة األندية العربية للرجال والتي من المقرر 
لهــا أن تقــام خــال الفتــرة من 12 لغايــة 24 فبراير المقبل بتونــس. وتلقى االتحاد 
العربــي للكــرة الطائــرة خطابا رســميًا من االتحــاد البحريني يتضمــن اعتذار نادي 
المحرق عن المشاركة في البطولة، ويبدو أن سبب االعتذار يعود إلى عدم حصول 
النادي على الدعم المالي من قبل وزارة شــئون الشــباب والرياضة، خصوصا وأن 
هنــاك توجــه مــن قبل الوزارة إليقاف مشــاركات األندية في البطــوالت الخارجية 

خال الفترة القادمة، إال في حال تغير ذلك القرار الحقا وفقا للظروف.

الرســمية  بالمشــاركة  المحــرق  وتقــدم 
بصفتــه  العربيــة  األنديــة  بطولــة  فــي 
وصيفــا لبطولــة كأس ســمو ولــي العهد 

في الموسم الماضي.
بــأن  “البــاد ســبورت”  علــم  هــذا وقــد 
النادي األهلي حامل لقب بطولة األندية 
و2016   2014 عامــي  فــي  العربيــة 
يتجــه هو اآلخر لإلعتذار الرســمي عن 
لعــدم  المشــاركة فــي البطولــة نتيجــة 
حصولــه علــى الدعم المالــي، مما يعني 
غياب األندية البحرينية عن المشــاركة 
فــي النســخة القادمــة إذا لــم تطــرأ أي 
مســتجدات قادمــة، علمــا بــأن األهلــي 

لغايــة هــذه اللحظــة لم يتقــدم باعتذار 
رسمي عن المشاركة.

ومــن المقــرر أن تجــري قرعــة البطولــة 
يوم السبت المقبل 19 يناير بعد إغاق 
فريقــا   22 واعتمــاد  المشــاركة  بــاب 
يمثلــون 14 بلــدا عربيــا وهــم الترجــي 
األهلــي  تونــس،  مــن  والصفاقســي 
البحريني، المحــرق البحريني )أعتذر(، 
الهال واالتحاد من الســعودية، صحار 
الشــعلة  عمــان،  ســلطنة  مــن  والســام 
وخيبــل مــن اليمــن، الريــان والشــرطة 
الشــرطة والســويحلي مــن  مــن قطــر، 
ليبيــا، الكويــت الكويتــي، غــاز الجنوب 

األردنــي،  موســى  وادي  العراقــي، 
المجمع البترولي الجزائري، ســبيد بول 
اللبنانــي، ســنجل وشــباب جباليــا مــن 

فلسطين، المكناسي المغربي.
تقســيم  علــى  البطولــة  نظــام  وينــص 
الفــرق علــى 4 مجموعــات، ويذكــر أن 
الريــان القطــري هــو حامــل اللقــب فــي 
فــي  اقيمــت  التــي  الماضيــة  النســخة 
التونســي  والترجــي   ،2018 تونــس 
ثانيا، والهال الســعودي ثالثا، والعربي 

القطري رابعا.

ــم ــدعـ ــر الـ ــ ــوافـ ــ ــه بـــســـبـــب عــــــدم تـ ــتـ ـــاركـ ــش ــاء مـ ــ ــغـ ــ ــي يـــتـــجـــه إللـ ــ ــلـ ــ األهـ

المحـرق يعتـذر عـن البطـولـة العـربيـة للطـائـرة

فريق المحرق للكرة الطائرة

الشــباب  لجنــة  رئيــس  نائــب  هنــأت 
والرياضة عضو مجلس النواب زينب 
عبداالمير منتخب البحرين للسيدات 
بمناسبة فوز المنتخب بالمركز الثاني 
ف النســخة السادســة لبطولــة اتحــاد 
غرب آســيا للسيدات لكرة القدم،التي 
اقيمــت تحــت رعايــة رئيــس االتحــاد 
البحرينــي لكرة القدم ســعادة الشــيخ 
علــي بــن خليفة بــن أحمــد آل خليفة، 
ونظمها االتحاد البحريني لكرة القدم 
بالتعــاون مــع اتحــاد غرب آســيا لكرة 
القدم في الفترة -7 15 يناير الجاري، 
وذلــك علــى اســتاد المغفــور لــه بــاذن 
محمــد  بــن  علــي  الشــيخ  تعالــى  هللا 
بــن عيســى آل خليفــة بنــادي المحرق 

الرياضي والثقافي .
وقــد رفعــت النائــب زينــب عبداالمير 
التهاني والتبريكات إلى الشــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة ممثل جالة الملك 
لألعمــال الخيريــة و شــؤون الشــباب 
و  للشــباب  االعلــى  المجلــس  رئيــس 

األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  الرياضــة 
الشــيخ  معالــي  وإلــى  البحرينيــة، 
ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفة رئيس 
اإلتحاد اآلســيوي والى رئيسة اللجنة 
لكــرة  البحرينــي  باإلتحــاد  النســائية 
القــدم الشــيخة حصــة بنــت خالــد آل 
خليفة مشيدة بالمستوى الذي قدمته 
العبــات منتخــب البحريــن للســيدات 
أمــام منتخب اإلردن للســيدات حيث 

قدمت الاعبات مستوًى فني جيد.

عبداألمير تهنئ منتخب السيدات سيدات المبارزة يحققن وصافة آسيا
ــام األردنـــيـــة الــمــجــالــي ــ ــهــائــي أم ــن ــرت فـــي ال ــس لــيــلــى فـــرديـــن خ

حققــت العبــة المنتخــب البحرينــي ليلــى فرديــن المركــز الثاني فــي البطولة االســيوية 
للمبارزة )بنات( التي تستضيفها مملكة البحرين، بعد خسارتها في نهائي البطولة أمام 

الاعبة األردنية رؤى المجالي بنتيجة -15 6.

األول  المركــز  كالتالــي:  النتائــج  وجــاءت 
والمركــز  المجالــي  رؤى  األردنيــة  لاعبــة 
فرديــن  ليلــى  البحرينيــة  لاعبــة  الثانــي 
نــوة  اإلماراتيــة  لاعبــة  الثالــث  والمركــز 
لاعبــة  المكــرر  الثالــث  المركــز  البريكــي 

اإلماراتية شهد خرام.
وعلــى صالــة االتحــاد البحريني لكــرة اليد 
للمبــارزة  اآلســيوية  البطولــة  افتتحــت 
بمشــاركة  الخميــس  أمــس  صبــاح  )بنــات( 
منتخبات )الســعودية، اإلمــارات، البحرين، 
البحريــن  منتخــب  تأهــل  حيــث  األردن( 
متمثــاً  البطولــة  مــن  الثمانيــة  للــدور 
بالاعبــات فاطمــة ضاحــي وليلــى فرديــن 

ودانة السعدون ولولوة الطواش.

حيــث تأهلــت ليلــى فرديــن للــدور النصف 
فــي  زميلتهــا  علــى  فوزهــا  بعــد  النهائــي 
المنتخــب دانــة الســعدون بنتيجــة 15-9، 
بينمــا خرجــت مــن الــدور ذاتــه الاعبتــان 
فاطمة ضاحي بعد خسارتها من اإلماراتية 
شــهد خــرام بنتيجــة 1-15 والاعبــة لولوة 
الطواش بعد خسارتها من الاعبة االردنية 

رؤى المجالي بنتيجة 15-3.
أمــا فــي الــدور النصــف نهائــي وبعــد مبــاراة 
قويــة تأهلت ليلى فردين للدور النهائي بعد 

فوزها على اإلماراتية شهد خرام 15-14.
وفــي الختــام كــّرم راعــي البطولــة رئيــس 
اتحــاد المبارزة الشــيخ إبراهيم بن ســلمان 
آل خليفة الفائــزات بالمراكز الثاثة، حيث 

عبر عن شــكره لاعبات والوفود المشاركة 
فــي البطولة اآلســيوية بمســتواهم الراقي 
لهــم  ــا  متمنيًّ بــه  ظهــروا  الــذي  والعالــي 

التوفيق والنجاح في البطوالت القادمة.

ســتنطلق  إذ  اليــوم،  البطولــة  وتتواصــل 
العاشــرة  الســاعة  عنــد  األوالد  مســابقات 
صباًحــا بإقامة المنافســات الفردية لســاح 

االبيه.

جانب من التتويج

اتحاد المبارزة

الجمعة 18 يناير 2019 
12 جمادى األولى 1440 17

تحــت رعايــة ممثــل جالة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب، رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة، رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية، الرئيس الفخري لاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، تنطلق 
صبــاح اليــوم الجمعــة منافســات بطولــة ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفــة النائب األول لرئيــس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضة، رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى، قائد إســطبات الخالدية للقدرة بإقامة ســباق 40 كيلومتًرا تأهيلي محلي 
وسباق 80 كيلومتًرا دولي ومحلي عند الساعة السابعة صباًحا، وسيقام الفحص البيطري األولي لسباق للعموم لمسافة 120 
الســاعة 12.30 ظهــًرا ويمتــد حتــى الســاعة الواحدة والنصف ظهــًرا بقرية البحرين الدولية لســباقات القــدرة، على أن ينطلق 

السباق في تمام الساعة السابعة من صباح يوم غٍد )السبت(.

وسيشارك سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفــة فــي ســباق بطولــة ســموه للقدرة 
لمســافة 120 كيلــو متًرا الــذي من المقّرر 

أن ينطلق صباح يوم غٍد السبت.
المختلفــة  اإلســطبات  فرســان  وكان 
قــد اســتعدوا بشــكل مكثــف فــي الفتــرة 
فــي  قوتهــم  بــكل  للمشــاركة  الماضيــة 
حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو  بطولــة 
تنطلــق  أن  والمقــّرر  للقــدرة  خليفــة  آل 

منافســاتها صباح يوم غٍد الجمعة بقرية 
يــوم  وحتــى  للقــدرة  الدوليــة  البحريــن 
الســبت، حيــث ينتظر أن يشــهد الســباق 
الجيــد  لاســتعداد  نظــًرا  ــا  قويًّ تنافًســا 
والنتائج المتميزة التي أحرزها الفرسان 
فــي البطولتيــن الماضيين بطولة افتتاح 

الموسم وبطولة العيد الوطني.
لبطولــة  الخاصــة  االســتعدادات  وعــن 
العيــد الوطنــي للقــدرة أوضــح الفــارس 

محمــد الخاطــري مــن اســطبل األصايــل 
أنهم استعدوا بشكل جيد للبطولة وقال 
“اســتعداداتنا لبطولة ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة جيدة، فقــد حرصنا 
علــى التدريــب مــن أجــل تحقيــق أفضل 
ا أطمح أن أحافظ على  النتائج، شــخصيًّ
اللقــب وبعــد النتائــج الطيبــة والمشــرفة 
فــي بطولة العيد الوطني الماضية، نحن 
جاهزيــن للبطولــة، لله الحمــد المعنويات 

عالية وسأســعى للحفــاظ على لقب هذه 
البطولة الذي حققناه العام الماضي”.

أن  البيطريــة  اللجنــة  رئيــس  وأشــار 
ســباقات القــدرة بــدأت من فتــرة طويلة 
اإلســطبات  فــإن  لــذا  البحريــن  فــي 
الخيــل  ومــاك  والفرســان  والمدربيــن 

كافيــان  ووعــي  ودرايــة  خبــرة  لديهــم 
المســابقات  هــذه  لمثــل  الخيــل  لتجهيــز 
اآلبــاء  رياضــة  فهــي  والمنافســات 

واألجداد.
وأقيــم بقريــة البحريــن الدوليــة للقــدرة 
المشــاركة،  للجيــاد  البيطــري  الفحــص 

حيــث يترأس اللجنــة البيطرية الدكتور، 

وشــهد الفحــص البيطــري تعاوًنــا كبيــًرا 

ســاهم  الــذي  األمــر  الفرســان  قبــل  مــن 

بشــكل كبير في تســهيل عمليــة الفحص 

واالنتهاء منها في الوقت المحدد.

اللجنة اإلعالمية

غـًدا انطـالق بطـولـة خـالـد بـن حمـد للقـدرة

جانب من الفحص البيطري

منافسات قوية يشهدها سباق اليوم

حسن علي

نادي راشد للفروسية

مشاركة 
واسعة... 

واليوم السباق 
التأهيلي 
والفحص 
البيطري

زينب عبداألمير
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تقرر أن يالقي منتخبنا الوطني األول لكرة القدم نظيره الكوري الجنوبي في منافسات 
دور الـ 16 لكأس آســيا 2019 التي تســتضيفها دولة اإلمارات العربية المتحدة حتى 1 

فبراير المقبل.

ومع نهاية مباريات دور المجموعات أمس، 
فــإن منتخبنــا وبعد تأهلــه من ضمن أفضل 
أصحــاب المركــز الثالــث فــي المجموعات، 
الجنوبيــة  فإنــه ســيالقي منتخــب كوريــا 
بطــل المجموعــة، وذلك في مباراة ســتقام 
ينايــر   22 الموافــق  المقبــل  الثلثــاء  يــوم 

الجاري على استاد راشد في إمارة دبي.
وســتقام المبــاراة عنــد 5 عصــرا بتوقيــت 

اإلمارات )4 عصرا بتوقيت البحرين(.
وفــي بقيــة جــدول مباريــات ثمــن النهائي، 
فــإن المباريــات ســتكون كاآلتي:تايلنــد مع 
الصين، إيران مع عمان، األردن مع فيتنام، 
اليابــان مــع الســعودية، قطــر مــع العــراق، 
اإلمــارات مــع قيرغزســتان، وأســتراليا مــع 

أوزبكستان.

األحمر يواصل التدريبات

واصــل منتخبنا الوطنــي األول لكرة القدم 
مــن   16 الـــ  لــدور  اإلعداديــة  تحضيراتــه 

منافسات كأس آسيا 2019.
علــى  أمــس  تدريــب  المنتخــب  وخــاض 
الملعب الفرعي التابع لنادي الشــارقة، وهو 
الثانــي للمنتخــب بعــد يــوم الراحــة الــذي 
منحــه الجهــاز الفنــي لالعبيــن بعــد مبــاراة 
للمجموعــة   3 الجولــة  إطــار  ضمــن  الهنــد 
األولــى، والتــي فــاز فيهــا منتخبنــا بهــدف 

دون رد وتأهل من خاللها إلى دور الـ 16.
المنتخــب،  مــدرب  أمــس  مــران  وقــاد 
والطاقــم  ســكوب  ميروســالف  التشــيكي 
المعــاون، وذلك بحضور جميــع الالعبين الـ 
23 الموجوديــن في قائمــة المنتخب وهم: 

سيد شبر علوي، عبدالكريم فردان، يوسف 
حبيــب، ســيد رضــا عيســى، أحمــد ميــرزا، 
أحمــد جمعــة، أحمد عبدهللا، وليــد الحيام، 
حمــد  بوغمــار،  أحمــد  باقــر،  مهــدي  ســيد 
شمســان، عبدالوهــاب علي، كميل األســود، 
مــدن،  علــي  حــرم،  علــي  الشــيخ،  جاســم 
مهدي حميدان، ســيد ضياء ســعيد، محمد 
مرهــون، جمــال راشــد، محمــد الرميحــي، 

عبدهللا يوسف وسامي الحسيني.
واشتمل المران على جوانب بدنية وأخرى 

فنية.
وخــاض الالعــب عبدهللا يوســف تدريبات 
انفراديــة خــالل مــران أمــس؛ لمعاناتــه من 

إصابة بسيطة.
البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  نائــب  وشــهد 
لكــرة القــدم للشــؤون الفنية ورئيــس لجنة 
آل  ســلمان  بــن  خالــد  الشــيخ  المنتخبــات 
يــوم  الوطنــي،  المنتخــب  مــران  خليفــة، 
أمــس، والــذي أقيــم علــى الملعــب الفرعــي 

التابع لنادي الشارقة.
وتابــع الشــيخ خالــد بــن ســلمان آل خليفة، 
إمــارة  فــي  للمنتخــب  األخيــر  التدريــب 
الشارقة، وذلك قبل انتقال المنتخب اليوم 
إلــى إمــارة دبــي؛ اســتعدادا لمبــاراة دور الـــ 
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ســجل منتخبنــا الوطنــي ظهــورا إيجابيــا 
دور  ضمــن  األخيــرة  الهنــد  مبــاراة  خــالل 
المجموعــات، والتــي تأهــل مــن خاللها إلى 

ثمن نهائي كأس آسيا 2019.

واســتحوذ منتخبنا الوطني على مجريات 
المباراة والكرة بنسبة 56 %، متفوقا بذلك 

على المنتخب الهندي.
وتفوق منتخبنا على مســتوى التســديدات 
التي بلغت 21 تسديدة بينها 10 في مجال 
المرمى، كما حصل المنتخب على 12 ركلة 
ركنية، فيما حصل منتخب الهند على ركلة 

كنية وحيدة.

“األحمر” يالقي كوريا الجنوبية في دور الـ16
ــي ــ مـــنـــتـــخـــبـــنـــا يـــــواصـــــل تــــدريــــبــــاتــــه ويـــنـــتـــقـــل الـــــيـــــوم إلـــــــى دب

اتحاد الكرة

حصــد منتخــب قطــر الفــوز الثالــث على التوالي وحســم الصدارة بعــد فوزه على الســعودية 0-2 يوم الخميس على ســتاد 
مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، ضمن الجولة الثالثة واألخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في كأس اسيا 2019 

باإلمارات.

الفــوز  هدفــي  علــي  المعــز  وســجل 
للمنتخب القطري في الدقيقتين 45+1 

و80 من عمر اللقاء.
ذات  ضمــن  الثانيــة  المبــاراة  وشــهدت 
فــوز  أيضــًا  الخميــس  يــوم  المجموعــة 
لبنــان علــى كوريــا الشــمالية 1-4 علــى 

ستاد مدينة الشارقة.
وتصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة 
ثــالث  مــن  كاملــة  نقــاط   9 برصيــد 
مباريــات، مقابل 6 نقاط للســعودية و3 

للبنان وال شيء لكوريا الشمالية.
والســعودية  قطــر  منتخــب  وحصلــت 
علــى بطاقتــي التأهل المباشــر إلى دور 
الـــ16، فــي حيــن أخفــق منتخــب لبنــان 

الحصــول  فــي  النظيــف  اللعــب  بفــارق 
المخصصــة  البطاقــات  إحــدى  علــى 
علــى  الحاصلــة  المنتخبــات  ألفضــل 

المركز الثالث.
منتخــب  يلتقــي  الـــ16  دور  وفــي 
الســعودية مــع اليابان أولــى المجموعة 
السادســة، فــي حيــن تتقابــل قطــر مــع 

العراق ثاني المجموعة الرابعة.
علــى  الســعودية  منتخــب  وســيطر 
المجريــات فــي بدايــة المبــاراة، ولكــن 
دون خطورة فعلية على المرمى، حيث 
لصالــح  الخطــرة  الفــرص  أولــى  كانــت 
قطــر إثر ركلة ركنيــة ارتدت فيها الكرة 
ليتابعهــا  الجــزاء  منطقــة  حافــة  علــى 

بوعــالم خوخــي بكــرة مقصيــة تصــدى 
لهــا الحــارس محمــد العويــس قبــل أن 
يتدخل الدفاع الســعودي ويبعد الخطر 
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ورد منتخــب الســعودية عبــر انطالقــة 
اليمنــى  الجهــة  فــي  الشــهري  يحيــى 
ليقتحم منطقة الجزاء ويرســل تمريرة 
باهبــري  هتــان  إلــى  وصلــت  عرضيــة 
ليسدد على الطاير فوق العارضة )20(.

ثم ضاعت فرصة ثانية بعدما تابع فهد 
المولــد تمريرة طويلــة خلف المدافعين 
من يحيى الشــهري، قبل أن يســدد كرة 

ارتدت من القائم )22(.
الحــارس  تألــق   42 الدقيقــة  وفــي 

التصــدي  فــي  العويــس  الســعودي 
لضربــة جــزاء نفذهــا حســن الهيدوس، 
واحتســبت نتيجــة تعــرض المعــز علــي 
لإلعثــار داخــل المنطقــة مــن قبــل علــي 

البليحي.
الفرصــة  هــذه  علــي  المعــز  وعــوض 

هــدف  بتســجيل  القطــري  للمنتخــب 
تمريــرة  اســتقبل  عندمــا  التقــدم 
عبدالعزيــز حاتــم التــي مــرت مــن بيــن 
مدافعيــن ســعوديين، ليواجــه المرمــى 
بوضع انفراد ويســدد دون مضايقة في 

الشباك )45+1(.

منتخــب  عــاد  الشــوط  انطــالق  ومــع 
الســعودية ليضغــط مــن جديــد، فســدد 
هتــان باهبــري محاولة من قــوs منطقة 
أحضــان  فــي  مباشــرة  ذهبــت  الجــزاء 

الحارس سعد الشيب )49(.
واســتمر الســيناريو بعد ذلــك من خالل 
ضغط ســعودي، مع تركيز منتخب قطر 
علــى اإلغــالق الدفاعي وشــن الهجمات 

المرتدة.
واضــاف منتخــب قطــر الهــدف الثانــي 
فــي الدقيقــة 80 إثر ركلــة ركنية نفذها 
عبدالعزيز حاتــم وارتقى لها المعز علي 
مــن بيــن المدافعين ليضع الكرة برأســه 

في المرمى.
ولــم تشــهد الدقائــق المتبقية أي فرصة 
خطرة على المرمى باســتثناء تســديدة 
حســين المقهــوي التي أبعدهــا الحارس 

سعد الشيب إلى جانب الملعب )83(.

وكاالت

قطر تحصد العالمة الكاملة بالفوز على السعودية

المعز علي

من تحضيرات منتخبنا  مدرب منتخبنا سكوب
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بعد 23 عاما تعود اإلمارات إلى استضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للمرة الثانية 
فــي 2019 بعدمــا اســتضافت النســخة األولــى 1996 والتي شــهدت بلــوغ منتخبها إلى 
النهائــي لــوال خســارته مــن الســعودية فــي النهائــي. ومع مــرور حوالــي اســبوعين على 
الحــدث اآلســيوي وقــرب انتهــاء الجولــة الثالثــة مــن الــدور التمهيــدي فــإن اإلمــارات 
وبشــهادة الجميــع اســتطاعت أن تبهــر العالــم باســتضافة رائعــة ومتميــزة مــن جميــع 
النواحــي، لتثبــت قدرتهــا على اســتضافة أحــداث رياضية وكروية علــى وجه التحديد 

أضخم وأكبر.

الــذي أطلقــت   2019 العــام الجــاري  وفــي 
“عــام  بعــد  التســامح”  “عــام  الدولــة  عليــه 
زايد” في 2018 فإن كل الوفود اآلســيوية 
بالتقديــر  آســيوية حظيــت  دولــة   24 مــن 
واالحتــرام وكــرم الضيافــة وســط ارتيــاح 
وســعادة كبيــرة مــن قبل الجميــع بالتواجد 

في دار زايد..
“البالد سبورت” يستعرض في هذا التقرير 
أبــرز مقومــات النجــاح البــارزة الســتضافة 

دولة اإلمارات لبطولة كأس آسيا.

جودة المالعب

تــم اختيــار ثمانيــة مالعــب فــي أربــع مــدن 
إماراتيــة وهــي أبوظبــي ودبــي والشــارقة 
البطولــة،  مباريــات  الســتضافة  والعيــن 
والمالعــب التــي تــم اختيارهــا هــي مالعب 
جميلة وجذابة وتستوعب أعداد جيدة من 
الجماهير وتتوفر فيها جميع وسائل الراحة 
وانسيابية الحركة، أكبرها ستاد مدينة زايد 
الرياضية في العاصمة أبوظبي والذي شهد 
حفــل االفتتاح ويســتوعب 43 ألف متفرج، 
ل  يتســع  الــذي  الشــارقة  ســتاد  واصغرهــا 
11 ألــف متفــرج تقريبــا، ومعظــم المالعــب 
تتســم بالجمــال وروعــة التصميــم وبعضهــا 
المالعــب  وإضائتهــا  جمالهــا  فــي  يضاهــي 
األوروبيــة التي تشــعرك بالمتعة والســعادة، 
وهــو مــا يعكــس البنيــة التحتيــة الرياضيــة 
تجعلهــا  والتــي  اإلمــارات  لدولــة  المتميــزة 
قــادرة علــى كبــرى البطــوالت الكروية، وقد 
كسبت اإلمارات الرهان باستضافة البطولة 

بمشاركة 24 منتخبا ألول مرة.

القرب الجغرافي وسهولة التنقل

وأكثــر ما يميز النســخة الحاليــة هو القرب 
الجغرافــي بين مالعــب البطولة في المدن 
األربع وعدم الحاجة إلى استخدام وسائل 
النقــل الجــوي واالكتفاء بمواصــالت النقل 
البــري، حيــث أن القــرب بيــن المالعب أدى 
إلــى ســهولة تنقــل الجماهيــر فــي مختلــف 
أنحاء المدن اإلماراتية بكل سالسة ويسر، 

ومــن دون تكلفــة ماليــة باهظــة علــى غرار 
استراليا على سبيل المثال التي احتضنت 

النسخة الماضية.
العاصمــة  مــن  األبعــد  المســافة  وكانــت 
أبوظبــي إلــى مدينــة العيــن التــي تحتضن 

ستاد خليفة بن زايد الدولي وكانت الوقت 
المســتغرق من العاصمة إلــى العين حوالي 
ساعة ونصف تقريبا فيما التنقل بين باقي 
المــدن يســتغرق مــا بين ســاعة إلى ســاعة 
وربع بالسيارة لكنه يصل إلى أكثر من ذلك 
بالباص وفي أوقات الذروة واالزدحامات.

الكوادر البشرية اإلماراتية

معظــم المتطوعيــن والعاملين فــي اللجان 
وتخصصاتهــا  مهامهــا  بمختلــف  المنظمــة 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  أبنــاء  مــن  هــم  
المتحدة، فمن يســتقبلك فــي المالعب هم 

مــن أبناء الوطن من كال الجنســين والذين 
مــودة  بــكل  اســتضافتك  علــى  يحرصــون 
وترحــاب وبســعادة بالغة، مــع وجود بعض 
الجاليــات العربيــة واألجنبية بنســبة قليلة 
فــي العمليــات التنظيمية، مــع تواجد لكادر 
االتحاد اآلســيوي في النواحــي التنظيمية 

واللوجستية المتعلقة باالتحاد ذاته.
قلــب  فــي  اإلماراتــي  المواطــن  تواجــد 
الحــدث ومســاهمته الفاعلة تؤكد ما تتميز 

به اإلمارات من كوادر بشرية مؤهلة.

دولة في دول عدة 

وأنــت فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
تتابع منافسات كأس آسيا تشعر بأنك تعيش 
فــي عــدة دول داخــل دولــة فــي ظــل تعــدد 
الثقافات والعادات والتقاليد وحتى اللهجات 
بيــن كل إمارة وإمارة، حيث أن الحضور في 
أبوظبي بطابعها العمراني الجذاب وشوارعها 
الواســعة وهدوئهــا يختلــف عــن التواجد في 
دبــي التــي تعج بصخــب الســيارات والمباني 
التجاريــة  والمجمعــات  الشــاهقة  واألبــراج 
المنتشــرة فــي األرجــاء، كمــا أن التواجد في 
الشارقة بطابعها اإلسالمي والتراثي يختلف 
بحدائقهــا  تتميــز  التــي  العيــن  مدينــة  عــن 
واســواقها الشــعبية، وهــو مــا يعطــي انطباع 
لدى المشجع بأنه يعيش في عدة دول داخل 
دولة واحدة رغم ما تعيشــه البالد من اتحاد 

بين مختلف إماراتها.

من مباريات كأس آسياتميز رائع لإلمارات في استضافة كأس آسيا 2019

الجماهير وجدت سهولة في التنقل بين المدن اإلماراتيةسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد وإنفانتينو في حفل االفتتاح

تميز رائع لإلمارات في استضافة كأس آسيا 2019
ــة ــروي ــك ــر األحـــــــداث ال ــبـ ــة أكـ ــاف ــض ــت ــة الس ــ ــدول ــ ــة تـــؤهـــل ال ــي ــم ــال مـــاعـــب ع
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القرب بين المالعب 
ميزة تفوقت 

بها على نسخة 
استراليا

الكوادر الوطنية 
حاضرة.. والتنقل 

بين اإلمارات له 
متعة خاصة

حسن علي من أبوظبي

ملعب مدينة زايد الرياضية الذي احتضن حفل االفتتاح



أعلــن نــادي توتنهــام، رســميا عــن رحيل 
إلــى  البلجيكــي موســى ديمبلــي  العبــه 
فريــق جوانجزهــو آر أنــد إف، الصينــي 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية الجارية.
ســبورتس”  “ســكاي  شــبكة  وذكــرت 
علــى  وافــق  توتنهــام  أن  اإلنجليزيــة 
البلجيكــي  الوســط  العــب  رحيــل 
مــع  عقــده  نهايــة  اقتــراب  بســبب 
الســبيرز، والــذي ســينتهي فــي يونيــو 
المقبــل، حيــث تلقــى النــادي عرضيــن 
مــن الــدوري الصينــي األول مــن بكين 
جــوان، لكــن البلجيكــي فضــل العرض 
أنهــى  الــذي  جوانجــزو،  مــن  الثانــي 

الموسم الماضي في المركز العاشر.
عــن  اإلعــالن  اآلن  حتــى  يتــم  ولــم 

تفاصيل تلك الصفقة.  
وقــال ديمبلــي بعــد رحيله: “اكتســبت 
خبــرة رائعــة هنــا، ســأرحل وأنــا أحمل 
مشــاعر مذهلــة، أنــا أعشــق حقــا هــذا 
النادي، الذي أصبح جزءا من عائلتي”.

وانضــم ديمبلــي فــي 2012 إلــى توتنهــام 
قادما من فولهام، حيث خاض 250 مباراة 

بقميص السبيرز، وسجل 10 أهداف.

مدرب جديد
حســم ريال مدريد اإلســباني، موقفه من إمكانية اســتمرار األرجنتيني ســانتياجو 

سوالري كمدير فني للفريق الملكي في الموسم المقبل.

عبــر  اإلســبانية  “كواتــرو”  قنــاة  وذكــرت 
لــن  ســوالري  أن  اإللكترونــي،  موقعهــا 
يتواجد كمدرب لريال مدريد في الموسم 
الجديد، وسيرحل بنهاية الموسم الجاري، 
يونيــو  قبــل  “كارثــة”  أي  تحــدث  لــم  مــا 

المقبل، بسبب عدم االقتناع بمستواه.
أن  مدريــد  ريــال  إدارة  مجلــس  ويــرى 
النــادي الملكــي يحتاج إلى مــدرب جديد 
الموســم  فــي  الفريــق  مشــروع  يقــود 

الجديد.
مدريــد  ريــال  تدريــب  ســوالري،  وتولــى 

خلًفــا  الموســم،  لنهايــة  مؤقتــة  بصفــة 
للمقــال جوليــن لوبيتيجــي، وحصــد لقب 
كأس العالــم لألنديــة الشــهر الماضــي في 

اإلمارات.
فرصــة  يمتلــك  مدريــد،  ريــال  يــزال  وال 
المنافســة علــى ألقاب الليجــا وكأس ملك 

إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.
الرابــع  المركــز  مدريــد،  ريــال  ويحتــل 
بجدول ترتيب الدوري اإلســباني برصيد 
33 نقطــة، بفــارق 10 نقــاط عــن المتصدر 

برشلونة، بعد مرور 19 جولة.

كـريستيـانـو الحـاسـم

وكاالت

سلطت الصحف اإلسبانية، الصادرة أمس الخميس، 
الضوء على خسارة ريال مدريد ضد ليجانيس ضمن 

منافسات كأس ملك اسبانيا.
وكتبت صحيفة “ماركا”:  “ريال مدريد يتأهل لكن 

ظهر بصورة سيئة مرة أخرى”.
واستكملت: “الخسارة العاشرة هذا الموسم، وأكثر 

من المباريات التي خسرها الفريق الموسم الماضي 
بأكمله )9(”.

الجمعة 18 يناير

الدوري االسباني
الجولة 20

االفيسخيتافي 23.00

الدوري األلماني
الجولة 18

بايرنهوفنهايم 22.30

الدوري الفرنسي
الجولة 21

اميانليل 22.45

احتفت الصحف اإليطالية الصادرة أمس الخميس، بفوز يوفنتوس بلقب السوبر المحلي 
على حساب ميالن، بهدف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم البيانكونيري.

وعنونــت صحيفة “الجازيتا ديللو ســبورت”: 
“يوفنتــوس يفــوز 0-1 ويتــوج بطــالً للســوبر 
كريســتيانو  الســعودية..  فــي  اإليطالــي 
رونالدو حاسم ضد فريق ميالن الجيد: أول 

بطولة له مع البيانكونيري”.
غيــر  معاملــة  غاضــب:  “جاتــوزو  وأضافــت 
متكافئــة. وهيجوايــن وداًعــا وداًعــا، بياتيك 

يصل: البيبيتا من الحمى إلى ساري”.
ديللــو  “كوريــري  صحيفــة  خرجــت  فيمــا 
سبورت” بعنوان: “لقب السوبر اإليطالي رقم 
8 ليوفنتــوس: رونالدو حاســم.. ميالن ُيهزم 
0-1، إنهــا البطولــة العاشــرة ألليجــري: اآلن 

دوري أبطال أوروبا”.
وتابعــت “جاتــوزو غاضــب: إذا كانــت لدينــا 
اســتخدامها.  علينــا  يجــب  الفيديــو،  تقنيــة 
بينمــا  تشيلســي  مــن  يقتــرب  وهيجوايــن 

بياتيك إلى ميالن”.
وأضافــت: “أنيلي يمنح الموافقة لإلعارة لذا 

يمكــن لهيجوايــن االنضمــام إلــى ســاري فــي 
لنــدن، والبولنــدي بياتيــك ســيحل محله في 
الروسونيري”. وأكملت: “مودريتش إلى إنتر، 
البــاب مفتــوح.. وفكــرة نابولــي، أنشــيلوتي 
هــو  فميرانــدا  رومــا،  أمــا  خاميــس..  يدعــو 

الهدف الرئيسي”.
ســبورت”:  “توتــو  صحيفــة  وعنونــت 
بطولــة  أول  ويوفنتــوس..  “كريســتيانو 
بالنســبة  البيانكونيــري:  بقميــص  لرونالــدو 
والعاشــرة   ،28 رقــم  البطولــة  هــي  للــدون 
ألليجــري مــع يوفنتــوس، الــذي حصــل علــى 

البطولة الثامنة من السوبر”.
وأضافــت “ميــالن ينهــي اللقاء بـــ 10 العبين 
هيجوايــن  ومشــكلة  كيســي..  طــرد  بعــد 
تتزايد: غاب عن ضربة البداية بســبب حمى 
طفيفــة، ونــزل كبديــل فــي الدقائــق األخيرة 
ويبــدو أنه عصبي بشــكل متزايــد، اآلن على 

غالف الجازيتا ديللو سبورتأبواب تشيلسي”.

وكاالت

وكاالت

وكاالت

رحيل ديمبلي

يبدأ بايرن ميونخ، محاوالته لالنقضاض على المتصدر بوروسيا دورتموند، بمواجهة صعبة 
أمام مضيفه هوفنهايم، اليوم الجمعة، مع بداية منافسات الدور الثاني من الدوري األلماني.

ويبتعد بايرن ميونخ، الوصيف، عن بوروسيا 
دورتمونــد بفــارق 6 نقــاط، ولكــن بعــد الفــوز 
بآخــر 5 مباريــات قبــل بــدء العطلة الشــتوية، 
عقــب أزمة مؤقتــة، لم يتخل الفريق البافاري 

عن آمله في انتزاع اللقب.
وقــال نيكــو كوفاتــش مــدرب بايــرن ميونــخ 
“نبتعــد بفــارق 6 نقــاط عــن الصــدارة، يجــب 
علينــا أن نعــوض هــذا الفــارق. المبــاراة أمــام 

هوفنهايم مهمة للغاية، ونحن نتطلع إليها”.
وأضاف “نريد البناء على آخر خمس مباريات 
لنــا فــي 2018، وأن نحــاول اصطحــاب هــذه 
التجربــة اإليجابيــة معنا لنتمكن مــن الحفاظ 

على انتصاراتنا وأن نبني الثقة المطلوبة”.
ويحتــل هوفنهايم، المركز الســابع برصيد 25 
نقطــة، ويســعى الحتــالل أحــد المراكــز التــي 
تضمن له المشــاركة في البطــوالت األوروبية 

الموسم المقبل.
فــي  هوفنهايــم  عــن  ناجلســماتن  ويرحــل 
الصيف المقبــل لتدريب اليبزيج، الذي يحتل 

المركــز الرابــع، والــذي ســيكون أول منافســي 
دورتموند في الدور الثاني السبت.

الرياضــي  المديــر  زورك  مايــكل  وقــال 
وضــع  مــن  نخــرج  أن  “يجــب  لدورتمونــد 

التدريب وندخل في المعركة”.
عندمــا  باللقــب  دورتمونــد  تــوج  مــا  ودائمــا 
تصــدر جدول الترتيــب في النصف األول من 
الموسم، ولكن الفريق ال زال يرفض الحصول 

على لقب المرشح األبرز لنيل اللقب.
ولعــب بوروســيا دورتموند بشــكل مذهل في 
الــدور األول مــن هــذا الموســم، حيــث خســر 
مباراة واحدة فقط من 17 مباراة بفضل تألق 
العبيــن أمثــال القائــد ماركو رويــس وجادون 

سانشو وباكو ألكاسير.
ولكن الفريق ال زال يعاني من مشاكل دفاعية، 
خاصــة وأن دان أكســيل زاجــادو ليــس جاهز 
للعب باإلضافة الســتبعاد مانويل أكانجي من 

المباراة بسبب مشاكل في الفخذ.
بوروســيا  يحــل  آخــر،  جانــب  علــى 

مونشــنجالدباخ، ضيًفــا علــى بايــر ليفركوزن، 
علــى  الحفــاظ  فــي  فولفســبورج  يأمــل  كمــا 
قــوة الدفــع التي جعلت الفريــق يحتل المركز 

الخامس، عندما يحل ضيفا على شالكه.
ويلتقــي شــتوتجارت، صاحب المركــز الثالث 
آينتراخــت  ويلعــب  ماينــز،  مــع  القــاع،  مــن 
فرانكفــورت مع فرايبــورج، وهانوفر، صاحب 
المركــز الثانــي مــن القــاع، مــع فيــردر بريمــن، 

وأجوسبورج مع دوسلدورف.

بايرن يسعى للفوز السادس على التوالي

اختبار صعب

sports@albiladpress.com
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وكاالت

نتقــد هانــز يواكيــم إيكــرت، الرئيــس الســابق للجنة األخــالق باالتحاد 
الدولــي لكــرة القــدم )فيفا(، مســاعي زيادة عدد المنتخبات المشــاركة 

في مونديال 2022 من 32 إلى 48 فريقا.

كمــا أبــدى إيكــرت عــدم ســعادته 
إزاء القضايا األخالقية في الفيفا 

في الوقت الراهن.
علــى  أنــه  إلــى  إيكــرت  وأشــار 
األرجــح “الســبب الوحيــد لزيــادة 
عــدد المنتخبات يرجع إلى الرغبة 
فــي حصــد مزيــد من األمــوال من 

حقوق البث التلفزيوني”.
إنفانتينــو  جيانــي  ويتطلــع 
مســألة  لحســم  الفيفــا  رئيــس 
فــي  المشــاركة  المنتخبــات  عــدد 
اجتمــاع  خــالل  مــن  المونديــال 
االتحــاد الدولــي الــذي يعقــد فــي 

ميامي في مارس المقبل.
كمــا يســعى إنفانتينــو مــن خــالل 
اجتمــاع ميامــي لوضــع الرتــوش 

إجــراء  مقتــرح  علــى  األخيــرة 
تعديــالت كبــرى علــى كأس العالم 
لألنديــة في اتفــاق تبلغ قيمته 25 
مليــار دوالر، كمــا يســعى لحســم 
الملــف المتعلــق بتأســيس بطولــة 
وكذلــك  العالمــي،  األمــم  دوري 
للفيفــا  الرئيســية  الحقــوق  بيــع 
لمســتثمرين لــم يتــم الكشــف عــن 

هويتهم.
وتــم اســتبدال إيكــرت وكورنيــل 
بوربيلــي رئيــس غرفــة التحقيــق 
مايــو  فــي  األخالقيــات،  بلجنــة 
ســكوريس  محلهمــا  وحــل   2017
وماريــا كالوديــا روخــاس، وهــي 
كولومبية ال تجيد تحدث اللغتين 

اإلنجليزية والفرنسية.

مونديال 2022

وكاالت

سجل نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن أكثر من 50 نقطة للمباراة الثانية تواليا، لكن فريقه خسر على 
أرضه أمام بروكلين نتس 145-142 بعد التمديد في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.

وبعد يومين من تسجيله 57 نقطة 
فــي ســلة ممفيــس غريزليــز، نجح 
أفضــل العب في الموســم الماضي 
المبــاراة  فــي  نقطــة   58 بتســجيل 
ضــد نتــس، وبــات أول العــب منــذ 
ديســمبر 2017، يســجل أكثــر مــن 
50 نقطة في مباراتين متتاليتين.

ولــم  نــادرا،  األمــر  هــذا  ويبقــى 
يتحقــق إال خمــس مــرات فــي آخر 
ســجل  عندمــا  إحداهــا  عامــا،   30
كوبــي براينت نجم لوس أنجليس 
ليكــرز الســابق أكثــر مــن 50 نقطــة 
فــي  متتاليــة  مباريــات  أربــع  فــي 

 مارس 2007.
وهــي المبــاراة الـــ 18 تواليــا التــي 
يتخطــى فيهــا هاردن حاجــز الـ 30 

نقطــة، وهــو مــا لم يتحقــق منذ أن 
نجــح في ذلــك أيلجيــن بايلور في 
موســم 1962-1961 مع ليكرز. أما 
األسطورة ويلت تشــامبرالين فهو 
األفضــل مع 65 مباراة متتالية في 
موســم 1962-1961 أيضــا لكن مع 

فيالدلفيا سفنتي سيكسرز.
وقاد الفرنســي رودي غوبير فريقه 
الخامــس  الفــوز  الــى  جــاز  يوتــا 
تواليــا علــى حســاب مضيفه لوس 
أنجليــس كليبيــرز 109-129، بعــد 
أن سجل “دابل دابل” )اكثر من 10 

في فئتين إحصائيتين من الخمس 
األساسية( للمرة الـ 37 هذا الموسم 
23 نقطــة و22 متابعــة، فيمــا  مــع 
ســجل زميله دونوفان ميتشــل 28 

نقطة.
وحقــق يوتــا الفوز الســابع في آخر 
فــي  موقعــه  وعــزز  مباريــات،   8
المركــز الثامــن، األخير المؤهل في 
نهاية الموسم المنتظم الى األدوار 
اإلقصائيــة )بــالي أوف( بعدما رفع 
 21 25 فــوزا مقابــل  إلــى  رصيــده 
متقدما على ليكرز )24 مقابل 21(.

وحقق غولدن ستايت ووريرز بطل الموسمين الماضيين فوزه  «
السادس تواليا بتغلبه على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 147-140 

بفضل ستيفن كوري )41 نقطة( وكيفن دورانت )30 نقطة مع 15 
متابعة( ودرايموند غرين )17 نقطة و14 تمريرة حاسمة(.

58 نقطـة ال تكفـي
وكاالت

حققــت الرومانية ســيمونا هاليب المصنفة أولــى في العالم ووصيفة 
بطلــة العــام الماضــي، الخميــس فــوزا صعبــا علــى األميركيــة صوفيــا 
كينين 3-6 و7-6 )7-5( و4-6 وبلغت الدور الثالث من بطولة استراليا 
المفتوحــة لكــرة المضــرب. واحتاجــت هاليــب الى أكثر من ســاعتين 
ونصف لتخطي منافستها مستفيدة من قلة خبرة األميركية المصنفة 
37 والتــي فرطــت بنقــاط ســهلة الســيما عندما كانت قريبة من كســر 

إرسال الرومانية أكثر من مرة في المجموعة الثالثة الحاسمة.
وكانــت هاليــب )27 عامــا( تتجه لتحقيق فوز ســهل في الــدور الثاني 
من أولى بطوالت الغراند ســالم األربع الكبرى، بعد أن فازت بســهولة 

بالمجموعة األولى وتقدمت في الثانية -3صفر.
لكــن معاناتهــا اســتمرت، واحتاجت لثــالث مجموعات كمــا في الدور 
األول عندمــا حققــت فــوزا صعبــا أيضا على اإلســتونية كايــا كانيبي، 
وثــأرت لخروجهــا على يد األخيــرة من الــدور األول لبطولة الواليات 

المتحدة المفتوحة على مالعب فالشينغ ميدوز الصيف الماضي.
وخســرت هاليــب المجموعــة بشــوط فاصــل، ووجــدت نفســها فــي 
المجموعــة الثالثــة الحاســمة علــى بعــد شــوطيين مــن خــروج مبكــر 
عندمــا تخلفــت 4-2 قبــل أن تنجــح فــي كســر أرســال منافســتها فــي 
الشــوطين الســابع والتاســع وتحــرز أربعــة أشــواط متتاليــة وتنهــي 

المباراة في ساعتين و31 دقيقة.
وتلتقــي هاليــب فــي الــدور المقبــل مــع األميركيــة فينــوس وليامــس 
)38 عامــا( المصنفــة أولــى في العالم ســابقا و36 حاليــا، والفائزة على 
الفرنسية أليزيه كورنيه 3-6 و6-4 و-6صفر في ساعتين و18 دقيقة.
ولــم تتــوج فينــوس الفائــزة بســبعة القــاب فــي 16 مبــاراة نهائية في 
البطــوالت الكبــرى، فــي ملبــورن، وحلت وصيفة مرتيــن عامي 2003 

و2017 بخسارتها أمام شقيقتها األصغر سيرينا )37 عاما(.

تـأهــل هاليــب

سيمونا هاليب
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يوصــي األطبــاء بتنــاول األســماك مــا بيــن مرتيــن إلــى 3 مرات أســبوعيا للحصول على فوائدهــا الغذائية دون المخاطرة باإلصابة بالتســمم من الزئبق، بحســب مــا جاء في موقع 
“العربية”. وللسمك فوائده، ويمكن أن يمنح تناول بعضه يوميا بداية مثالية للحصول على الكثير من العناصر الغذائية الحيوية، باإلضافة إلى البروتين والدهون الصحية. ولكن 

من ناحية أخرى، يؤدي التسمم بالزئبق إلى اضطرابات تنكسية عصبية موهنة، لذا يطرح سؤال هل يمكن على اإلطالق تناول السمك كل يوم؟

يعــد أكبر مصــدر للقلق مع تنــاول الكثير 
إن  بالزئبــق،  التســمم  هــو  األســماك  مــن 
تســبب  وال  طبيعيــة  مــادة  هــو  الزئبــق 
مشــاكل إذا كان بكميــات صغيــرة. ومــع 
ذلــك، يمكــن أن تــؤدي فــي الكثيــر مــن 
تؤثــر  مزعجــة  أعــراض  إلــى  األحيــان 
بشــكل كبير في األطفال، سواء حديثي 

الوالدة، أو األجنة في أرحام أمهاتهن.
يمكــن أن يــؤدي التســمم الحــاد بالزئبــق 
إلــى عجــز عصبــي دائــم، بمــا فــي ذلــك 

التأخر في النمو لدى األطفال.
ولكــن  الحالــة،  لهــذه  عــاج  يوجــد  وال 
يمكــن عــادة إيقــاف المزيــد مــن التقــدم 
عــن طريق إزالة مصدر الزئبق، وتتطلب 
مســتويات التعــّرض الســيئة فعلًيــا الــى 
مــن  الزئبــق  إلزالــة  اســتخاب  معالجــة 
نظــام الجســم. ولكــن لســوء الحــظ، أنــه 
عــادة مــا تكــون االضطرابــات العصبيــة 
لــدى األطفــال مــن الزئبــق دائمــة، ومــن 
تصيــب  التــي  األعــراض  أن  المرجــح 

البالغين أعراض مؤقتة.
األكبــر  األســماك  تحتــوي  عــام،  بشــكل 
حجما والمفترســة على مستويات أعلى 
مــن الزئبق، ألنها تتغــذى على الكثير من 
األســماك الصغيــرة التي يكــون لكل منها 
مســتوى أقل من الزئبــق. كما أنها تعيش 
تراكــم  خالهــا  يســتمر  أطــول،  لفتــرات 
الزئبق في أجســامها، إنها نفس الطريقة 
التــي يمكــن أن تضر جســم اإلنســان عن 
نتيجــة  الزئبــق  كميــات  تراكــم  طريــق 

تناول كميات كبيرة من األسماك.
علــم  أســتاذ  ريــم،  إريــك  يؤكــد  ولكــن، 
هارفــارد  كليــة  فــي  والتغذيــة  األوبئــة 
للصحة العامة: “بالنســبة لمعظم األفراد، 
يــوم،  كل  األســماك  تنــاول  الجيــد  مــن 
وباســتثناء النســاء الحوامــل واألطفال، 
يــوم  كل  بأمــان  الســمك  تنــاول  يمكــن 
دون قلــق من التســمم بالزئبق، ما دامت 
كميــة األســماك عالية الزئبــق ال تزيد عن 

حصتين في األسبوع.”
تضــم قائمــة األســماك ذات نســبة الزئبق 

المنخفضــة كا مــن الســلمون والجمبري 
والمحــار  والبلطــي  الســلور  وســمك 

والرنجة والسردين والسلمون المرقط.
نســب  علــى  تحتــوي  التــي  األســماك  أمــا 
عاليــة مــن الزئبــق فهــي: ســمك أبــو ســيف 
وســمك  القــرش  وســمك  واإلســقمري 
البرتقالــي  والســمك  المثلــج  الســلمون 

الخشن ومارلن وآهي والتونة الخضراء.
6 فوائد لتناول األسماك يوميًا

1 - غني بأوميجا 3

غنيــة  أنهــا  إلــى  األســماك  أهميــة  ترجــع 
فــي  تســاهم  التــي  #أوميغــا_3  بأحمــاض 
تحســين وظائــف المــخ وفي صحــة القلب 

واألوعية الدموية.

2 - فيتامينات متعددة

الحمــراء  اللحــوم  باســتبدال  ينصــح 
تمــد  ألنهــا  األســماك  وتنــاول  والدجــاج 
الجســم بقــدر كبيــر مــن الفيتامينــات، مثل 
والحديــد  والفوســفور  والكالســيوم   B2
والزنك واليود والمغنيسيوم والبوتاسيوم 

في كل وجبة.

D 3 - فيتامين

تعتبــر األســماك مصــدرًا طبيعيــًا لفيتاميــن 
D، الــذي ال ينتجــه الجســم إال عــن طريــق 
التعــرض ألشــعة الشــمس، وألنــه ال يكــون 
متاحــا للكثيريــن فرصــة التعــرض ألشــعة 
الشمس المفيدة بشكل منتظم، فإن تناول 

األسماك يعتبر خيارا مثاليا.

4 - مكافحة االكتئاب

تســاعد  األســماك  أن  العلمــاء  بعــض  يــرى 
بشــكل طبيعــي علــى تقليــل االلتهــاب، لــذا 
فإن تناول الكثير منها يحســن تدفق الدم، 
ويمكــن أن يســاعد ذلك أيًضا في تحســين 
وظائف المخ وتخفيف التقلبات المزاجية.

5 - دعم جهاز المناعة الطبيعية

عندمــا يحــدث اضطــراب بنظــام المناعــة 
وتدميــر  مهاجمــة  فــي  يبــدأ  الطبيعيــة، 
األنســجة الســليمة فــي الجســم. ومــن بين 
أكثــر األمثلــة شــيوًعا يأتــي داء الســكري 
نظــام  يهاجــم  حيــث  األول،  النــوع  مــن 
المناعــة الخايــا المنتجــة لألنســولين فــي 

البنكرياس.

6 - ذاكرة قوية

تنخفــض  العمــر،  فــي  اإلنســان  تقــدم  مــع 
الوظائــف العقليــة فــي كثيــر مــن األحيان. 
للمحفــزات  االســتجابة  أوقــات  وتصبــح 
أطــول، وتتعــرض الذاكــرة قصيــرة المــدى 
مــرض  إلــى  يتطــور  أن  ويمكــن  للخطــر، 
تنــاول  أن  هــو  الســار  والخبــر  الزهايمــر. 
كميــات كبيــرة مــن األســماك تســاعد علــى 

معدالت أبطأ من التدهور المعرفي.

قدر كبيــر من الفيتامينات والكالســيوم والفوســفور والحديد 

ماذا يحدث عندما تتناول األسماك يوميا؟

ال ُيضفي الفلفل األسود مذاًقا ونكهة مميزة على الطعام فحسب، بل يتمتع 
أيًضا بفوائد صحية جّمة تتعلق بالهضم والرشاقة وتحسين المزاج.

وأوضحــت خبيــرة التغذيــة األلمانيــة 
مارغريــت مورلــو، أن الفلفــل األســود 
يحتــوي علــى المــادة الفعالــة “ببريــن” 
مذاقــه  عــن  المســؤولة   )Piperine(
الحريــف. وتتمتــع هــذه المــادة بأهمية 
كبيــرة للهضــم؛ حيث إنها تحفــز إنتاج 
العصــارة الهضميــة وإنزيمــات الهضــم، 
مــا يســاعد على هضم الطعام بســهولة 

مــن دون مشــكات. كمــا يعــد الفلفــل 
األســود مفتاًحــا للرشــاقة؛ حيث تعمل 
المــادة الفعالــة “ببريــن” علــى تنشــيط 
الغذائــي(  )التمثيــل  األيــض  عمليــة 
وتثبيــط إنتــاج خايــا دهنيــة جديدة، 
فضــًا عــن أن المــذاق الحريــف يــؤدي 
توليــد  أجــل  مــن  حــرارة  توليــد  إلــى 

الطاقة من خال حرق الدهون.

الفلفل األسود... فوائد بالجملة

صــّوت أخصائيون في التغذية على أن النظام 
المتوســط،  األبيــض  البحــر  لمنطقــة  الغذائــي 
ورد  مــا  بحســب   ،2019 لعــام  األفضــل  هــو 
فــي التقريــر اإلخبــاري العالمــي فــي الواليــات 

المتحدة األميركية.
علــى  المعنيــون  التغذيــة  أخصائيــو  وصــّوت 
41 نظامــًا غذائيــًا، وقامــوا بتصنيفها في تســع 
الخاصــة  الغذائيــة  األنظمــة  شــملت  فئــات، 
بتخفيــف الــوزن، واألنظمــة الغذائيــة األســهل 
“الطبــي”  موقــع  نقلــه  مــا  وحســب  للمتابعــة. 
المتخصــص، فقــد فــاز النظام الغذائــي لمنطقة 
وذا  فعــاالً،  نظامــًا  بوصفــه  المتوســط،  البحــر 

تكلفة معقولة ويسهل االلتزام به.
ونقــل الموقع عــن أخصائية التغذية المســجلة 
إيمــي بييــك: “يفضــل المــرء األنظمــة الغذائية 
التــي يمكــن االلتــزام بهــا حتــى لــو كان لديــه 
أطفــال أو حتــى لــو كان يعيش بمفــرده”، وفق 
“ســكاي نيــوز”. وتضيــف: “إن النظــام الغذائــي 
منطقــة  مأكــوالت  علــى  يعتمــد  المتوســطي 
تشــمل  والتــي  المتوســط،  األبيــض  البحــر 

البروتينــات الخاليــة مــن الدهون مثل الســمك 
والفــول، والدهون الصحية، والحبوب الكاملة، 
والكثيــر مــن األطعمــة النباتيــة، مثــل الفواكــه، 
والخضروات، والبقوليات”. وتشير “بييك” إلى 
أن النظام الغذائي المتوســطي ال يزال من بين 
أفضــل األنظمــة الغذائيــة علــى الرغــم مــن أنــه 

أحد أقدمها على اإلطاق”.
الغذائــي  النظــام  بتجربــة  للمهتميــن  ويمكــن 
المتوســطي تنــاول المعكرونــة المصنوعــة مــن 

الحبــوب الكاملــة بــدالً مــن المعكرونــة العادية، 
وتجربــة تناول بعض الحبوب الكاملة األخرى، 
أو  األبيــض،  األرز  مــن  بــدالً  البنــي  األرز  مثــل 
الكينوا، أو الحبوب األخرى. كما يوصي النظام 
الســمك مرتيــن  بتنــاول  المتوســطي  الغذائــي 
النظــام  ويوصــي  األســبوع.  فــي  األقــل  علــى 
الغذائــي المتوســطي أيضًا باســتخدام التوابل 
واألعشــاب بــدالً مــن الصلصات ذات الســعرات 

الحرارية العالية والملح.

 

السمك والفول والدهون الصحية والحبوب الكاملة والفواكه

النظام الغذائي لمنطقة البحر األبيض المتوسط

أكــد علمــاء مــن جامعــة غويلف في كندا مجموعــة من الفوائد التــي ال تخطر على 
بــال جــراء تنــاول الحليب فــي وجبة الفطــور. وأجرى الباحثون الكنديون دراســة 
شارك فيها 32 متطوعا، طلب منهم تناول طبق من الحبوب و250 مل من الحليب 

في وجبة اإلفطار.

ثــاث  إلــى  المشــاركون  وقســم 
مجموعــات، األولى تناولت حليبا دســما 
غنيا بالبروتينات والثانية تناولت حليبا 
متوســط الدســم والثالثة تناولــت حليبا 
مخلــوط بالمــاء )قليــل الدســم(. وقــاس 
العلمــاء طوال النهار نســبة الغلوكوز في 

الدم لمشــاركي المجموعات الثاث عدة 
مرات. فاتضــح أن تناول الحليب الغني 
بالبروتيــن يقلل من مســتوى الســكر في 
الدم، ويحفز إنتاج هرمون يبطئ عملية 
لــدى  الشــبع  شــعور  يجعــل  مــا  الهضــم، 

اإلنسان يستمر لفترة أكبر في النهار.

أكدت مدربة التأمل األلمانية، جين كيلســانغ ريبا، أن التأمل يعد ســالحًا فعاالً 
لمحاربــة التوتــر النفســي، والشــعور باالســترخاء، كمــا أنــه يعــد مفتاحــًا لزيادة 

التركيز واالنتباه.

التنفــس  تماريــن  أن  وأضافــت 
بالنســبة  التأمــل  أنــواع  أنســب  تعــد 
للمبتدئيــن، موضحــة أنه عند ممارســة 
هــذه التماريــن ينصــب التركيــز بأكمله 
وأردفــت  والزفيــر.  الشــهيق  علــى 
المدربــة أن تماريــن اليقظــة واالنتبــاه 
تعد من طرق التأمل واســعة االنتشــار، 

مؤكــدة أن المواظبــة علــى ممارســتها 
تعزز الحضور الذهني وســرعة البديهة 
ورباطــة الجــأش. كمــا ينطــوي تدريب 
التحفيــز الذاتــي علــى قــدر كبيــر مــن 
يكــرر  التدريــب  هــذا  التأمــل، وخــال 
التصــورات،  مــن  مجموعــة  الُممــارس 

التي ُتحفز حالة االسترخاء لديه.

يمثــل ارتفــاع ضغــط الــدم مصــدر قلــق للكثيــر مــن األشــخاص، وذلــك ألضــراره 
الصحية الخطيرة التي تشمل اإلصابة باألزمات القلبية والسكتات الدماغية.

ويتفــق العديد من خبــراء الصحة على 
أن اتباع نظام غذائي صحي، يمكن أن 
يســاعد علــى خفــض احتمــال اإلصابــة 

باضطرابات في ضغط الدم.
وينصــح الخبــراء بتنــاول أطعمة غنية 
بالبوتاســيوم الذي تســاعد علــى توازن 
مســتويات الملــح فــي الجســم، ويدعم 

الفاكهــة  مثــل  الحيويــة،  أعضــاءه 
والخضــروات. ومن أهم أنــواع الفاكهة 
التــي ينصــح األطبــاء بتناولهــا لتقليــل 
احتمــال اإلصابــة بارتفــاع ضغــط الدم، 
المشــمش وذلك الحتوائــه على كميات 
كبيرة من البوتاســيوم، وُينصح بتناول 

حبة واحدة منه بشكل يومي

الحليب بوجبة الفطور... فوائد خارقة

التأمل سالح فّعال لمحاربة التوتر

المشمش يقي من ارتفاع ضغط الدم
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يعد األرز األبيض غذاء مفضا للمايين في العالم، فهو سريع التحضير، 
ويشــعر الجائــع بالشــبع ســريعا، ويمكــن الحصــول عليه مطبوخــا في أي 
مطعــم قريــب، لكــن مــا ال يعرفه الكثيرون أن هــذا األرز ليس صحيا، كما 

يؤكد أطباء.
فمــن وجهــة نظــر غذائيــة صحيــة، فــإن األرز األبيــض يفتقــر للكثيــر من 
العناصر الغذائية الهامة التي يفقدها بســبب المعالجة قبل أن يصل إلى 

موائدنا، مقارنة مع األرز البني ذو الحبة الكاملة.
ويقــول األطبــاء إن األرز األبيــض يتــم هضمــه بســرعة، ويشــعر متناوله 
بالشــبع لفتــرة قصيــرة. في المقابل، فإن األرز البنــي يهضم ببطء ويمنح 

الجسم طاقة أكبر ولفترة أطول، وفق ما ذكر موقع “بيزنس إنسايدر”.
ويؤكد األطباء أن األرز األبيض هو نوع من الكربوهيدرات )النشــويات( 
المكــررة، أي منزوعــة العناصر الغذائية، وهي مماثلة لتلك الموجودة في 

الخبز األبيض وخبز التورتيا ومعظم حبوب اإلفطار.
وتقول روكسان سوكول، وهي طبيبة في مستشفيات كليفاند كلينيك 
بالواليــات المتحــدة، إنــه ينبغــي علــى النــاس ببســاطة أن يطلقــوا علــى 
األرز األبيــض اســم “الكربوهيــدرات المجهولة”، ألنه “تــم تجريده من كل 

عناصره الغذائية”.
ووصفــت ســوكول األرز األبيــض بأنه “كربوهيدرات مقلدة”، مشــيرة إلى 
أنــه مصــدر قلقهــا الغذائي الرئيســي. ونصحت عشــاق األرز بالتوجه إلى 

األرز البني الذي يحتوي على العناصر الغذائية الكاملة.

 وتوجد الكربوهيدرات المكررة في العشــرات من األطعمة المصنعة، بما 
فــي ذلــك قضبان الجرانوال والمعكرونة والســلع المخبــوزة، مثل الفطائر، 
والبيتــزا والباســتا، وهــي األطعمــة التــي تســاهم بشــكل كبيــر فــي زيادة 

الوزن.
وأظهــرت نتائــج مراجعــة ل50 دراســة بشــأن النظــام الغذائــي وزيــادة 
الوزن، أنه في المتوســط، كلما زادت كمية الحبوب المكررة التي يناولها 

الشخص، مثل الخبز األبيض واألرز األبيض، زاد وزنه.
وعلــى النقيــض مــن ذلــك، كلمــا تنــاول الشــخص أطعمــة تحتــوي علــى 
الحبــوب الكاملــة، مثل خبز القمح الكامل واألرز البني، قل وزنه، أو على 

األقل حافظ على وزن محدد لفترة طويلة.

بســرعة الســمنة  ويســبب  الغذائيــة  العناصــر  منــزوع 

توقف فوًرا عن تناول األرز األبيض
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تكون هذا اليوم في قمة الراحة النفسية 
واإلبداع المتميز وتبدأ بابتسامة.

تشغلك قضية توفق في إيجاد أفضل الحلول 
المناسبة لها في العمل اليوم.

تغرق في بحر الحب وتعيش حالوته ومرارته 
من دون التفكير.

تتوهم أنك تشعر بآالم متواصلة في معدتك لكنه 
أثر الضغط.

يحمل هذا اليوم حالة طارئة وتوتًرا وإرباًكا 
سرعان ما يزوالن.

يراودك الشعور بضرورة االنتباه إلى المخاطر 
وقد يكون السفر الحّل المناسب.

أنت شره أمام المأكوالت الشهية فحاول 
التخفيف منها للحفاظ على صحتك.

تتشّجع على اتخاذ مبادرة وإعادة النظر في 
بعض القرارات المصيرية في العمل.

تتلّقى خبًرا مفرًحا يكون بداية عمل أو مشروع 
جديد ويفاجئك اليوم الحبيب بقرار.

تقّرر من اآلن فصاعًدا االبتعاد عن األمور التي ال 
شأن لك بها لتريح نفسك. 

تشعر بالتغيير وتقّدم أفكاًرا ناجحة وبّناءة، أو 
تتحرر من قيود.

ال تفّوت الفرصة لالستفادة من كل دقيقة هدوء 
وراحة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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أول هبوط لطائرة 

على متن حاملة 
طائرات 

مما فتح 
الباب على 
مصراعيه لتشييد 

مثل هذه السفن. 

كشفت مارغوت روبي عن 
جانب خفي من شخصيتها 

للمرة األولى، حيث اعترفت 
بأنها تعاني دائما أزمة ثقة 

بالنفس. وأكدت روبي 
أنها تعاني أزمة الوسواس 
القهري عند طرح كل فيلم.

tariq.albahar
@albiladpress.com

شـــراكة بيـــن “الثقافـــة والفنـــون” فـــي الدمـــام و ”إثـــراء”

استعدادات لمهرجان أفالم السعودية

أفــالم  لمهرجــان  الخامســة  الــدورة  تنطلــق 
العــام  هــذا  مــن  المقبــل  مــارس  فــي  الســعودية 
2019م، وتنظمــه جمعيــة الثقافــة والفنــون فــي 
عبدالعزيــز  الملــك  مركــز  مــع  بالشــراكة  الدمــام 
الثقافــي العالمــي )إثــراء(. ويعــد المهرجــان أحــد 

برامــج المبــادرة الوطنيــة لتطويــر صناعة األفالم الســعودية التــي أطلقتها الجمعيــة العربية الســعودية للثقافة والفنون، 
وسعى منذ دورته األولى عام 2008 لتحريك صناعة األفالم وتعزيز الحراك الثقافي في المملكة وتوفير الفرص للمواهب 

السعودية من الشباب والشابات المهتمين بصناعة األفالم.

وأشار عمر السيف -رئيس مجلس إدارة 
والمشــرف  والفنــون  الثقافــة  جمعيــة 
العــام علــى المهرجــان- إلــى أن الــدورة 
القادمة ســتتضمن عددًا مــن المبادرات 
النوعيــة لدعــم صناعــة األفــام وعقــد 
شــراكات فاعلــة لتنميــة مســتوى إنتاج 
األفــام الســعودية مــن أجــل التعريــف 
باألفــام وتشــجيع المبدعيــن وتطويــر 
ثقافة صناعة األفام الســعودية بشكل 
عــام. وأضاف أن المهرجان يســعى إلى 
خلق بيئة لتبادل األفكار بين المبدعين، 
تقــدم  العــام  مــدار  علــى  خطــة  ضمــن 
العديــد من الفرص ألصحــاب المواهب 
فــي صناعة األفام للتعلم مباشــرة من 
أجود الممارسين المحليين والعالميين، 
كمــا يوفــر لهــم البنيــة التحتيــة لعــرض 

أفامهم والتواصل مع الجمهور.
وأوضــح مديــر مركــز الملــك عبدالعزيز 
الثقافــي العالمــي ) اثراء( األســتاذ علي 
المهرجــان  أن  المطيــري  مــرزوق  بــن 
المعرفيــة  اثــراء  أهــداف  مــع  يلتقــي 
وتطويــر صناعة الفيلم الســعودي، وأن 
الــدورة ســيمتد ســتة  هــذه  المهرجــان 
الثقافــة  جمعيــة  مــع  بالشــراكة  أيــام، 
والفنــون الممتــدة فــي المهرجــان منــذ 

الدورة الثالثة، ســاعين من خالهم إلى 
رفع معايير الجودة والتجهيزات الفنية 
فــي خطــوة جديــدة تهــدف إلــى الرقي 
مســابقات  فــي  المشــارك  بالمحتــوى 
المهرجــان، وأن الفيلــم الســعودي الــذي 
نــراه اليــوم، هــو خاصــة تجــارب فنية 
األفــام  لصنــاع  وتقنيــة،  ومعرفيــة 
الشــباب، عــن طريقــه يتضــح الخطــاب 
الثقافــي والفنــي لمــا يشــغل هــذه الفئة 
أكبــر  عــن  والمعبــرة  المبدعيــن  مــن 

شريحة في المجتمع السعودي.
ويستمر هيكل مسابقات المهرجان لألفام 
والوثائقــي  الروائــي  بأقســامه  الســعودية 

والطلبــة مــع تحديث لمســابقة الســيناريو 
غيــر المنفــذ ســيتم إعــان تفاصيلــه فــي 
الفتــرة القريبــة القادمة. ويكــرم المهرجان 
شــخصيات ســعودية وأخرى خليجية من 
رواد السينما كما جرت العادة، وسيتضمن 
إضافــة  نــدوات  و10  تدريبيــة  ورش   10
إلــى عروض مصاحبــة ألفام خليجية من 
اإلمارات والبحريــن والكويت وعمان، كما 
سيحتضن سوق اإلنتاج ويدشن عددًا من 
الكتب المختصة بالســينما.  وأشارت إدارة 
لمشــاركات  التســجيل  أن  إلــى  المهرجــان 
موقــع  خــال  مــن  والســيناريو  األفــام 
www.saudifilmfestival.org  المهرجان

نظــم المكتــب الثقافــي الكويتــي فــي البحريــن الملتقــى الثقافــي الرابــع 
العاهــل  مستشــار  وحضــور  رعايــة  تحــت  العــرب،  الثقافييــن  للملحقيــن 

البحريني لشؤون اإلعالم نبيل الحمر.

وأعرب الحمر، في تصريح صحافي 
علــى هامــش فعاليــات الملتقى، عن 
ســعادته بتنظيــم المكتــب الثقافــي 
الكويتــي هذا الملتقى، الذي يشــارك 
فيه نخبة من الشــعراء والكتاب من 

مختلف الدول العربية.
الســلك  عميــد  أعــرب  جانبــه،  مــن 

لــدى  الكويــت  ســفير  الدبلوماســي 
البحريــن الشــيخ عــزام الصبــاح عن 
العاهــل  لمستشــار  وتقديــره  شــكره 
نبيــل  اإلعــام  لشــؤون  البحرينــي 
الحمــر، لرعايــة هــذا الملتقــى الــذي 
يعــد فرصــة لتبــادل اآلراء واالفــكار 

بين المشاركين.

ملتقى الملحقين الثقافيين العرب بالبحرين
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 1943
السوفييت يعلنون كسر حصار لينينغراد من قبل الفيرماخت.

 
 1949 

حل جيش الجهاد المقدس الذي أسسه عبد القادر الحسيني لمقاومة قيام إسرائيل. 

 1952 
بدأ الثورة الشعبية التونسية ضد االحتال الفرنسي، والسلطات الفرنسية تلقي القبض على الحبيب بورقيبة. 

 1976 
الميليشيات المسيحية اللبنانية تجتاح الكرنتينا في بيروت وتخلف 1000 قتيل

 
 1981 

انعقاد مؤتمر القمة اإلسامية في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.
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فــي أول تعاون له مع الكاتب اللبناني جــورج خباز، أعلن الفنان 
طــارق العلــي أن عملــه المســرحي الجماهيــري الكوميدي 

الجديد “مطلوب” سيطلق عروضه قريبا. 
المســرحية يتصدى إلخراجها عبدالعزيز صفر، إشــراف عام 
عيســى العلوي، وهي من إنتاج مركز “فروغي”، ويشــارك في 

بطولتها إلى جانب العلــي مجموعة من الممثلين. الالفت أن 
المســرحية ســبق أن قدمها المؤلف خباز في لبنــان، وهي عمل 

إنساني يتماشى مع القضايا الراهنة.

انتهى محمد حماقي من التحضيرات النهائية أللبومه الجديد 
الــذي يحمل اســم “كل يوم من ده”، والمقــرر طرحه خالل 
األيــام القليلــة المقبلة، ويعيده بعد غياب نحو 3 ســنوات 

منذ آخر ألبوماته “عمره ما يغيب”.
ويتعاون حماقي، مــع عدد كبير من الشــعراء والموزعين 

والملحنيــن، منهم أمير طعيمة وأيمــن بهجت قمر وتامر 
حســين وخالد تاج ونادر عبدالله وعمرو مصطفى وشــريف تاج 

وتامر علي ومحمد يحيى وتميم وتوما ونادر حمدي ورامي سمير.

طــرح الفنان الشــاب محمــد الشــحي أغنية جديــدة بعنوان 
“بمشــيها بمزاجي” من كلمات الشــاعرة البحرينية سمر، 
وألحــان عادل إبراهيــم، وحققت نجاحا مبهــرا خالل فترة 
قصيــرة مــن طرحهــا عبــر اإلذاعــات ومواقــع التواصل 
االجتماعي. وأوضح الشــحي أنه طرح قبــل فترة أكثر من 

أغنية “ســنغل”، األولى بعنوان “نارهم” وهي من ألحانه، أما 
الثانيــة فحملت عنوان “مصرف الحــب” وهي من ألحانه أيضا، 

وكلمات علي العمري، وتوزيع عادل إبراهيم.

جديد الشحي“كل يوم من ده”تعاون جديد



14 عامــا على رحيل “فيرجينيــا” جميلة الجميالت

من جديد عاد الحديث عن عالقة عاطفية تجمع الممثلة العالمية  «
جنيفر أنيستون والممثل العالمي براد بيت، إذ كشفت مجلة “اليف 

آند ستايل” أن أنيستون جاهزة لالرتباط قبل عيد ميالدها الخمسين، 
في تلميح إلى أنها قد ترتبط من جديد ببراد بيت. من ناحيته، نفى 

متحدث باسم أنيستون تلك األخبار، واصفًا إياها بأنها ملفقة.

تمر هذه األيام 14 عاما بالتمام والكمال على وفاة النجمة ليلى فوزي، التي رحلت عن 
عالمنــا 12 ينايــر عــام 2005 عن عمر ناهــز 87 عاما، وتعد واحدة من أجمل الجميالت 
في تاريخ السينما المصرية. ولدت ليلى محمد فوزي 20 أكتوبر 1918 في تركيا ألب 
تاجــر أقمشــة، وأم حفيــدة قيصر لي باشــا أحد قــادة الجيش التركــي، وعندما بلغت 

الخامسة من عمرها التحقت بإحدى مدارس الراهبات بحي شبرا.

اقتحمــت ليلى عالــم الفن بالصدفة، حيث 
كان والدهــا صديــق والــد المخــرج جمــال 
كان  عندمــا  جمــال  فشــاهدها  مدكــور، 
يــزور والــده فــي المتجــر المجــاور لمتجــر 
والدها، ورشــحها للعمل مع المخرج نيازى 
الزوجــات”  “مصنــع  فيلــم  فــي  مصطفــى 
عــام 1941، وتعرفــت على المخرج محمد 
كريــم، الــذي قدمهــا للعمــل مع الموســيقار 
الوهــاب، ووقــع معهــا عقــدا  محمــد عبــد 
لتصويــر عــدد مــن األفــام مــع موســيقار 
األجيــال، كان أولهــا فيلــم “ممنــوع الحب” 
ثــم “رصاصة فى القلب”. ازدادت شــهرتها 
ونجوميتهــا عقــب تعاونهــا مــع مجموعــة 
وجــدى،  أنــور  أمثــال  الفنانيــن  كبــار  مــن 
حتــى  محمــود،  وكارم  األطــرش  وفريــد 
مــا  115 عمــا فنيــا  الفنــي  بلــغ رصيدهــا 
مــن  لعــل  ومســرح،  ودرامــا  ســينما  بيــن 

جهنــم،  ســفير  الســينمائية  أعمالهــا  أبــرز 
خطــف مراتــى، حكايــة العمــر كلــه، فارس 
بنــى حمــدان، ليلــى بنــت الشــاطئ ودالل 
لمــا  الدراميــة  أعمالهــا  ومــن  المصريــة، 
هوانــم  الحلوانــي،  بوابــة  فــات،  التعلــب 
جاردن سيتى، فريسكا وأبو العا البشرى.
جميلــة  “فيرجينيــا  شــخصية  تظــل  لكــن 
الجميــات” التي قدمتها في فيلم “الناصر 
صــاح الديــن”، عامــة مميــزة فــي تاريخ 
النجــم  مــع  فــوزي،  ليلــى  الســينما  نجمــة 
أحمــد مظهــر والمخــرج يوســف شــاهين، 
وهــى ذات الشــخصية القويــة التــى تعمل 
علــى تجميــع الجيــش لمحاربة المســلمين 
فتســتنجد باألميــر كونراد لمســاعدتها، ثم 
ملك إنجلترا ريتشارد قلب األسد، وكذلك 
شــخصيتها فــي فيلــم “ضربــة شــمس” مع 
المخرج محمد خان والنجم نور الشريف.
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عقد فريق المسرحية اإلماراتية “المجنون“ للمخرج محمد العامري مؤتمرا صحافيا للتحدث عن تفاصل العرض، حيث 
شكر المخرج العامري، رئيس مجلس أمناء للهيئة العربية للمسرح سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لمجهوداته 

الدؤوبة من أجل رعاية الثقافة في الشارقة والوطن العربي.

وأضاف أن القاســمي يسعى باستمرار 
فــي كافة االتجاهات مــن أجل تطوير 

وازدهار المسرح العربي.
وعــن العمــل المشــارك فــي منافســات 
المهرجــان قــال: العــرض مأخــوذ عــن 
روايــة المجنون للراحــل جبران خليل 
جبــران إضافة إلى الســيناريو التأملي 
الــذي كتبــه العراقي قاســم محمد منذ 
ما يقرب من 23 عاما، وتحتوي مكتبة 

مــن  العديــد  علــي  الشــارقة  مســرح 
الكتابات واألعمال الكاملة لقاســم لعل 
أبرزهــا ذلــك الســيناريو الــذي دفعنــي 
إلى تقديمه علي خشبة المسرح، وهو 
إرث كبيــر للراحل الذي مهد لنا الدرب 

كي نسير فيه.
وكشــف عمــا دفعــه لتقديم هــذا النص 
وجــدت  قائــا:  غيــره  دون  تحديــدا 
فــي النــص الكثيــر مــن التمــاس مع ما 

يقربنــا من المتلقي عبر طرح مشــاكله 
وهمومــه وقضايــاه التــي تشــغله فــي 
اللحظــة الراهنــة، األمــر الــذي يجعلنــا 

مشتبكين مع الواقع هنا واآلن.
وتابع: قدمت عروضا مسرحية كثيرة 
إال أن هــذا النــص تحديدا هو المحطة 
األهم في تاريخي الفني وعن مشاركة 
العــرض فــي العديــد مــن المهرجانــات 
فــي  بالعــرض  شــاركنا  بالفعــل  قــال: 

المهرجانــات كان أخرهــا  مــن  العديــد 
ونــال  بتونــس،  قرطــاج  مهرجــان 
وكانــت  هنــاك،  الجمهــور  استحســان 
إيجابيــة،  تجاهــه  النقــاد  فعــل  ردود 
حيث يســتفيد كل طاقم العمل بكافة 
الماحظــات التي يتم توجيها للعرض 
في كل مشــاركة مما يدفعنا إلى مزيد 
مــن التطويــر والتحســين مــن جــودة 

المنتج الذي نقدمه.
مــع  مطــوال  لقــاء  “البــاد”  وأجــرت 
محمــد  المبــدع  اإلماراتــي  المخــرج 

العامري سينشر في األيام المقبلة.

اإلمـــــارات ونـــص “المجنــــون” للعامـــري

مخرج العرض اإلماراتي “المجنون” في المؤتمر الصحافي

اإلعـــان عـــن الفائزيـــن بمســـابقتي التأليـــف المســـرحي للكبـــار والصغـــار

دعمــا للحراك المســرحي العربي في مجال 
المبدعيــن  وتشــجيع  والكتابــة  التأليــف 
العــرب في خــوض غمار التألف المســرحي 
للمســرح وضمــن  العربيــة  الهيئــة  احتفــت 
فعاليــات مهرجــان المســرح العربــي المقام 
فــي القاهــرة فــي دورتــه الحاديــة عشــرة 
المســرحي  التأليــف  بمســابقتي  بالفائزيــن 
الموجــه  المســرحي  والتأليــف  للكبــار، 
لألطفــال، حيــث أعلــن الكاتــب والمخــرج 
اإلعــام  مســئول  غنــام،  غنــام  المســرحي 
النتائــج  وجــاءت  أســمائهم  بالهيئة،عــن 
المســرحي  النــص  بجائــز  فــاز  كالتالــي: 
نــص  األول  المركــز  فــي  للكبــار  الموجــه 
هشــام  أيمــن  للكاتــب  وجديــس”  “طســم 
محمــد حســن “مصــر”، وفاز بالمركــز الثاني 
محمــد  للجزائــري  البــروكار”  “كفــن  نــص 
األميــن بــن ربيع، بينمــا حصل علــى المركز 
وداع  فــي  األخيــر  “المشــهد  نــص  الثالــث 
الســيدة”، للســعودي إبراهيــم الحارثي.أمــا 
جوائــز النــص المســرحي الموجه لألطفــال فقد 
حصــل نــص “قمقــم مــارد الكتــب“ علــى المركــز 
األول وهــو للكاتــب الجزائــري يوســف بعلــوج، 

فيمــا حصل على المركز الثاني نص “إبر ليســت 
للتطريــز“ للمغربــي هشــام ديــوان، وحصل على 
المركــز الثالث مكرر كل مــن نص “مدينة النانو“ 
للجزائرية كبزة مباركي، والمصري محمد كسبر

كما أعلن عن أسماء لجنتي تحكيم المسابقتين 
وهــم: بدر محارب من الكويت، ومحمد العوني 
من تونس، واألردني هزاع البراري، في مسابقة 
الكبار، فيما تكونت لجنة تحكيم النص الموجه 
المغــرب،  مــن  إبراهيــم  زهــرة  د.  مــن  للصغــار 
وحســين علــى هــارف مــن العــراق، و المصريــة 

فاطمة المعدول.
بالمركــز  الفائــز  الحارثــي  إبراهيــم  الســعودي 
الثالــث لجائــزة النصــوص الموجهــة للكبــار قال 
إن نصــه اســتلهم قصــة ســيدنا إبراهيــم )عليــه 
الســام(، وكيف أنه ترك زوجته وطفله الصغير 
بــواد غيــر ذي زرع ومضــى عنهمــا، مشــيًرا إلــى 
أنــه اعتمــد على ما ورد من أحــداث هذه القصة 
في الكتاب المقدس، وانطلق من القرآن الكريم 
لمعالجتهــا أمــا عــن التكنيــك المتبــع فــي كتابــة 
النــص فقــال الحارثــي: حاولــت االعتمــاد علــى 
وتنميتهــا  الكثافــة،  شــديدة  الومضــة،  الجملــة 
بشكل تصاعدي، منذ بدء القصة وحتى تتمتها، 

وقمت بتصعيد الدراما من خال الشــخصيات، 
مشــيًرا إلــى انــه صنــع “ديودرامــا“ تقــوم علــى 
شــخصين. فيمــا قــال الجزائــري محمــد األميــن 

بــن ربيــع الفائــز بالمركــز الثانــي إن نصــه “كفــن 
البــروكار“ يجمع بين متناقضين، مشــيًرا إلى أن 
الكفــن يشــير إلــى المــوت، فيما يشــير البــروكار 

إلــى القمــاش الــذي يدخل في صناعــة المابس 
مهرجان المسرح العربي.الملكية.

أما المصري أيمن هشــام الفائــز بالجائزة األولى 

إن  فقــال  للكبــار  الموجــه  النــص  مســابقة  فــي 
نصــه “طســم وجديــس“ يعالج فكرية االنقســام 
والعصبيــة العربيــة المزمنــة والقديمة، حتى أن 
بعض القبائل العربية قضت على نفسها بنفسها 
مشــيرا إلــى ســعادته بفــوز نصــه فــي المســابقة 
وقــدم الشــكر للهيئــة العربيــة للمســرح علــى أن 

أتاحت له هذه الفرصة للمشاركة والفوز.

المسرحية اإلماراتية “المجنون“ بمهرجان المسرح العربي

الفائزون بجائزة النص المسرحي للكبار

الكاتب الجزائري محمد األمينغنام الغنان خالل اإلعالن عن أسماء الفائزينالمؤلف السعودي الحارثي

المؤلف المصري أيمن هشام

الفائزون بجائزة النص المسرحي الموجه للصغار

مهرجان المسرح العربي

أسامة الماجد من القاهرة 
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حمية تنقذ 11 مليونا من الموت سنويا
كشــف علمــاء عمــا يقولــون إنه نظــام حمية 
غذائية مثالي لصحة كوكب األرض وسكانه 
المكســرات  اســتهالك  مضاعفــة  يشــمل 
والفواكه والخضراوات والبقوليات وخفض 

استهالك اللحوم والسكر إلى النصف.
نظــام  اتبــع  إذا  العالــم  إن  الباحثــون  وقــال 
“الصحــة الكوكبيــة” الغذائــي فــإن ذلــك قــد 
ينقذ أكثر من 11 مليون شــخص من الموت 
المبكر كل عام، إضافة إلى أنه سيســهم في 
خفض انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس 
األراضــي  مــن  مزيــدا  وســيحمي  الحــراري 

والمياه والتنوع البيولوجي.
وقــال األســتاذ فــي جامعة لنــدن البريطانية 
تيــم النــغ والــذي شــارك فــي اإلشــراف علــى 
البحــث “الطعام الذي نتناوله والكيفية التي 
ننتجــه بهــا تحــددان صحــة النــاس وكوكب 
األرض، ونحن حاليا نتعامل مع ذلك بشــكل 

خاطئ على نحو خطير”.
وأضــاف أن إطعام عدد ســكان متزايد يقدر 
العــام  بحلــول  مليــارات شــخص   10 بنحــو 
2015 وفقــا لنظــام حميــة صحي ومســتدام 

العــادات  تغييــر  دون  مســتحيال  ســيكون 
الغــذاء وتقليــل  إنتــاج  الغذائيــة وتحســين 

إهداره.
وقــال النــغ “نحتــاج إلــى إصالح كبيــر، وإلى 
تغييــر النظــام الغذائــي العالمــي علــى نطاق 

غير مسبوق”.
وترتبــط العديــد من األمــراض المزمنة التي 
الســيئة،  الغذائيــة  باألنظمــة  الحيــاة  تهــدد 

ومن بينها الســمنة والسكري وسوء التغذية 
وأنواع عدة من السرطان.

وقــال الباحثــون إن األنظمــة الغذائيــة غيــر 
الصحيــة تتســبب حاليــا فــي عــدد وفيــات 
وحــاالت مرضيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم 
بقــدر أكبر مما تســببه عوامل مجتمعة عدة، 
وهي الممارسة غير اآلمنة للجنس وتعاطي 

الكحول والمخدرات والتبغ.

حــذر علمــاء مــن أن تغيــر المنــاخ 
وإزالــة الغابــات يعرضــان أكثــر من 
نصــف أنواع البن البــري في العالم 
أنــواع  ومنهــا  االنقــراض،  لخطــر 
تلقــى رواجــا مثل بن أرابيــكا )البن 

العربي( وبن روبوستا.
خبــراء  نشــره  بحــث  وتوصــل 
بوتانيــك  )رويــال  مؤسســة  فــي 
غاردنــز( في كيــو ببريطانيا إلى أن 
إجــراءات الحمايــة الحالية ألنواع 
البن البري ليســت كافيــة لحمايتها 

على المدى البعيد.

وقال رئيس وحدة بحوث  «
البن في كيو، آرون ديفيز 

الذي شارك في إدارة البحث، 
إن من بين أنواع البن 

المهددة باالنقراض تلك 
التي يمكن استخدامها في 

استنباط وتطوير أنواع جديدة 
للمستقبل. وأضاف أن بعض 

هذه األنواع مقاوم لألمراض 
ويمكنه تحمل األحوال 

المناخية القاسية.

علماء يحذرون
من “انقراض البن” كشــف علمــاء بريطانيــون طريقــة اعتبروها 

“ثوريــة” للتنبــؤ بســرطان الثدي لدى النســاء 
قبل حدوثه، وســط آمال بأن تساعد التقنية 
علــى تفــادي تفاقــم الوضع الصحــي وتقديم 

العالج المبكر.
وبحســب صحيفــة “متــرو” البريطانيــة، فإن 
الجديــدة  الطريقــة  علــى  يراهنــون  العلمــاء 
حتى يحددوا النســاء األكثر عرضة لإلصابة 
بالمــرض، اعتمــادا علــى تحليــل المئــات مــن 

العالمات الجينية ونمط الحياة.
وطــور باحثون من جامعــة كامبردج طريقة 

األطبــاء  يســتخدمها  حتــى  آليــة  حســاب 
للمــرض  الشــخص  عرضــة  مــدى  لقيــاس 
أنطونيــس  البروفيســور  ويقــول  الخبيــث، 
أنطونيــو إن هــذه الطريقــة هــي األولــى مــن 

نوعها.
وتحلــل هذه الطريقة بيانــات خاصة بالمرأة 
مثــل عمرهــا ووزنهــا واســتهالكها الكحــول، 
وتأخــذ فــي الحســبان 300 عالمــة وراثيــة، 
ممــا يجعلهــا األكثــر دقــة في المجــال الطبي 
بخصوص التنبؤ بسرطان الثدي وتشخيصه 

حتى يومنا هذا.

إذا كنــت يومــا قد رغبت في امتالك طائرة 
مبلــغ  تمتلــك  كنــت  وإذا  خاصــة،  مقاتلــة 
الشــؤون  فــإن محــرر  4.65 مليــون دوالر، 
ميزوكامــي  كايــل  واألســلحة  العســكرية 
يقــدم   Popular Mechanics موقــع  فــي 
تفاصيــل كثيــرة فــي مقــال طريــف نشــره 
أخيــرا بشــأن عرض بيــع طائــرة مقاتلة من 
القطــع النــادرة، التــي تنتمي لعصــر الحرب 

الباردة.

أحــد  “إن  مقالــه  فــي  ميزوكامــي  وكتــب 
سماسرة الطائرات المستعملة في الواليات 
المتحــدة يعرض للبيع طائــرة نفاثة مقاتلة 
طــراز MiG 29UB، قطعــت أقــل مــن ألــف 
الصيانــة  يجــري  وكان  طيــران،  ســاعة 
الدوريــة الالزمة لهــا بانتظام، وبالتالي فإن 
من ســيقوم بشرائها سيمكنه التحليق على 
ال  ولكــن  األخــرى.  الســاعات  متنهــا آلالف 

تشمل الصفقة شراء الرادار أو األسلحة.

“ثورة طبية” تبشر بعالج سرطان الثدي

للبيع... مقاتلة نفاثة تصلح لالستخدام الشخصي

بائع فاكهة يفترش جانب الطريق بالقرب من نفق 
بوري وسط العاصفة الرملية التي تعرضت لها 

البحرين أمس )تصوير: رسول الحجيري(

قالــت جــدة تبلــغ مــن العمــر حاليــا 72 عامــا إنها ال تــزال ســعيدة مع زوجهــا الذي 
يصغرها بـ 53 عاما، كما أنه أصغر من حفيدها الذي يعيش معهما بـ 3 سنوات.

وكان كل مــن ألميــدا وغــاري هاردويك قد تزوجا في العام 2016، بعد أســبوعين 
من تعارفهما في جنازة ابنها روبرت الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 45 عاما.

وخــالل إطالقهــا، أخيــرا، برنامجــا حواريــا علــى “يوتيــوب” يحمــل اســم “حديث 
الفتيــات” )Girl’s Talk(، قالــت ألميــدا إن زواجهــا األول دام نحــو 43 عامــا، لكنهــا 
كانــت تفتقــد فيــه إلــى الرومانســية والســعادة علــى عكــس زواجهــا الثانــي مــن 

هاردوديك البالغ من العمر 19 عاما.
وأعلنــت ألميــدا، التــي أنجبت 4 أوالد من زوجهــا الراحل، أن الهدف من برنامجها 
هو تقديم النصائح للفتيات من أجل حياة زوجية سعيدة، واصفة زوجها الثاني 

بأنه “توأم روحها”، وفقا لما ورد في صحيفة “نيويورك بوست”.
مــن جانبــه قال الزوج الشــاب غــاري “ألميدا هي المرأة التي كنــت أحلم بها دوما، 
نحــن عاشــقان رائعــان”، مشــيرا إلــى أن زواجــه حظي بمباركــة والدتــه )48 عاما( 

وجدته )71 عاما(.

قصة حب في جنازة 
تنتهي بـ “أسعد زواج”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

نقطة ضعف

أجمــع متابعو إنســتغرام “البالد” 
علــى رفضهــم تصــرف الكويتية 
طلبــت  التــي  المطــر  فاطمــة 
اللجــوء إلى أميركا بعــد إحالتها 
بتهمــة  الكويــت  فــي  للنيابــة 
للــذات اإللهيــة. وقــال  اإلســاءة 
الغــرب  إن   @azizahmadi005
عــرف نقطــة ضعــف مجتمعاتنــا 
الخليجيــة، محذًرا مــن أن األمر 
لــن يتوقف عند هذه الســيدة أو 
رهف التي ارتّدت لذات السبب.

تعيــش إحــدى ضواحي مراكــش حالة من 
الصدمــة، بعدما أوقفت الشــرطة في “كفر 
البرجة” والِدين احتجزا ابنتهما لما يقارب 
مــن 20 ســنة داخــل إســطبل للبهائــم فــي 

ظروف “وحشية وال إنسانية”.
وأفــادت وســائل إعــالم محلية بــأن الفتاة 
تعرضــت قبل ســنوات لالغتصــاب، ولربما 
هذا ما دفع أهلها الحتجازها طيلة سنوات 

داخل إسطبل للمواشي.
ويبدو أن الفتاة كانت في العشــرينات من 
عمرها، يوم سرقت حريتها بتلك الطريقة، 

وهي تبلغ اآلن 45 سنة.
العــالج؛  لتلقــي  المستشــفى  إلــى  ونقلــت 
بعــد  الصحــي،  وضعهــا  تدهــور  بســبب 
اقتحــام مصالح الدرك الملكي والســلطات 

المحلية لمنزل والديها.

وال تزال التحقيقات جارية مع  «
الوالدين؛ لمعرفة األسباب 

الحقيقية التي دفعتهما 
لمعاملتها بتلك الطريقة.

إيرلنــدا،  فــي  طبيــة  تقاريــر  ذكــرت 
أن رجــال )33 عامــا( انتهــى بــه األمــر 
نفســه  حقــن  بعدمــا  المستشــفى  فــي 
بجرعــات كثيــرة مــن ســائله المنــوي؛ 

حتى يتخلص من ألم الظهر.
فــإن  “غيزمــودو”،  موقــع  وبحســب 
الرجــل حقن نفســه عن طريــق الذراع 
طيلة 18 شــهرا، لكنه اضطر إلى قصد 
الطبيــب بعدما تفاقــم وضعه الصحي 
وشعوره بألم شديد في أسفل الظهر.

وكان الرجــل اإليرلنــدي يقــوم بإدخال 
جرعــات الســائل المنوي إلى شــرايينه 
األمــر  هــذا  أن  منــه  ظنــا  وعضالتــه؛ 
التــي  اآلالم  تخفيــف  إلــى  ســيؤدي 

يعاني منها.

وقام األطباء بإخضاع المريض  «
المثير للجدل لعالج فوري عن 

طريق الوريد؛ حتى يتخلص من 
الميكروبات التي دخلت إلى 

الجسم بسبب الحقنات.

والدان احتجزا 
ابنتهما في 

إسطبل 20 سنة

يحقن نفسه 
بسائل “بشري” 

ليسّكن آالمه
قــررت مدينة لويزفيل فــي والية كنتاكي 
المالكمــة  أســطورة  تكريــم  األميركيــة 
العالميــة محمــد علــي بإطالق اســمه على 
المدينــة  ابــن  لذكــرى  تخليــدا  مطارهــا؛ 

الكبير.
وقــال رئيس مجلس هيئة المطارات جيم 
ويلــش فــي بيــان “هــذا يؤكــد للعالــم عــن 
مــدى فخرنا بربط اســم محمــد علي ليس 

بمدينتا فقط، بل بمطارنا الكبير”.
ومن جانبها، أعربت أرملة المالكم الراحل، 
لوني علي، عن فرحتها لتغيير اســم مطار 
لويزفيل الدولي، مردفة “أنا ســعيدة جدا؛ 
ألن الــزوار مــن جميــع أنحاء العالــم الذين 
يســافرون إلى لويزفيل ســيتذكرون دوما 
اســم محمــد علــي”، وفقا لشــبكة “ســي إن 

إن” األميركية.

إطالق اسم محمد علي على مطار أميركي

دوقة ساسكس ميجان زوجة األمير البريطاني هاري في زيارة لمؤسسة 
مايهيو الخيرية لرعاية الحيوانات في لندن )رويترز( قال رئيس بلدية المدينة غريغ فيشر في بيان “محمد علي ترك ميراثا من القيم اإلنسانية 

والرياضية التي ألهمت مئات الماليين من البشر، من الجميل أن نخلد اسمه عبر مطار المدينة”.
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