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بأبوظبي

المنامة - بنا

وّج���ه عاهل الب���الد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى 
آل خليف���ة األجهزة التنفيذية المختصة إلى مراجعة آليات 
تطبي���ق ضريب���ة القيمة الُمضاف���ة خالل الفت���رة التجريبية 
احتياج���ات  مراع���اة  ض���رورة  جاللت���ه  وأك���د  النطالقه���ا. 
المواطني���ن م���ن خ���الل اإلعف���اءات وع���دم تحصيلها على 
السلع والخدمات األساسية التي تؤثر على دخل المواطن.

1200 وحدة في داركليب وهورة سند
سـمـو رئـيـس الـوزراء: مـحـاسـبـة الـمـتـجـاوزيـن إداريـا ومـاليـا

وّج���ه رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليف���ة إل���ى 
اعتم���اد مخطط���ات لمش���اريع إس���كانية ف���ي 
دار كليب وهورة س���ند إلنش���اء 1200 وحدة 

سكنية. 
كما وّجه سموه إلى تخفيف الضغط المروري 
ف���ي الم���دن والقرى بإيج���اد مداخل ومخارج 

إضافية وتوسعة الشوارع.
ورأس س���موه الجلسة االعتيادية األسبوعية 

لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس.
ووّجه صاحب الس���مو الملكي رئيس الوزراء 
في الجلسة كل الوزارات والهيئات الحكومية 
إلى تصحيح المالحظات التي أوردها ديوان 
الرقاب���ة المالي���ة واإلدارية بش���أنها ف���وًرا. كما 
وّج���ه س���موه ال���وزارات إل���ى مباش���رة تفعيل 
المتجاوزي���ن  بح���ق  والمس���اءلة  المحاس���بة 

ا واتخاذ ما يلزم لذلك. ا وماليًّ إداريًّ

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة الوزراء أمس

عواصم ـ وكاالت

طهران ـ وكاالت

نش���رت ش���بكة CNN األميركية أمس 
اإلثني���ن مقتطفات من مكالمة هاتفية 
دارت بي���ن الرئي���س األميرك���ي دونالد 
ترام���ب، ونظي���ره التركي رجب طيب 
أردوغ���ان، حيث قال ترامب “س���وريا 
كله���ا لك.. لقد انتهين���ا”. وقال الرئيس 
األميركي لنظيره التركي في مناقشة 
م���ن  األميركي���ة  الق���وات  انس���حاب 
س���وريا، إن الواليات المتحدة أنجزت 

مهمتها في سوريا.

قالت إي���ران، أمس االثني���ن، إنها على 
اس���تعداد لل���رد عل���ى أي عم���ل عدائي 
أميرك���ي، لكنها ال تعتبر وصول حاملة 
طائرات أميركية إلى الخليج األسبوع 

الماضي خطًرا كبيًرا.

ترامب ألردوغان: 
سوريا كلها لك

إيران: سنرد على 
أي “عدوان أميركي”

مراقبة األسواق عند تطبيق “المضافة”

“المركزي” يراجع رسوم تراخيص البنوك

المنامة - الصناعة والتجارة

أك���دت وزارة الصناع���ة والتج���ارة 
عل���ى  الت���ام  حرصه���ا  والس���ياحة 
التجاري���ة  األس���واق  مراقب���ة 
واألس���عار ف���ي مناط���ق البحري���ن 
عل���ى  الحف���اظ  لضم���ان  كاف���ة؛ 
ظ���ل  ف���ي  اس���تقرارها، خصوص���ا 
تطبيق قان���ون الضريبة المضافة، 
الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا 

م���ن 1 يناي���ر 2019، مش���ددة على 
أهمية وضع المؤسسات التجارية 
المسجلة ألغراض الضريبة شهادة 
التس���جيل الت���ي تخ���ول له���ا ح���ق 
تحصيل الضريبة في مكان ظاهر 
المبل���غ  يك���ون  وأن  للمس���تهلكين، 
الخ���اص بالضريب���ة مش���موال ف���ي 

السعر المعلن.

المرك���زي  البحري���ن  مص���رف  يعت���زم 
الت���ي  التراخي���ص  رس���وم  مراجع���ة 
يفرضه���ا على البنوك كجه���ة تنظيمية 
للقط���اع، ضمن حزمة من التش���ريعات 
والقواع���د التنظيمي���ة الت���ي س���يعكف 
المص���رف عل���ى مراجعته���ا وإصدارها 

خالل العام 2019.

إع���ادة  المرك���زي  المص���رف  ويعت���زم 
تصمي���م رس���وم الترخي���ص، وإط���الق 
ف���رض س���قف  م���ن  الثاني���ة  المرحل���ة 
على الرس���وم والتكالي���ف التي تغطي 
الق���روض للعمالء والش���ركات، وكذلك 
تتعل���ق  الت���ي  الجدي���دة  المتطلب���ات 

بمخاطر معدالت الفائدة.

رفض طعون المترشحين

فصلت محكمة التمييز األولى في  «
آخر الطعون االنتخابية التي عرضت 

عليها. ونظرت المحكمة 4 طعون 
انتخابية قدمت من 3 مترشحين 

للمجلس النيابي وطعنا من 
مترشح للمجلس البلدي، وانتهت 

برفض جميع الطعون.
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Û  ل���م يكن غريبا أن يش���ارك أحد المجرمين الذين عرفه���م التاريخ العراقي
بل والعربي في مؤتمر لعصابة إرهابية أخرى، فالنوايا فاس���دة، والغايات 
واح���دة، والنفوس خرب���ة، والضمائر ميتة، وقيم ال���والء واالنتماء مباعة 

بأبخس األثمان وأخسها.
Û  فهذا “المالكي” الذي يتحدث عن الحريات وعن حقوق الش���عوب، هو من

أوغل في ظلم الش���عب العراقي الش���قيق وعاث في أرضه فساًدا، وحجز 
لنفسه، بطائفيته المقيتة وتآمره الخسيس مع األعداء على أبناء العراق، 

مكاًنا في تاريخ صفحات الخزي والعار.
Û  فخ���الل تولي���ه منصب رئيس الوزراء في العراق، س���اهم المالكي في مد

النف���وذ اإليران���ي في العراق وتنفي���ذ أجندتها الطائفي���ة، وارتكاب جرائم 
ال حص���ر له���ا، م���ن بينها التس���بب في س���قوط ثل���ث العراق بي���د “داعش” 
اإلرهاب���ي، وارتكاب���ه م���ا وصف بالمج���زرة الكبرى في كرب���الء ضد أنصار 
الس���يد الحس���ني بالعام 2014، وتورطه مع الح���رس الثوري اإليراني في 
عملي���ات قت���ل وتعذي���ب ممنهجة ض���د أبناء ش���عبه، ونهج���ه الدنيء في 
تصفي���ة واعتقال خصومه السياس���يين، إضافة إل���ى االنتهاكات الفظيعة 
ف���ي الس���جون العراقي���ة، إذ كش���فت وثائ���ق “ويكيلك���س” ع���ن أن هن���اك 
مليش���يات اس���تخدمت س���جونا خاص���ة بها لصالحه���ا؛ الرت���كاب عمليات 

التعذيب.
Û  والسؤال اآلن: كيف سيتعافى العراق الشقيق وهناك طائفيون وفاسدون

أمث���ال ن���وري المالكي الذي يتس���تر وراء حزب سياس���ي يريد أن يواصل 
تدمير العراق وشعبه من خالل هذا الحزب؟

الطائفيون على أشكالهم يقعون

مؤنس المردي 

)02(

علي الفردان

جاللة الملك: أحبنا الشيخ 
زايد وأحببناه بكل جوارحنا

انتصار الشباب والنجمة

حقق فريق منتخب الشباب فوزا  «
معنويا على حساب المحرق 

بنتيجة 109/  110، بينما عبّر فريق 
النجمة محطة البحرين بعدما 

هزمه بنتيجة 90/103 في افتتاح 
الجولة العاشرة من دوري زين ألندية 

الدرجة األولى لكرة السلة 
أمس.
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زار عاه���ل الب���الد صاح���ب الجالل���ة المل���ك حمد 
ب���ن عيس���ى آل خليفة، ولي عه���د أبوظبي نائب 
القائ���د األعلى للقوات المس���لحة بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة صاحب الس���مو الش���يخ محمد 
ب���ن زايد آل نهيان في مجلس س���موه بأبوظبي، 
بحض���ور ممث���ل جالل���ة الملك لألعم���ال الخيرية 
وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة رئيس اللجنة األولمبية س���مو الش���يخ 
ناص���ر بن حمد آل خليفة، والنائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للش���باب والرياضة سمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة.
وعب���ر جالل���ة الملك خ���الل اللق���اء ع���ن اعتزازه 
وامتنانه العمي���ق للمواقف األخوية والتاريخية 
لدول���ة اإلم���ارات العربية المتحدة تج���اه مملكة 
البحري���ن، والمعب���رة ع���ن متان���ة العالق���ات بين 
البلدين وعم���ق األواصر األخوية بين ش���عبيهما 
الثاب���ت  الش���قيقين، والمنطلق���ة م���ن حرصهم���ا 
وإرادتهم���ا المش���تركة للمض���ي به���ا قدًم���ا نح���و 
آف���اق أرحب م���ن التع���اون المتب���ادل والمواقف 
الموحدة.  وأش���اد جاللته بالدور اإلس���تراتيجي 
والري���ادي الذي تقوم به دول���ة اإلمارات العربية 
المتح���دة عل���ى الصعيدي���ن اإلقليم���ي والدولي، 
وم���ا تتحلى به سياس���اتها المتزنة والمدروس���ة 
وبمس���اع حثيثة ودؤوبة في س���بيل نشر األمن 
والس���الم ف���ي أنح���اء العال���م واس���تدامة جهود 
التنمية ومد يد الخير والعون لخدمة اإلنسانية، 
بقي���ادة رئي���س الدول���ة صاحب الس���مو الش���يخ 
خليف���ة بن زاي���د آل نهيان ونائ���ب رئيس الدولة 
الس���مو  دب���ي صاح���ب  ال���وزراء حاك���م  رئي���س 
الش���يخ محم���د بن راش���د آل مكت���وم وولي عهد 
أبوظبي األمين صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زاي���د آل نهيان. وأوضح العاه���ل أن هذه الروح 
المبادرة والمعطاءة لقادة اإلمارات يعود فضلها 
م���ن بع���د هللا، ألب الجميع المغف���ور له بإذن هللا 
تعال���ى صاحب الس���مو الش���يخ زايد بن س���لطان 

آل نهي���ان )طي���ب هللا ث���راه(، ويأت���ي اس���تذكار 
مواقف���ه الحكيم���ة وش���يمه األصيل���ة ومبادراته 
الس���ّباقة م���ن منطل���ق الواج���ب والوف���اء لقام���ة 
تميزت وتألقت بصفاتها، إذ كان )رحمه هللا( نعم 
العون والس���ند ألمتنا وللعالم في الظروف كافة، 
وس���يظل دوره المؤس���س للنهضة الشاملة التي 
تعيش���ها دولة اإلمارات العربية المتحدة مصدر 
إله���ام ل���كل قائ���د محب لمحيط���ه ولخي���ر أمته، 
فهو م���ن أحبنا وأحببناه ب���كل جوارحنا، وعرفه 
اإلنس���اني  عطائ���ه  بس���خاء  والدان���ي  القاص���ي 
وبمبادرات���ه الكريم���ة عل���ى كل صعي���د، وها هي 
دول���ة اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة بقي���ادة األخ 

العزيز صاحب الس���مو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، تس���ير على ذات النهج السديد في تعزيز 
االس���تقرار والرخاء في العالم ونصرة األش���قاء 

وتلبية واجبهم.
وأش���ار صاحب الجالل���ة إل���ى أن “العالقات بين 
البلدي���ن ش���هدت عل���ى م���ر التاري���خ تقارب���ا غير 
مس���بوق تمثل في وحدة الهدف والمصير وفي 
الدف���اع عن القي���م والمب���ادئ المش���تركة لنصرة 
قضايان���ا، وم���ا دم���اء ش���هداء مملك���ة البحري���ن 
المختلطة منذ القدم مع دماء أش���قائهم ش���هداء 
دول���ة اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة إال أبل���غ مثل 
عل���ى ذل���ك، وتس���تمر تل���ك التضحي���ات العطرة 

إل���ى يومن���ا ه���ذا بالتزامن���ا المطل���ق بالدفاع عن 
الش���عب اليمني األبي الش���قيق وش���رعية دولته 
ضم���ن التحال���ف العربي بقي���ادة المملكة العربية 

السعودية”.
ون���وه جاللت���ه بالجه���ود األخي���رة الت���ي بذلته���ا 
دول���ة اإلمارات العربي���ة المتحدة وعلى مختلف 
واإلنس���انية؛  والسياس���ية  األمني���ة  األصع���دة 
لتس���اهم تل���ك الجه���ود الكبي���رة وبش���كل بن���اء 
ومؤك���د ف���ي التوصل التف���اق األط���راف اليمنية 
في مباحثات السالم بالسويد، وصدور القرارات 
الدولية الالزمة بهذا الش���أن كخطوة مهمة نحو 
ح���ٍل نهائ���ي وش���امل يس���تند إل���ى المرجعي���ات 

المتف���ق عليه���ا يمنًي���ا وخليجًي���ا ودولًي���ا، وبم���ا 
يعيد لليمن وش���عبه الش���قيق األمن واالس���تقرار 

ويحفظ وحدته وسالمة أراضيه.
وبح���ث جاللت���ه م���ع صاح���ب الس���مو ول���ي عهد 
ته���م  الت���ي  الموضوع���ات  م���ن  ع���دًدا  أبوظب���ي 
البلدي���ن عل���ى المس���تويات الثنائي���ة واإلقليمية 
والدولي���ة. حض���ر اللقاء وزي���ر الدي���وان الملكي 
الش���يخ خالد بن أحم���د آل خليفة، ورئيس جهاز 
المساحة والتس���جيل العقاري الشيخ سلمان بن 
عب���دهللا ب���ن حمد آل خليف���ة، ووزي���ر الخارجية 
الش���يخ خال���د ب���ن أحم���د ب���ن محم���د آل خليف���ة 

والوفد المرافق لجاللة الملك.
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جاللة الملك في زيارة لسمو ولي عهد أبوظبي
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ال��ع��اق��ات ال��ب��ح��ري��ن واإلم��������ارات دالل����ة ع��ل��ى ع��م��ق  اخ���ت���اط دم ش���ه���داء 

العاهل: الشيخ زايد أحبنا وأحببناه بكل جوارحنا

دور إماراتي 
بارز في تعزيز 
االستقرار في 
العالم ونصرة 

األشقاء

تنفيًذا للتوجيه الملكي السامي لعاهل البالد 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
خليفة بمراجعة آليات تطبيق ضريبة القيمة 
المالية واالق��ت��ص��اد  أع��ل��ن وزي���ر  ال��م��ض��اف��ة، 
الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 
عن عقد اجتماع اليوم صباحا بحضور وزير 
الزياني  زايد  الصناعة والتجارة والسياحة 
مع غرفة تجارة وصناعة البحرين؛ للتباحث 
وأخ���ذ م��رئ��ي��ات ال��غ��رف��ة ع��ن آل��ي��ات تطبيق 

الضريبة في الفترة التجريبية النطالقها. 
ك���م���ا أع���ل���ن وزي������ر ال���ص���ن���اع���ة وال���ت���ج���ارة 
وال��س��ي��اح��ة ع��ن ع��ق��د اج��ت��م��اع ع��م��ل ط��ارئ 
على  للوقوف  المستهلك  حماية  إدارة  م��ع 
الرقابة على األسعار وللتأكد من  إجراءات 
على  تحصيلها  وع���دم  اإلع���ف���اءات  تطبيق 

السلع والخدمات األساسية.

المنامة - بنا

اجتماع لبحث آليات 

تطبيق “المضافة”
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ت���رأس رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليفة 
الجلس���ة االعتيادي���ة األس���بوعية لمجل���س ال���وزراء، وذل���ك بقص���ر القضيبية أمس. 

وأدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

رئي����س  الملك����ي  الس����مو  أش����اد صاح����ب 
ال����وزراء بمضمون الكلمة الس����امية التي 
وجهه����ا عاه����ل الب����الد صاح����ب الجالل����ة 
خليف����ة  آل  عيس����ى  ب����ن  حم����د  المل����ك 
بأعياده����ا  الب����الد  احتف����االت  بمناس����بة 
الوطني����ة يومي 16 و17 ديس����مبر إحياء 
لذك����رى قيام الدول����ة البحرينية الحديثة 
ف����ي عه����د المؤس����س أحمد الفات����ح دولة 
عربي����ة مس����لمة الع����ام 1783 والذكرى ال� 
47 النضمامه����ا إلى األم����م المتحدة دولة 
لتس����لم   19 والذك����رى  العضوي����ة  كامل����ة 

صاحب الجاللة الملك مقاليد الحكم.
 وش����كر صاح����ب الس����مو الملك����ي رئيس 
والمقيمي����ن  المواطني����ن  ال����وزراء 
الحكومي����ة  والهيئ����ات  والمؤسس����ات 
والخاص����ة على م����ا أظهروه من مش����اعر 
وطنية وأثنى سموه على أشكال التعبير 
به����ذه  لالحتف����اء  أبرزوه����ا  الت����ي  كاف����ة 
المناس����بة العزيزة، وأشاد صاحب السمو 
الملك����ي رئيس الوزراء بما حققته مملكة 
البحري����ن بقيادة جالل����ة الملك من نهضة 

حضاري����ة وتنموية وبم����ا تبوأته من ثقل 
إقليمي ودولي.

بعد ذل����ك، وّج����ه صاحب الس����مو الملكي 
رئيس الوزراء كاف����ة الوزارات والهيئات 
الحكومي����ة إل����ى تصحي����ح المالحظ����ات 
المالي����ة  الرقاب����ة  دي����وان  أورده����ا  الت����ي 
واإلداري����ة بش����أنها ف����وًرا، ووّج����ه س����موه 
الوزارات إلى مباش����رة تفعيل المحاسبة 
����ا  إداريًّ المتجاوزي����ن  بح����ق  والمس����اءلة 
����ا واتخ����اذ م����ا يل����زم لذل����ك، مؤكًدا  وماليًّ
س����موه ح����رص الحكوم����ة عل����ى تكريس 
الرقاب����ة وترس����يخ التدقي����ق ف����ي كاف����ة 
التعام����الت وزي����ادة المتابع����ة ب����كل حزم 
لمعالجة أي خلل يس����بب هدًرا في المال 

العام.
وفي إطار استعراض المجلس للمشاريع 
والبرامج التي تنفذ في القرى والمناطق 
م����ن  نواقصه����ا  الس����تكمال  المختلف����ة 
الخدم����ات والمراف����ق والبني����ة التحتي����ة 
فق����د وّجه صاحب الس����مو الملكي رئيس 
الوزراء إلى اعتماد مخططات لمش����اريع 

إس����كانية ف����ي دار كلي����ب وه����ورة س����ند 
إلنش����اء 1200 وح����دة س����كنية، كما وّجه 
س����موه إلى تخفيف الضغط المروري في 
الم����دن والقرى بإيج����اد مداخل ومخارج 
إضافي����ة وتوس����عة الش����وارع، فيما وّجه 
صاح����ب الس����مو الملك����ي رئي����س الوزراء 
الوزارات إلى تحديد المشاريع الخدمية 
الممك����ن تنفيذه����ا بالتع����اون م����ع القطاع 

الخاص ومن بينها دراسة تمويل القطاع 
الخاص للمراكز الشبابية والرياضية.

بعده����ا، عّبر مجلس ال����وزراء عن وقوفه 
وتضامنه مع المملكة العربية الس����عودية 
ض����د أي تدخل ف����ي ش����ئونها أو التعرض 
لقيادتها أو مكانتها أو النيل من سيادتها 
ومنه ما صدر أخيرا عن مجلس الشيوخ 
األميرك����ي ال����ذي اس����تند عل����ى ادعاءات 

غير صادقة، مشيًدا المجلس ضمن ذات 
األميركي����ة  اإلدارة  تبدي����ه  بم����ا  الس����ياق 
بقي����ادة فخامة الرئيس األميركي دونالد 
ترام����ب م����ن مواق����ف مس����ئولة وجه����ود 
مق����درة ف����ي تعزي����ز الس����الم ومكافح����ة 
اإلرهاب عبر العمل المشترك مع الحلفاء 

في المنطقة.

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة الوزراء أمس

المنامة - بنا

إنجاز 199 مشروعا خدميا بـ 154 مليون دينار
تنفي��ذا لتوجيهات س��مو رئيس ال��وزراء بتلبية 318 طلب��ا رفعها أهالي الق��رى والمناطق

نظ���ر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بش���أنها القرارات 
التالية:

الموق���ف  ال���وزراء  مجل���س  اس���تعرض  أوالً: 
���ا وّج���ه به���ا  التنفي���ذي ل����199 مش���روًعا خدميًّ
صاح���ب الس���مو الملكي رئيس ال���وزراء بكلفة 
318 طلًب���ا رفعه���ا  تلب���ي  154 ملي���ون دين���ار 
األهال���ي في القرى والمناطق في المحافظات 
أثن���اء الزي���ارات الميداني���ة التي أم���ر صاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء وزراء الخدمات 
القي���ام به���ا إل���ى الق���رى والم���دن، فيم���ا وّج���ه 
صاح���ب الس���مو الملك���ي رئي���س ال���وزراء إلى 
برمج���ة بقي���ة المش���اريع البالغة كلفته���ا 55.5 
ملي���ون دين���ار لتدرج ضم���ن ال���دورات المقبلة 

للميزانية.

 وق���د ع���رض نائ���ب رئي���س مجل���س ال���وزراء 
رئي���س اللجن���ة الوزاري���ة للمش���اريع التنموية 
والبني���ة التحتي���ة الش���يخ خال���د ب���ن عب���دهللا 
آل خليف���ة ووزي���ر التربي���ة والتعلي���م ووزي���ر 
األش���غال وش���ئون  والم���اء ووزي���ر  الكهرب���اء 
ووزي���ر  العمران���ي  والتخطي���ط  البلدي���ات 
اإلسكان وسعادة وزيرة الصحة ووزير شئون 
الش���باب والرياض���ة م���ا ت���م تنفي���ذه م���ن تلك 
المش���اريع والمش���اريع قيد التنفيذ والمشاريع 

قيد الدراسة منها.

ال���وزراء عل���ى إع���ادة  ثانًي���ا: واف���ق مجل���س 

الوطن���ي  واالقتص���اد  المالي���ة  وزارة  تنظي���م 
بم���ا يتواف���ق م���ع متطلب���ات اس���تمرار جه���ود 
وتنفي���ذ  التنمي���ة  اس���تدامة  ف���ي  الحكوم���ة 
ومس���ؤوليات  االس���تراتيجية  التوجه���ات 
ال���وزارة وذل���ك بإضاف���ة منصب وكي���ل وزارة 
لالقتصاد الوطني إلى الهيكل اإلداري للوزارة 
ويتبعه وكيالن مساعدان وعدد من اإلدارات، 
الجه���از  بإنش���اء  الملك���ي  للمرس���وم  وتنفي���ًذا 
واف���ق  فق���د  الخليجي���ة  للضرائ���ب  الوطن���ي 
مجلس الوزراء على الهيكل التنظيمي للجهاز 
الذي يتب���ع وزارة المالي���ة واالقتصاد الوطني 
الذي يش���مل رئي���س تنفيذي للجه���از الوطني 
للضرائب بدرجة وكيل وزارة ونائبين للرئيس 
التنفيذي بدرجة وكيل مس���اعد واس���تحداث 
واف���ق  كم���ا  المس���اندة،  اإلدارات  م���ن  ع���دد 

المجل���س أيًضا على تنظيم مؤسس���ة التنظيم 
العق���اري بحي���ث يك���ون له���ا رئي���س تنفي���ذي 
بدرجة وكيل وزارة وتتبعه عدد من اإلدارات.

ثالًثا: وافق مجلس الوزراء على منح الموظف 
أو العامل من ذوي اإلعاقة الش���ديدة، أو الذي 
يرعى ش���خًصا ذا إعاقة ش���ديدة ويحتاج إلى 
رعاية خاصة م���ن أقربائه من الدرجة األولى، 
���ا مدفوعة األج���ر، وذلك  س���اعتي راح���ة يوميًّ
وفًق���ا لع���دد م���ن الش���روط والضواب���ط ومنها 
أن يك���ون األش���خاص ذوو اإلعاق���ة ه���م م���ن 
ا  ا أو عقليًّ أصحاب اإلعاقات الش���ديدة جسديًّ
وفًق���ا لتقيي���م اللجن���ة الطبي���ة العام���ة بوزارة 
الصح���ة، وذل���ك ف���ي ض���وء توصي���ة اللجن���ة 
الوزاري���ة للش���ئون االجتماعي���ة واالتص���االت 

رئي���س  نائ���ب  برئاس���ة  والش���باب  واإلع���الم 
مجلس الوزراء س���مو الش���يخ علي بن خليفة 
آل خليف���ة وتوصية اللجنة الوزارية للش���ئون 
القانوني���ة والتش���ريعية برئاس���ة نائ���ب رئيس 
مجل���س ال���وزراء ج���واد ب���ن س���الم العري���ض، 
وق���ّرر مجلس الوزراء الموافقة على مش���روع 
ق���رار به���ذا الخصوص يصدر ع���ن وزير العمل 

والتنمية االجتماعية.

رابًع���ا: واف���ق مجل���س ال���وزراء عل���ى مذك���رة 
تفاهم للتعاون في مجال األنش���طة الفضائية 
البحري���ن  مملك���ة  بي���ن  الس���لمية  لألغ���راض 
والمملك���ة العربي���ة الس���عودية، والت���ي تهدف 
إلى التعاون بين الجانبين في مجال األنشطة 
الفضائي���ة والتطبيق���ات المتنوع���ة المرتبط���ة 

به���ا، وذل���ك ف���ي ض���وء التوصي���ة المرفوع���ة 
بش���أنها من اللجنة الوزارية للشئون القانونية 

والتشريعية.

قرارات المجلس

البحرين بقيادة 
جاللة الملك 

حققت نهضة 
حضارية وتنموية

مباشرة تفعيل 
المحاسبة بحق 

المتجاوزين إداريا 
وماليا 

دراسة تمويل 
“الخاص” 

للمراكز الشبابية 
والرياضية 

برمجة مشاريع 
بـ 55.5 مليون 
ضمن الدورات 

المقبلة للميزانية

تكريس الرقابة 
في كل التعامالت 

وزيادة المتابعة 
بكل حزم

اعتماد مشاريع 
في داركليب 
وهورة سند 

إلنشاء 1200 
وحدة

منح الموظف 
الذي يرعى شخًصا 

ذا إعاقة شديدة 
ساعتي راحة يوميا

ياسر الناصر
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التق���ى نائ���ب جاللة المل���ك ولي العهد صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان 
ب���ن حم���د آل خليفة رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليفة بن 
س���لمان آل خليفة، وذلك أمس بقصر القضيبية، حيث اس���تعرض س���موهما 
جملة من الموضوعات المتصلة بالش���أن الوطني والتطورات والمستجدات 

اإلقليمية والدولية.

“أن  س���موهما  أك���د  اللق���اء  وخ���ال 
التع���اون الدول���ي أصبح ض���رورة في 
خض���م التحدي���ات الت���ي تس���توجب 
الحذر والتعام���ل معها بدقة؛ للحفاظ 
واس���تقرارها”،  المنطق���ة  أم���ن  عل���ى 
مش���يرين س���موهما إلى أن “الش���راكة 

ف���ي وق���ف خط���ر  الدولي���ة نجح���ت 
اإلره���اب وم���ع ذل���ك ينبغ���ي مواصلة 
التنسيق ومنع استغال التكنولوجيا 
وتط���ور االتص���ال؛ من أج���ل تقويض 
أم���ن ال���دول والتأثي���ر عل���ى مس���ارها 

التنموي”.

سمو نائب جاللة الملك ولي العهد في لقاء مع سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

منع استغــالل التكنولوجيــا لتقويــض أمــن الدول
وطن��ه بح��ب  يتمي��ز  البحري��ن  ش��عب  ال��وزراء:  رئي��س  وس��مو  المل��ك  نائ��ب  س��مو 

أك���د رئيس ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليف���ة لدى 
اس���تقبال س���موه عددا من أعض���اء مجلس 
الن���واب أن الحكوم���ة ومجل���س النواب كل 
منهم���ا ع���ون لآلخر، وأن التواصل المس���تمر 
بين الس���لطتين أثب���ت بالتجربة نجاحه في 
الوصول إلى فهم مش���ترك عاظم المنجزات 
والمكتس���بات، مش���يرا س���موه إلى أن هدف 
الحكومة والبرلمان واحد، فكاهما ينشدان 
ف���ي الحكوم���ة  للمواط���ن ونح���ن  األفض���ل 
ن���رى ف���ي مجل���س الن���واب دوم���ا الش���ريك 
األس���اس، ونحرص على م���د يد التعاون له، 
فه���و ممثل للش���عب ال���ذي نس���خر كل وقتنا 
وجهدن���ا؛ من أجل تحقي���ق تطلعاته وآماله، 
فيم���ا أكد النواب أن صاحب الس���مو الملكي 
الوطني���ة  الق���دوة  يمث���ل  ال���وزراء  رئي���س 
العالية في التواصل مع المواطنين وتلمس 
س���موه  ف���ي  ي���رى  والجمي���ع  احتياجاته���م 

النم���وذج الوطني ف���ي الب���ذل والعطاء؛ من 
أجل المواطن. وكان صاحب السمو الملكي 
رئي���س ال���وزراء، قد اس���تقبل صب���اح أمس 
بقص���ر القضيبي���ة عددا م���ن أعضاء مجلس 
الن���واب، حيث تبادل س���موه معهم الحديث 

حول عدد من قضايا الشأن الوطني. 
وخ���ال اللق���اء، أكد صاحب الس���مو الملكي 
رئي���س ال���وزراء أن الحكوم���ة حريصة على 
أن تك���ون ال���روح الس���ائدة بي���ن الس���لطتين 
التنفيذي���ة والتش���ريعية ه���ي روح الم���ودة 
الوط���ن  قضاي���ا  مختل���ف  ف���ي  والتفاه���م 
التع���اون  أن  س���موه  وأك���د  والمواطني���ن. 

والتش���ريعية  التنفيذي���ة  الس���لطتين  بي���ن 
يش���كل ركي���زة أساس���ية ومهمة في س���بيل 
تقوية أركان مس���يرة التنمية التي تش���هدها 
وأن  المج���االت،  مختل���ف  ف���ي  البحري���ن 
الحكومة تح���رص على تعميق هذا التعاون 
وتوطي���ده وتضع���ه ف���ي ص���دارة أولوياتها. 
وق���ال س���موه للن���واب: “إنن���ا وأنتم ش���ركاء 
العم���ل الوطن���ي، وس���تظل أبوابن���ا مفتوحة 
الدع���م  كل  من���ا  وس���تجدون  دائم���ا،  لك���م 
والمس���اندة ف���ي أي ش���أن يلب���ي طموح���ات 
ش���عب البحرين الكريم ويوف���ر له مقومات 
ج���ودة الحي���اة والمعيش���ة الكريم���ة، فه���ذا 

واجبنا وعهدنا دائما أمام أبناء شعبنا”.
ف���ي  كبي���رة  ثقتن���ا  “إن  س���موه:  وأض���اف 
البرلم���ان المنتخ���ب ونوابه ممثلي الش���عب، 
ونتطل���ع إل���ى أن يك���ون تعاونن���ا عل���ى ق���در 
طموحات اإلرادة الشعبية، وأن نعمل سوًيا 
م���ن أج���ل رفع���ة البحري���ن ورخاء ش���عبها”. 
م���ن جانبهم، أعرب أعض���اء مجلس النواب 
ع���ن خال���ص ش���كرهم وتقديره���م لصاحب 
الس���مو الملكي رئيس ال���وزراء على حرصه 
الدائم بكل ما يعزز التعاون بين الس���لطتين 
التنفيذي���ة والتش���ريعية، مؤكدي���ن أن نه���ج 
س���موه وحكمته كان لها دور كبير في تعزيز 

عاقات التعاون اإليجابية بين السلطتين.
المس���تمرة  س���موه  توجيه���ات  أن  وأك���دوا 
للوزراء والمس���ؤولين بالتعاون مع الس���لطة 
س���موه  إيم���ان  م���دى  تؤك���د  التش���ريعية 
بأهمي���ة هذا التعاون والش���راكة القائمة بين 
الس���لطتين ف���ي دعم مس���يرة التنمي���ة التي 

تشهدها البحرين في شتى القطاعات.

المنامة - بنا

الرميحي يشيد بتوجيهات سمو رئيس الوزراء 
للمسؤولين باالنفتاح على الصحافة واإلعالم

أش���اد وزي���ر ش���ؤون اإلع���الم عل���ي الرميح���ي بالتوجيه���ات الدائمة 
والس���ديدة لرئي���س مجل���س الوزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة  للوزراء والمسؤولين بالتجاوب الفّعال 
م���ع الصحاف���ة واإلع���الم والتع���اون البنَّاء مع الس���لطة التش���ريعية 
احتياج���ات  لتلم���س  الميداني���ة  والزي���ارات  البلدي���ة،  والمجال���س 
المواطنين من الخدمات العامة والمشروعات الحيوية في مختلف 

المحافظات.

وأعرب الرميحي عن اعتزاز أبناء 
الشعب البحريني كافة، والوسط 
الصحف���ي واإلعام���ي خصوصا، 
لصاح���ب  الكريم���ة  بالتوجيه���ات 
ال���وزراء  الس���مو الملك���ي رئي���س 
إل���ى المس���ؤولين باتباع سياس���ة 
باعتباره���ا  المفتوح���ة؛  األب���واب 
لتكري���س  أساس���ية  ركي���زة 
الش���فافية والفاعلي���ة ف���ي العمل 
الحكوم���ي، بم���ا يرتق���ي بج���ودة 
وكفاءة الخدمات والمش���روعات 
العام���ة، وكونه���ا دالل���ة حضاري���ة 
على دعم وتقدير س���موه لإلعام 
الوطني ودوره المحوري كشريك 
أس���اس ف���ي دع���م مس���يرة البناء 

والتنمية الشاملة والمستدامة.
وس���ائل  الت���زام  إل���ى  وأش���ار 
اإلع���ام بتوجيه���ات س���موه ف���ي 
عل���ى  الوطني���ة  واجباته���ا  أداء 
أس���س من النزاهة والموضوعية 
ف���ي  والمس���ؤولية  والمصداقي���ة 
الذود عن أمن الوطن واستقراره، 
وص���ون هويت���ه الثقافية، وحفظ 
الحمي���دة  وأخاقيات���ه  آداب���ه 

مكتس���باته  وتدعي���م  والراقي���ة، 
التنموي���ة والحضاري���ة ف���ي إطار 
احت���رام س���يادة القان���ون وإعاء 
روح الوح���دة الوطنية وقيم الود 
والتس���امح بي���ن أبن���اء المجتم���ع 

الواحد.
وأكد وزير شؤون اإلعالم أن  «

السياسة الحكيمة لسمو 
رئيس الوزراء في تلمس 

احتياجات المواطنين عبر 
متابعة وسائل اإلعالم أو 
الزيارات الميدانية للمدن 
والقرى انعكست إيجابًيا 

على تقدم سير العمل 
في المشاريع التنموية 

والخدمية، مثمًنا ما تضمنته 
المذكرة المرفوعة من نائب 
رئيس مجلس الوزراء رئيس 

اللجنة الوزارية لإلعمار 
والبنية التحتية الشيخ 

خالد بن عبدالله آل خليفة 
إلى مجلس الوزراء بشأن 

المشاريع المنجزة والجاري 
تنفيذها من الخدمات 

والمرافق والبنية التحتية في 
محافظات المملكة.

المنامة - بنا

الشراكة الدولية نجحت 
في وقف خطر اإلرهاب  
وينبغي مواصلة التنسيق

األجواء اآلمنة والمستقرة 
تفتح المجال أمام مزيد 

من التقدم التنموي

مواقف مضيئة للشعب 
في صد أية محاوالت للنيل 
من أمن الوطن واستقراره 

س��مو رئيس الوزراء للنواب: أبوابنا مفتوحة لكم دائما وس��تجدون الدعم والمساندة

التواصل بين السلطتين أثبت نجاحه وضاعف المنجزات

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أعضاء مجلس النواب

النواب: سمو 
رئيس الوزراء يمثل 
النموذج الوطني 

في البذل والعطاء 

ثقتنا كبيرة في 
البرلمان المنتخب 

ا من  وسنعمل سوًيّ
أجل رفعة البحرين

وأعرب سموهما عن االعتزاز بما تتميز به مملكة البحرين  «
من أجواء آمنة ومستقرة تفتح المجال أمام مزيد من التقدم 

التنموي والتطور، مؤكدين سموهما حرص الحكومة على 
تبني المبادرات التي تعّزز هذه األجواء اآلمنة يدعمها في 
ذلك ما يتميز به شعب مملكة البحرين من حب لوطنه 
وحرص على تعزيز أمنه واستقراره، وما يبديه دوما من 

مواقف مضيئة في صد أية محاوالت للنيل من أمن الوطن 
واستقراره بوعي معهود وروح مسؤولية عالية.
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كشفت وزارة اإلسكان عن اإلحصاءات الخاصة بجهود الوزارة في تنفيذ التزاماتها بحسب ما ورد في برنامج عمل الحكومة 
)2015 - 2018(، إذ أشارت إلى أنه وفًقا لإلحصاءات فقد تمكنت الوزارة من الدفع بـ 26 ألفا و401 وحدة سكنية للتنفيذ خالل 
الســـنوات األربـــع الماضيـــة، تـــم توزيع الجـــزء األكبر منها علـــى المواطنين، بعد اكتمال نســـب اإلنجاز بجزء كبير من المشـــاريع 

اإلسكانية، وبلوغ الجزء اآلخر مراحل متقدمة، فيما سيشهد العام المقبل توزيع كافة الوحدات المتبقية.

وأش����ارت ال����وزارة إل����ى أن الكلف����ة المالي����ة 
لتنفي����ذ ه����ذا العدد م����ن الوح����دات والبنية 
التحتي����ة الثانوية بالمش����اريع قد تجاوزت 
الملي����ار و404 ماليين دين����ار، وأن الصرف 
على تنفيذ تلك المشاريع تحقق من خالل 
الميزاني����ة المالي����ة الحكومي����ة المخصص����ة 
لقط����اع الس����كن االجتماع����ي، إضاف����ة إل����ى 
حصة وزارة اإلس����كان ف����ي برنامج التنمية 
الخليجي، مفيدًة بأن الطاقة االس����تيعابية 
المتح����دة لهذه الوحدات يتجاوز 160 ألف 

نسمة.
االنتظ����ار  فت����رة  تقلي����ص  األول:  االلت����زام 

من خالل تس����ريع وتيرة توفي����ر الوحدات 
الس����كنية م����ن خ����الل االلت����زام الحكوم����ي 
األول والمتعل����ق بتقلي����ص فت����رة االنتظ����ار 
من خالل تس����ريع وتيرة توفي����ر الوحدات 
الس����كنية، تمكنت ال����وزارة فعلًيا من الدفع 
ب����� 26 ألف����ا و401 وح����دة س����كنية إلى حيز 
التنفي����ذ، م����ع تباين نس����ب اإلنج����از ما بين 
وح����دات اكتملت جهوزيتها وتم تس����ليمها 
للمواطني����ن، وأخرى بلغت مراحل متقدمة 
عل����ى  اإللكترون����ي  الس����حب  إج����راء  وت����م 
ع����دد كبير منها، باإلضاف����ة إلى وحدات تم 
الش����روع ف����ي تنفيذها بعد اكتم����ال دورتها 

اإلجرائي����ة، فيم����ا تش����هد الدفع����ة األخي����رة 
إجراءات المناقص����ات والبدء في التنفيذ، 
ش����هادات  نظ����ام  عب����ر  توزيعه����ا  وس����يتم 
االس����تحقاق، الت����ي تمث����ل المرحل����ة األولى 

من التوزيعات.
ع����دد  تحدي����د  المح����ور  ه����ذا  ف����ي  وورد 
الوحدات التي يجب على الوزارة توفيرها 
خ����الل الس����نوات األرب����ع الت����ي تمث����ل مدة 
البرنام����ج، وذل����ك كمرحلة أول����ى من تنفيذ 
األمر الملكي السامي ببناء وتوزيع 40 ألف 
وح����دة س����كنية، وه����و العدد ال����ذي نجحت 
الحكوم����ة ف����ي تحقيق����ه وتج����اوزه، األم����ر 

ال����ذي انعكس على توالي أوامر التوزيعات 
التي ش����هدها العامين الماضيين، وبنس����ب 
وأعداد غير مس����بوقة، إذ أصدر ولي العهد 
نائ����ب القائد األعل����ى النائ����ب األول لرئيس 
مجل����س ال����وزراء صاح����ب الس����مو الملك����ي 
األمير س����لمان بن حم����د آل خليفة في هذا 
الخص����وص 6 أوامر لتوزي����ع الوحدات منذ 

منتصف العام 2016.
وبالتط���رق إلى تفاصيل تنفي���ذ الوحدات، 
فإن اإلحصاءات تش���ير إلى إنهاء األعمال 
اإلنش���ائية في 9573 وحدة سكنية بنسبة 
إنج���از 100 %، وت���م تس���ليمها وتس���كين 
المس���تفيدين بها فعلًيا، فيما تش���هد المدن 
الجدي���دة ومش���اريع المجمعات الس���كنية 
حالًي���ا تنفيذ 8013 وحدة س���كنية تتباين 
نس���ب اإلنجاز ومراحل التوزيع بها ما بين 

شهادات ترشيح وسحب إلكتروني. 
 وأنهت الوزارة في وقت س���ابق إجراءات 

لتنفي���ذ  اإلجرائي���ة  وال���دورة  المناقص���ات 
2383 وح���دة س���كنية وت���م الش���روع ف���ي 
تنفيذه���ا فعلًي���ا، وتعك���ف ال���وزارة حالًي���ا 
 5328 ل����  ذاته���ا  اإلج���راءات  إنه���اء  عل���ى 
وحدة س���كنية، والتي تع���د قيد إجراءات 

المناقصات في الوقت الراهن.
م���ن جانبه، ق���ام بنك اإلس���كان والذي يعد 
ش���ريًكا رئيسا لوزارة اإلس���كان ببناء وبيع 
المواطني���ن  عل���ى  س���كنية  وح���دة   590
المدرج���ة طلباته���م عل���ى قوائ���م االنتظار 
بال���وزارة، كما قامت باالنتهاء من تش���ييد 
303 وحدات س���كنية في مش���روع دانات 

تل���ك  لع���رض  حالًي���ا  وتس���تعد  الل���وزي 
الوحدات للتسويق والبيع، فيما يتم حالًيا 
بناء 211 وحدة س���كنية جديدة بمشروع 
دان���ات البرك���ة، وس���يتم توجي���ه أولوي���ة 
التسكين بها للمواطنين من ذوي الطلبات 
بن���ك  دور  ويأت���ي  بال���وزارة،  اإلس���كانية 
اإلس���كان في تشييد وبيع الوحدات لذوي 
الطلب���ات بعد إع���ادة هيكلة إس���تراتيجية 
البن���ك؛ لتك���ون مس���اندة ل���وزارة اإلس���كان 
في تقدي���م خدم���ات الس���كن االجتماعي، 
االلتزام���ات  تنفي���ذ  ف���ي  والمس���اهمة 

اإلسكانية.
يشار إلى نجاح نظام تقسيم مراحل التوزيع إلى مرحلة توزيع شهادات  «

االستحقاق ثم السحب اإللكتروني ثم مرحلة تسليم العقود، إذ أسهم هذا 
النظام في التسكين المبكر لقوائم االنتظار على تلك المشاريع، إضافة إلى 

الهدف المعنوي المتمثل في السعي نحو تحقيق قدر من الرضا للمواطنين، 
وتوفير االستقرار لألسر التي تنتظر الحصول على خدمتها اإلسكانية.

جاللة الملك لدى افتتاحه مشروع مدينة سلمان )أرشيفية( جاللة الملك في احتفالية مدينة خليفة )أرشيفية(

المنامة - وزارة اإلسكان

1.4 مليار دينار لتنفيذ 26 ألف وحدة
ن��س��م��ة أل�����ف   160 ت���س���ت���وع���ب  ال���م���ن���ف���ذة  ال�����وح�����دات  “اإلس�������ك�������ان”: 

الرياض - بنا

ال���وزراء صاح���ب  بتكلي���ف م���ن رئي���س 
الس���مو الملك���ي األمير خليفة بن س���لمان 
آل خليف���ة، قام الش���يخ خليفة بن راش���د 
الجنوبي���ة س���مو  آل خليف���ة، ومحاف���ظ 
الش���يخ خليف���ة ب���ن علي ب���ن خليف���ة آل 

خليف���ة، ورئيس االتح���اد البحريني لكرة 
الس���لة سمو الش���يخ عيس���ى بن علي بن 
خليف���ة آل خليف���ة، بزي���ارة إل���ى المملكة 
العربية السعودية الشقيقة أمس؛ لتقديم 
واجب العزاء إلى عاهل المملكة العربية 

الس���عودية خ���ادم الحرمي���ن الش���ريفين 
س���لمان ب���ن عبدالعزيز آل س���عود، وولي 
العهد نائب رئي���س مجلس الوزراء وزير 
الس���عودية  العربي���ة  بالمملك���ة  الدف���اع 
صاحب الس���مو الملك���ي األمير محمد بن 

س���لمان بن عبدالعزيز، وكبار أفراد أسرة 
آل س���عود الك���رام، ف���ي وف���اة المغفور له 
ب���إذن هللا تعال���ى صاحب الس���مو الملكي 

األمير طالل بن عبدالعزيز آل سعود.
ونق���ل الش���يخ خليف���ة بن راش���د وس���مو 

الش���يخ خليف���ة ب���ن علي وس���مو الش���يخ 
عيس���ى بن علي تعازي ومواساة صاحب 
الس���مو الملكي رئيس ال���وزراء إلى أخيه 
خ���ادم الحرمين الش���ريفين وولي عهده، 
وإل���ى إخوان���ه أصح���اب الس���مو الملك���ي 

األم���راء، وإل���ى أس���رة آل س���عود الك���رام 

ف���ي وفاة الفقيد الراح���ل، داعين المولى 

ع���ز وج���ل أن يتغم���ده بواس���ع رحمت���ه 

ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

 بتكليف من سمو رئيس الوزراء... الشيخ خليفة بن راشد وسمو الشيخ خليفة بن علي وسمو الشيخ عيسى بن علي يقدمون واجب العزاء في وفاة األمير طالل بن عبدالعزيز

س��موه يكلف الش��يخ خليفة بن راش��د وس��مو الش��يخ خليفة بن علي وسمو الش��يخ عيس��ى بن علي لتقديم العزاء

سمو رئيس الوزراء يعزي خادم الحرمين الشريفين



زار محاف���ظ الجنوبي���ة س���مو الش���يخ خليفة بن عل���ي آل خليفة ع���دًدا من مجالس 
أعي���ان منطق���ة الرفاع؛ في إطار تعزيز مبدأ التواصل مع األهالي ومتابعة أحوالهم 
وتفق���د متطلباته���م، حي���ث كان في اس���تقبال س���موه أعيان المجال���س ورّوادها من 

المواطنين.

وأعرب سموه عن اعتزازه بما تمثله هذه 
المجالس م���ن قيم عربية أصيلة، تعكس 
أصال���ة وتراث مملك���ة البحرين وش���عبها 
لت���راث األج���داد  الوف���ي، وه���ي امت���داد 
واآلب���اء التي تتناقله���ا األجيال جيالً بعد 
جيل، معرًبا س���موه عن ش���كره لمش���اركة 
المواطنين في األنشطة والفعاليات التي 

تقيمها المحافظة.
أن  الجنوبي���ة  محاف���ظ  س���مو  وأك���د 
عب���ر  مس���يرتها  س���تواصل  المحافظ���ة 
التواصل المباش���ر مع المواطني���ن؛ إيماًنا 
م���ن المحافظ���ة بأهمي���ة إثراء المس���يرة 
التنموي���ة للمملك���ة م���ن خالل االس���تماع 
إلى مطالب واحتياجات األهالي، موجًها 
المس���ؤولين ف���ي المحافظ���ة إل���ى األخذ 
لدراس���تها  والمقترح���ات  اآلراء  ب���كل 
والعمل عل���ى تنفيذها بما يخدم مصلحة 

الوطن والمواطن.
المجال���س  عّب���ر أصح���اب  م���ن جهته���م، 

ورّوادها عن بالغ الش���كر والتقدير لس���مو 
عل���ى  الجنوبي���ة  المحافظ���ة  محاف���ظ 
زيارات���ه المجالس، مش���يدين بما تنتهجه 
المحافظ���ة م���ن مس���اٍع حمي���دة تعك���س 
االهتم���ام الكبير إلش���راك المواطنين في 

الفعاليات والمناسبات كافة.

سمو محافظ الجنوبية زار عدًدا من مجالس أعيان منطقة الرفاع

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية يزور مجالس أعيان الرفاع
لدراستها المسؤولين  وت��وج��ي��ه  األه��ال��ي  واح��ت��ي��اج��ات  مطالب  إل��ى  االس��ت��م��اع 

أكد محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة ضرورة تضافر الجهود والتعاون؛ من أجل أمن وسالمة مرتادي البر طوال 
فترة الموسم، منوها إلى ضرورة تكثيف الدوريات والحمالت المرورية؛ للحد من المخالفات األمنية والسلوكيات المرورية الخاطئة وكذلك الحد 

من استخدام دراجات الدفع الرباعي، إضافة إلى تكثيف الحمالت المتعلقة بالحفاظ على البيئة الطبيعية التي تتمتع بها منطقة البر.

بمق���ر  س���موه  ت���رؤس  ل���دى  ذل���ك  ج���اء 
المحافظة االجتماع التنس���يقي لموس���م 
الب���ر 2018 - 2019، بحض���ور ع���دد م���ن 
ممثلي الجهات المتعاونة خالل الموسم.

الب���ر  مرت���ادي  المحاف���ظ  س���مو  ودع���ا 
إل���ى التع���اون الت���ام وتنفي���ذ اإلجراءات 
والقواع���د العام���ة كاف���ة الت���ي وضعته���ا 
الجه���ات ذات العالق���ة؛ من أج���ل ضمان 
انسياب الحركة المرورية والحفاظ على 
ممتل���كات المخيمي���ن أثناء فت���رة إجازة 

رأس السنة الميالدية المقبلة.
إدارة  مدي���ر  اس���تعرض  جهت���ه،  م���ن 
واالس���تثمار  الهندس���ية  الخدم���ات 
خال���د حاج���ي إجمال���ي عدد المس���جلين 
إلكتروني���ا ف���ي موس���م الب���ر ال���ذي بل���غ 
كش���وف  ف���ي  مس���جلة  مخيم���ا   2950
مركز خدمات المخيمين، كما اس���تعرض 
ممثل���و اإلدارات العامة ب���وزارة الداخلية 
التقري���ر الخ���اص باإلحص���اءات األمني���ة 
له���ذا الموس���م، مؤكدي���ن ض���رورة التزام 

المخيمين باإلجراءات واألنظمة األمنية 
والمرورية للس���المة العامة خالل موسم 

البر.
حض���ر االجتماع عدد م���ن ممثلي اإلدارة 
العام���ة للم���رور، واإلدارة العام���ة للدفاع 
المحافظ���ة  ش���رطة  ومديري���ة  المدن���ي، 
الجنوبي���ة، إضافة إل���ى المجلس األعلى 
الجنوبي���ة،  المنطق���ة  وبلدي���ة  للبيئ���ة، 
ووزارة الصحة، وشركة تطوير للبترول، 

وشركة بناغاز.

المنامة - وزارة الداخلية

ضمان انسياب الحركة والحفاظ على ممتلكات المخيمين

سمو محافظ الجنوبية مترئسا االجتماع التنسيقي لموسم البر 2018 - 2019

المحافظة 
الجنوبية 
مستمرة 

في التواصل 
المباشر مع 
المواطنين

06local@albiladpress.com
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الب��ر مرت��ادي  س��امة  أج��ل  م��ن  والتع��اون  الجه��ود  تكثي��ف  الجنوبي��ة:  محاف��ظ  س��مو 



ط���ارق  الل���واء  الع���ام  األم���ن  رئي���س  أن���اب 
الحس���ن، أم���س، قائ���د خف���ر الس���واحل ف���ي 
افتت���اح فعالي���ات التمرين البحري المش���ترك 
لقي���ادة خفر الس���واحل )الح���ارس اليقظ 7(، 
ال���ذي تش���ارك في���ه قي���ادة طيران الش���رطة، 
مديرية ش���رطة محافظ���ة العاصمة، مديرية 
شرطة المحافظة الش���مالية، مديرية شرطة 
الخاص���ة،  األم���ن  ق���وة  المح���رق،  محافظ���ة 
العام���ة لإلع���ام والثقاف���ة األمني���ة،  اإلدارة 
اإلدارة العام���ة للمباح���ث واألدل���ة الجنائي���ة، 
المرك���ز المش���ترك لمكافحة اإلره���اب وإدارة 
العملي���ات برئاس���ة األمن الع���ام، ويهدف إلى 
الوق���وف على مع���دالت الجهوزية، خصوصا 
فيم���ا يتعلق باألمن البحري ف���ي مياه مملكة 
البحري���ن وس���واحلها، والت���ي تش���كل محورا 
رئيس���ا في منظومة العم���ل وأداء الواجبات 

لدى قيادة خفر السواحل.
أه���داف  ع���ن  موج���ز  ع���رض  تقدي���م  وت���م 
ومراح���ل التمري���ن وخطة التنفي���ذ وقدرات 
األجه���زة األمني���ة عل���ى العمل المش���ترك في 
إط���ار التكامل والتنس���يق أثن���اء أداء المهام 
األمني���ة لتأمين وحماية المنش���آت والمرافق 

التهري���ب  لعملي���ات  والتص���دي  الحيوي���ة 
والتس���لل، وذل���ك ضمن الجه���ود الهادفة إلى 
زي���ادة الق���درات ورف���ع مس���توى الكف���اءات 
التدريبي���ة عل���ى أس���س علمية متين���ة ورفع 

مستوى التنسيق األمني.
وأع���رب قائ���د خف���ر الس���واحل ع���ن تقدي���ره 

لم���ا لمس���ه م���ن روح التعاون والتنس���يق بين 
اإلدارات المش���اركة ف���ي التمري���ن ف���ي إطار 
المهم���ات  وأداء  المش���ترك،  األمن���ي  العم���ل 
بمنه���ج تكاملي منضب���ط، منوها إل���ى أهمية 
التمري���ن ال���ذي يس���اعد على صق���ل الخبرات 

األمنية والعلمية بين هذه الجهات المعنية.

متابعة “التوازن المالي” وتنمية الموارد
خال��د ب��ن عبد اهلل: إي��اء أهمية قص��وى لتحق��ق المالية العامة اس��تدامتها

على إثر تفضل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
بإصدار القرار رقم )42( لس���نة 2018 بتش���كيل اللجان الوزارية وتحديد اختصاصاتها، 
ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة، االجتماع األول 
للجنة الوزارية للشؤون المالية واالقتصادية والتوازن المالي، بحضور الوزراء أعضاء 

اللجنة، وذلك لتحديد أهدافها في ضوء االختصاصات المحددة، وآليات عملها.

وخال االجتماع، أكد الش���يخ خالد بن عبد 
هللا أن اللجن���ة الوزاري���ة للش���ؤون المالي���ة 
واالقتصادي���ة والتوازن المالي تولي أهمية 
قصوى كي تحقق المالية العامة استدامتها 
المنش���ودة، وذل���ك م���ن خ���ال العم���ل على 
متابع���ة تنفي���ذ السياس���ات والبرام���ج ذات 
العاق���ة كبرنام���ج عمل الحكوم���ة )2019 - 
2022(، وبرنام���ج التوازن المالي، ودراس���ة 
وتقيي���م اإلج���راءات والمقترح���ات المالية 

واالقتصادية.
اللجن���ة  تحقي���ق  أج���ل  “وم���ن  وأض���اف: 
ألهدافها، فإنها س���تعمل على تنمية الموارد 

المالي���ة وضب���ط اإلنف���اق المال���ي، ومتابع���ة 
نتائ���ج الميزاني���ة العام���ة للدول���ة ودراس���ة 
طلب���ات الجه���ات الحكومي���ة وإب���داء الرأي 
فيها، ودراس���ة وتقييم خطط تلك الجهات 
وخف���ض  اإلي���رادات  بتنمي���ة  المتعلق���ة 
المصروف���ات، وبحث الخط���ط االقتصادية 
للمملك���ة ذات األولوي���ة ووض���ع اإلجراءات 
الازم���ة لتنفيذها، فضاً ع���ن متابعة تنفيذ 
برنامج عمل الحكومة في شقه االقتصادي 
والعرب���ي  المحل���ي  واالس���تثمار  والمال���ي 

واألجنبي”.
وبموج���ب الق���رار رق���م )42( لس���نة 2018، 

المالي���ة  للش���ؤون  الوزاري���ة  اللجن���ة  ف���إن 
واالقتصادي���ة والتوازن المالي قد تش���كلت 
برئاسة الشيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة، 
وعضوية كل من الش���يخ سلمان بن خليفة 
آل خليف���ة وزير المالية واالقتصاد الوطني 
نائًب���ا للرئي���س، وعبدالحس���ين مي���رزا وزير 

الكهرباء والماء، والش���يخ محمد بن خليفة 
ب���ن أحم���د آل خليف���ة وزي���ر النف���ط، وغانم 
البوعينين وزير ش���ؤون مجلس���ي الشورى 
والن���واب، وكم���ال ب���ن أحم���د محم���د وزي���ر 
المواص���ات واالتص���االت، وزايد بن راش���د 
الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

كم���ا ن���ص ق���رار تش���كيل اللجن���ة عل���ى أن 
تختص اللجنة بالجانب المالي واالقتصادي 
عن أعمال الوزارات والهيئات والمؤسسات 
العام���ة للدول���ة، وبخاصة الميزاني���ة العامة 
للدولة والميزانيات المس���تقلة والملحقة أو 
الحسابات الختامية والخطط االقتصادية 
وكل  بش���أنها  وإب���داء ماحظاته���ا  للدول���ة 
م���ا يتعلق بالش���ؤون المالي���ة واالقتصادية، 
وتحقيق التوازن المالي، وبشؤون الصناعة 
والشركات والمؤسسات ذات الطابع المالي 
واالقتصادي���ة، ومتابع���ة تنفيذ م���ا يخصها 
م���ن برنامج عم���ل الحكومة ف���ي المجاالت 

االقتصادية والمالية واالستثمارية.

الشيخ خالد بن عبد الله

المنامة - بنا

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

اس���تقبلت رئيس���ة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الش���يخة مي بنت محمد آل خليفة في مكتبها أمس الرئيس التنفيذي لمؤسس���ة 
“تمكي���ن” إبراهي���م جناحي، ويأت���ي اللقاء في إطار تعزيز التواصل ما بين المؤسس���تين؛ لتحقيق منج���زات ثقافية ترتقي بالحراك 

الثقافي في البحرين.

وش���كرت الش���يخة م���ي بن���ت محم���د جناحي 
لدعم���ه المتواص���ل ألنش���طة وبرام���ج الهيئ���ة، 
مش���يرة إل���ى أن التعاون بين الجهتين س���اهم 
ف���ي اس���تمرار تنظي���م أنش���طة ثقافي���ة مميزة 
للهيئ���ة كفعالية “ما نامت المنامة” التي جاءت 
بالتزام���ن مع األعياد الوطني���ة ومهرجان “تاء 
الش���باب” ال���ذي ينطل���ق بفعاليات���ه ف���ي فبراير 

المقبل.
وأطلع���ت رئيس���ة الهيئ���ة، الرئي���س التنفي���ذي 
الثقافي���ة  الحرك���ة  تط���ورات  آخ���ر  عل���ى 
البحرينية، قائلة إن الهيئة تختتم العام 2018 
ال���ذي احتف���ت ب���ه بالمح���ّرق عاصم���ة للثقافة 
اإلس���امية، وتواصل اس���تعداداتها الس���تقبال 
العام 2019، والذي تنّفذ خاله برنامجا مغايرا 
يلقي الضوء على منجزات البحرين الثقافية، 

االقتصادي���ة واالجتماعية على مدى 100 عام 
بشعار “من يوبيل إلى آخر”.

وأكد جناحي أهمي���ة تعزيز مكانة الثقافة في 
المجتمعات، مش���يدا بمنج���زات هيئة الثقافة. 

وأبدى اس���تعداده الدائم لدعم أنش���طة الهيئة 
وبرامجه���ا؛ من أجل التروي���ج لثقافة البحرين 
وحضاراته���ا بما يعكس مكان���ة المملكة كمركز 

ثقافي إقليمي وعالمي.

التقى وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بنائب رئيس االتحاد األوروبي لتقنيات حرق المخلفات وتحويلها إلى 
طاقة رافائيل جويني، إذ ناقش معه عددا من المواضيع المتعلقة بملف النظافة والمخلفات ومحطة معالجة المياه في خليج توبلي. 

اله���دف األس���اس  أن  وأوض���ح خل���ف 
م���ن اللق���اء االس���تفادة م���ن التج���ارب 
المخلف���ات  تحوي���ل  ف���ي  والخب���رات 
تنفي���ذ  عل���ى  والعم���ل  طاق���ة  إل���ى 
االس���تراتيجية التي وضعته���ا الوزارة 

للملف المهم. 

وأكد أن الوزارة وضعت اس���تراتيجية 
متكامل���ة إلدارة النفاي���ات، تس���تهدف 
تقلي���ل المخلف���ات، خصوص���ًا في ظل 
زي���ادة ع���دد الس���كان ووج���ود عوامل 
أخرى أدت إلى زيادة كمية المخلفات.

وأوض���ح أن مقترح���ات اس���تراتيجية 

معالج���ة النفاي���ات وتقليلها لها أهداف 
قريبة وبعيدة المدى، لمدة 25 عاما.

إل���ى  مس���ودة  وض���ع  ع���ن  وكش���ف 
ف���ي  للتحك���م  المقترح���ة  السياس���ات 
النفاي���ات والح���د من إنتاجه���ا على أن 
يتم عرضها قريبًا للتباحث والتشاور.

رئيسة هيئة الثقافة واآلثار مستقبلة الرئيس التنفيذي لـ “تمكين” 

آخ��ر” إل��ى  يوبي��ل  “م��ن  ب���   2019 تس��تقبل  البحري��ن 

خلف: االستفادة من تجارب أوروبا في تحويلها إلى طاقة

“الثقافة” و “تمكين” نحو حراك مشترك

إستراتيجية متكاملة لتقليل المخلفات
وزير األشغال وشؤون البلديات في لقاء مع نائب رئيس االتحاد األوروبي لتقنيات حرق المخلفات

المنامة - وزارة الداخلية

العام���ة  ل���إلدارة  الع���ام  المدي���ر  اس���تقبل 
للم���رور العمي���د الش���يخ عبدالرحم���ن ب���ن 
الع���ام  المدي���ر  خليف���ة،  آل  عبدالوه���اب 
للتس���ويق بش���ركة نفط البحري���ن )بابكو( 

خالد بوهزاع.
وأعرب المدير العام لإلدارة العامة للمرور 
عن تقديره لمس���توى التعاون مع الش���ركة 
واهتمامه���ا بتعزي���ز الش���راكة المجتمعية، 
وهي إحدى ركائز العمل في اإلدارة العامة 
للمرور للحفاظ على س���امة مس���تخدمي 

الطري���ق من حوادث الم���رور وحثهم على 
االلت���زام بش���كل إيجابي وبالص���ورة التي 

تحفظ األرواح والممتلكات.
اهتم���ام  للتس���ويق  الع���ام  المدي���ر  وأك���د 
به���دف  الدع���م  بتقدي���م  “بابك���و”  ش���ركة 
نش���ر الوع���ي الم���روري، وعلي���ه خصصت 
مبل���غ 10 آالف دينار عب���ر بطاقات التزود 
بالوق���ود )س���ديم(؛ لدع���م مب���ادرة اإلدارة 
العامة للمرور لتشجيع السواق الملتزمين 

بأنظمة وقواعد المرور.

“بابكو”: 10 آالف للسواق الملتزمين

العاهـل كـرس قيـم التسـامح واالنفتـاح
المي��اد أعي��اد  الكنائ��س بمناس��بة  رؤس��اء  ب��ن س��لمان يس��تقبل  عيس��ى 

أكد رئيس مجلس أمناء وقف عيس���ى بن س���لمان التعليمي الخيري سمو الشيخ عيسى 
بن س���لمان بن حمد آل خليفة أن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل 
خليفة رعى جهود مواصلة تكريس النهج الحضاري لمملكة البحرين وإرثها الزاخر بقيم 
التسامح واالنفتاح، مما تجسد عبر مبادرات وطنية ودولية عدة من أبرزها مركز الملك 

حمد العالمي للتعايش السلمي.

وأش���ار س���موه إلى أن ما يتسم به المجتمع 
البحرين���ي م���ن انفت���اح واعتدال قد رس���خ 
تماس���كه وانس���جامه عب���ر جع���ل التعددية 
مص���در ق���وة وم���د جس���ور التواص���ل بي���ن 
مختل���ف األطياف.جاء ذلك لدى اس���تقبال 
الوطني���ة،  اإلنجيلي���ة  الكنيس���ة  رؤس���اء 
الكاثوليكي���ة،  المق���دس  القل���ب  وكنيس���ة 
وكاتدرائي���ة القديس كريس���توفر، وكنيس���ة 
الس���ريانية  اليعقوب���ي  بط���رس  القدي���س 
لصاح���ب  ممث���ا  لس���موه  األرثودوكس���ية 
الجال���ة المل���ك بمناس���بة احتفاله���م بأعياد 
المي���اد، بحض���ور وزي���ر الع���دل والش���ؤون 

ب���ن  خال���د  الش���يخ  واألوق���اف  اإلس���امية 
عل���ي آل خليف���ة، ووزي���ر العم���ل والتنمي���ة 
االجتماعية جميل حميدان، ورئيس ديوان 
سمو ولي العهد الشيخ خليفة بن دعيج آل 
خليف���ة ورئي���س مجلس أمن���اء مركز الملك 
حم���د العالم���ي للتعاي���ش الس���لمي خال���د بن 
خليفة آل خليفة، وعدد من أعضاء مجلس 
أمناء المركز. وهنأهم سموه بهذه المناسبة، 
الجمي���ع  بمش���اركة  اعت���زازه  ع���ن  معرب���ا 
مناسباتهم الدينية استمرارية لما تميزت به 

مملكة البحرين دوما من التنوع الثقافي. 
وقال س���موه “إن نه���ج اآلب���اء واألجداد قد 

ع���زز ما تش���كله مملك���ة البحرين م���ن واحة 
التق���اء  ونقط���ة  األدي���ان  وحري���ة  لألم���ان 
حض���اري عب���ر التاري���خ مم���ا أث���رى ثقاف���ة 
المجتم���ع وأضف���ى عل���ى الهوي���ة البحرينية 
الجامع���ة األصيل���ة بع���دا ممي���زا ف���ي قبول 

واحترام اآلخر”. 
وأع���رب رؤس���اء الكنائ���س الذين اس���تقبلوا 

س���موه ع���ن ش���كرهم وتقديره���م لم���ا أبداه 
س���موه م���ن مش���اعر طيبة به���ذه المناس���بة، 
منوهي���ن بالنم���وذج الحض���اري العري���ق في 
البحري���ن الذي يحتض���ن الجميع في أجواء 
م���ن الحرية واالحت���رام والمحبة والس���ام، 
متمنين للمملكة دوام التقدم واالزدهار وأن 

يديم هللا عليها أمنها واستقرارها.

سمو الشيخ عيسى بن سلمان مستقبال رؤساء الكنائس

المنامة - بنا

الرفاع - قوة الدفاع

اس���تقبل القائ���د الع���ام لق���وة دف���اع البحري���ن 
المش���ير الرك���ن الش���يخ خليف���ة ب���ن أحمد آل 
خليف���ة بمكتب���ه بالقي���ادة العام���ة لق���وة دفاع 

البحرين رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة 
والمراجع���ة للمؤسس���ات المالي���ة اإلس���امية 

الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة.

القائد العام يلتقي رئيس المحاسبة اإلسالمية

افتت���ح قائ���د خف���ر الس���واحل، دورة ق���ادة ال���زوارق الثانية عش���رة 
بجن���اح التدري���ب البحري، التي يش���ارك فيها 13 م���ن ضباط الصف 
من منتس���بي خفر الس���واحل وس���اح البحري���ة الملك���ي البحريني 

ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأوض���ح قائد خفر الس���واحل أن أهداف ومخرج���ات الدورة تأتي 

في إطار الخطة الس���نوية لقيادة خفر الس���واحل بهدف رفع كفاءة 
منتسبيها والمشاركين في الدورة والتي تستمر لمدة 4 أشهر.

وتش���مل الدورة مرحلتين، األولى نظرية وتضم مجاالت عدة منها 
أش���غال الخرائط، وفن القيادة، والمد والج���زر، واألجهزة الماحية 
والعوام���ات البحري���ة، أم���ا المرحل���ة الثاني���ة فتش���مل اإلس���عافات 
األولية، ومكافحة حرائق الس���فن، والتدريب���ات العملية على قيادة 

الزوارق.

رفع قدرات منستبي خفر السواحل

07 local@albiladpress.com
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الرفاع - قوة الدفاع

ش���هد القائ���د الع���ام لق���وة دف���اع 
البحري���ن المش���ير الركن الش���يخ 
خليفة ب���ن أحمد آل خليفة ختام 
فعاليات تمرين القيادات “مش���بة 
لعب���ة الح���رب”، ال���ذي نفذته عدد 
م���ن وحدات قوة دف���اع البحرين 
الوطن���ي. الح���رس  بمش���اركة 
واس���تمع القائ���د العام إل���ى إيجاز 
من القائمين على التمرين تطرق 
في���ه إلى أه���داف ومراحل س���ير 
التمري���ن واألس���لحة، والوحدات 
ث���م أطل���ع ع���ن  المش���اركة في���ه، 
مراح���ل  م���ن  ع���دد  عل���ى  كث���ب 
عكس���ت  الت���ي  التمري���ن  س���ير 
تنفي���ذ  ف���ي  العال���ي  المس���توى 
وتحقي���ق  الموضوع���ة  الخط���ة 
أهدافها بالتعاون والتجانس بين 

المشتركين.

وأك���د أن التدريب معيار أس���اس 
األس���لحة،  كف���اءة  الختب���ار 
والوح���دات، والقي���ادات، وتقييم 
واألف���راد  الضب���اط  مس���توى 
المش���اركين ف���ي التمري���ن، وأحد 
مس���توى  تعزي���ز  متطلب���ات 
الجاهزي���ة القتالي���ة، كم���ا أع���رب 
واعت���زازه  ش���كره  خال���ص  ع���ن 
بالجهود التي بذلت، وما ش���اهده 
م���ن كف���اءة عالي���ة أثن���اء تطبيق 
مراحل التمرين، والنتائج الطيبة 
الت���ي ب���رزت م���ن خ���ال التنفي���ذ 
المتق���ن، آم���ا أن يك���ون التمرين 
رصيدًا جيدًا، وعونًا قويًا تنطلق 
ف���ي  األس���لحة والوح���دات  من���ه 
ق���وة الدفاع، والح���رس الوطني، 
عل���ى الس���واء لتنفي���ذ واجباته���ا 

المستقبلية.

ختام “مشبة لعبة الحرب”

المنامة - وزارة الداخلية

المشترك ال��ت��م��ري��ن  أث��ن��اء  وال��ع��ل��م��ي��ة  األم��ن��ي��ة  ال��خ��ب��رات  ص��ق��ل 

قائــد خفــر السواحــل يفتتــح “الحــارس اليقــظ 7”

المنامة - بنا



أرج���أت محكم���ة التميي���ز الطع���ن المقدم من جمعي���ة العمل الوطن���ي الديمقراطي “وع���د” على الحكم الصادر س���ابقا بح���ل الجمعية 
وتصفية أموالها وأيلولتها لخزينة الدولة حتى جلسة 21 يناير المقبل؛ لتقديم المرافعة.

وكان���ت المحكم���ة ق���د رفضت ف���ي وقت 
س���ابق طلبا مس���تعجال بوقف تنفيذ حكم 
ح���ل الجمعي���ة، وأمرت بإع���ادة الملف إلى 
برأيه���م  الفن���ي إلي���داع مذك���رة  المكت���ب 
القانوني���ة حول الطعن المق���دم من وكيل 
الجمعي���ة، فيم���ا كان���ت قد أي���دت محكمة 
االس���تئناف العلي���ا المدني���ة الثانية الحكم 

المطعون فيه.
يذكر أن وزارة العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوق���اف، صرح���ت عق���ب ص���دور حكم 
محكمة االستئناف أن المحكمة المذكورة 
أك���دت ف���ي حكمه���ا أن المخالف���ات الت���ي 
ارتكبتها جمعية “وعد” تعد من الجس���امة 

بم���كان؛ وذل���ك بالنظر إلى الظ���روف التي 
ارتكب���ت فيه���ا، والتي تهدد أم���ن المجتمع 
واس���تقراره، وهو م���ا يغدو معه طلب حل 
الجمعية المستأنفة قائما على سنده وهو 
م���ا يتعي���ن مع���ه القض���اء بحله���ا وتصفية 

أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة”.
كم���ا ج���اء ف���ي الحك���م س���الف البي���ان أن 
المدعى عليها قامت عبر حسابها الرسمي 
وص���ف  بإط���الق  االنترن���ت  ش���بكة  عل���ي 
“ش���هداء الوط���ن” عل���ى جن���اة ص���در ف���ي 
شأنهم حكم بات باإلعدام بعد استهدافهم 
قوات الش���رطة بعب���وة متفجرة نجم عنها 
مقت���ل ثالثة م���ن رجال الش���رطة، وهو ما 

يش���كل مخالفة لنص المادة )6( من قانون 
الجمعيات السياس���ية، والتي توجب علي 
الجمعي���ة المدع���ى عليه���ا المحافظة على 
اس���تقالل وأمن المملكة، وص���ون الوحدة 

الوطنية، ونبذ العنف بجميع أشكاله.
وقوفه���ا  أك���دت  “وع���د”  أن  وتابع���ت، 
وتضامنه���ا م���ع جمعي���ة “الوف���اق الوطني 
اإلس���المية”، وهي جمعية منحلة بموجب 
حك���م قضائ���ي أدانها بالطعن في ش���رعية 
واالنح���راف  البحري���ن،  مملك���ة  دس���تور 
في ممارس���ة نش���اطها السياس���ي إلى حد 
التحريض على العنف وتشجيع المسيرات 
واالعتصام���ات الجماهيري���ة بما قد يؤدى 

إلى إح���داث فتنة طائفية في البالد، وهو 
م���ا يعد أيض���ا مخالفة م���ن جانب المدعى 
عليه���ا لن���ص الم���ادة )4( فق���رة )7(، س���الفة 
الذك���ر، والت���ي تحظ���ر عليه���ا االرتب���اط أو 

التع���اون مع أية قوى سياس���ية تقوم على 
مع���اداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو 
األحكام المنصوص عليها في الدستور أو 
الثواب���ت الوطنية التي يق���وم عليها نظام 

الحك���م ف���ي مملك���ة البحري���ن، فض���ال عن 
تضام���ن الجمعية المذكورة م���ع جمعيات 
أخ���رى “رفضه���ا لدس���تور 2002 واعتباره 
س���اقطا وأنه دستور غير ش���رعي..”، وهو 
م���ا ل���م تنك���ره أو تدحض���ه الجمعي���ة، مما 
يش���ير إلى انحرافها في ممارس���ة نشاطها 
السياس���ي بتصريح���ات وبيان���ات صادرة 
عنها، من ش���أنها اإلضرار بالمصالح العامة 
للدول���ة وزعزعة أمن واس���تقرار المجتمع، 
فضال عن عدم اعترافها بدس���تور المملكة 
ورفضها إياه بعبارات تحمل معنى اإلهانة 
والتجريح بما يعد تطاوال على مؤسسات 
الدولة المنوط بها وضع وإعداد الدستور.

وخلص���ت المحكم���ة إلى أن ما نس���ب إلى 
الجمعي���ة المدع���ى عليها إنم���ا يعد إخالال 
جس���يما منه���ا بأح���كام قان���ون الجمعيات 

السياسية.

فصل���ت محكم���ة التميي���ز األول���ى في آخر الطع���ون االنتخابية التي عرضت عليها، والتي طعن بها مترش���حون للمجل���س النيابي والمجالس البلدي���ة، حيث عقدت المحكمة 
جلس���اتها يوم الخميس )الموافق 20 ديس���مبر 2018( برئاس���ة المستشار عبدهللا البوعينين، وعضوية المستش���ارين عبدهللا يعقوب عبدالرحمن، ونادر عبدالمطلب، لنظر 4 

طعون انتخابية تم تقديمها من 3 مترشحين للمجلس النيابي وطعن من مترشح للمجلس البلدي، وانتهت المحكمة برفض جميع الطعون.

وقد كان ي���وم الثالث���اء )الموافق 18 
ديس���مبر 2018( هو آخ���ر يوم للتقرير 
بالطعون االنتخابية على االنتخابات 

النيابي���ة والبلدية للعام 2018، والتي 
ج���رت ف���ي تاريخ 24 نوفمب���ر 2018، 
1 ديس���مبر  وتم���ت اإلع���ادة بتاري���خ 

.2018
الحق���وق  مباش���رة  قان���ون  أن  يذك���ر 
السياس���ية وقانون انتخابات أعضاء 

دور  م���ن  ع���زز  البلدي���ة  المجال���س 
اإلش���راف  ف���ي  القضائي���ة  الس���لطة 
المباش���ر على العملية االنتخابية منذ 

الوهل���ة األول���ى النطالقه���ا، فبمج���رد 
صدور األمر الملكي السامي بالدعوة 
إل���ى االنتخابات تش���كل اللجنة العليا 
من وزير العدل والش���ؤون اإلسالمية 
واألوق���اف وعدد من القضاة، وكذلك 
تش���كل اللجان اإلشرافية من القضاة 
لإلش���راف على جميع مراحل العملية 
ع���رض  بمرحل���ة  ب���دءا  االنتخابي���ة 

كش���وف الناخبي���ن وم���ن ثم كش���وف 
المرش���حين وإع���الن النتيج���ة العامة 
لالنتخاب���ات، فجمي���ع تل���ك المراح���ل 
تكون تحت إش���راف رؤس���اء اللجان 
المكون���ة م���ن القض���اة، ومن ث���م يتم 
الطع���ن عل���ى أي ق���رار أم���ام محكمة 
االس���تئناف أو محكم���ة التميي���ز تبعا 

للمرحلة المطعون عليها.

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

“التمييـــز”: اإلجـــراءات االنتخابيــــة سليمــــة
ال��م��ح��ك��م��ة ت���رف���ض ط���ع���ون 3 خ���اس���ري���ن ت���رش���ح���وا ل���ل���ن���واب وال��ب��ل��دي

إثبات حضانة أم ألبنائها من زوجها الهارب
احتياجاته��م لتلبي��ة  وعمل��ت منظف��ة  س��نوات   10 من��ذ  البحري��ن  غ��ادر 

قال���ت المحامي���ة ه���دى الش���اعر إن المحكم���ة الصغ���رى الش���رعي���ة الثاني���ة 
المستعجل�ة )الدائرة الجعفرية(، قضت وفي مادة مستعجلة بإثبات اختيار 
أبن���اء موكلته��������ا الثالث������ة )بنت���ان وولد( لوالدته����م المدعي���ة وانضمامه������م 
إليه���ا واإلقام�����ة والعيش معه���ا، مس���تندة لتواف������ر مؤش���������رات وعالم����ات 
البل�������وغ ف���ي الطف���ل دون س���ن ال���� 15 مم���ا حس�������م الحضان���ة لصالح األم 

المدعية.

وقائ���ع  أن  األم  وكيل���ة  وأوضح���ت 
موكلته���ا  أن  ف���ي  تتمث���ل  الدع���وى 
طليق���ة المس���تأنف ض�������ده حديث������ا، 
ف���راش  عل���ى  من���ه  أنجب���ت  وق���د 
الزوجية 3 أبناء، إال أن المدعى عليه 
هجرها منذ قرابة 10 سنوات مغادرا 
إلح���دى الدول األجنبي���ة؛ خوف����ا من 
القب�������ض علي���ه لكون���ه مطلوب���ا ل���دى 
الجه���ات األمني���ة عل���ى ذم���ة قضاي���ا 
المدعي�������ة  ت���اركا  مالي���ة،  مطالب���ات 

وأبناءه������ا دون نفق�����ة أو منف���ق في 
ظل مجهولية مكان إقامته بالنس���بة 

للمدعية.
وبينت أن األبناء محل الالئحة ظلوا 
بحضان���ة المدعي���ة والدته���م فعلي���ا، 
وه���ي المتكفل���ة بكاف���ة مس���ؤوليات 
ومه���ام الحضان���ة من حف���ظ ورعاية 
الحق���وق  كاف���ة  وكفال���ة  وتنش���ئة 
واالحتياجات ف���ي مواجهتهم؛ نظرا 
لغي���اب والده���م وقيامه���ا ب���دور األم 

واألب في ح���ق أبنائها الثالثة طوال 
الس���نوات الفائتة، مما حدا بها للعمل 
كمنظف���ة لقض���اء احتياج���ات األبناء 

األساسية.

وأضاف���ت أنها دفعت أم���ام المحكمة 
ق���د  الالئح���ة  مح���ل  البنتي���ن  ب���أن 
بلغت���ا س���ن التخيير بتجاوزهما س���ن 
التاس���عة وفقا للقانون وما نص عليه 
ف���ي الفق���ه الجعف���ري، بي���د أن األب���ن 
مح���ل الالئحة واألحدث س���نا، فعلى 
رغ���م ع���دم بلوغ���ه 15 عام���ا، إال أن 
القاض���ي عول على توافر مؤش���رات 
للقض���اء  لدي���ه  البل���وغ  وعالم���ات 
بإثب���ات اختي���اره لوالدت���ه المدعي���ة، 
ه���ذا فض���ال ع���ن كونه ف���ي حضانتها 
الفعلية كما هو مبين س���ابقا، واألب - 
ال���ذي يلي األم ف���ي ترتيب الحضانة 
وفقا للفق���ه الجعفري- غي���ر متواجد 
للقيام بواجبات الحضانة، األمر الذي 
يتعي���ن مع���ه إثب���ات الحضان���ة ل���أم 
مراع���اة لمصلحة المحضون وحفاظا 
أو  التش���تت  أو  الضي���اع  م���ن  علي���ه 

الفرقة عن أختيه.

هدى الشاعر

ق���ررت المحكم���ة الكب���رى الجنائية األولى، حجز النظر في واقع���ة اعتداء 171 متهما على عدد من أفراد الش���رطة 
أثناء فض التجمهر الذي اس���تمر لمدة طويلة بجوار منزل عيس���ى قاس���م، والذي تعرض خالله مجموعة كبيرة من 
الش���رطة إلصابات اس���تدعت نقل أكثر من 30 منهم إلى المستشفى؛ وذلك للنطق بالحكم على المتهمين في جلسة 

يوم 27 فبراير من العام المقبل.

ف���ي جلس���ة  الش���هود  أح���د  وق���رر 
س���ابقة أن أحد المتهمين أرشدهم 
المتجمهري���ن  إخف���اء  موق���ع  إل���ى 

لعدد من األسلحة والمتفجرات.
وكان���ت المحكم���ة أخل���ت في أول 
جلس���ة لنظ���ر القضية س���بيل 140 
مالي���ة  بكفال���ة  بالواقع���ة؛  متهم���ا 
مقدارها 200 دينار لكل منهم، فيما 

استمر حبس 24 متهما آخرين.
وكان���ت قد أحال���ت النياب���ة العامة 
 171 عدده���م  البال���غ  المتهمي���ن 
متهم���ا، للمحاكم���ة بعدما أس���ندت 

إليه���م ع���دة تهم تتعل���ق باالعتداء 
عل���ى أف���راد الش���رطة واس���تعمال 
الق���وة والعن���ف معه���م ح���ال ف���ض 
عيس���ى  من���زل  أم���ام  االعتص���ام 
والش���غب،  والتجمه���ر  قاس���م، 
فضال ع���ن حيازة العب���وات القابلة 

لالشتعال “المولوتوف”.
يذكر أن رئي���س األمن العام اللواء 
ط���ارق الحس���ن، كان ق���د أعلن عن 
فض التجمع���ات المخالفة للقانون 
بقرية الدراز، والقبض على عدد من 
اإلرهابيي���ن والمطلوبين الخطرين 

وإزال���ة المخالف���ات القانونية التي 
كان���ت قائمة في الدراز، ومن بينها 
إغ���الق ش���وارع وتعطي���ل مصالح 
الن���اس م���ن خ���الل وض���ع حواج���ز 
الع���ام،  الش���ارع  ومنص���ات وس���ط 
فض���ال ع���ن رف���ع ش���عارات مخالفة 
للقان���ون، بم���ا يمثل إخ���الال باألمن 

العام وتهديدا للسلم األهلي.
أصبح���ت  المنطق���ة  أن  وأض���اف 
وك���را لتجمع المطلوبي���ن والفارين 
م���ن العدال���ة ومص���درا للعدي���د من 
المخالف���ات والتعدي على القانون، 

حي���ث ش���هد ه���ذا التجم���ع تك���رار 
حوادث اختطاف ش���باب والتعدي 
وتعذيبه���م،  وضربه���م  عليه���م 
نتيج���ة  أحده���م  توف���ي  حي���ث 
لذل���ك، بحج���ة أنه���م متعاونون مع 
األجهزة األمنية، فضال عن تعّرض 
أداء  أثن���اء  األمني���ة  الدوري���ات 
ال���دراز إلط���الق  واجبه���ا بمحي���ط 
ن���ار 4 مرات، وه���و ما يندرج ضمن 
العملي���ات اإلرهابي���ة الت���ي يج���ب 

التصدي لها. 
وأوض���ح أن وزارة الداخلية، ومنذ 
ب���دء هذا التجمع غير القانوني، قد 
بذلت جهودا كبيرة إلنهائه بش���كل 
س���لمي وك���ررت ه���ذه المح���اوالت 
 48 نح���و  وقب���ل  م���رة،  م���ن  أكث���ر 
ساعة من العملية، تم مطالبة عدد 
من الش���خصيات المؤث���رة بالقرية 

بإقن���اع  المجتمعي���ة،  والفعالي���ات 
المش���اركين بف���ك التجم���ع وع���دم 

االستمرار في تجاوز القانون.
ونف���ذت ق���وات الش���رطة انتش���ارا 
لمجموع���ات  وتص���دت  واس���عا 
تمترس���ت  القان���ون،  ع���ن  خارج���ة 
خل���ف س���واتر وموان���ع مصطنع���ة، 
تس���د الط���رق والش���وارع، وق���د تم 
إنذاره���ا والطلب منه���ا التفرق، إال 
أنه���ا رفض���ت االنصي���اع، وب���ادرت 
بق���ذف القنابل اليدوية واألس���ياخ 
الحديدي���ة ومحاول���ة التعدي على 
رجال األمن باس���تخدام األس���لحة 
البيضاء والفؤوس، مما أوقع عددا 
من اإلصابات المختلفة بين رجال 
البس���يطة  بي���ن  تفاوت���ت  األم���ن، 
والبليغة، األمر الذي استدعى نقل 
)31( منهم إلى المستشفى، إضافة 

إلى العديد م���ن اإلصابات التي تم 
عالجها ميدانيا.

وتمكنت الشرطة من  «
القبض على 286 شخصا من 

المخالفين والعديد منهم من 
المطلوبين أمنيا والخطرين 

والمحكومين بقضايا إرهابية، 
حيث تم القبض على العديد 

منهم، مختبئين في منزل 
المدعو عيسى قاسم، وقد 

ثبت بعد القبض عليهم، أنهم 
متورطون بعدة قضايا أهمها، 

الهروب من السجن والتوقيف، 
واالعتداء على رجال األمن، 
والشروع بالقتل، وإحداث 
تفجيرات، واالنضمام إلى 

جماعات إرهابية، وزراعة قنابل 
متفجرة وحيازة عبوات ناسفة.

27 فبراير الحكم بقضية التجمهر حول منزل “قاسم”

رفض���ت مج���دًدا محكم���ة االس���تئناف العلي���ا الجنائي���ة الخامس���ة 
اس���تئناف ش���اب مدان مع 3 آخري���ن ببيع وتعاط���ي المؤثر العقلي 
“الشبو”، بعدما نقضت محكمة التمييز حكم إدانته وأمرت بإعادته 
للمحكم���ة الت���ي أصدرت���ه لتحكم في���ه من جدي���د، وقضت محكمة 
االس���تئناف بتأييد س���جن المستأنف لمدة 5 س���نوات المحكوم بها 

عليه من محكمة أول درجة.

درج���ة  أول  محكم���ة  وكان���ت 
قض���ت في وق���ت س���ابق بإدانة 
4 متهمي���ن )آس���يوي وآس���يوية 
وش���قيقان بحرينيان( بما نس���ب 
تتعل���ق  اتهام���ات  م���ن  إليه���م 
ببي���ع وتعاط���ي المؤث���ر العقل���ي 
“الش���بو”،  الميثامفيتامي���ن 
بمعاقبة اآلس���يوي والمس���تأنف 
س���نوات   5 لم���دة  بالس���جن 
وبتغري���م كل منهم���ا مبلغ 3000 
دين���ار، عم���ا ثبت بحقهما بش���أن 

بيعهما للمواد المؤثرة عقليا.

حكمت المحكمة بحبس  «
اآلسيوية وشقيق البحريني 

لمدة 6 أشهر وبتغريم 
كل منهما مبلغ 100 

دينار عن تهمة التعاطي 
لذات المادة المؤثرة 

عقليا، كما أمرت بمصادرة 
المضبوطات، فضال عن 

إبعاد المتهمين اآلسيويين 
نهائيا عن البالد عقب 

تنفيذ العقوبة المقضي 
بها.

تأييد إدانة بائع “شبو” بعد نقض “التمييز”
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بع���د أس���ابيع قليلة س���يجد آالف م���ن موظفي القط���اع العام أنفس���هم خارج 
الوظيفة بعد أن قرروا بإرادتهم أّن خيار التقاعد هو األفضل لهم بعد سنوات 
قضوها في الوظيفة تمتد بعضها إلى عشرين وربما أكثر، األغلبية الساحقة 
وجدت في مش���روع التقاعد االختياري المقدم فرصة البد من اقتناصها لما 
تضمنت���ه من امتيازات قّل نظيرها كما عب���ر أحدهم بالقول “ال يمكن أن أدع 
فرص���ة ذهبية كهذه تمر ألنها ربما لن تتك���رر”، وآخر وجد أّن المبادرة بمثابة 
إنقاذ من سجن الوظيفة، وهذا النمط من التفكير يكاد يسيطر على الجميع 

بال استثناء.
غير أّن موضع اس���تغرابنا هو إقبال عدد هائل جدا من المنتس���بين إلى سلك 
التربية والتعليم للتقاعد االختياري، ومما يؤسف له حقيقة أنه تتوفر لديهم 
الخب���رة والمؤه���الت التربوية، ويعد خروجهم من المهنة خس���ارة ال تعوض، 
واألكث���ر مدع���اة للدهش���ة أّن وزارة التربي���ة والتعلي���م ل���م تناق���ش أحدا من 
الراغبي���ن ف���ي التقاعد، بل جاءت الموافقة س���ريعة وكأّن خروجهم لن يترك 
أثرا يذكر على مس���يرة التعليم. نحن نفهم أن تأتي الموافقة الس���ريعة على 
موظفي القطاعات األخرى إلمكانية اس���تبدالهم بموظفين آخرين لكن األمر 

مختلف جدا في حقل التربية والتعليم. 
ال نش���ك أّن الجميع يدرك المتاعب التي تنطوي عليها مهنة التعليم والتي ال 
يمك���ن مقارنتها بالمهن األخرى، ولع���ل الذي يضاعف حجم متاعب المعلمين 
أّنه���م ال يج���دون م���ن يق���در المصاعب الت���ي يمرون به���ا، فالتعلي���م كما يعبر 
العدي���د من ش���اغلي المهن���ة يجب أن يمنح ج���ل أوقاتهم، واألش���د مضاضة 
أنه���م بعد إنه���اء فترة عملهم ال يجدون التكريم الالئق بهم نظير تضحياتهم 

الالمحدودة.
يبق���ى الس���ؤال هنا مش���روعا أي���ن تذهب خب���رات المتقاعدين م���ن المعلمين 
والمعلم���ات؟ ه���ل تتحول إلى طاق���ات معطلة وخبرات مه���دورة؟ أليس من 
األج���در االس���تعانة به���م ف���ي المش���روعات التربوي���ة بوصف األغلبي���ة منهم 

يتمتعون برصيد طويل في ميدان التربية والتعليم؟

إن وزارة التربية والتعليم غالبا ما تشيد بجهود المعلمين وهذا يعزز القناعة  «
بأّنه ال يجب التفريط بهم بكل هذه السهولة!

ما بعد التقاعد

دور المواطن ومسؤولية النائب )1(

ستراسبورغ... تعايش أم تطرف؟

ه����ل انته����ى دور المواط����ن الناخ����ب بع����د أن انته����ت 
االنتخاب����ات؟ ال، ب����ل إن دوره اآلن أصبح أكبر من ذي 
قب����ل، فالمواطن حتى يتأكد من صح����ة عمل النائب، 
علي����ه ُمتابعة أعمال النائب من خالل حضور لقاءاته 
إذا كان لديه مجلس أسبوعي ومناقشته في المنافع 
العام����ة ومتابعت����ه فيما ورد في برنامج����ه االنتخابي، 
وكذلك من خالل وسائل اإلعالم ليطلع على ما يقوله 
النائ����ب ويطرح����ه م����ن آراء في الصحاف����ة، ومتابعته 
عل����ى موقع����ه اإللكترون����ي وف����ي وس����ائل التواص����ل 
االجتماع����ي، كم����ا أن علي����ه متابعة جلس����ات البرلمان 
وما تتم مناقش����ته ألجل مناقش����ة ذلك مع النائب في 
لقاءاته واتصاالت����ه، كما أن على المواطن توصيل ما 
َيصدر عن النائب وُيناقشه في البرلمان وفي مجلسه 

إلى جميع الناس عبر وسائل االتصال االجتماعي.
مس����ؤوليتهم  يتحمل����وا  أن  الن����واب  الس����ادة  وعل����ى 
الوطنية تجاه بالدهم وش����عبهم بعد أن جلس����وا على 
مقاعد البرلمان، بتنفيذ وعودهم االنتخابية الُمتمثلة 
ف����ي مصالح المواطنين، ويقيًن����ا إن أكثرية الناخبين 
اخت����اروا األصل����ح منه����م وترك����وا الن����واب الس����ابقين 
يأبه����وا  ول����م  الش����خصية  ع����ززوا مصالحه����م  الذي����ن 

بمصالح الوطن والناس. 
وه����ذه المتابعة الش����خصية واإللكتروني����ة تجعل من 
المواط����ن ُمتفاع����اًل م����ع النائب الذي ف����ي دائرته ومع 
جميع النواب في البرلمان أواًل، كما أن بهذه المتابعة 

ي����درك النائب أن����ه ُمتابع في جميع أنش����طته وأقواله 
ومواقف����ه البرلمانية س����واء ف����ي دائرت����ه أو خارجها، 
وه����ذا األم����ر َيجعل����ه قريًب����ا م����ن الن����اس وبعي����ًدا عن 
مزايدات وش����عارات الحمالت االنتخابية، وسيش����عر 
بأن����ه ُمحاس����ب عل����ى أقوال����ه ومواقف����ه وُمراقب في 
تصرفات����ه ثانًي����ا، وثالًث����ا ه����ذه المتابع����ة تحمي����ه م����ن 
الن����واب  أكث����ر  يتلقاه����ا  الت����ي  الس����لبية  االنتق����ادات 
ف����ي الجرائ����د ومواق����ع التواص����ل االجتماع����ي وأينما 

يكونون.
وعل����ى النائب أن يتذكر دائًم����ا َمصلحة المواطن في 
كل ق����رار وقان����ون وتش����ريع، فأحياًنا تكم����ن مصلحة 
المواط����ن في )نعم( وأحياًنا ف����ي )ال(، ونطق )نعم( أو 
)ال( لي����س ُمخالًف����ا للقانون وال يتع����ارض مع األعراف 
البرلماني����ة ولوائحه����ا الداخلي����ة، ويختل����ف ذل����ك في 

حال تعارضهما مع مصلحة الوطن والمواطن. 
الرض����ا،  عالم����ة  التصوي����ت  أثن����اء  الس����كوت  لي����س 
ر النائب هو  فالقان����ون والالئح����ة الداخلية التي ُتس����يِّ
ثق����ة المواطنين في����ه التي أوصلته إل����ى المقعد ومن 
ثم اس����تخدام صالحياته التش����ريعية والسلطة التي 
يتمت����ع بها كنائب ُمنتخب س����واء ممن انتخبه أو َمن 

لم ينتخبه. 
إن خطأ النائب ليس كخطأ اإلنسان العادي،  «

وهفوته أكبر من هفوة المواطن، وتجاوزه مصلحة 
المواطنين جريمة.

بات مألوفا أن نشهد تركيزا كبيرا واهتماما واسعا 
وإدان���ات بطول الدنيا وعرضه���ا عندما يقع حادث 
عن���ف وعم���ل إرهابي يقف وراءه أحد األش���خاص 
“المنتمين للدين اإلس���المي”، بينما يكون التجاهل 
والتهوي���ن من األحداث المماثلة، ب���ل ربما األخطر 
واألفظع، طالما كان المتهم فيها من أبناء الديانات 
األخرى، وتظهر أقاويل المرض النفس���ي والجنون 
وغيره���ا م���ن التأوي���الت الت���ي تقل���ل م���ن أهمي���ة 
الح���دث وتوج���ه لقليل م���ن التعاطف م���ع مرتكب 

الحدث.
وتأكي���ًدا له���ذا النه���ج ال���ذي يؤك���د وج���ود انحي���از 
ض���د اإلس���الم ورغبة في نش���ر وتوزي���ع االتهامات 
هن���ا وهن���اك، نش���رت صن���داي تلغ���راف البريطانية 
مؤخ���را تقري���را كتب���ه هن���ري صامويل ع���ن مدينة 
ستراسبورغ الفرنس���ية التي شهدت وقوع حادثة 
إرهابي���ة في س���وق عيد المي���الد، قام به���ا المدعو 
ش���ريف ش���يخات ي���وم ١٢ ديس���مبر الج���اري، ف���ي 
حادث اعتبره التقرير دليال على انتش���ار “التطرف 

اإلسالمي” في المدينة.
الغري���ب أن الكات���ب البريطان���ي رف���ض األخ���ذ أو 
االهتمام بالروايات الكثيرة التي سمعها من سكان 
المدينة وأبنائها عن التعايش بينهم وحالة الس���الم 
الت���ي تس���ود المدين���ة والصداق���ة بي���ن المس���لمين 
والمسيحيين، مشيرين إلى أن “شيخات” ال يعرف 

شيًئا عن اإلسالم، إنما كان يشرب الخمر ويتعاطى 
المخ���درات وال عالق���ة ل���ه بالدين أص���ال، وهذا أمر 
تؤكده األوراق الرس���مية الفرنسية نفسها، إذ لديه 
س���جل جنائ���ي طوي���ل م���ن الجرائم وقض���ى عدة 
عقوبات بالس���جن بس���بب عمليات س���طو وجرائم 
أخرى وكان آخر مرة غادر فيها السجن في أواخر 

عام 2015م.
الجان���ب  عل���ى  التركي���ز  اخت���ار  صاموي���ل  أن  إال 
السلبي في القضية وراح يغوص في اإلحصائيات 
ليؤكد بها أن ستراس���بورغ تش���هد انتش���ارا وصفه 
بالمقل���ق للتط���رف اإلس���المي، وربما ل���و بحثنا عن 
كل اإلحصائي���ات المرتبطة والت���ي تمس المنتمين 
لألدي���ان األخ���رى لوجدن���ا تش���ابًها كبي���ًرا وحصلنا 
نتائ���ج متقارب���ة ما يؤك���د أن التطرف لي���س له أي 

دين.

كان على صامويل أن يلتفت إلى أسباب  «
التورط في اإلرهاب ليقدم عالًجا نافًعا ويدعو 

إلى العدالة االجتماعية بدال من هذا اإللحاح 
على فكرة ربط التطرف باإلسالم، حيث تظهر 
اإلحصائيات أيًضا أن أغلبية “المتطرفين” في 

ستراسبورغ هم شباب من الضواحي التي يقيم 
فيها المهاجرون ويتعرضون للتهميش ألسباب 

عنصرية رغم ما هو معروف عن المدينة من 
ثراء.

opinions
@albiladpress.com

محمد المحفوظ

sm.adnan56
@hotmail.com

Ata2928@gmail.com

عبدعلي الغسرة

عطا الشعراوي

على السادة النواب أن يتحملوا  «
مسؤوليتهم الوطنية تجاه 

بالدهم وشعبهم بعد أن 
جلسوا على مقاعد البرلمان، 

بتنفيذ وعودهم االنتخابية 
الُمتمثلة في مصالح 

المواطنين.

هناك نهج واضح يؤكد وجود  «
انحياز ضد اإلسالم ورغبة 

في نشر وتوزيع االتهامات 
هنا وهناك، خصوصا بعد 

الحادثة اإلرهابية في مدينة 
ستراسبورغ الفرنسية.
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“السستم داون”
أكثر ما يضجر المواطن خالل مراجعته أية 
جه����ة حكومية لتخليص “ق����رض أو حاجة” 
س����ماعه من الموظف كلمة “السستم داون”، 
فه����ذه الكلم����ة أش����به بالمهاوي الس����حيقة أو 
الكه����وف المليئ����ة بالب����رد والف����زع، واألنك����ى 
م����ن ذل����ك ب����كل األوزان والقواف����ي توق����ف 
هك����ذا  العم����ل وجلوس����هم  ع����ن  الموظفي����ن 
“السس����تم داون”، ال حرك����ة وال  أن  بحج����ة 
كلم����ة وال أي رد عل����ى المراج����ع وكأن����ه ف����ي 
غرفة تعذيب نفسي بسبب ذلك “السستم”، 
فكل ما يحدث أمامك من سكوت وتجاهل 
الموظفي����ن ل����ك يره����ق العق����ل والقل����ب وال 
تعرف ما الوس����ائل واالتجاهات المتبعة في 
هذه اإلدارة، وحت����ى لو طلبت من الموظف 
متابع����ة معاملت����ك ورقيا أو االستفس����ار من 

المس����ؤول فس����يصل الموظ����ف إل����ى درج����ة 
الغليان وسيس����معك نبرة العق����اب واالنتقام 
ال محال����ة، حي����ث س����يفهمك أنه كس����يح وال 
يس����تطيع أن يفع����ل ل����ك ش����يئا ب����دون ذل����ك 
االختراع المدعو ب� “السستم” وكأنها مقارنة 

بين السجن والحرية.
مس����توى الخدمات التي تقدم في الوزارات 
ال يمكن ربطها فقط ب� “السستم”، فإن توقف 
انش����لت كل األطراف ولن يجد المواطن من 
يص����رف أموره، حتى أن الكالم مع الموظف 
ال طائ����ل من����ه، إذ ال يمك����ن أن يجيبك حتى 
إن كان يع����رف ح����دود صالحيات����ه ويع����رف 
والمتابع����ة  العام����ة  الخط����وط  بالضب����ط 
والتنفي����ذ، لك����ن يب����دو أن معظ����م الموظفين 
لتعلي����ق  ش����ماعة  “السس����تم”  م����ن  اتخ����ذوا 

تقصيره����م وإهماله����م وعندم����ا يطلب منهم 
المراج����ع أي ش����يء يك����ون وضعه����م كم����ن 
أرادت  وإذا  كهربائي����ة،  لمس����ات  أصابت����ه 
الس����ماء وس����معت منه����م ردا يك����ون بألفاظ 

مسعورة وحكايات مبتكرة.

يفترض من الموظف أن يكون في نشاط  «
متواصل مع “السستم” أو بدونه، على 

األقل الكلمة الطيبة وسعة النفس 
وتفهم طلبات الناس وتقديم الخدمة 

لهم بشكل فعال وحسن التعامل 
والمساعدة على قدر االستطاعة، فليس 
كل شيء في هذه الوزارة أو تلك هو هذا 

“السستم” وبدونه تتعطل حياة ومصالح 
المواطنين، إنها مجرد نواقص وال تحتاج 

كل هذه المبالغة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

لم يمر س���وى أس���بوعين فقط على افتتاح الفصل التش���ريعي الخامس وانطالق 
دورة جدي���دة م���ن العم���ل الرقاب���ي عل���ى األداء الحكومي وعملية بن���اء القوانين 

وتعديلها، غير أن الالفت بدء “الهجوم” على النواب الجدد من عدة جهات. 
فق���د قوبل���ت حماس���ة النواب الش���باب في األيام األخي���رة بالكثير من التش���كيك 
و”االس���تهجان” في وس���ائل التواصل االجتماعي، وبعض الصحف واألقالم أيضًا 
الت���ي س���عت بقص���د أو من دون قص���د إلى تحجيم أي���ة نتائج إيجابي���ة محتملة 

لتحركات المنتخبين، وإن كانت ال تزال قيد الدراسة والبحث. 
يصع���ب حقيقة فهم “ظاهرة” الس���هام التي بات���ت توجه للمجلس الجديد من كل 
ح���دب وص���وب، فأغلبي���ة هؤالء ف���ازوا في دوائرهم بعد مش���اركة عالية نس���بيا، 
وبأصوات تعدت األلف صوت للمرشح الفائز، بل إن بعضهم حصد من األصوات 
ما قارب ال� 5 آالف، لذا يفترض أن يحظى هؤالء بقبول وشعبية في مناطقهم.

ه���ل م���ن المعقول أن نش���رع ف���ي تقيي���م أداء النواب الج���دد اآلن، بينم���ا اللجان 
النوعية الدائمة التي يفترض أن ينضموا إليها ويعملوا من داخلها لم تشكل بعد؟ 
أما المفاجأة الكبرى، فجاءت من أروقة األمانة العامة لمجلس النواب في صيغة 
بيان صحافي لم يمر علي ما يشبهه في الفكرة والمضمون قبالً، رغم سنوات من 

العمل والمتابعة للشأن العام والقضايا البرلمانية على وجه الخصوص.
أعني هنا البيان الذي صدر على لس���ان المستش���ار القانوني باألمانة، والذي ينفي 
فيه تس���لم أي طلب م���ن النواب لتأجيل ضريبة القيمة المضافة، ويش���ير إلى أن 

تأثير أي قانون ال يمكن أن يبطل باقتراح برغبة. 
كي���ف لجهاز إداري معني بتقديم الدعم اإلداري والمش���ورة المهنية فقط لممثلي 
الش���عب، أن يتجاوز دوره فيصدر بيانا يشكك فيه بصحة ودستورية التحركات 
النيابية، ويلمح إلى “قلة خبرة المنتخبين”؟ بل يتجاوز ذلك ليطلب من الجمهور 
أخ���ذ معلوماته من المصدر الصحيح أي “منه”، وليس من حس���ابات النواب على 

مواقع التواصل االجتماعي مثال!

قد ال يكون هذا المجلس أفضل من سابقه، وقد يقدم الشباب فيه  «
أداء جيدا في ظروف اقتصادية صعبة، األيام كفيلة بتبيان مستوى 

المنتخبين الجدد، ولحين ظهور مؤشرات واضحة، فإن التفاؤل والتفكير 
اإليجابي قد يكون أفضل موقف َيتخذ اآلن.

بيان األمانة... غير موفق

رجاء مرهون

Raja.marhoon
@gmail.com
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المصرف يطرح 10 تش��ريعات جديدة لالستشارة خالل 2019

“المركزي” يراجع رسوم تراخيص البنوك

يعت���زم مص���رف البحري���ن المركزي مراجعة رس���وم التراخيص التي يفرضها على البن���وك كجهة تنظيمية للقطاع المالي والمصرفي ف���ي البحرين، وذلك ضمن حزمة 
من التش���ريعات والقواعد التنظيمية التي س���يعكف المصرف المركزي على مراجعتها وإصدارها خالل العام المقبل 2019. ويعتزم المصرف المركزي إعادة تصميم 
رسوم الترخيص لمراعاة التكلفة التنظيمية واإلشرافية للمصرف، كما يعتزم إطالق المرحلة الثانية من فرض سقف على الرسوم والتكاليف التي تغطي القروض 

للعمالء والشركات، وكذلك المتطلبات الجديدة التي تتعلق بالمخاطر المرتبطة بمعدالت الفائدة.

وبحس���ب مص���ادر مصرفية، ف���إن البنك 
المركزي سيطرح 10 قواعد عمل جديدة 
في العام 2019، حس���ب م���ا هو متوقع، 
تش���مل مراجعة الرسوم التنظيمية التي 
يفرضه���ا المص���رف عل���ى البن���وك، إل���ى 
جانب تلك الرسوم التي تفرضها البنوك 
عل���ى الزبائن لقاء الحص���ول على بعض 
الخدم���ات المصرفي���ة، إذ س���يتم وض���ع 

سقف محدد لهذه الرسوم.
س���يطرحها  الت���ي  األوراق  بي���ن  وم���ن 
المص���رف المركزي لالستش���ارات قواعد 
تتعل���ق بوح���دة إدارة مخاط���ر االئتمان، 
الدول���ي  المعي���ار  حس���ب  ومراجعته���ا 
للتقاري���ر المالية 9 وب���ازل 3، إلى جانب 
ورقة استش���ارية تتعلق بنم���وذج كفاية 
الت���ي  االئتم���ان  ومخاط���ر  الم���ال  رأس 

ترجع التفاقية بازل 2.
كم���ا س���تتناول خط���ة مص���رف البحرين 
المركزي بالنس���بة للسياسات والتشريع، 
ط���رح ورقة تتعلق بتعزي���ز وحدة إدارة 
المخاط���ر التش���غيلية، ووح���دة التحكم 
عالي���ة المس���توى والت���ي س���يتم طرحها 
بص���ورة محّس���نة لتتماش���ى م���ع مبادئ 

بازل لحوكمة الشركات.
قواع���د  س���تناول  الخامس���ة،  والورق���ة 
الس���لوك التج���اري المحدث���ة، إلى جانب 
ورقة سادسة ستتناول عملية المراجعة 

اإلشرافية كجزء من بازل 2.

كما ستتم مراجعة وحدة اإلفصاح العام 
وفًقا لمبدأ بازل 3 والمتطلبات الجديدة 

لمخاطر أسعار الفائدة.
ويعم���ل ف���ي البحري���ن 24 بن���كًا بقط���اع 
التجزئ���ة بعضه���ا بنوك وطني���ة وأجنبية 
وذل���ك في القطاع المصرف���ي التقليدي، 
إل���ى جان���ب 6 بنوك إس���المية تعمل في 
مج���ال التجزئ���ة و15 بنكًا إس���الميا في 
قط���اع الجملة، كما تعمل 53 مصرفًا في 

قطاع الجملة التقليدي.

يذكر أن مص���رف البحرين المركزي قام 
بس���ن الكثير من قواع���د العمل الجديدة 
المال���ي  القط���اع  بدخ���ول  ت���ؤذن  الت���ي 
لمرحل���ة جدي���دة م���ن العم���ل المصرفي 
خصوص���ا تلك التي تتعل���ق بتكنولوجيا 
الخدمات المالية، وكان من بين األوراق 
الت���ي طرحت ورق���ة تتعل���ق بالخدمات 
المالي���ة المصرفية والتي س���تفتح الباب 
على مصراعيه لش���ركات التقنية لتوفير 
تطبيق���ات ترب���ط الحس���ابات المصرفية 

في البن���وك البحريني���ة باألنظمة الذكية 
البحري���ن  أص���در مص���رف  كم���ا  للدف���ع، 
المرك���زي ورق���ة استش���ارية خ���الل هذا 
الع���ام تتعل���ق بتش���غيل منص���ات تب���ادل 
العم���الت المش���فرة ف���ي خط���وة ثوري���ة 
تع���د األول���ى ف���ي المنطق���ة. ودائم���ا م���ا 
ف���ي  ش���فافة  سياس���ة  المص���رف  يتب���ع 
ط���رح قواع���د العم���ل والتش���ريعات عبر 
استش���ارة القطاع المالي واألخذ باآلراء 

قبل طرح القوانين.

70 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

أعلن مصرف البحري���ن المركزي بأنه تمت 
تغطي���ة اإلص���دار رق���م 1735 م���ن أذونات 

الخزانة الحكومية األسبوعية.
تبل���غ قيمة ه���ذا اإلصدار 70 ملي���ون دينار 
لفت���رة اس���تحقاق 91 يوم���ًا تب���دأ ف���ي 26 
م���ارس   27 ف���ي  وتنته���ي  ديس���مبر2018 
2019، كم���ا بل���غ معدل س���عر الفائ���دة على 
بس���عر  مقارن���ة   % 4.25 األذون���ات  ه���ذه 
الفائ���دة 4.27 % لإلصدار الس���ابق بتاريخ 
س���عر  مع���دل  وبل���غ   .2018 ديس���مبر   12
الخص���م 98.938 % وتم قبول أقل س���عر 
للمش���اركة بواق���ع 98.924 % علم���ًا بأن���ه 
تم���ت تغطية اإلصدار بنس���بة 138 %. كما 
بل���غ الرصي���د القائ���م ألذون���ات الخزانة مع 
هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

بلغ صافي نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
للبحرين خالل الفترة من -2015 2019، 
حوال���ي 10,5 ملي���ار دوالر وفًق���ا لتقرير 
صادر عن صن���دوق النقد الدولي، حيث 
رجح التقرير أن يس���جل الناتج المحلي 
اإلجمال���ي التراكمي حوال���ي 41,6 مليار 
يؤك���د  ال���ذي  األم���ر   ،2019 ف���ي  دوالر 

استمرار نمو الناتج المحلي للمملكة.
وقال المحلل في الش���ؤون االقتصادية 
يوس���ف المش���عل إن اقتص���اد البحري���ن 
ا بين دول التعاون  س���يظل األس���رع نموًّ
ف���ي 2018 بع���د أن نم���ا النات���ج المحلي 
اإلجمال���ي الحقيق���ي ب���� 3,19 % الع���ام 
الماض���ي مع نمو االقتص���اد غير النفطي 

بنسبة 5 %. 
وأك���د أن سياس���ات البحري���ن نجح���ت 
ف���ي تنوي���ع مص���ادر دخله���ا بعي���ًدا ع���ن 
قطاع الطاق���ة حيث يمثل النفط والغاز 
اآلن 21 % فق���ط م���ن النات���ج المحل���ي 
اإلجمالي الحقيقي بدعم من مستويات 
قياس���ية م���ن اإلنف���اق الحكوم���ي عل���ى 
مش���اريع البني���ة التحتي���ة البالغ���ة أكث���ر 
م���ن 8 ملي���ارات دوالر الت���ي تع���د أكب���ر 
خط���ة مش���اريع ش���هدتها البحري���ن على 

اإلط���الق، كما أن االقتص���اد على موعد 
مع االكتش���اف النفطي األكبر في تاريخ 

المملكة.
 وأضاف المش���عل أن قوة النش���اط غير 
النفط���ي س���اهمت ف���ي التعوي���ض ع���ن 
التراجع الذي ش���هده قط���اع النفط على 

خلفية خفض اإلنتاج.
ف���ي  اليقي���ن  ع���دم  حال���ة  أن  وأوض���ح 
أداء  يص���ل  أن  دون  تح���ول  األس���واق 
االقتص���اد إل���ى كامل طاقت���ه ومع ذلك، 
م���ن المتوق���ع أن ي���زداد اإلنف���اق عل���ى 
متع���ددة  التزام���ات  بفض���ل  المش���اريع 

األطراف.

اقتصاد البحرين يظل األسرع نمًوا

الكويت - العربية.نت

المنامة - جمعية المصارف

كش���فت صحيف���ة األنباء الكويتي���ة عن اتجاه 
حكوم���ة الكويت إل���ى “تعديل س���لم الرواتب 
س���يتم  حي���ث  الحكومي���ة،  القطاع���ات  ف���ي 
رب���ط الروات���ب واألج���ور بمع���دالت التضخ���م 
الفروق���ات  ويخف���ض  الموظ���ف،  وإنتاجي���ة 
بي���ن روات���ب العاملي���ن ف���ي القطاعي���ن العام 

والخ���اص”، بحس���ب م���ا نقلت���ه الصحيفة عن 
مصادر رفيعة.

وتحدث���ت المص���ادر أن تعديل س���لم الرواتب 
350 ملي���ون دين���ار  الدول���ة  يكل���ف ميزاني���ة 
)م���ا يع���ادل 1.2 ملي���ار دوالر(، ويه���دف إل���ى 
إنص���اف م���ا يق���ارب 40 % م���ن العاملي���ن في 

الحكوم���ة. لكن المص���ادر لم تذكر م���ا إذا كان 
ا م���ن هذه  60 % اآلخري���ن س���يتأثرون س���لبيًّ
التعدي���الت. وقال���ت المصادر: “س���يتم تعديل 
أوض���اع 40 % من العاملين مقارنة بنظرائهم 
ف���ي المه���ن والتخصصات نفس���ها ف���ي جهات 

حكومية أخرى”.

رحب���ت جمعي���ة مص���ارف البحري���ن بق���رار وكال���ة التصني���ف االئتمان���ي “مودي���ز” رف���ع نظرته���ا 
المس���تقبلية للتصنيف السيادي للبحرين من س���لبية إلى مستقرة، معربًة عن توقعها قيام بقية 
وكاالت التصني���ف االئتماني العالمية األخرى بخط���وات مماثلة. وأكدت الجمعية حرصها على 
دع���م الجه���ود الكبي���رة والحثيث���ة التي يق���وم بها مص���رف البحري���ن المركزي من أج���ل تعريف 
وكاالت التصنيف االئتماني العالمية والمؤسس���ات الدولية المعنية بمجمل المؤش���رات المالية 

واالقتصادية الجيدة التي يسجلها القطاع المصرفي واالقتصاد البحريني.

وق���ال رئي���س مجل���س إدارة الجمعية، عدنان 
يوس���ف، إن جميع المؤش���رات باتت تؤكد بما 
ال ي���دع مج���االً للش���ك ب���دء تحس���ن األوضاع 
م���ع  البحري���ن  ف���ي  واالقتصادي���ة  المالي���ة 
انخف���اض مخاط���ر الس���يولة ل���دى الحكوم���ة، 
خصوًصا بع���د حزمة الدع���م الخليجي بقيمة 

10 مليارات دوالر.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للجمعية، 
التصني���ف  ه���ذا  أهمي���ة  أن  القاس���م  وحي���د 
االئتمان���ي الجدي���د م���ن وكالة مودي���ز هو أنه 
ألول م���رة يت���م تس���جيل تح���ول إيجابي في 

التصني���ف من���ذ عدة س���نوات، حي���ث تمكنت 
المملك���ة م���ن عك���س اتج���اه المؤش���ر والب���دء 

بالتدرج صعوًدا.

العاملين م��ن   %  40 ي��ق��ارب  م��ا  إلن��ص��اف  ي��ه��دف  السياسات المالية خففت اآلثار السلبية للتحديات االقتصادية
الكويت: تعديل رواتب موظفي “العام”استحسان نظرة “موديز” لتصنيف البحرين

وحيد القاسم

يوسف المشعل
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الرياض - بنا

أعلن بن���كا األهلي التج���اري وبنك الرياض 
في السعودية عن قرار مجلس اإلدارة في 
كل منهما ببدء المناقشات حول االندماج. 
وق���ال البن���ك األهلي التجاري ف���ي إفصاح 
الس���عودية  المالي���ة  الس���وق  موق���ع  عل���ى 
“ت���داول” إن ق���رار مجل���س إدارت���ه بتاريخ 
24 ديس���مبر 2018 تضمن “بدء مناقش���ات 
مبدئي���ة مع بن���ك الرياض لدراس���ة اندماج 

البنكين”.
وأش���ارت وكال���ة “بلومبرغ” إل���ى أن الكيان 
الجدي���د س���تبلغ أصول���ه 182 ملي���ار دوالر، 
ليش���كل ثال���ث أكب���ر مص���رف ف���ي منطق���ة 

الخليج.
وتبل���غ القيم���ة الس���وقية لألهل���ي التجاري 

بن���ك  قيم���ة  تبل���غ  فيم���ا  دوالر،  ملي���ار   38
الري���اض 14 ملي���ار دوالر، ويملك صندوق 
االس���تثمارات العامة الس���عودي 44 % من 
األهلي التجاري، و22 % في بنك الرياض.

وأكد األهلي التجاري أن “الدخول في هذه 
المناقش���ات ال يعن���ي بالض���رورة أن عملية 
االندم���اج س���تتم بي���ن الطرفي���ن”، كما أكد 
بنك الرياض في بي���ان منفصل المعلومات 

نفسها. وفي حال تم االتفاق على االندماج 
“سيخضع ذلك لشروط وموافقات الجهات 
الرقابي���ة المعنية في الس���عودية وموافقة 
الجمعية العامة غير العادية لكال البنكين”.

وتتج���ه الس���عودية نح���و خل���ق اندماجات 
محتملة لتعزيز قطاع خدماتها المالية بعد 
صفق���ة اندماج البنك الس���عودي البريطاني 

“ساب” والبنك األول، بحسب “بلومبرغ”.

الكهربائ���ي  الرب���ط  هيئ���ة  وقع���ت 
الخليج���ي  والمختب���ر  الخليج���ي 
الخدم���ات  لتقدي���م  إطاري���ا  عق���دا 
الكهربائي���ة أم���س بمق���ر الهيئة يقوم 
خالله���ا  م���ن  الخليج���ي  المختب���ر 
بتقدي���م خدم���ات فنية واستش���ارية 
لهيئ���ة الربط الكهربائ���ي. ووقع العقد 
م���ن جان���ب هيئ���ة الرب���ط الكهربائي 
الخليج���ي الرئيس التنفي���ذي للهيئة 
أحم���د اإلبراهيم، ومن جانب ش���ركة 
المختبر الخليجي الرئيس التنفيذي 
الخليج���ي صال���ح  المختب���ر  لش���ركة 

العمري.
اإلطاري���ة  االتفاقي���ة  وتش���مل 
تقدي���م ع���دد م���ن الخدم���ات الفني���ة 
واالستش���ارية الت���ي تش���مل خدمات 

األخط���ار،  وتحلي���ل  األص���ول  إدارة 
االنقطاع���ات  ف���ي  والتحقي���ق 
الدراس���ات  وإج���راء  والح���وادث، 
الهندس���ية وتقيي���م األداء وتقني���ات 
الصيانة والتش���غيل وتقديم خدمات 
كف���اءة الطاق���ة وتطبيق���ات الطاق���ة 

والتأهي���ل،  والتدري���ب  المتج���ددة 
التع���اون  إط���ار  ف���ي  ذل���ك  ويأت���ي 
اللتي���ن  الش���ركتين  بي���ن  والتكام���ل 
تش���كالن كيانين كبيرين في أسواق 
الطاق���ة والمعرف���ة ف���ي دول مجلس 

التعاون.

أثناء توقيع العقد اإلطاري

“الربط الخليج��ي” و ”المختبر” يوقع��ان عقًدا إطارًيااألهلي التجاري و ”الرياض” سيؤسسان كيانا ب� 182 مليار دوالر

تقديم الخدمات الفنية الكهربائيةاندماج لخلق ثالث أكبر مصرف بالخليج

وقال القاسم إن السياسات المالية والنقدية التي انتهجها البحرين عّززت من  «
االستقرار المالي في المملكة وأسهمت في تخفيف اآلثار السلبية للتحديات 

االقتصادية، مؤكًدا االنعكاس اإليجابي لهذا التصنيف على البنوك والمؤسسات 
المالية في البحرين، وتعزيز مالءتها والسيولة لديها، وقدرتها على المساهمة في 

النهضة االقتصادية للبحرين عن طريق زيادة نشاطها في مجال الودائع واإلقراض 
والدخول في تمويل مشروعات كبرى مثل مشروعات الطاقة والبنية التحتية وغيرها.

تعزيز المالءة والسيولة

أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي قراراً بشأن إلغاء ترخيص بنك جملة تقليدي لـ “مالييان بنكينج برهاد )ماي  «

بنك(”. وجاء في القرار أنه بعد اإلطالع على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادرة بالقانون 

رقم 64 لسنة 2006 وتعديالته، وعلى الالئحة رقم 1 لسنة 2007 بشأن الخدمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين 

المركزي وتعديالته، وبناًء على توجيه مدير إدارة التراخيص، تقرر اآلتي: يلغى ترخيص بنك جملة تقليدي لـ “ مالييان 

بنكينج برهاد )ماي بنك(” الممنوح بتاريخ 19 مايو 2001 والمسجل تحت السجل التجاري رقم 48081، على أن يعمل 

بالقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إلغاء الترخيص المقدم لـ “ماي بنك”

علي الفردان

المحرر االقتصادي

المحرر االقتصادي
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أك����دت وزارة الصناع����ة والتج����ارة والس����ياحة حرصه����ا الت����ام عل����ى مراقب����ة األس����واق 
التجاري����ة ف����ي كاف����ة مناط����ق البحري����ن ومناف����ذ البي����ع المختلف����ة لضمان الحف����اظ على 
اس����تقرار الس����وق، خصوصًا في ظل تطبيق قانون الضريبة المضافة والذي س����يدخل 
حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2019، مش����ددًة على أهمية وضع المؤسسات التجارية 
المسجلة ألغراض الضريبة شهادة التسجيل التي تخول لها حق تحصيل الضريبة في 
م����كان ظاهر للمس����تهلكين، م����ع التأكيد على أن يكون المبلغ الخاص بالضريبة مش����موالً 

في السعر المعلن، بحيث ال يفاجأ المستهلك بمبلغ إضافي عند الدفع.

وق����ال الوكيل المس����اعد للتج����ارة المحلية 
حمي����د رحم����ة، إن ال����وزارة وبالتنس����يق مع 
الجه����از الوطن����ي للضرائ����ب الخليجية، قد 
باش����رت باتخ����اذ سلس����لة م����ن اإلج����راءات 
اس����تقرار  لضم����ان  والقانوني����ة  اإلداري����ة 
السوق والتأكد من خلوه من أية ممارسات 
غي����ر نزيه����ة، كم����ا قام����ت وبالتنس����يق م����ع 
مركز التفتيش الش����امل بال����وزارة بتكثيف 
والمتابع����ة  والتفتي����ش  الرص����د  عملي����ات 
البي����ع  لتط����ورات الس����وق وحرك����ة مناف����ذ 

بش����كل يوم����ي ومتواصل الس����تقراء وضع 
األس����واق والتأك����د م����ن ع����دم وج����ود أي����ة 
تج����اوزات أو ممارس����ات تجاري����ة مخالف����ة 
للقان����ون كاالحت����كار أو التواط����ؤ أو الغش، 
إضافة إلى التأكد من عدم تطبيق الضريبة 
عل����ى الس����لع المس����تثناة أو المعف����اة وتل����ك 
الس����لع غير المس����جلة ف����ي قيد التس����جيل 
الضريبي بما قد يسبب الضرر على حقوق 

المستهلكين.
وأكد رحمة أن سياسة الحرية االقتصادية 

وف����ق ضواب����ط المنافس����ة النزيه����ة كفيل����ة 
بضم����ان أن تك����ون حركة األس����عار طبيعية 
وتحركها العوام����ل االقتصادية التي تنظم 
أبجديات اقتصاد أي دولة في العالم، ومن 
أبرز هذه العوامل العرض والطلب والسعر 
في بلد المنش����أ وأسعار الش����حن والتأمين، 
كم����ا أكد عل����ى أهمية وعي المس����تهلك في 

اختي����ار م����ا يناس����بهم م����ن س����لع ومنتجات 
تتناسب مع قدرتهم وإمكانياتهم الشرائية. 
وأه����اب بكاف����ة المواطني����ن والمس����تهلكين 
بالتبلي����غ ع����ن أي����ة مخالف����ات أو تج����اوزات 
للقان����ون، معوالً في ذل����ك على الوعي الذي 

يتحلى ب����ه المس����تهلكين ودرج����ة الحرص 
على تعزيز اس����تقرار الس����وق وحمايته من 
أية ممارس����ات ضارة فيما يتعلق بالضريبة 
المضاف����ة، وذل����ك عب����ر التواصل م����ع مركز 
االتصال الوطني على هاتف 80008001. 

كم����ا ج����دد في الوق����ت ذاته دع����وة الوزارة 
للقطاع التجاري لاللت����زام بقانون الضريبة 
المضاف����ة عبر التس����جيل عل����ى موقع جهاز 
 www.nbt.gov.bh الخليجي����ة  الضرائ����ب 

والتقيد باألنظمة والقوانين ذات الصلة.

مراقبة األسواق واألسعار عند تطبيق “المضافة”
ال��ض��ري��ب��ة م��ب��ل��غ  ي��ش��م��ل  أن  ي���ج���ب  ال��م��ع��ل��ن  ال���س���ع���ر  “ال�����ت�����ج�����ارة”: 

“طيران الخليج” تمنح امتيازات لموظفي “جيبك”
ت��وق��ي��ع م���ذك���رة ت��ف��اه��م ف���ي خ��ط��ة واع�����دة ل��ت��ط��وي��ر ال��ع��اق��ات

نوه نائب الرئيس التنفيذي لش���ركة طيران الخليج وليد العلوي باأليادي البيضاء التي تركتها 
شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات “جيبك” في مجال العمل االجتماعي، وقال إن بصمات 
الش���ركة ت���كاد تك���ون موج���ودة في معظ���م قطاع���ات المجتمع المدن���ي، ومؤسس���اته الخيرية 
والتطوعية والش���بابية، عالوة على ما تقدمه هذه الش���ركة الرائدة من دعم كبير للمناس���بات 
الوطني���ة والرياضية المختلفة والدعم الالمحدود لقطاع الش���باب ولذلك فهي ُتعتبر أنموذجًا 

تنظر إليها جميع الشركات كقدوة يحتذى بها في اإلدارة واألداء وخدمة المجتمع.

ج���اء ذل���ك خ���الل زيارة ق���ام بها العل���وي، لمقر 
رئي���س  اس���تقباله  ف���ي  كان  حي���ث  “جيب���ك” 
م���ن  الش���ركة، عبدالرحم���ن جواه���ري، وع���دد 
أعض���اء اإلدارة التنفيذية، وكبار المس���ؤولين، 
باإلضافة إلى نائب رئيس نقابة عمال الشركة.
وفي تعاون غير مسبوق بين “جيبك” وطيران 
الخلي���ج، ت���م يوم األح���د 23 ديس���مبر الجاري، 
توقيع مذكرة تفاهم بين الش���ركتين وذلك في 
إط���ار خطة واع���دة لتنمية وتطوي���ر العالقات 

الثنائية بين الجانبين.
وتحدث العل���وي عن مذك���رة التفاهم موضحًا 

أن���ه بموجبه���ا تق���وم ش���ركة طي���ران الخلي���ج 
بمن���ح امتيازات خاص���ة لموظفي “جيبك” عند 

سفرهم على متن رحالت الشركة.
الزي���ارة  بأهمي���ة  ن���وه جواه���ري  م���ن جانب���ه، 
كونه���ا فرص���ة مواتي���ة إلط���الع الضي���ف على 
ف���ي  ال���ذي تش���هده “جيب���ك”  الكبي���ر  التط���ور 
مج���ال عملياتها التش���غيلية وجودة المنتجات 
الت���ي تفخ���ر الش���ركة بتصديره���ا إل���ى غالبي���ة 
األس���واق العالمي���ة ف���ي ظل ح���رص كبير على 
معايي���ر الس���المة والصحة المهني���ة التي نالت 
عليه���ا الش���ركة أرفع الجوائ���ز العالمي���ة والتي 

أس���همت كذل���ك ف���ي تعزي���ز الس���معة العالمي���ة 
الناصعة التي تحظى بها الشركة في األوساط 

الصناعية على مستوى العالم.
ف���ي  التفاه���م  مذك���رة  إن  جواه���ري  ق���ال  و 
غاي���ة األهمية كونه���ا مرتبطة ارتباطًا مباش���رًا 
بمصلح���ة العاملي���ن ف���ي الش���ركة ورفاهيتهم، 

والت���ي كانت ضمن المبادرات التي تس���عى لها 
نقاب���ة عمال “جيب���ك”، وكما يعل���م الجميع فإن 
الش���ركة تنظر إل���ى العاملين لديه���ا باعتبارهم 
عل���ى  تق���وم  حي���ث  الحقيق���ي  ماله���ا  رأس 
جهودهم كل النجاحات التي حققتها الش���ركة 

طوال السنوات الماضية.

زيارة نائب الرئيس التنفيذي لطيران الخليج لـ ”جيبك”

سترة - جيبك

المحرق - طيران الخليج

سّيرت شركة طيران الخليج، مؤخًرا، أحدث 
طائراتها م���ن طراز بوين���غ 787-9 دريمالينر 
عل���ى خ���ط البحري���ن- ماني���ال مم���ا زاد ع���دد 
الوجه���ات الت���ي تخدمها طائ���رات دريمالينر 
إل���ى أربع وجه���ات بما فيها مط���ار هيثرو في 
لن���دن، مطار ال���دار البيضاء محم���د الخامس 
الدولي، بانكوك مطار سوفارنابومي الدولي. 
وباعتباره���ا واح���دة م���ن الرح���الت الطويل���ة 
المدى لش���ركة طيران الخلي���ج، فإن طائرات 
بوينغ 787-9 دريمالينر ستس���ير بشكل دائم 
على خط مانيال لتلبية متطلبات المسافرين.
وف���ي وقت س���ابق م���ن ه���ذا العام في ش���هر 
أبري���ل، تلق���ت طيران الخلي���ج أولى طائرات 
دريمالين���ر ف���ي خطته���ا لتحدي���ث أس���طول 
ا ما مجموعه 5 طائرات  الناقلة. وتشغل حاليًّ

مع طائرتين اثنين س���يجري اس���تالمهما في 
ع���ام 2019 و3 طائ���رات أخرى س���تنضم إلى 

األسطول في عام 2020.
الطائ���رة ذات ال���� 282 مقع���د الموزع���ة عل���ى 
مقصورتي���ن س���تضم 26 مقع���ًدا عل���ى درجة 
الصق���ر الذهب���ي و256 مقع���ًدا ف���ي الدرج���ة 
الطائ���رة  ه���ذه  ستس���هم  حي���ث  الس���ياحية، 
الجدي���دة في تعزيز عملي���ات طيران الخليج 
عل���ى عدد من األصعدة. فمن ش���أن تصميمها 
المبتك���ر واألني���ق، واألداء الصدي���ق للبيئ���ة، 
والكف���اءة ف���ي اس���تهالك الوق���ود، والمرون���ة 
ف���ي قطع المس���افات لدع���م طي���ران الخليج 
نحو التوس���ع االستراتيجي لش���بكة وجهاتها 
وتحس���ين أس���طول طائراتها، مع التقليل من 

كلفة عملياتها.

طيران الخليج تشغل “دريمالينر” إلى مانيال

أق���ل م���ن أس���بوع فق���ط يفصلنا عن ب���دء العمل بالنظ���ام الضريبي الجدي���د المرتقب، مما يدعونا لتس���ليط الض���وء على اآلثار 
والنتائج التي ستنجم عن النظام الضريبي الجديد على مستوى القطاعات االقتصادية الرئيسة في البحرين. وضريبة القيمة 
المضافة، هي تفرض بنس���بة 5 % على الس���لع والخدمات في المملكة، ووفقا للقائمة المعفية من الس���لع الغذائية األساس���ية 

المتفق على إعفائها بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من هذه الضريبة، يتم إعفاء 93 سلعة غذائية.

وتوزع���ت القائم���ة المعفاة م���ن الضريبة 
عل���ى 13 صنف���ا م���ن اللح���وم و3 أن���واع 
م���ن الدواج���ن و16 نوع���ا من األس���ماك ، 
و19 نوع���ا م���ن الخض���راوات و18 صنفا 
من الفواك���ه وأربعة أن���واع من منتجات 
األلب���ان إضاف���ة إل���ى 20 نوعا من الس���لع 

المختلفة.
وتن���وي البحرين تطبيق ضريب���ة القيمة 
المضاف���ة ف���ي األول م���ن يناي���ر 2019، 
بعدما تأجل موعد تطبيقها الذي كان من 
المقرر ف���ي 2018؛ نظرا لع���دة اعتبارات 

اجتماعية واقتصادية بالمملكة.

وأك���د عدد من االقتصاديين في المملكة 
أن الش���ركات البحرينية بحاجة س���ريعة 
الجدي���د  القان���ون  عل���ى  التع���رف  إل���ى 
التطبي���ق  قب���ل  المتنوع���ة  وتطبيقات���ه 
 الفعل���ي المنتظر، لذلك تم التأجيل لحين 

االستعداد لفرضها على المجتمع.
جدي���د  نظ���ام  اعتم���اد  ت���م  هن���ا  وم���ن 
“للمضاف���ة” ف���ي البحري���ن، عمل���ت عل���ى 
 ،)AAT( تصميمه جمعية فنيي المحاسبة
وه���ي هيئ���ة اعتم���اد عالمي���ة ف���ي قطاع 

المحاسبة. 
دع���م  ف���ي  االعتم���اد  ه���ذا  وسيس���هم 

األفراد والش���ركات في البحرين لمواكبة 
أح���دث التط���ورات الجارية ف���ي قوانين 
ولوائح الضريبة ب���دول مجلس التعاون 

الخليجي. 

 اآلثار المتوقعة 

بين مؤيد ومعارض

عل���ى  االقتصادي���ون،  الخب���راء  ويعل���ق 
تل���ك االعتراض���ات، بأن���ه الب���د أال يتعّين 
التعامل مع ضريبة القيمة المضافة على 
أنه���ا مج���ّرد ع���بء أو خطر عل���ى العمل، 
ب���ل يج���ب النظ���ر أبعد م���ن ذل���ك ورؤية 

الف���رص الكامنة. وأكدوا الخبراء، أنه تم 
وضع إج���راءات أفضل، وتحس���ين نظم 
العمل، وإدخال التكنولوجيا في معالجة 
الش���ؤون الضريبية ما سيؤدي في نهاية 

المطاف إلى إدارة أفضل للمخاطر.
الصناع���ة  وزي���ر  اس���تبعد  جانب���ه،  م���ن 
الزيان���ي  زاي���د  والس���ياحة  والتج���ارة 
وجود تأثير للضريبة على الس���ياحة في 
البحري���ن. ويؤك���د الوزي���ر باس���تمرار أن 

النس���بة القليلة لهذه الضريبة 5 % يمكن 
استيعابها بسهولة.

سوق المال األكثر تخوفا

وعل���ى الرغم من تل���ك التأكيدات بفوائد 
التنفي���ذي  الرئي���س  أن  إال  تطبيقه���ا، 
البورص���ة  إن  ق���ال  البحري���ن  لبورص���ة 
تتباحث م���ع وزارة المالية بش���أن إعفاء 
تعامالت بيع وشراء األسهم في بورصة 
البحري���ن م���ن الضريبة المزم���ع تطبيقها 
الش���يخ  وأش���ار  المقب���ل”.  الع���ام  مطل���ع 
خليف���ة ب���ن إبراهي���م آل خليف���ة إل���ى أن 
ف���رض القيمة المضافة س���يلحق أضرارا 

عكسية على التداوالت في السوق.
كما اعتبر أن فرض الضريبة بنسبة 5  % 
على البائع والمشتري من الصعوبة تقبله 
في س���وق البحري���ن مع المب���ادرات التي 
طرحتها البورصة؛ لتحفيز المس���تثمرين 

على التداول اإللكترون���ي وإلغاء القيود 
البيروقراطية في التعامالت.

وأك���دت ن���وال الصب���اغ، رئيس���ة اللجن���ة 
االقتصادي���ة بجمعي���ة س���يدات األعمال، 
أن���ه الب���د م���ن االس���تفادة م���ن التجرب���ة 
الس���عودية واإلماراتي���ة، والت���ي جلب���ت 
كثيرا من المنافع على اقتصاد الدولتين. 
وأش���ارت إل���ى أن الضريب���ة تع���د إضافة 
دول���ة  ألي  اإلجمال���ي  المحل���ي  للنات���ج 
ومص���درا صريح���ا لزيادة الدخ���ل، وهذا 
م���ا دع���ا بالطب���ع دول الخليج إل���ى إقرار 
تطبيقه���ا مؤخرا لدع���م الموازن���ة العامة 

لهذه البلدان. 
وم���ن المتوق���ع أن تس���اهم الضريب���ة مع 
بداية تطبيقها في البحرين بنحو 1.6% 
من الناتج المحلي اإلجمالي، والذي يبلع 
حالي���ا خ���الل الع���ام 2018 قيم���ة قدرها 

39.3 مليار دوالر.

المنامة - مباشر

ما تأثيرات تطبيق “المضافة” على السوق البحرينية؟

تح���ت رعاي���ة نائ���ب رئيس مجلس الوزراء الش���يخ خالد بن عب���دهللا آل خليفة، تفتتح مجموع���ة رامز العالمية الي���وم الثالثاء 25 
ديسمبر 2018 فرع “رامز هايبر ماركت” الجديد في منطقة الجفير مقابل مركز جامع أحمد الفاتح اإلسالمي؛ ليكون بذلك فرعها 

السادس في البحرين والفرع رقم 40 على مستوى منطقة الخليج العربي وآسيا. 

ويق���ع “رام���ز هايب���ر مارك���ت الجفي���ر” في 
موق���ع مميز وس���ط أكثر مناط���ق المملكة 
م���ن  العدي���د  تس���تقطب  والت���ي  حيوي���ة 
الس���ياح العرب واألجان���ب والمقيمين من 
مختل���ف أنحاء العالم، وق���د صمم المبنى 
بأس���لوب عصري يمت���زج بعراقة الماضي، 

عل���ى مس���احة تق���در بنحو عش���رة اآلالف 
متر مربع.

تحتوي أروقة “رامز هايبر ماركت الجفير” 
وأقس���امه المتعددة على عش���رات اآلالف 
م���ن الس���لع المتنوع���ة م���ن م���واد غذائي���ة 
ومالبس ومفروشات ومستلزمات الطبخ 

ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة 
وأدوات قرطاس���ية ولعب أطفال وغيرها 

الكثير.
كما يمتاز فرع الجفير بتخصيص أقس���ام 
للمنتج���ات البحريني���ة التي تش���تمل على 
األجب���ان واأللبان والفواك���ه والخضروات 

والبه���ارات، إضاف���ة إل���ى ع���دد كبي���ر م���ن 
إضاف���ة  أنش���طتها.  بمختل���ف  المتاج���ر 
إل���ى رك���ن خ���اص بالمخب���ز لتقدي���م كافة 
أن���واع المخب���وزات والمعجن���ات الطازجة 

والحلويات لجمهور المستهلكين. 
وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، رامز 
العواض���ي “نحن س���عداء للغاي���ة بافتتاح 
فرعنا الس���ادس في البحرين، ونود بدايّة 
أن نعبر عن امتناننا العميق وشكرنا البالغ 
لنائ���ب رئي���س مجل���س ال���وزراء، الش���يخ 
خالد ب���ن عبدهللا آل خليف���ة، على تفضله 
برعايت���ه الكريم���ة الفتت���اح ف���رع الجفير، 

والذي يعتبر خي���ر دليل على مدى حرص 
القي���ادة الرش���يدة والحكوم���ة عل���ى دعم 
االس���تثمارات الوطني���ة وتوس���عة قاع���دة 

انتشارها محليا”.
وأض���اف العواض���ي “يأتي اس���تثمارنا في 
ايجابي���ة  لع���دة عوام���ل  نتيج���ة  الجفي���ر 
الت���ي  العدي���دة  التس���هيالت  أهمه���ا: 
تقدمه���ا الحكوم���ة الموقرة للمس���تثمرين 
ورج���ال األعم���ال ف���ي المملك���ة، والموق���ع 
الت���ي  الجفي���ر  لمنطق���ة  االس���تراتيجي 
أصبحت قبلة س���ياحية رئيسة للعديد من 

الزوار والسياح”.

المنامة – رامز العالمية

المنامة – الصناعة والتجارة

“رامز” تفتتح فرعها الجديد بالجفير اليوم

رامز العواضي

ظاهر حميد رحمة  مكان  في  بالضريبة  التسجيل  شهادة  وضع 

تساهم الضريبة 
بنحو 1.6 % من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

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

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

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

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

أخصائیة بحرینیة مؤهلة يف العالج الطبیعي لخدمتکم

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان

al_amal_hospital Al AMAL Hospital wll

19/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة - ادارة السجل التجاري

) CR2018 -178913( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: رحمة علي ناصر محمد

االسم التجاري الحالي: نورجهان للخضروات والفواكة

االسم التجاري الجديد: سوبر ماركت ابونواس

قيد رقم: 92181-9

11/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018 -176580( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري، فعلى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: السيد علي هاشم محمد عيسى

االسم التجاري الحالي: الحدود العالمية للخدمات
االسم التجاري المطلوب: بالتز كار شاين

األنشطة التجارية المطلوبة: غسيل وتلميع السيارات

قيد رقم
93265-01

شقة / محل
500ز

بناية
0

شارع / طريق / ممر
1207

مجمع
1012

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة كرم البحرين التجارية ذ.م.م

سجل تجاري رقم 92067

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة أكتيس كونسلتنك ذ.م.م

سجل تجاري رقم 96217

إعالن بحل وتصفية شركة
شركةريادة الريندا للتجارة ذ.م.م

سجل تجاري رقم 1-87879

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة كرم البحرين التجارية ذ.م.م المسجلة بموجب 
القيد رقم 92067، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/  حسين سعيد محمد 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: السيد/ حسين سعيد محمد المخرق

رقم الموبايل: 39080249 )973+(
hussain.smakhareq@gmail.com :البريد االلكتروني

بن���اء عل���ى قرار الش���ركاء في ش���ركة أكتيس كونس���لتنك ذ.م.م  المس���جلة بموجب 
القيد رقم 96217، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين السيد/  جاسم حسن يوسف 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: السيد/ جاسم حسن يوسف عبدالعال

رقم الموبايل: 39605262 )973+(

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركةريادة الريندا للتجارة ذ.م.م  المس���جلة بموجب 
القي���د رق���م 87879-1، بتصفي���ة الش���ركة اختياري���ا وتعيي���ن الس���يد/  عبدالش���هيد 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  

رقم الموبايل: 36616510 )973+(
rahmankhalee64@yahoo.com :البريد االلكتروني

القيد: 33211  -  تاريخ: 23/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2018
بشأن تحويل جميع الفروع للمؤسسة فردية إلى شركة تضامن

القيد: 29599-2  -  تاريخ: 18/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )180203( لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى ذات مسولية محدودة

القيد: 56451  -  تاريخ: 23/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها السيد عباس علي مدن عبدهللا الطيف المالك لعباس علي 
مدن الطيف )مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموجب القيد رقم 33211 
طالبا تحويل جميع فروع المؤسس���ة الفردية المملوكة له إلى ش���ركة 
تضامن برأسمال وقدره 35٫000 دينار بحريني )خمسة وثالثون ألف 

دينار بحريني( لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. عباس علي مدن عبدهللا الطيف

2. حميدة عبدالنبي سرحان احمد سرحان
3. سكنة علي مدن عبدهللا الطيف

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدمت  إليها الس���يدة سوس���ن محمد نور محمود المالكة ل� تيروكوت 
س���تار للخدمات الصناعية )مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد 
رق���م 2-29599  طالب���ة تحوي���ل المؤسس���ة الفردي���ة إلى ش���ركة ذات 
مس���ؤلية محدودة برأس���مال وق���دره 10٫000.00 االف دينار بحريني 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. عيسى بدر محمد العواد

MANOJ KUMAR PEETHAMBARAN PUNVHAYIL .2

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم���ت  إليه���ا الس���يد جعف���ر عل���ي محمد محس���ن المالك لمؤسس���ة 
اذرالن���د للمقاوالت )مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموج���ب القيد رقم 
56451  طالب���ا تحوي���ل المؤسس���ة الفردية إلى ش���ركة ذات مس���ؤلية 
محدودة برأس���مال وقدره 1000 االف دينار بحريني لتصبح الشركة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. جعفر علي محمد محسن

ITHIKKAT VELAYUDHAN ARJUNAN .2
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خادم الحرمين يستقبل 
شيخ األزهر في الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 

في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض، شيخ 
األزهر أحمد الطيب، أمس اإلثنين، 

حسبما ذكرت وكالة األنباء السعودية 
)واس(. ورحب الملك سلمان بشيخ 

األزهر، مثنيا على دور األزهر في نشر 
العلم الشرعي، وخدمة قضايا األمة 
االسالمية. وعبر الطيب عن شكره 

وتقديره للعاهل السعودي، منوها بما 
تقدمه المملكة من خدمات جليلة 

لإلسالم والمسلمين. وكان شيخ األزهر 
قد وصل مساء األحد إلى العاصمة 

السعودية، حيث أدى مناسك العمرة وزار 
الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

تركيا تهّدد الفصائل الكردية وترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود

ترامب ألردوغان: سوريا كلها لك... لقد انتهينا

نش���رت ش���بكة CNN األميركي���ة أم���س 
اإلثني���ن مقتطفات م���ن مكالمة هاتفية 
دارت بي���ن الرئي���س األميرك���ي دونال���د 
ترام���ب، ونظي���ره الترك���ي رجب طيب 
أردوغ���ان، حي���ث قال ترامب: “س���وريا 

كلها لك.. لقد انتهينا”.
لنظي���ره  األميرك���ي  الرئي���س  وق���ال 
التركي خالل مناقشة انسحاب القوات 
الوالي���ات  إن  س���وريا،  م���ن  األميركي���ة 

المتحدة أنجزت مهمتها في سوريا.
اإلدارة  ف���ي  كبي���ر  لمس���ؤول  ووفق���ا 
األميركي���ة اطلع على تفاصيل المكالمة 
الهاتفي���ة بين الرئيس���ين، كان أردوغان 
ع���ن  الناجم���ة  المش���كالت  كل  يش���رح 
الوجود األميركي في العراق وس���وريا، 

ويثير غضب ترامب.
األميركي���ة  الق���وات  أن  ترام���ب  وأك���د 
ستغادر األراضي السورية، موضحا أن 
تركي���ا س���تتولى مهمة القض���اء على ما 

تبقى من تنظيم “داعش” هناك.
ونش���ر الرئيس األميرك���ي تغريدة على 
موق���ع “تويت���ر” ق���ال فيه���ا “إن الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان أبلغه بأنه 
س���يقضي على ما تبقى من داعش في 

سوريا”.
وأضاف ترامب أن أردوغان “هو الرجل 
ال���ذي يس���تطيع فع���ل ذل���ك باإلضاف���ة 
إل���ى أن تركيا مجاورة لس���وريا.. وتابع 
بالق���ول إن الق���وات األميركي���ة س���وف 

تعود للوطن”.
إل���ى ذلك، ج���ّدد الرئي���س التركي أمس 
اإلثني���ن تهديدات���ه للفصائ���ل الكردي���ة 
في س���وريا وأرس���ل تعزيزات عسكرية 
إضافية إل���ى الح���دود الجنوبية لبالده 
اس���تعدادا لهجوم يحتمل أن يشّنه بعد 
االنسحاب المرتقب للجنود األميركيين 

من شمال سوريا.
وتأت���ي تهدي���دات أردوغ���ان لوح���دات 
حماي���ة الش���عب التركي���ة غ���داة إعالن 
الق���وات  س���حب  ق���رار  أّن  البنتاغ���ون 

األميركية من سوريا تم توقيعه.
ال��دف��اع  ب��اس��م وزارة  م��ت��ح��دث  وق���ال 
ال���دف���اع  األم��ي��رك��ي��ة أم����س إن وزي�����ر 
أم��را  وق��ع  ماتيس  جيمس  المستقيل 

ب���س���ح���ب ال����ق����وات 
األم���ي���رك���ي���ة م��ن 
س����وري����ا ت��ن��ف��ي��ذا 
ل�����ق�����رار ت���رام���ب 
وك�����������������ان أح�������د 
استقالة  أس��ب��اب 
األسبوع  ماتيس 

الماضي.
وج���اء التوقي���ع، الذي 

كان متوقع���ا، بع���د أن أعل���ن 
لماتي���س  أن���ه س���يختار خلف���ا  ترام���ب 
قب���ل ش���هرين م���ن الموع���د المق���رر في 
س���ببه  إن  مس���ؤولون  يق���ول  تح���رك 
غضب ترامب من االنتقادات لسياسته 
خط���اب  ف���ي  وردت  الت���ي  الخارجي���ة 

استقالة ماتيس.
وقال متحدث باسم الوزارة في رسالة 
بالبري���د اإللكتروني لرويترز ”تم توقيع 

أمر التنفيذ بشأن سوريا“.
 ول���م تتط���رق الرس���الة إل���ى تفاصي���ل 

بشأن العمليات.
وح���ذر مس���ؤولون م���ن وض���ع ج���دول 
زمن���ي، لكن االنس���حاب ق���د يبدأ خالل 
أس���ابيع. وقال مسؤول كبير إنه يجري 

خط���ة  عل���ى  العم���ل 
محددة.

وق���ال أردوغ����ان 
أم�������������������س ف�����ي 
خ��������ط��������اب ف���ي 
أن����ق����رة “م��ث��ل��م��ا 
ل���م ن��ت��رك ال��ع��رب 
فريسة  ال��س��وري��ي��ن 
لداعش، فنحن لن نترك 
األك������راد ال��س��وري��ي��ن ف��ري��س��ة 
الكردستاني  ال��ع��م��ال  ح��زب  لوحشية 
ووح����دات ح��م��اي��ة ال��ش��ع��ب”. وأض���اف 
“ل���م���اذا ن��ح��ن م����وج����ودون ح��ال��ي��ا في 
العرب  أشّقاؤنا  يستعيد  لكي  سوريا؟ 

واألكراد حرّيتهم”.

 الجامعة العربية: عضوية 

سوريا مجمدة 

أعل���ن الس���فير األمي���ن الع���ام المس���اعد 
للجامعة العربية حسام زكي أن موقف 
الجامعة لم يتغير إزاء عضوية سوريا، 
مؤكدا أنها مازالت مجمدة حتى اآلن.

عق���ده  صحاف���ي  مؤتم���ر  ف���ي  وق���ال 
أم���س اإلثني���ن بمق���ر الجامع���ة العربية 
الس���تعراض أه���م نش���اطات ومجاالت 
عم���ل األمانة العام���ة للجامع���ة العربية 
خالل الع���ام 2018، إنه ال يوجد توافق 
من جان���ب ال���دول العربية عل���ى عودة 
أن  للجامع���ة، موضح���ا  س���وريا  مقع���د 
ق���رار تعليق عضويته���ا في الجامعة تم 
اتخ���اذه في اجتماع ل���وزراء الخارجية 
الع���رب، ولكي يتم تعديل هذا الموقف، 
فإن األم���ر يتطلب اجتماعا آخر لوزراء 
الخارجي���ة واتخاذ قرار بعودة عضوية 

سوريا مجددا.

وكشف السفير أنه حدثت  «
مناقشات مؤخرا حول هذا األمر، 

لكن لم يتم التوصل إلى توافق بين 
الدول بشأن عودة عضوية سوريا، 

مؤكدا أن الجامعة لم تنسق مع 
السودان لزيارة الرئيس السوداني، 

عمر البشير، إلى سوريا.

عواصم ـ وكاالت

الرياض ـ واس

اسالم اباد ـ رويترزلندن ـ أ ف بالقدس المحتلة ـ وكاالت

أعل���ن مكت���ب رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامي���ن نتنياهو، أم���س االثنين، حل 
الكنيست اإلسرائيلي والدعوة إلى انتخابات مبكرة في أبريل.

وق���ال متحدث باس���م رئيس ال���وزراء في 
تغري���دة عل���ى تويت���ر “بع���د اجتم���اع بي���ن 
أعض���اء االئت���الف الحكومي، ق���رر زعماء 
االئت���الف باإلجماع حل البرلمان والذهاب 

إلى انتخابات مبكرة في أبريل”.
وعق���ب اإلعالن ع���ن االنتخاب���ات المبكرة، 
ق���ال نتنياه���و إن���ه “إن���ه يأم���ل أن يك���ون 
االئت���الف الحال���ي لحكومت���ه ه���و الن���واة 
للتحال���ف المقب���ل”. ويعتب���ر ه���ذا االئتالف 
األكثر تطرفا ويمينية في تاريخ إسرائيل.

وجاء قرار حل البرلمان اإلسرائيلي 
عقب فش���ل التوص���ل إلى صيغة 
ط���الب  تجني���د  قان���ون  إلق���رار 

المعاهد الدينية اليهودية.
لك���ن ث���ارت تكهنات من���ذ فترة بأن 
حاف���ظ  ال���ذي  اليمين���ي،  الزعي���م 

عل���ى ش���عبيته رغ���م مزاع���م الفس���اد، ق���د 
يدعو إلى انتخاب���ات مبكرة قبل أن يتخذ 
النائب العام قرارا بشأن ما إذا كان سينفذ 
توصي���ة الش���رطة بتوجي���ه اته���ام رس���مي 
لرئيس ال���وزراء. ومن المق���رر اآلن إجراء 
االنتخاب���ات في التاس���ع من أبري���ل بعدما 
كانت مقررة في األصل في نوفمبر. وكان 
م���ن المتوقع توجيه االتهام خالل أس���ابيع 
لك���ن بع���ض وس���ائل اإلع���الم اإلس���رائيلية 
ذكرت أن النائب العام قد يفضل إرجاء 
توجي���ه أي اتهام���ات خش���ية أن 

تؤثر على نتيجة التصويت.

 وقالت وزارة العدل إن  «
العمل في هذه القضايا 

سيستمر ”مستقال عن أي 
أحداث سياسية“.

س���تغتنم الملك���ة إليزابي���ث الثاني���ة خطابه���ا التقليدي بمناس���بة المي���اد اليوم 
الثاثاء لدعوة البريطانيين المنقسمين بسبب بريكست، إلى إظهار “االحترام” 

لبعضهم البعض بحسب مقتطفات نشرت مسبقا.

وس���تعلن الملك���ة )92 عاما( في الخطاب 
المس���جل الذي يب���ث الثالثاء “حتى وإن 
كانت تقس���منا خالف���ات عميقة التعاطي 
م���ع اآلخ���ر باحت���رام كإنس���ان يع���د دائما 
خط���وة أول���ى جي���دة”. وعل���ى الملكة أن 
تبق���ى حيادي���ة عل���ى الصعيد السياس���ي 
وخطابها الميالدي مناسبة نادرة للتعبير 
علن���ا ع���ن آرائه���ا الش���خصية. وحت���ى لو 
ل���م تذكر الملكة بريكس���ت مباش���رة رأت 
الصحف البريطانية اإلثنين في كلماتها 

“إش���ارة مبطنة” لخروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي المقرر في 
29 مارس. وبعد أكثر من عامين 
على استفتاء 23 يونيو 2016 ال 
يزال يشهد المجتمع البريطاني 
انقس���امات عميقة بش���أن س���بل 

تطبيق ه���ذا االنفص���ال التاريخ���ي الذي 
سيضع حدا لوحدة بدأت في 1973.

وتوصلت رئيس���ة وزراء بريطانيا تيريزا 
م���اي إل���ى إبرام اتفاق مع ق���ادة الدول ال� 
27 األعض���اء ف���ي االتحاد حول ش���روط 
الخ���روج. لك���ن البرلم���ان البريطان���ي ل���م 
يصادق حتى اآلن هذه المعاهدة ما يثير 

شكوكا بشأن العملية برمتها.

وقالت “على البريطانيين أن  «
يتخطوا خالفاتهم حول بريكست 

والتركيز على ما يمكن فعله 
معا”. وأضافت “كلما اتفق 
النواب بسرعة على اتفاق 
جيد لبريكست تمكننا من 

معالجة مشاكل أخرى وبناء 
بلد مناسب للجميع”.

أص���درت محكمة باكس���تانية أمس االثنين حكما بالس���جن لمدة 7 س���نوات على 
رئيس الوزراء األسبق نواز شريف، بتهم تتعلق بالفساد.

وقال���ت محكم���ة مكافح���ة الفس���اد ف���ي 
حكمها إن ش���ريف ل���م يتمكن م���ن إثبات 
مص���در الدخ���ل ال���ذي مّكن���ه م���ن امتالك 
مصن���ع للحديد الصلب، وقضت المحكمة 
أيض���ا بتغري���م ش���ريف نح���و 25 ملي���ون 

دوالر.
ونفى ش���ريف، الذي تولى منصب رئيس 
ال���وزراء 3 مرات قبل عزله العام الماضي 
ع���ن الس���لطة، كل الته���م المنس���وبة إليه، 
معتب���را أنه���ا ج���اءت بدواف���ع سياس���ية، 
ف���ي حين ق���ال أنصاره إنه س���يقدم طعنا 

على الحكم. وقبل صدور الحكم، 
اشتبك مئات من مؤيدي شريف 
خارج قاعة المحكمة مع رجال 
بالحجارة،  األم���ن، ورش���قوهم 

في حين اس���تخدمت الش���رطة 
الغ���از المس���يل للدم���وع لتفري���ق 

المتظاهري���ن. وتواصل���ت االحتجاج���ات 
بع���د إعالن ق���رار المحكمة. يش���ار إلى أن 
المحكم���ة برأت ش���ريف م���ن تهمة أخرى، 
حكم بها عليه بالس���جن لمدة 10 سنوات 
ف���ي يوليو الماضي، وتتعلق بعدم كش���فه 
ع���ن مصادر األموال التي اس���تخدمها مع 
ابنته وصهره في ش���راء عق���ارات فاخرة 

بالعاصمة البريطانية لندن.

وعزلت المحكمة العليا شريف من  «
منصبه ونزعت عنه أهلية تولي 

المنصب في يوليو 2017 وصدر 
بحقه حكم غيابي بالسجن 

هذا العام ثم اعتقل في 13 
يوليو لدى عودته من لندن. 

ونفى الجيش ممارسة 
أي نفوذ على اإلجراءات 

القضائية.

السجن 7 سنوات لنواز شريفالملكة إليزابيث الثانية تدعو إلى التهدئةنتنياهو يحل الكنيست ويدعو النتخابات مبكرة
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عمان ـ بترا

بيروت ـ رويترز

اختتم���ت فعالي���ات التدريب المصري-األردني المش���ترك ال���ذي أطلق عليه 
اس���م “العقب���ة 4”، وال���ذي ش���اركت ف���ي تنفيذه عناص���ر من الق���وات البرية 

والبحرية والقوات الخاصة المصرية واألردنية.

ويأتي التدريب الذي جرت فعالياته في 
األردن خالل األيام الماضية ضمن خطة 
التدريبات المش���تركة للقوات المس���لحة 
ل���كال البلدي���ن؛ به���دف توحي���د المفاهيم 

العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية.
وبدأت المرحلة النهائية للتدريب بعرض 

لمديري���ة التدري���ب العس���كري األردنية، 
والتنفي���ذ  اإلع���داد  مراح���ل  تضم���ن 
الق���وات  وص���ول  م���ن  ب���دءا  للتدري���ب 
المصري���ة إل���ى أماك���ن التدري���ب، مرورا 
بالتدري���ب المس���بق عل���ى الموضوع���ات 

العامة والتخصصية.

نقل���ت صحيفة “األخب���ار” اللبنانية، أمس االثنين، عن رئي���س البرلمان نبيه 
ب���ري، قول���ه إن هناك أحزابا في الباد ال تريد تش���كيل حكومة جديدة في 

إشارة إلى عمق التعقيدات التي تعرقل إنجاز الخطوة.

وبدت األسبوع الماضي إمكان التوصل 
التف���اق عل���ى حكوم���ة وح���دة وطني���ة 
جدي���دة، بقيادة رئيس ال���وزراء المكلف 
س���عد الحري���ري، قريبة عندما س���اعدت 
جهود وس���اطة في تذليل العقبات. لكن 
تعقيدات جديدة ظهرت، الس���بت. وقال 

ب���ري “ما حص���ل يؤكد وج���ود أطراف ال 
تريد للحكومة أن تولد بالمطلق”.

وبع���د أكث���ر م���ن 7 أش���هر من���ذ إج���راء 
االنتخاب���ات العام���ة يحتاج لبن���ان، الذي 
يعاني من وطأة الديون، بشدة لتشكيل 

حكومة لتنفيذ إصالحات مطلوبة.

اختتام تدريبات “العقبة 4” العسكرية

بري: أحزاب لبنانية ال تريد تشكيل حكومة

عواصم ـ وكاالت  الخرطوم - وكاالت

أعلن المتحدث باس���م تحالف دعم الش���رعية في اليمن العقيد ركن طيار تركي المالكي، أن الحوثيين يواصلون اختراق اتفاق السويد، وبلغ 
عدد االنتهاكات حتى األحد 138، في الوقت الذي بدأ رئيس فريق األمم المتحدة الجنرال الهولندي باتريك كمارت، المكّلف اإلشراف على 

تنفيذ اتفاق الُحديدة، مهمته في المدينة الساحلية، بزيارة إلى مينائها الذي يعتمد عليه مايين السكان للحصول على الغذاء.

إن  االثني���ن،  أم���س  المالك���ي،  وق���ال 
الوطن���ي  الجي���ش  طال���ت  االنته���اكات 
والمقاومة الش���عبية باس���تخدام مجموعة 
جان���ب  م���ن  األس���لحة  م���ن  متنوع���ة 

الحوثيين.
وأكد المتحدث اس���تمرار من���ح التصاريح 
عب���ر المناف���ذ البري���ة والبحري���ة والجوية 
لنقل الركاب والمواد الغذائية والمشتقات 
النفطي���ة واألدوية وغيرها. وقال إن عدد 
الس���فن ف���ي مناط���ق االنتظ���ار بالموان���ئ 

اليمنية بلغ 22 سفينة.
وف���ي الحدي���دة، يرابط الجي���ش الوطني 
والمقاومة في مواقعهما بأطراف المدينة 
تنفيذًا لمخرجات اتفاق الس���ويد، وفقًا لما 

أعلنه المتحدث.

وق���ال نائ���ب مدي���ر المين���اء ف���ي المدين���ة 
يحيى ش���رف الدين إّن الجنرال الهولندي 
كم���ارت “زار المين���اء وتنّق���ل ف���ي أرجائ���ه 

وشاهد آثار قصف”.

وأض���اف “وعدنا المس���ؤول )كم���ارت( بأن 
تنته���ي الحرب. قال إن النزاع اليمني كان 
منس���ّيًا لس���نوات، لك���ّن المجتم���ع الدول���ي 

أصبح مصّمما على إنهائه”.

لبت قطاعات مختلفة الدعوة إلى اإلضراب التي أطلقها “تجمع المهنيين السودانيين”، في حين كانت التظاهرات ال تزال مستمرة في 
مدن عدة، والس����يما أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة الخرطوم. في غضون ذلك، وعد الرئيس الس����وداني عمر البش����ير، أمس االثنين، 
باس����تمرار الدول����ة في إجراء إصاحات اقتصادية توفر للمواطنين حياة كريم����ة، وذلك لدى لقائه بهيئة قيادة جهاز األمن والمخابرات 

الوطني، حسبما أوردت وكالة األنباء السودانية الرسمية )سونا(.

ودع���ا البش���ير المواطني���ن إلى “ع���دم االلتفات 
لمروج���ي الش���ائعات والح���ذر م���ن االس���تجابة 
لمح���اوالت زرع اإلحباط”، ووع���د ب� “إجراءات 
بالقط���اع  المواطني���ن  ثق���ة  تعي���د  حقيقي���ة 

المصرفي” في السودان.
وف���ي بي���ان أص���دره أم���س اإلثنين ق���ال تجمع 
المهنيين الس���ودانيين إنه قرر تس���يير تظاهرة 
الي���وم الثالثاء إلى القصر الجمهوري “لتس���ليم 
مذك���رة لرئاس���ة الجمهوري���ة تطال���ب بتنح���ي 
الرئي���س ف���ورًا ع���ن الس���لطة اس���تجابة لرغب���ة 

الشعب السوداني وحقنًا للدماء”.
وأض���اف البي���ان أن التجمع يقترح إذا ما وافق 
“تتش���كل حكوم���ة  أن  التنح���ي  عل���ى  البش���ير 
مح���ددة  وبمه���ام  كف���اءات  ذات  انتقالي���ة 

ذات صبغ���ة توافقي���ة بي���ن أطي���اف المجتم���ع 
الس���وداني”. ورأى محلل���ون بن���اء عل���ى ه���ذه 
كل  عل���ى  مفتوح���ة  األوض���اع  أن  التط���ورات 

المح���رك  إذا كان  أن���ه  االحتم���االت، معتبري���ن 
األساسي لالحتجاجات هو الوضع االقتصادي 

فإنه في النهاية مرتبط بسياسات الحكومة.

الميليشيات الحوثية تخترق وقف إطالق النار

جانب من التظاهرات في أم درمان

كبير مراقبي األمم المتحدة يبدأ اإلشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة الس��لطة تواج��ه حرك��ة احتجاج ق��د تكون غير مس��بوقة

التحالف: 138 انتهاكا حوثيا التفاق السويد إضراب في السودان والبشير يعد بإصالحات



كاريتا ـ أ ف ب

أعلن مس���ؤولون في إندونيس���يا أمس االثنين أن عدد قتلى أمواج المد العاتية 
)تس���ونامي( الت���ي ضرب���ت جزيرت���ي ج���اوة وس���ومطرة بع���د ث���ورة ب���ركان أناك 

كراكاتوا، قد ارتفع إلى 373.

وأصيب المئات في أمواج المد العاتية 
إن���ذار عن���د  الت���ي وقع���ت دون س���ابق 
مضيق س���وندا، واضطر ما يربو على 3 
آالف من الس���كان إل���ى االنتقال ألراض 
م���ن  التحذي���ر  اس���تمرار  م���ع  مرتفع���ة 

ارتفاع المد حتى اليوم الثالثاء.
 وش���هدت إندونيسيا س���قوط أكبر عدد 
من قتلى التسونامي خالل 10 سنوات.
لمواجه���ة  الوطني���ة  الوكال���ة  وكان���ت 
الك���وارث ق���د أعلن���ت األح���د أن ع���دد 
القتلى بل���غ 222، فضال عن إصابة 850 

وفق���دان 28، ورفع���ت ع���دد القتلى إلى 
280 صباح االثنين.

وصرح مسؤول من الوكالة في  «

إقليم بانتين للصحافيين بأن 

معظم الضحايا من اإلندونيسيين 

الذين كانوا يقضون العطلة، كما 

أفاد دودي ديورادي وهو قائد 

عسكري في المنطقة، بأن األفراد 

والمتطوعين تلقوا إفادة بالبحث 

عن الضحايا على امتداد ما ال يقل 

عن 100 كيلومتر على الساحل.

كابول ـ أ ف ب

فجر مس���لحون س���يارة مفخخة أم���ام مجمع حكومي في كاب���ول أمس اإلثنين 
قبل أن يهاجموا المجمع في هجوم ال يزال مس���تمرا وأس���فر عن 4 جرحى حتى 

اآلن، فيما ال يزال المسلحون يحتجزون موظفين في المبنى.

وق���ال مس���اعد المتحدث باس���م وزارة 
ع���دًدا  إن  رحيم���ي  نص���رت  الداخلي���ة 
م���ن المس���لحين دخل���وا المجم���ع الذي 
يض���م مكاتب لوزارة العمل والش���ؤون 
والمقعدي���ن،  والش���هداء  االجتماعي���ة 
مشيًرا إلى أن الهجوم ال يزال مستمرا.
وتابع أن قوات األمن قتلت مس���لحين 
كان���وا  موظ���ف   200 وح���ررت  اثني���ن 
احتل���ه  مبن���ى  داخ���ل  محتجزي���ن 

المسلحون.
وأك���د “ال ي���زال هناك رهائ���ن” بدون أن 
يح���دد عددهم، لكنه أش���ار إلى “عملية 

تطهي���ر جاري���ة” ف���ي المجمع م���ن قبل 
قوات األمن.

وأف���اد المتح���دث باس���م وزارة الصحة 
وحيد مجروح عن إصابة 4 أش���خاص 

على األقل.
ولم يتب���َن أي طرف االعتداء الذي بدأ 
بتفجي���ر س���يارة مفخخ���ة عن���د مدخل 

المجمع.

 وتبع ذلك انفجار ثان، بحسب  «
ما أفاد المتحدث باسم وزارة 

الداخلية نجيب دانيش الذي لم 
يحدد طبيعة االنفجار الثاني.

مقديشو ـ دب أ

أف���اد ممث���ل االدع���اء ف���ي القض���اء العس���كري بالصومال بإع���دام العق���ل المدبر 
لتفجيرات بس���يارات ملغومة أس���فرت عن مقتل 26 ش���خصا وإصابة قرابة 40 

في العاصمة مقديشو العام 2017.

وأض���اف عب���دهللا بول���ي أن الس���لطات 
الق���ادر  عب���د  االثني���ن  أم���س  أعدم���ت 
أبوكار عضو حركة الش���باب الصومالية 
الذي أدين بالمس���ؤولية عن تفجير في 
فندق راح ضحيته 10، وتفجير بالقرب 
م���ن وزارة الرياضة أس���فر ع���ن مقتل 9 
ملغوم���ة  س���يارة  وتفجي���ر  أش���خاص، 
قرب مطع���م إيطالي بالعاصمة أس���قط 

7 قتلى.
وتس���عى الحرك���ة لإلطاح���ة بالحكومة 
األم���م  م���ن  المدعوم���ة  الصومالي���ة 
المتح���دة وف���رض تفس���يرها المتش���دد 

للشريعة.
وتفقد الحركة الس���يطرة على األراضي 
بوتيرة مطردة منذ وصول قوات حفظ 
س���الم تابعة لالتحاد اإلفريقي قبل 10 
سنوات، لكنها ما زالت تشن التفجيرات 

من حين آلخر في العاصمة.

وسقط 13 قتيال على األقل وأصيب  «
17 في تفجير سيارة ملغومة 

أعلنت الحركة، التي تربطها صالت 
بتنظيم القاعدة مسؤوليتها 

عنه قرب مقر إقامة الرئيس في 
مقديشو يوم السبت.

ارتفاع حصيلة قتلى 
تسونامي إلى 373

مسلحون يهاجمون مجّمعا 
حكوميا في كابول

إعدام العقل المدبر لـ 
“تفجيرات 2017” في الصومال

ظريف: لم نقل أبدا إننا نريد تدمير إسرائيل

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

 Le Point نف���ى وزي���ر الخارجي���ة اإليراني محمد ج���واد ظريف في حوار م���ع مجلة
الفرنس���ية االتهامات بأن بالده تس���عى إلى محو إس���رائيل، وتساءل مستغربا “متى 

أعلنا أننا سندمر إسرائيل”.
وش���دد على أن بالده لم تقل أبدا إنها س���تمحو إسرائيل من الخريطة، وتساءل في 
هذا الصدد قائال “متى أعلنا أننا س���ندمر إسرائيل؟ أرني مسؤوال إيرانيا واحدا قال 

ذلك. لم يقل أحد هذا األمر”.
وفي معرض إجابته على سؤال حول تصريحات أدلى بها الرئيس اإليراني السابق 
محم���ود أحم���دي نجاد العام 2007 مفادها أنه س���يتم محو إس���رائيل من الخريطة، 
ق���ال ظري���ف إن أحمدي نجاد كرر حينها كلمات آية هللا الخميني، المرش���د اإليراني 

المؤسس الراحل.
وتابع بأن الخميني قال إن السياس���ات اإلسرائيلية الوحشية ستؤدي إلى تدميرها، 
ولم يقل إن إيران ستقوم بهذا األمر. ولفت ظريف إلى أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامي���ن نتنياهو كان ه���دد خالل زيارته إلى مفاعل ديمونة النووي في أغس���طس 

الماضي بأن إسرائيل ستدمر إيران.

مقديشوكابولإندونيسيا

قالت إيران، أمس االثنين، إنها على استعداد للرد على أي عمل عدائي أميركي، لكنها ال تعتبر وصول حاملة طائرات أميركية 
إل���ى الخلي���ج األس���بوع الماضي خطًرا كبيًرا. ودخلت حاملة الطائرات “يو اس اس جون س���ي س���تينيس” الخليج يوم الجمعة 

لينتهي بذلك غياب طويل لحامالت الطائرات األميركية في المنطقة مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

اإليراني���ة  الطلب���ة  أنب���اء  ونقل���ت وكال���ة 
ش���به الرس���مية عن قائ���د البحرية حبيب 
هللا س���ياري قول���ه “وجود هذه الس���فينة 
الحربي���ة غير مهم بالنس���بة لنا”. وأضاف 
الحربي���ة  الس���فينة  له���ذه  نس���مح  “ل���ن 
ف���ي  م���ن مياهن���ا اإلقليمي���ة  باالقت���راب 

الخليج”.
األميركي���ة  البحري���ة  أن  س���ياري  وذك���ر 
مس���موح لها باإلبحار في المي���اه الدولية 
ق���رب إي���ران مثلما هو مس���موح للبحرية 
اإليرانية باإلبحار في المحيط األطلسي 

قرب المياه األميركية.

لكن���ه ق���ال إن إي���ران ف���ي حال���ة تأه���ب 
تحس���ًبا ألي خطر محتمل. وقال “ليست 
لديه���م الش���جاعة أو الق���درة عل���ى اتخاذ 
أي إج���راءات ضدنا. لدين���ا قدرات كافية 
للتصدي لتحركاتهم وتدربنا بشكل كامل 

على ذلك”.
وتصاعدت الحرب الكالمية بين البلدين 
من���ذ س���حب الرئي���س األميرك���ي دونال���د 
ترامب واش���نطن م���ن االتفاق النووي مع 
إيران ف���ي مايو وعاود ف���رض العقوبات 
على قطاعي البنوك والطاقة اإليرانيين.

وحذرت إيران من أنها إذا لم تستطع بيع 

نفطه���ا بس���بب الضغ���وط األميركي���ة فلن 
يس���مح ألي دول أخ���رى ف���ي المنطقة أن 
تقوم بذل���ك أيًضا، مهددة بإغالق مضيق 

هرمز.
ويمر ُخمس االستهالك الدولي من النفط 
عبر مضيق هرم���ز من منتجي الخام في 

الشرق األوسط إلى األسواق الكبرى.
وقع���ت  األخي���رة،  الس���نوات  وف���ي 
مواجه���ات من حي���ن آلخر بي���ن الحرس 
الث���وري اإليراني والجيش األميركي في 
الخليج، لكن عدد الحوادث انخفض في 

الشهور األخيرة.

طهران ـ وكاالت

إيران: مستعدون للرد على أي “عدوان أميركي”
ال��خ��ل��ي��ج ت��ص��ل  س��ت��ي��ن��ي��س”  س���ي  ج����ون  اس  اس  “ي����و  ال���ط���ائ���رات  ح��ام��ل��ة 

القدس المحتلة ـ وكاالت

طهران - سبوتنيك

أعل���ن عن وفاة رئيس مجمع تش���خيص مصلح���ة النظام اإليراني، محمود هاش���مي 
شاهرودي، أمس اإلثنين، بعد صراع طويل مع المرض.

وأكد التلفزيون اإليراني وفاة شاهرودي، 
ليلة أمس، بع���د صراع طويل مع المرض 

عن عمر يناهز ال�70 عاما.
وسوف يوارى جثمان هاشمي شاهرودي، 
الث���رى ف���ي ح���رم فاطم���ة المعصومة في 

مدينة قم، بحسب وكالة أنباء “تسنيم”.
ه���ذا وكان���ت وس���ائل اإلع���الم اإليراني���ة، 
ق���د أوردت، ف���ي وقت س���ابق م���ن اليوم 
وف���اة  بش���أن  متضارب���ة  أنب���اء  االثني���ن، 

شاهرودي.
أه���م  م���ن  ش���اهرودي،  هاش���مي  وكان 
ف���ي  والديني���ة  السياس���ية  الش���خصيات 
صيان���ة  مجل���س  فقه���اء  وأح���د  إي���ران 
الدس���تور اإليران���ي وعض���و ف���ي جامع���ة 
مدرس���ين قم ورئيس الس���لطة القضائية 
اإليراني���ة وتم تعيينه ف���ي العام الماضي 
بحكم من المرشد اإليراني علي خامنئي، 
رئيس���ًا لمجمع تش���خيص مصلحة النظام 
ف���ي أغس���طس 2017 بع���د وفاة الش���يخ 

أكبر هاشمي رفسنجاني.

الهيئ���ة  ه���و  التش���خيص  ومجل���س 
االستش���ارية العليا للمرش���د األعلى، وتم 

تقنين وضعه بالدستور في عام 1990. 
وتشمل مهامه المشورة حول السياسات 
بي���ن  الخالف���ات  وح���ل  للنظ���ام  العام���ة 
صيان���ة  ومجل���س  الش���ورى  مجل���س 
الدس���تور المعن���ي بالنظ���ر في دس���تورية 

قرارات مجلس الشورى.

وفاة رئيس تشخيص مصلحة النظام اإليراني

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اإلس���رائيلية أمس االثنين أن الس���لطات في قطر تس���تعد 
الس���تضافة اآلالف م���ن اإلس���رائيليين واليه���ود. وقالت الصحيف���ة إن الدوحة تجهز الس���تقبال 
اإلس���رائيليين خ���الل نهائي���ات كأس العالم التي س���تقام في قطر الع���ام 2022، وذلك مع تأمين 

طعام لهم على طريقة “كشير” )حالل حسب الشريعة اليهودية( وضمان أماكن للصالة.

وحس���ب موق���ع “i24” اإلس���رائيلي، التق���ى 
رئي���س اللجن���ة المنظمة لموندي���ال 2022، 
للمش���اريع  العلي���ا  للجن���ة  الع���ام  واألمي���ن 
واإلرث ف���ي قط���ر، حس���ن ال���ذوادي أخيرا 
ش���ناير،  م���ارك  األميرك���ي  الحاخ���ام  م���ع 
وطل���ب من���ه أن يك���ون بمثاب���ة مستش���ار 
يتعل���ق  م���ا  كل  ف���ي  المنظم���ة  للجن���ة 
باستضافة مشجعي كرة القدم من اليهود 
واإلسرائيليين الذين سيحضرون نهائيات 

كأس العالم في قطر.
وقال الحاخام شناير “إن هذا تحول مثير 
يشهد على االهتمام الذي يبديه القطريون 

تجاه اإلسرائيليين والعالم اليهودي”.
وذك���ر الموقع اإلس���رائيلي أن���ه وفقا لقول 

الحاخام فقد “استش���اره القطريون بش���أن 
األم���ور التي يحتاجها المش���جعون اليهود 
ب���كل م���ا يتعلق بالطعام حس���ب الش���ريعة 
اليهودي���ة”. وأض���اف ش���ناير “حقيق���ة أننا 
نتح���دث ح���ول ه���ذا االم���ر ه���و مده���ش 

بالفعل”.
وردا عل���ى س���ؤال ه���ل س���يقيم القطريون 
معب���دا يهوديا “كنيس” لي���ؤدي اليهود فيه 
صلواته���م، أج���اب ش���ناير “ال تعلي���ق. إنهم 
منحوني إمكان تقديم المشورة لهم حول 
كيفية اس���تضافة المش���جعين اليهود. لقد 

بدأنا مناقشة التفاصيل”.
وكان الذوادي قد قال لصحيفة “نيويورك 
تايم���ز” في وقت س���ابق إن اإلس���رائيليين 

مرحب بهم في كأس العالم في قطر”.
يذكر أن شناير هو حاخام يهودي أميركي، 
وه���و مؤس���س وي���رأس مؤسس���ة التفاهم 

بين الدين اليهودي واإلسالمي.

ووص���ف الحاخ���ام ش���ناير من قب���ل مجلة 
“نيوزوي���ك” على أنه واحد من 50 حاخاما 
األكث���ر نفوذا في الوالي���ات المتحدة. وهو 

حاخام كنيس هامبتون في نيويورك.

قطر تستعد الستقبال آالف اإلسرائيليين

“كش��ير” طريق��ة  عل��ى  طعام��ا  له��م  وتؤم��ن  للص��اة  أماك��ن  توف��ر 
قطر تستعد الستقبال آالف اإلسرائيليين

حاملة الطائرات األميركية جون سي ستينيس

 محمود هاشمي

الثالثاء 25 ديسمبر 2018 
18 ربيع الثاني 1440 15



Sports
@albiladpress.com

خطوة موفقة من نادي 
النجمة واتحاد الطائرة 

حينما اجتمعا إلنهاء ملف 
االنتقادات الالذعة من كليهما 

بحق اآلخر في العلن. فالنادي 
واالتحاد مكمالن لبعضهما بعًضا 
والبد من تغليب المصلحة العامة 

على كل شيء.

هل يعقل أن يكون تدريب 
منتخبنا الوطني لكرة القدم 

مسرًحا للمفاوضات السرية 
بين بعض المدربين والالعبين، 
ضاربين كل األعراف والقوانين 

الرياضية عرض الحائط دون 
اكتراث أو مباالة وبال حسيب وال 

رقيب؟

تش���هد الجولة الس���ابعة من دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة مواجهة قوية بين األهلي حامل اللقب وداركليب بطل كأس االتحاد لهذا الموس���م الس���اعة 6 مساء 
اليوم على صالة االتحاد بمدينة عيس���ى الرياضية، فيما يلتقي في المواجهة الثانية المحرق أمام جاره البس���يتين الس���اعة 7:30 في مباراة يتوقع لها أن تكون من 

جانب واحد لصالح طائرة األحالم.

الص���دارة وع���دم تكبد ثاني خس���ارة داركلي���ب بقيادة 
المدرب البرازيلي “لوش���يانو” يتصدر ترتيب المسابقة 
ب���� 13 نقط���ة م���ن 4 انتص���ارات وخس���ارة واح���دة من 
النجم���ة ويأمل الفريق في عدم تكبد خس���ارة جديدة 

تزيحه عن مركز الصدارة.
ويع���ول الفريق على اثنين من اب���رز ضاربي األطراف 
وهم���ا محم���د يعقوب بمرك���ز 4 والمحت���رف البرازيلي 
ف���ي  الثاني���ة  مش���اركته  سيس���جل  ال���ذي  )ويلي���ان( 
المس���ابقة، بجان���ب عل���ي ابراهي���م بمرك���ز 2 واللذي���ن 
يش���كلون جميعه���م ق���وة هجومية ضاربة، كم���ا يتميز 
الفري���ق باس���تقرار الك���رة األولى الت���ي يأمنه���ا الليبرو 
عل���ي خير هللا مع وجود صانع األلعاب الخبير محمود 
حس���ن والت���ي س���تكون مهمت���ه صعب���ة للتحاي���ل على 
حوائ���ط األهل���ي القوي���ة وتوزي���ع ألعاب���ه الهجومي���ة 
ب���ذكاء عال، كم���ا يعتمد الفري���ق على ضارب���ا االرتكاز 
حس���ن عباس وايمن عيسى في تشكيل حوائط الصد 

والهجوم السريع.

إثبات الوجود

األهل���ي بقي���ادة الم���درب الوطن���ي رض���ا عل���ي يحت���ل 
المرك���ز الثان���ي في الترتي���ب ب 12 نقطة من فوز في 
أربع مواجهات متتالية دون أن يتعرض ألي خس���ارة، 
ويعتبر اللقاء بمثابة اختبار جاد وإثبات وجود لحامل 
اللقب الذي سيفتقد اليوم اثنين من ابرز نجومه وهما 
ناص���ر عن���ان ض���ارب مرك���ز 4 النتقاله لالحت���راف في 
النصر اإلماراتي والدومينيكي المحترف الفيس الذي 

انتقل للعب في الدوري الليبي.
المحت���رف األوكران���ي  نح���و  الي���وم  العي���ون  وتتج���ه 
“روس���الن” للتعرف على مستواه بشكل حقيقي بعدما 
خ���اض مواجهتي���ن أم���ام البس���يتين والنص���ر ربم���ا لم 
تكشفا عن مستواه بصورة واضحة، حيث يعول عليه 
الفريق في تخليص الكرات بمركز 4 وتوجيه اإلرسال 

القوي واالستقبال مع زميله علي مرهون.
كم���ا يعتب���ر محمد عنان ض���ارب مركز 2 أح���د مفاتيح 
الف���وز الرئيس���ة لبراعت���ه الهجومية، مع وج���ود ضاربا 
وعل���ي  الخب���از  عب���اس  الخب���رة  اصح���اب  االرت���كاز 
الصيرف���ي والت���ي تتركز مهمتهما ف���ي الصد والهجوم 
الس���ريع، مع وجود الليبرو ايمن هرونة في االستقبال 

والتغطية الدفاعية وصانع األلعاب علي حبيب.

لقاء الجارين

تب���دو حظ���وظ المحرق ه���ي األبرز لتخطي عقبة البس���يتين 
ف���ي مباراة اليوم، حيث يحت���ل المحرق المركز الثالث وفي 
رصي���ده 12 نقطة م���ن فوز في اربع مباريات، ويقود الفريق 

الم���درب الوطني محمد المرباطي والذي س���يعتمد بالدرجة 
األولى على العمالق فاضل عباس وباقي العناصر.

أم���ا البس���يتين بقيادة الم���درب الوطني محمد الش���يخ فإنه 
يحت���ل المرك���ز قب���ل األخي���ر وف���ي رصي���ده نقط���ة واح���دة 
وبالتالي يتطلع لتحقيق أول انتصار باالعتماد على محترفه 

الصربي “ماركو” ويوسف المالود وباقي العناصر.

فريق األهلي

فريق داركليب

ال��ط��ائ��رة ب����دوري  البسيتين  ل��ت��ج��اوز  يتطلع  ال��م��ح��رق 

داركليب واألهلي قمة الجولة السابعة
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تتواصل االس���تعدادات المكثفة لالتحاد 
البحرين���ي لرفع األثقال ون���ادي المحرق 
الس���تضافة لبطول���ة أندي���ة غ���رب آس���يا 
لرفع األثقال للرجال والس���يدات )شباب، 
ناشئين، عموم، ماس���تر للرجال( والمقرر 
إقامة منافساتها للمرة األولى على أرض 
المملك���ة خ���الل الفترة م���ن 27 حتى 31 
من ش���هر ديس���مبر الجاري بفن���دق إليت 

المحرق.
أول  الفلس���طيني  غ���زة  ن���ادي  وكان 
الواصلي���ن للمملك���ة اس���تعداًدا لخ���وض 
منافسات البطولة، حيث تتوافد الوفود 
المش���اركة على المملكة بين اليوم وغًدا، 
حي���ث تص���ل بقي���ة أندي���ة غ���رب آس���يا 
الفري���ق  وح���رص  بالبطول���ة،  المش���اركة 
الفلس���طيني بالحض���ور المبك���ر للمملك���ة 
إلقام���ة معس���كر تدريبي يس���بق البطولة 

استعداًدا لمنافساتها، كما وحضر المدير 
الفني بنادي غزة الرياضي حسام خميس 
وبصفته نائب مدير البطولة لالس���تفادة 
م���ن رصي���د خبرت���ه به���ذه اللعب���ة. حيث 
ستش���ارك 6 أندي���ة بحريني���ة إل���ى فريق 
م���ن برنامج المواهب الرياضية، ويتقدم 
هذه األندية المش���اركة في بطولة أندية 
غ���رب آس���يا لرف���ع األثق���ال فري���ق ن���ادي 
المحرق، نادي الرف���اع، نادي الدير، نادي 
البديع، نادي النجمة، نادي الحالة وفريق 
برنامج اكتشاف المواهب الرياضية، أما 

أندية دول غرب آس���يا م���ن األردن نادي 
ال���درك األردن���ي، ن���ادي اليرم���وك البقعة، 
من فلس���طين نادي غزة، نادي فلس���طين 
الرياض���ي، من اليم���ن نادي الش���علة، من 
الكويت ن���ادي التضامن الرياضي ونادي 
الكويت الكويتي، االتحاد اإليراني لرفع 

األثقال، من العراق نادي الكوت، االتحاد 
العراق���ي لرف���ع األثقال، من س���وريا نادي 
الجي���ش الس���وري، م���ن الس���عودية نادي 
الترج���ي، وم���ن المتوق���ع أن يص���ل عدد 
الالعبي���ن والالعبات الذين سيش���اركون 
العًب���ا   181 قراب���ة  إل���ى  البطول���ة  ف���ي 

البحريني���ة  الف���رق  واس���تغلت  والعب���ة، 
اس���تعداًدا  المكثف���ة  تدريباته���ا  الس���تة 

لخوض المنافسات األولى. 
 وينتظ���ر أن تش���هد البطول���ة منافس���ات 
ا نظًرا للمش���اركة الواسعة، وأن  قوية جدًّ
لعب���ة رفع األثق���ال باتت متط���ورة كثيًرا 

وتش���هد طف���رة نوعي���ة عل���ى المس���توى 
الفن���ي، ودول غرب آس���يا تول���ي اهتمام 
كبي���ر به���ذه الرياض���ة لذا كلها مؤش���رات 
تؤكد لنا أن المس���توى التنافسي سيكون 
���ا س���واء عل���ى مس���توى الرج���ال أو  قويًّ

السيدات على حد سواء. 

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

استعدادات مكثفة النطالق “غرب آسيا لألثقال”

فريق نادي غزة الفلسطيني لدى وصوله مطار البحرين الدولي العبات فريق نادي المحرق

اللجنة اإلعالمية

الي���زال ب���اب االش���تراك مفتوح���ا ام���ام 
ل���واء  تح���ت  المنضوي���ة  غي���ر  االندي���ة 
االتحاد البحريني لك���رة القدم والمراكز 
الخاص���ة  واالكاديمي���ات  الش���بابية 
لالش���تراك ف���ي بطول���ة الميث���اق األولى 

لكرة القدم للناشئين.
وق���ال رئيس اللجن���ة المنظم���ة للبطولة 
االس���تعدادات  ان  النج���داوي  عم���ران 
المنظم���ة  اللجن���ة  به���ا  تق���وم  المبك���رة 
تأت���ي لتهيئ���ة االج���واء المثالي���ة للفرق 
المش���اركة كما ت���م تحديد االعم���ار لفئة 
الناش���ئين م���ن 2002 فما ف���وق، كما تم 
تحدي���د ع���دد الف���رق المش���اركة وه���ي 
16 فريق���ا فق���ط واألولوي���ة لمن يس���لم 
خطاب المش���اركة، واضاف بان البطولة 
تنطلق في شهر فبراير 2019 وبمالعب 
نادي طيران الخلي���ج الرياضي بمنطقة 
س���لماباد وس���يلعب بالملعب 10 العبين 
و4  العب���ا   20 بالكش���ف  والتس���جيل 
الجه���از االداري والفن���ي، وتعق���د اللجنة 
اجتماع���ات مكثفه وذلك لتنظيم عملية 
اس���تمارات  ومل���ئ  الالعبي���ن  تس���جيل 

الكشف لكل المباريات. 
وم���ن جان���ب اخ���ر ف���إن اللجن���ة الفني���ة 
برئاس���ة مك���ي س���عيد تك���ون متواجدة 
لتس���جيل الالعبي���ن، كما للجن���ة الحكام 

برئاس���ة الحك���م الدول���ي القدي���ر احم���د 
حبي���ب دورا كبيرا في تحضير وتجهيز 
العناص���ر  افض���ل  وانتق���اء  الح���كام 
تحظ���ى  والبطول���ة  المباري���ات،  الدارة 
بمتابع���ة ودعم من الرياض���ي المعروف 
عبدالرحم���ن ش���ريف والالع���ب الدول���ي 
الكبير حس���ن زليخ الذين سيتواجدون 
اثناء مباريات البطولة لتش���جيع هؤالء 
الناش���ئين، كم���ا س���يتم دع���وة مدرب���ي 
منتخباتن���ا الوطنية لحضور ومش���اهدة 
البطول���ة واكتش���اف المواه���ب وضمه���ا 
للمنتخبات الوطنية وهذا ما تسعى اليه 
اللجنة المنظمة من تنظيم هذه البطولة 

بين الشباب الرياضي بالمملكة.

التسجيل لبطولة الميثاق مستمر

ا على حس���اب المحرق بنتيجة  حق���ق فريق منتخب الش���باب ف���وًزا معنويًّ
)109/110( ف���ي المباراة التي جمعتهم���ا أمس االثنين في افتتاح الجولة 

العاشرة من دوري زين ألندية الدرجة األولى لكرة السلة.

وج���اءت نتائج األش���واط األربع���ة كاآلت���ي )األول لمنتخبن���ا 19/23، الثاني 
للمحرق 21/31، الثالث لمنتخبنا 24/29، الرابع لمنتخبنا 35/38(. وال تعتمد 
نتيجة الفائز والخاس���ر في هذا اللقاء ضمن الكش���وفات الرسمية للمنافسة، 

أي أنها تعتبر تحصيل حاصل لكالهما.
وف���ي اللق���اء الثاني، عبّر فريق النجمة محطة البحرين بعدما هزمه بنتيجة 
)90/103(، وج���اءت نتائج األش���واط األربعة كاآلت���ي )األول للنجمة 22/25، 
الثان���ي للنجم���ة 24/28، الثال���ث للنجم���ة 19/15، الراب���ع تع���ادل الفريق���ان 
25/25(. وبذل���ك ارتق���ى النجم���ة بف���وزه الرابع للمرك���ز 5 مؤقًت���ا برصيد 12 

نقطة، والبحرين الذي نال الخسارة السادسة أصبح رصيده 10 نقاط.
وتمي���ز ف���ي صف���وف النجمة محترف���ه روجرز بتس���جيله 26 نقط���ة وزميله 
محم���د بوع���الي 19نقط���ة، وف���ي البحري���ن كان المحت���رف فيرجس���ون هو 

األفضل بإحرازه 34 نقطة وتاله فاضل عباس 15 نقطة.
وتستكمل الجولة غٍد األربعاء بلقاءي الحالة وسترة والنويدرات مع مدينة 
عيس���ى، على أن تختتم المنافس���ة يوم الخميس بلقاءي س���ماهيج والرفاع 

واالتحاد مع المنامة. ويغيب األهلي عن هذه الجولة للراحة اإلجبارية.

بافتت��اح الجول��ة العاش��رة م��ن دوري زي��ن لك��رة الس��لة

الشباب والنجمة يهزمان المحرق والبحرين

اللجنة اإلعالمية

تقام في الساعة السابعة من مساء اليوم الثالثاء على ملعب حديقة )الكازينو( في وسط مدينة المحرق المباراة النهائية لبطولة 
أم الم���دن األول���ى لك���رة الق���دم التي تقام بمناس���بة احتفاالت الب���الد بالعيد الوطني المجي���د وعيد الجلوس لجالل���ة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة. 

ه���ذا، ويس���بق اللق���اء النهائ���ي للبطول���ة مب���اراة اس���تعراضية بين قدام���ى العبي 
منتخ���ب محافظ���ة المح���رق وقدام���ى العبي باق���ي المحافظ���ات والفريقان 

يضم���ان العديد من نحوم الكرة البحرينية الالمعين من جيل الثمانينات 
والتسعينات. 

ويتص���در فرق البطولة لحد اآلن ف���ي المجموعة األولى فريق فريج 
الحي���اك برصي���د 9 نق���اط ويليه ف���ي المرك���ز الثاني فريق ستيش���ن 
برصي���د 8 نق���اط ث���م فريق ش���باب الكازين���و برصيد 6 نق���اط ويليه 
فريق شباب البسيتين برصيد 4 نقاط وثم فريق فريج البوخميس 

برصيد نقطتين وفريق الساحل برصيد نقطة واحدة. 
وِف���ي المجموعة الثانية يتصدر فريق ديوانية بوش���يخة برصيد 12 

نقط���ة وبف���ارق األهداف يليه ف���ي المركز الثاني فري���ق فريج البنائين 
بنف���س الرصيد من النقاط وثم في المركز الثالث والرابع فريقا ديوانية 

المرباط���ي وديواني���ة البيت الع���ود برصيد 6 نقاط لم���ل منهما ويليهم 
في المركزين الخامس والس���ادس فريق���ا فريج الرحمة وفريق نجوم 

البسيتين بدون رصيد من النقاط. من لقاء النجمة والبحرين

م���ب���اراة اس��ت��ع��راض��ي��ة ت��ض��م ال��ن��ج��وم ال��ق��دام��ى

اليوم نهائي بطولة أم المدن

عمران النجداوي

حسن علي

علي مجيد

غزة الفلسطيني 
أول الواصلين 

وتكتمل الوفود 
اليوم وغًدا



واصلت مدرسة اإلمام الطبري تميزها وحققت لقب بطولة 
ك���رة القدم للمدارس االبتدائية للبنين وذلك ضمن النش���اط 
الخارجي الذي يقيمه قسم التربية الرياضية بإدارة التربية 
الرياضية والكشفية والمرشدات في وزارة التربية والتعليم 
بع���د التفوق ف���ي المباراة النهائية على فريق مدرس���ة جابر 
بن حيان الوصيف بأربعة أهداف مقابل هدف واحد لتطير 
الطبري بكأس البطولة عن جدارة واستحقاق، وقام رئيس 
مجموعة المس���ابقات عبدهللا العباس���ي بتتوي���ج المدارس 
الفائزة، وأقيمت المب���اراة النهائية على المالعب الخارجية 

التابعة لالتحاد البحريني لكرة القدم.
 ومث���ل فري���ق الطب���ري البطل: علي قاس���م، طالل يوس���ف، 

فيصل راش���د، ياسر محسن، يوسف محمد، الطيب صبري، 
أحم���د صب���ري، إبراهي���م أحم���د، راش���د أن���ور، أحم���د خليل، 

عبداللطيف أحمد، كريم رشاد ويوسف جاسم.

وصل فجر أمس اإلثنين المحترف األميركي س���ي جي غليز إلى البحرين؛ للتعاقد مع فريق المحرق األول لكرة الس���لة 
واالنضمام إلى صفوفه من خالل ما تبقى من منافسات لدوري زين للموسم الرياضي 2019 -  2018.

ووق���ع االختيار على س���ي جي من 
بدي���ال  ليح���ل  المحرقاوي���ة  اإلدارة 
لمواطن���ه ش���ون ويليام���ز ال���ذي لم 
من���ه  المأم���ول  المس���توى  يحق���ق 
والمنتظر خالل الجوالت الماضية. 
وتنتظر الجماهير المحرقاوية سي 
جي على “أحر من الجمر” من خالل 
والت���ي  المقب���ل،  األس���بوع  مب���اراة 

س���تكون بمثابة االختب���ار الحقيقي 
إلثبات كفاءة وق���درة الالعب على 
المواصل���ة م���ع الفري���ق م���ن عدم���ه 
بالزعي���م  فريقه���ا  يلتق���ي  حينم���ا 

المنامي. 
وال يعتب���ر س���ي ج���ي غريب���ا عل���ى 
دورينا؛ كونه مثل المحرق في أكثر 
من موس���م بينه���ا الموس���م الذهبي 

في���ه  حق���ق  ال���ذي   2012  -  2011
المحرق الثالثي���ة التاريخية بالفوز 
ببطولة ال���دوري وكأس زين وكأس 
الس���وبر، وبعده���ا انتقل إل���ى اللعب 
في نادي سترة في تجربة قصيرة، 
وكذل���ك األم���ر بالنس���بة إل���ى فريق 

األهلي.

سي جيه يصل لسلة “الذيب”“الطبري” بطل كرة القدم لالبتدائي

أكد المدير الفني للعبة الجوجيتسو باالتحاد البحريني للدفاع عن النفس رضا منفردي 
أن منتخب الجوجيتس���و مقبل على العديد من المش���اركات الخارجية في العام المقبل 
2019 كم���ا يعت���زم تنظي���م ع���دة بط���والت داخلي���ة إال أن ذل���ك مره���ون بالحصول على 

موافقة اللجنة األولمبية البحرينية.

وأضاف منفردي ل� “البالد س����بورت” أن اقرب 
استحقاق س����يخوضه منتخب الجوجيتسو 
يتمث����ل ف����ي بطولة جران����د س����الم بالعاصمة 
اإلماراتي����ة أبوظبي خالل ش����هر يناير المقبل 
بالنس����خة  المنتخ����ب  فيه����ا  أح����رز  والت����ي 
الماضي����ة التي اقيم����ت العام الج����اري 2018 
واح����دة  ذهبي����ة وفضي����ة  ميدالي����ات  ث����الث 
ليحت����ل المرك����ز التاس����ع م����ن بي����ن 61 دول����ة 

مشاركة من مختلف دول العالم.
وأوض����ح منف����ردي أن منتخب الجوجيتس����و 
سيش����ارك في النس����خة القادمة م����ن البطولة 
بالعبين فق����ط وهما ميثم الس����باع والالعبة 
صغ����رى مب����ارك وربما يش����ارك فيه����ا عدد من 

األندية المحلية.
ولدى سؤالنا إياه عن سبب المشاركة بالعب 
والعبة فقط، أجاب “ لقد خاض العبونا على 

م����دار العام الحالي 2018 سلس����لة كبيرة من 
المنافس����ات الخارجي����ة والدولي����ة األمر الذي 
عرضه����م للتع����ب واإلره����اق وهو م����ا يتطلب 
إراحته����م قليال حت����ى ال يتعرضوا لإلصابات 
الس����باع وصغ����رى  ف����ي  ثق����ة  وكلن����ا  كذل����ك، 
بتحقيق نتيجة إيجابية، ونحن في الحقيقة 
نش����جع صغرى مبارك الت����ي تعتبر أكثر العبة 

نشطة ومنتظمة ولديها شغف باللعبة..”.
وكان اتح����اد الدف����اع ع����ن النفس ش����ارك في 
بطول����ة جران����د س����الم أبوظي بس����تة العبين 
وه����م محم����د أبوأدري����س ال����ذي حص����ل على 
الميدالي����ة الذهبي����ة ف����ي وزن 69 كيلوغرامًا 
للح����زام البن����ي، ومحم����د غريب ال����ذي حصل 
عل����ى الميدالي����ة الذهبي����ة ف����ي وزن فوق 90 
كيلوغرامًا البنفسجي، وعلي منفردي وميثم 
عل����ي، إضاف����ة إل����ى الالعب����ة صغ����رى مب����ارك 

الت����ي حصل����ت عل����ى الميدالي����ة الذهبية في 
وزن ف����وق 90 كيلوغرام����ًا للح����زام األبي����ض، 
والالعب����ة مريم الحايك����ي التي حصلت على 
الميدالي����ة الفضي����ة ف����ي وزن 55 كيلوغ����رام 

للحزام األبيض.
كما أوضح منفردي أن منتخب الجوجيتسو 
العالمي����ة  أبوظب����ي  بطول����ة  ف����ي  سيش����ارك 

للجوجيتسو بشهر ابريل المقبل.

م������ن������ف������ردي: ال������س������ب������اع وص�������غ�������رى س����ي����م����ث����ان ال���م���ن���ت���خ���ب

الجوجيتسو يشارك بجراند سالم أبوظبي

ميثم السباع خالل منافسات دورة األلعاب اآلسيوية
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شهدت منافسات بطولة العيد الوطني لقفز الحواجز منافسات قوية وندية عالية 
ومش���اركة واس���عة ترجمها الفرس���ان على أرض ميدان االتحاد الرياضي العسكري 
بالرف���ه، بمناس���بة العيد الوطني المجي���د وعيد جلوس جاللة المل���ك وتحت رعاية 
كريم���ة م���ن قبل رئي���س االتحاد الملكي للفروس���ية وس���باقات الق���درة نائب رئيس 

المجلس األعلى للبيئة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة.

وأك����د رئي����س لجنة قف����ز الحواجز الش����يخ 
خال����د ب����ن محم����د آل خليف����ة أن لجنة قفز 
الحواج����ز وتح����ت مظل����ة االتح����اد الملكي 
للفروس����ية وس����باقات القدرة وعلى رأس����ه 
س����مو الش����يخ فيص����ل بن راش����د آل خليفة 
س����تواصل عطاءه����ا ومش����وارها وتحقيق 
والمكتس����بات  اإلنج����ازات  م����ن  المزي����د 
ومواصل����ة تحقي����ق ال����رؤى الملكي����ة عل����ى 
أرض الواق����ع وجعل مملكتن����ا الحبيبة في 
الريادة والطليعة دائمًا وأن اللجنة تس����عى 
جاه����دة لتحقي����ق رؤى وتطلع����ات المل����ك 
المفدى وس����مو الش����يخ ناصر ب����ن حمد آل 

خليفة.
ولف����ت خال����د ب����ن محم����د إل����ى أن مملك����ة 
البحري����ن تعي����ش الفرحة الوطنية وس����ط 
العديد م����ن اإلنج����ازات والنجاح����ات على 
جمي����ع األصعدة، ال س����يما الرياضي����ة منها 
والت����ي نالت ج����زًءا كبي����ًرا م����ن التميز في 
هذا العه����د الزاهر للمملكة، وأكد أن أس����رة 
رياض����ة قف����ز الحواج����ز البحريني����ة به����ذه 

المناسبة تجدد المحبة والوالء للقيادة.

تألق واضح

ونظًرا الستعداده المبكر هذا الموسم فقد 
أحك����م الفارس المتألق أحم����د أكبر قبضته 
عل����ى منافس����ات المس����ابقة الكب����رى الت����ي 
تمكن من التحليق بلقبها للمرة الثانية هذا 
الموس����م، حي����ث كان����ت االنطالق����ة القوية 
بطول����ة افتت����اح الموس����م الت����ي حقق لقب 
مس����ابقتها الكب����رى م����ع الج����واد أباتش����ي، 
مواصالً تمي����زه في بطول����ة العيد الوطني 
ويحلق بلقب مسابقتها الكبرى مع الجواد 
أليس����ي، وقد أعرب أكبر عن بالغ س����عادته 
به����ذا اإلنج����از وق����ال “ ف����ي بداي����ة حديثي 
أرف����ع خال����ص التهان����ي والتبري����كات لمقام 
القيادة الرش����يدة بمناس����بة العي����د الوطني 
المجي����د وعي����د جل����وس حض����رة صاح����ب 
الجاللة المل����ك المفدى، البطول����ة الماضية 
كان����ت قوي����ة ورائع����ة، ونظًرا الس����تعدادي 
المبك����ر له����ذا الموس����م فق����د تمكن����ت م����ن 

تحقي����ق لقب أغلى البطوالت بطولة العيد 
الوطن����ي، المنافس����ة كان����ت قوي����ة ومثيرة 
بين جميع الفرسان، ولم يتمكن أي فارس 
م����ن إنه����اء المس����ابقة دون أخط����اء نظ����ًرا 
الرتف����اع مس����توى اإلث����ارة وس����عي الجميع 
إلنه����اء المس����لك بأق����ل ع����دد م����ن األخطاء 
وأس����رع وق����ت خ����الل جولت����ي المس����ابقة، 
المس����ابقة  الحم����د وفق����ت وأنهي����ت  ولل����ه 
بعدم����ا تغلبت على جميع الفرس����ان محققًا 
أفض����ل زم����ن بلغ 79.72 ثاني����ة وبأقل عدد 

من األخطاء بلغت 5 أخطاء”.

طموح كبير من فارس صغير

أصغ����ر الفرس����ان الناش����ئ المتميز س����لطان 
الرميح����ي في بداي����ة حديثه رف����ع خالص 
القي����ادة  لمق����ام  والتبري����كات  التهان����ي 
الرش����يدة بالمناس����بة العزي����زة وق����ال “أن����ا 
س����عيد للغاية اليوم بمشاركتي في بطولة 
العي����د الوطن����ي لقف����ز الحواجز، المنافس����ة 
رائع����ة وقوي����ة، األج����واء مثالي����ة للتنافس 
في الميدان، وجودي على منصة التتويج 
ا، ودائًم����ا اتب����ع  وتحقي����ق الف����وز رائ����ع ج����دًّ
ال����ذي  معي����وف  األكب����ر  أخ����ي  توجيه����ات 
اعتبره قدوتي، طموح����ي بتحقيق المزيد 
م����ن اإلنجازات وكس����ب المزيد من الخبرة 
وأن أكون فارس����ا متميزا ف����ي رياضة قفز 

الحواجز التي أعشقها كثيًرا”.

سأكون موجودة

المتمي���زة  البحريني���ة  الفارس���ة  أعلن���ت 
دان���ه األنصاري التي ل���م تظهر حتى اآلن 
بس���بب إصابة فرس���ها أنها ستش���ارك في 
بطول���ة س���مو الش���يخ خال���د ب���ن حمد آل 

خليف���ة الت���ي س���تقام ف���ي 11 م���ن ش���هر 
يناي���ر الع���ام المقب���ل، وقال���ت األنص���اري 
“أح���رص عل���ى الحض���ور ف���ي كل بطولة 
ومتابع���ة منافس���اتها، وكن���ت أتمن���ى أن 
أن  إال  المي���دان  ف���ي  متواج���دة  أك���ون 

اإلصاب���ة التي تعرض له���ا الفرس أبعدته 
ع���ن المي���دان، إال أن الفرس ب���دأ يتعافى 
وبإذن هللا سأس���عى كي أك���ون موجودة 
كفارس���ة منافس���ة مع بقية الفرس���ان في 

البطولة المقبلة”.

اللجنة اإلعالمية

منافسة رائعة لبطولة العيد الوطني لقفز الحواجز

جانب من التتويج

دانة األنصاريأحمد أكبرسلطان الرميحيخالد بن محمد

رضا منفردي

فريق مدرسة الطبري بطل كرة القدم لالبتدائي 

البالد سبورتمدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

حسن علي

خالد بن محمد: 
البطولة عكست 

حب ووالء الفرسان 
للمملكة
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أكد وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد أن جائزة امتياز والريادة تمكنت في نسختها الثانية 
م���ن تحقي���ق تقدم ملح���وظ في العم���ل االداري والفني باألندي���ة الوطنية والمراكز الش���بابية وجعلت 
مجالس اإلدارات تتجه نحو تطبيق أفضل الممارسات اإلدارية وخلق بيئة مثالية لروح المنافسة بما 
يصب في معين اإلبداع والتميز كهدف أس���مى يس���عى الجميع لبلوغه وإرس���اء قاعدة ثابتة لمواصلة 
تط���ور األندية والمراكز الش���بابية وفق آليات ومعايير حديث���ة وواقعية تجعل عمل األندية والمراكز 

الشبابية مبني على االحترافية.  

 ج���اء ذل���ك، ل���دى رعاي���ة وزي���ر ش���ؤون الش���باب 
والرياضة للحفل الختامي لجائزة امتياز والريادة 
رئي���س  بحض���ور  ال���زالق  الس���وفتيل  فن���دق  ف���ي 
مجلس إدارة نادي المحرق الش���يخ أحمد بن علي 
آل خليفة واألمين العام المساعد للمجلس األعلى 
للش���باب والرياضة األمي���ن العام للجن���ة األولمبية 
عل���ي  والنائ���ب  عس���كر  عبدالرحم���ن  البحريني���ة 
إس���حاقي والنائ���ب أحم���د الدمس���تاني وع���دد من 
رؤس���اء وأعضاء مجالس إدارات األندية الوطنية 

والمراكز الشبابية واالتحادات الرياضية. 

 المحرق يحقق لقب جائزة امتياز 

 وق���ام وزي���ر ش���ئون الش���باب والرياض���ة بتكري���م 
الفائزين في جائزة امتياز لألندية الوطنية، حيث 
حقق المرك���ز األول نادي المحرق فيما تمكن نادي 
المنام���ة م���ن تحقي���ق المرك���ز الثاني وف���ي المركز 

الثالث جاء نادي سار. 

  الشاخورة يظفر بجائزة الريادة 

 كما قام توفيق المؤيد بتكريم الفائزين في جائزة 
الري���ادة للمراك���ز الش���بابية وتمك���ن مرك���ز ش���باب 
الش���اخورة م���ن تحقي���ق المرك���ز األول وج���اء في 
المرك���ز الثاني مركز ش���باب أبوصيب���ع وفي المركز 

الثالث مركز شباب السنابس. 

  مبادرات مهمة

 وتابع وزير ش���ؤون الش���باب والرياض���ة تصريحه 
“أن جائزة امتي���از والريادة تعتبران من المبادرات 
الش���باب  ش���ؤون  وزارة  تقدمه���ا  الت���ي  المهم���ة 
والرياض���ة لألندي���ة الوطني���ة والمراك���ز الش���بابية 

وتحظ���ى باهتمام بالغ من قبل ممث���ل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وش���ئون الش���باب رئيس المجلس 
األعلى للش���باب والرياضة رئي���س اللجنة األولمبية 
البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة، 
وذل���ك انطالق���ا م���ن إيم���ان س���موه العمي���ق بأهمية 
االرتق���اء بمنظوم���ة العم���ل ف���ي األندي���ة الوطني���ة 
والمراك���ز الش���بابية وبن���اء منظوم���ة متكامل���ة في 
األندية الوطنية والمراكز الش���بابية يكون األس���اس 
ف���ي عمله���ا االحترافي���ة واإلدارة األفض���ل للم���وارد 
المتاح���ة وف���ق مجموع���ة م���ن المعايي���ر واألس���س 

والضوابط المعتمدة”. 
 وبين وزير ش���ئون الشباب والرياضة “لقد حرصت 
الوزارة على اس���تمرار الجائزة في نس���ختها الثانية 
والبن���اء على النجاحات التي تحققت في النس���خة 
الماضية واالس���تفادة من الخب���رات المتراكمة التي 
حظيت به���ا األندية والمراكز ج���راء تطبيق معايير 
الجائزة على منظومتها اإلدارية والفنية األمر الذي 
ساهم بصورة واضحة في نجاح الجائزة وتحقيقها 
لألهداف التي وجدت من اجلها في االرتقاء بالعمل 

اإلداري في األندية والمراكز الشبابية”.

 شكر وتقدير 

وأش���اد المؤي���د بالجهود الطيبة الت���ي بذلتها لجنة 
التحكي���م الت���ي أش���رف عل���ى تقيي���م مش���روعات 
األندي���ة والمراك���ز الش���بابية خاص���ة وأن اللجن���ة 
تضم عددا من الكوادر الفنية المشهود لها بالخبرة 
والتفان���ي ف���ي العم���ل والمصداقي���ة ف���ي التقيي���م 
المح���ددة  المعايي���ر  وف���ق  النتائ���ج  واس���تخالص 

للجائزة.

المحرق يحقق لقب “امتياز” والشاخورة “ريادة الشبابية”
اإلداري��ة الممارس��ات  أفض��ل  األندي��ة  تطبي��ق  ف��ي  س��اهمتا  الجائزت��ان  المؤي��د: 

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة
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أحمد بن علي: النادي ملتزم بمعايير الجائزة
ث��م��رة ت��وج��ي��ه��ات ورع���اي���ة ال��ع��اه��ل وس��م��و رئ��ي��س ال�������وزراء وس��م��و ول����ي ال��ع��ه��د

رفع رئيس مجلس إدارة نادي المحرق الشيخ أحمد بن علي آل خليفة خالص الشكر وعظيم التقدير واالعتزاز إلى مقام عاهل البالد حضرة 
صاح����ب الجالل����ة المل����ك حمد بن عيس����ى آل خليفة الرئيس الفخري لن����ادي المحرق، ورئيس الوزراء صاحب الس����مو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
عل����ى الرعاي����ة الكريم����ة والدع����م والتوجيه الذي يحظى به ن����ادي المحرق ويأتي في إطار الرعاية الكريمة الش����املة من ل����دن القيادة لقطاع 

الشباب والرياضة في مملكة البحرين.

ووّج����ه رئي����س ن����ادي المح����رق خالص الش����كر 
والتقدي����ر لس����مو الش����يخ ناص����ر ب����ن حم����د آل 
خليفة على حرصه عل����ى االرتقاء باألداء في 
القطاع الش����بابي والرياض����ي من أجل تحقيق 
المزي����د من اإلنج����ازات في مختل����ف المحافل 
الرياضية، مش����يًدا بالمب����ادرات المتميزة التي 
العم����ل  بالمس����توى  لالرتق����اء  س����موه  أطلقه����ا 
اإلداري والفني لألندية والمنتخبات الوطنية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي المحرق عن 
فخره واعتزازه نيابة عن مجلس إدارة النادي 
وجميع منتس����بيه وجماهيره الوفية بمناس����بة 

حص����ول الن����ادي وللم����رة الثانية عل����ي التوالي 
عل����ى المرك����ز األول ف����ي جائ����زة امتي����از الت����ي 
اس����تحدثتها وزارة ش����ؤن الش����باب والرياضة 
لألندية الوطنية الرياضية، مؤكًدا أن حصول 
الن����ادي عل����ى الجائ����زة يؤك����د الت����زام الن����ادي 
باألنظم����ة  الخاص����ة  امتي����از  جائ����زة  بمعايي����ر 
والقواني����ن المعم����ول بها طبقًا ألح����كام قانون 
الجمعي����ات واألندي����ة االجتماعي����ة والثقافي����ة 
والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الش����باب 
الص����ادر  الخاص����ة  والمؤسس����ات  والرياض����ة 

بالمرسوم بقانون رقم )21( لسنة 1989.

وق����ال الش����يخ أحم����د ب����ن عل����ي آل خليفة في 
تصري����ح بالمناس����بة أن ما حققه الن����ادي ثمرة 
عمل وجهد مش����ترك من أعضاء مجلس إدارة 
الن����ادي وجميع منتس����بيه من أصحاب الش����أن 
واالختصاص، وأضاف بعد فوز النادي باللقب 
األول وم����ا نال����ه الن����ادي م����ن تكري����م وس����معة 
وتقدي����ر في الوس����ط الرياض����ي وضع مجلس 
إدارة الن����ادي ف����ي اعتب����اره المحافظ����ة عل����ي 
اللق����ب وبصراح����ة لم تك����ن المهمة س����هلة لكن 
بعزيم����ة الرج����ال تحق����ق اإلنج����از ع����ن جدارة 

واستحقاق.

وأشاد رئيس النادي بالجهود الشخصية التي 
بذله����ا بكل جه����د وإخ����الص المدي����ر التنفيذي 
وأح����د أبناء ورج����االت نادي المحرق عيس����ى 
الكواري الذي أش����رف على إعداد ملف النادي 
للمش����اركة ف����ي الجائ����زة، وهن����أ الرئيس جميع 
أعض����اء ومنتس����بي وجماهي����ر ن����ادي المحرق 

بهذه الجائزة.
واختت����م رئيس ن����ادي المحرق بتق����دم التهنئة 
لرئي����س وأعض����اء مجلس إدارة ن����ادي المنامة 
بمناس����بة حص����ول الن����ادي على المرك����ز الثاني 
ف����ي الجائ����زة، وكذل����ك هن����أ رئي����س وأعض����اء 
مجلس إدارة نادي سار بمناسبة حصوله على 
المرك����ز الثالث، كما قدم رئي����س نادي المحرق 
التهنئة لمجلس إدارة مركز ش����باب الشاخورة 
ومركز شباب بوصيبع ومركز شباب السنابس 
بمناسبة حصولهم على المراكز الثالثة األولى 

في جائزة الريادة للمراكز الشبابية.

اللجنة اإلعالمية

أحمد بن علي

اللجنة اإلعالمية اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

إنج���از يض���اف لسلس���لة اإلنج���ازات الت���ي حققه���ا ن���ادي س���ار، 
بحصول���ه عل���ى المركز الثال���ث لجائزة امتياز للم���رة الثانية على 

التوالي.

اذ يبدو واضحا وجليا قوة المنافسة بين جميع األندية الوطنية وأعتاها 
حي���ث اس���تطاع وللمرة الثاني���ة على التوال���ي حصد المرك���ز الثالث. وقد 
صرح رئيس مجلس اإلدارة عباس عبدالوهاب “مع إيماني الراسخ بنزاهة 
اللجنة المشرفة على الجائزة وحياديتها إال أنني كنت متوقعا أن يحصد 
النادي هذا العام المركز الثاني، وهذا التوقع ال يعني التشكيك في تقييم 
اللجنة “ال س���مح هللا”، بل راجع إلى مدى التطور الذي اس���تحدثه مجلس 
اإلدارة واللج���ان العامل���ة للعم���ل اإلداري وش���مولية األنش���طة والبرام���ج 
المتنوع���ة االبداعية التي اس���تهدفت جميع فئات المجتمع الس���اري، وإنه 

يؤمن أن لكل مجتهد نصيب. 
وق���ال عبدالوه���اب إن هذا اإلنجاز لم يأت م���ن فراغ بل جاء نتيجة لعمل 
دؤوب وذلك ألن نادي س���ار يس���عى دائما للتميز والريادة عبر االحترافية 
ف���ي العم���ل والتخطي���ط المتمي���ز وتقدي���م البرام���ج الهادف���ة والمتنوع���ة 

لمختلف شرائح المجتمع.

البحرين���ي  االتح���اد  رئي���س  بع���ث 
لكرة القدم الش���يخ عل���ي بن خليفة 
آل خليفة، برقي���ة تهنئة إلى رئيس 
نادي المحرق الشيخ أحمد بن علي 
آل خليف���ة، بمناس���بة حص���ول نادي 
ف���ي  األول  المرك���ز  عل���ى  المح���رق 

جائزة امتياز.
وق���دم رئي���س اتحاد الك���رة خالص 
التهان���ي إلى رئيس ن���ادي المحرق، 
مؤك���دا أن إنج���از الحص���ول عل���ى 
الجائزة للم���رة الثانية على التوالي 
يؤكد العمل المميز من قبل مجلس 
إدارة الن���ادي واالهتم���ام المتواصل 
لمختلف األنش���طة، والذي أثمر عن 
بج���دارة  الجائ���زة  عل���ى  الحص���ول 

واستحقاق.

خليف���ة  ب���ن  عل���ي  الش���يخ  وأش���ار 
آل خليف���ة إل���ى أن ن���ادي المح���رق 
يع���د أح���د األعم���دة األساس���ية في 

الحرك���ة الرياضي���ة عب���ر م���ا قدم���ه 
م���ن إس���هامات مختلف���ة ونجاحات 
جالل���ة  رؤي���ة  عكس���ت  متواصل���ة 
الملك وس���مو رئيس الوزراء وسمو 
النهض���ة  عملي���ة  ف���ي  العه���د  ول���ي 
المكتس���بات  وتحقي���ق  الش���املة 
التي تعزز مس���يرة تطوي���ر الحركة 

الرياضية.
وأوض���ح أن الجه���ود الت���ي يبذله���ا 
مجل���س إدارة ن���ادي المحرق محل 
فخ���ر واعتزاز، خاصة م���ع ما يقوم 
ب���ه معالي رئيس ن���ادي المحرق من 
سعي حثيث لمواصلة نهج التطوير 
المنش���ود بم���ا ينعك���س إيجابا على 

جانب من تكريم نادي سارالرياضة البحرينية.

بالعم��ل االحترافي��ة  عب��ر  والري��ادة  للتمي��ز  يس��عى  المح��رق أح��د األعم��دة األس��اس للحرك��ة الرياضية

عبدالوهاب: إنجازات جديدة لنادي سار رئيس اتحاد الكرة يهنئ بالجائزة

علي بن خليفة



ش���هد س���باق الحم���ام الزاج���ل الثاني مش���اركة أكثر من أل���ف حمامة والذي أقي���م الجمعة الماضي ف���ي جزر ح���وار بتنظيم اللجنة 
البحرينية للحمام الزاجل والحوام التابعة للجنة رياضات الموروث الشعبي التابعة للجنة األولمبية البحرينية.

وشارك بالسباق أكثر من 900 حمامة في 
المحافظات الثالث الجنوبية والشمالية 

والمحرق.
وقس���مت اللجنة المنظمة الحمام المشارك 
في الس���باق الذي امتد ل� 60 كيلومتر أيًضا 

على المحافظات الث���الث، ففي المحافظة 
الجنوبي���ة، تمكن المالك عل���ي الحمدي من 
تحقيق المركز األول، فيما جاء في المركز 
الثاني المالك غ���ازي إبراهيم، وعاد المالك 
الثال���ث  المرك���ز  لتحقي���ق  الحم���دي  عل���ي 

والراب���ع والخام���س أيًض���ا، علًما ب���أن لجنة 
التحكيم تحتسب المراكز الخمسة األولى.
وعلى مس���توى المحافظة الش���مالية، شهد 
السباق الثاني س���يطرة مطلقة لفريق علي 
وهارون الذي اس���تطاع احتكار المراكز من 

األول وحتى المركز الخامس. 
وف���ي محافظ���ة المح���رق، اختلف���ت لوحة 
الش���رف بع���د تن���وع س���جل الفائزي���ن ع���ن 
إذ  والش���مالية،  الجنوبي���ة  المحافظتي���ن 
تمك���ن المال���ك ع���ارف عب���دهللا م���ن الف���وز 
بالمرك���ز األول، تارًكا المرك���ز الثاني للمالك 
حم���د الس���ليطي، فيم���ا ح���ل ف���ي المرك���ز 
الثال���ث فريق عبدهللا وعيس���ى، فيما جاء 
في المرك���ز الرابع المالك حمد الجنيد وهو 

أيًضا الذي اس���تطاع من الفوز 
الخام���س بحمام���ة  بالمرك���ز 

أخرى. 
الثال���ث  الس���باق  ويق���ام 
للحمام الزاجل يوم الجمعة 

القادم في جزر ح���وار أيًضا، 
ف���ي  المنافس���ات  تب���دأ  حي���ث 

الفت���رة الصباحي���ة وحت���ى وق���ت 
الظهر.

1000 حمامة في سباق الزاجل الثاني
ال��م��ن��اف��س��ة ال��ث��ال��ث��ة ت��ق��ام ال��ج��م��ع��ة ال��م��ق��ب��ل ف���ي ج���زر ح���وار

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

وكاالت

وكاالت

من���ذ ف���وزه بالمركز الثالث في أول مش���اركة له ببطوالت كأس آس���يا، لم يس���تطع 
المنتخ���ب التايلن���دي الظه���ور بش���كل مق���ارب لم���ا كان علي���ه ف���ي النس���خة الت���ي 

استضافتها بالده العام 1972.

وكانت هذه النسخة هي األولى من 6 
نسخ خاضها الفريق التايلندي حتى 
اآلن، ولكن���ه فش���ل ف���ي اجتي���از دور 
المجموع���ات ف���ي أي من مش���اركاته 
عندم���ا  حت���ى  األخ���رى  الخم���س 
اس���تضافت ب���الده البطول���ة مج���ددا 
بالتنظي���م المش���ترك م���ع إندونيس���يا 

وماليزيا وفيتنام في 2007.
وش���هدت هذه النس���خة الف���وز األول 
خاضه���ا  مب���اراة   20 ف���ي  للفري���ق 
حت���ى اآلن، عل���ى مدار 6 مش���اركات 
ف���ي البطول���ة، فيم���ا ش���هدت باق���ي 

المباريات 8 تعادالت و11 هزيمة.
ويش���ار إلى أن ف���وز الفري���ق بالمركز 
الثالث في نس���خة 1972 جاء عبر 3 

تعادالت وهزيمتين.
وخ���الل ال���� 20 مب���اراة الت���ي خاضها 
الفريق في مشاركاته الست السابقة 
في البطولة اآلس���يوية، أحرز العبوه 

هدف���ا   45 مقاب���ل  فق���ط  هدف���ا   15
اهتزت بها شباك الفريق.

ولكن المنتخ���ب التايلندي يبدو اآلن 
أكثر إصرارا على تغيير هذا الس���جل 
المتواضع في مش���اركاته اآلسيوية، 
م���ن   17 النس���خة  يخ���وض  عندم���ا 
البطولة، والتي تستضيفها اإلمارات 
م���ن الخام���س م���ن يناي���ر إل���ى أول 

فبراير المقبلين.
التايلن���دي  المنتخ���ب  ويخ���وض 
البطول���ة  ف���ي  الس���ابعة  مش���اركته 
اآلسيوية مفعما بكثير من الثقة بعد 
المس���يرة الجي���دة الت���ي قدمه���ا في 

التصفيات المؤهلة.
التايلن���دي  المنتخ���ب  وتص���در 
م���ن  األول  ال���دور  ف���ي  مجموعت���ه 
التصفيات، والتي ضمت معه العراق 

وفيتنام وتايوان.

“أفيال الحرب” والحلم اآلسيوي

أع���رب المدير الفني للمنتخب الس���عودي، األرجنتيني خوان أنطوني���و بيتزي، عن رضاه التام بالحالة التي وصل إليها 
الالعبون، قبل أيام قليلة من انطالق بطولة كأس آسيا 2019 في اإلمارات.

وق���ال بيت���زي في حدي���ث لموقع االتح���اد الس���عودي لكرة 
الق���دم، إن الجه���از الفن���ي راض تمام���ا ع���ن مراح���ل إعداد 
المنتخ���ب، الفتا إلى تحقيق واس���تكمال األهداف الخاصة 

بكل معسكر من المعسكرات اإلعدادية.
وأضاف: “نحن وصلنا لهذا المعسكر كما كنا نتطلع للوصول 

إلى هذه المرحلة قبل كأس آسيا 2019”.
وع���ن قائمة المنتخ���ب الوطني، قال: “نحن نش���اهد ونقيم 
بش���كل أساس���ي أداء كل الع���ب م���ع نادي���ه خ���الل الفت���رة 
األخي���رة، ونقوم بدراس���ة جميع اإلمكاني���ات واالحتماالت 
الت���ي ممك���ن أن يقدموه���ا لنا داخ���ل الملع���ب، وأيضا نضع 
ف���ي االعتبار عند اختيار الالعبين في القائمة، ما إذا كانوا 
شاركوا معنا في معسكرات سابقة، ويعرفون طريقة عملنا 

كجهاز فني” .
وأوضح: “يجب أن نكون على دراية تامة بقدراتهم ونقاط 
الق���وة لديه���م، والت���ي نرتكز عليه���ا لخوض كل مب���اراة مع 

المنتخب في مثل هذه البطوالت.”

وتاب���ع: “وف���ي ه���ذا الص���دد، اخترن���ا 3 العبي���ن ج���دد ف���ي 
معس���كر المنتخب، بعد متابعة ش���املة لجميع العبي دوري 
المحترفين الس���عودي، عل���ى مدار الموس���م الحالي، وقمنا 
بتجرب���ة العبين آخرين خالل المعس���كر الماضي ولكننا لم 

نستدعهم لهذا المعسكر.”
واستدرك بيتزي: “ولكننا كجهاز فني نعتقد أن هذه القائمة 
هي األفضل من حيث تكامل عناصرها، وستس���مح لنا بأن 
يك���ون لدين���ا خط���ط تكتيكي���ة معين���ة، وأعتق���د أن هؤالء 
الالعبي���ن في أفضل حاالتهم الفنية والبدنية خالل الوقت 

الراهن”.
بالبطول���ة،  يس���تمتعوا  أن  ه���ي  للجمي���ع  “رس���التي  وأت���م: 
ولنعلم جميعا أن كأس آس���يا محفل كروي، ونحن نستحق 
المش���اركة في هذا الحدث، ونحن م���ن جانبنا لدينا طموح 
لتقديم مستوى متميز، وكانت لدينا عملية استعداد بشكل 
جيد، مما يدفعنا للظهور بش���كل مش���رف في هذه النسخة 

خوان أنطونيو بيتزيمن كأس آسيا”.

األخ���ض���ر إع�������داد  م����راح����ل  ع����ن  ت���م���ام���ا  راٍض  ال���ف���ن���ي  ال���ج���ه���از 

بيتزي يعد بمشاركة مشرفة آسيويا

تتج���ه أنظار عش���اق كرة القدم إلى قارة آس���يا، وتحديًدا إل���ى دولة اإلمارات العربية المتحدة، من أج���ل متابعة بطولة كأس 
األمم اآلس���يوية، والتي س���تقام في الفترة من 5 يناير، وحتى األول من فبراير من عام 2019. ويحمل منتخب أس���تراليا لقب 
البطول���ة بع���د فوزه بالكأس في النس���خة الماضية الت���ي أقيمت في أرضه عام 2015، بعد فوزه عل���ى منتخب كوريا الجنوبية، 

في النهائي بهدفين مقابل هدف.

ومنذ هذه المباراة ش���هد منتخب أستراليا 
الفن���ي  مس���توى  عل���ى  تغيي���رات  ع���دة 

والالعبين والمدربين.

تغيير المدربين

من���ذ النس���خة الماضية من كأس آس���يا في 
تدري���ب  تول���ى  اآلن،  وحت���ى   2015 ع���ام 
منتخب أس���تراليا 3 مدربين، البداية كانت 
م���ع المدرب الوطني أنجي بوس���تيكوجلو، 
ال���ذي كان قد تول���ى تدري���ب المهمة بداية 
م���ن أكتوب���ر من ع���ام 2013 وحتى نوفمبر 

.2017
وج���اء بعده الهولندي بي���رت فان مارفيك، 

العال���م  ف���ي كأس  المنتخ���ب  ق���اد  وال���ذي 
بروس���يا، ليرح���ل ويأت���ي م���درب الفري���ق 

الحالي، األسترالي جراهام أرنولد.
أنج���ي قب���ل النس���خة الماضي���ة م���ن كأس 
آس���يا كان يعتمد مع منتخب أستراليا على 
طريق���ة 1-3-2-4، ولك���ن خ���الل البطول���ة 
نفسها لعب بطريقة 3-3-4، وهو ما ساعده 
على تحقيق اللقب في النهاية، خاصة في 
ظل وجود أس���ماء هجومي���ة قوية، أبرزها 

تيم كاهيل، وماثيو ليكي وروبي كروز.
وخ���الل كأس العال���م األخي���رة، أع���اد ف���ان 
مارفي���ك منتخ���ب أس���تراليا لطريقة -4-2

1-3، بوج���ود تي���م كاهي���ل وأن���درو نابوت 
بالتبادل في مركز المهاجم الصريح.

الم���درب  م���ع  الطريق���ة  نف���س  واس���تمرت 
الجدي���د جراه���ام أرنولد، ولكنه لم يس���تقر 
عل���ى المهاجم الصريح حت���ى اآلن، ما بين 

جيمي ماكالرين أو أندرو نابوت.

اعتزال وإصابات

أب���رز التغييرات الت���ي حدثت بمنتخب 
كان���ت   2015 نس���خة  من���ذ  أس���تراليا 
الك���رة  ألس���طورة  الدول���ي  االعت���زال 
األس���ترالية تيم كاهيل، والعب الوسط 
جيمي جيدناك، وذلك بعد انتهاء كأس 

العالم األخيرة في روسيا.
ل���م  أس���تراليا  منتخ���ب  أزم���ات  ولك���ن 
تتوق���ف عن���د ه���ذا الح���د، بل س���يعاني 
حام���ل اللق���ب من غي���اب عناصر أخرى 
ه���و  وأوله���م  اإلصاب���ة،  بس���بب  مهم���ة 
ل���م يتواج���د ف���ي  آرون م���وي، وال���ذي 
نس���خة 2015، ولكنه حالًي���ا يعد أفضل 

العبي المنتخب، وفريق هيديرس���فيلد 
اإلنجليزي.

م���وي عان���ى م���ن إصاب���ة خالل مب���اراة 
آرسنال في الثامن من ديسمبر الجاري، 
وتم استبعاده رس���ميا اليوم بعد التأكد 

من عدم إمكانية لحاقه بالبطولة.
الغي���اب الثاني المؤثر س���يكون للجناح 
ماثيو ليكي العب هيرتا برلين األلماني، 
والذي تع���رض لإلصاب���ة ويحتاج لنحو 
ش���هرين من أجل الع���ودة للمالعب مرة 

أخرى.

الحفاظ على القوام األساسي

عل���ى الرغم م���ن التغيي���رات الت���ي حدثت 
عل���ى المس���توى الفن���ي، واإلصاب���ات الت���ي 
ضرب���ت الالعبي���ن مؤخ���ًرا، إال أن منتخ���ب 
أس���تراليا، م���ازال يحافظ عل���ى الكثير من 
قوامه األساسي، بعد الفوز بنسخة 2015.

أب���رز األس���ماء المتواج���دة ح���ارس  وم���ن 

برايت���ون  الع���ب  راي���ان،  ماثي���و  المرم���ى 
اإلنجلي���زي، باإلضاف���ة إلى الظهير األيس���ر 
عزي���ز بيهيش العب آيندهوف���ن الهولندي، 
والثنائي الدفاعي مارك ميليجان، وترينت 

ساينسبوري.
وفي وس���ط الملعب حافظ المنتخب على 
ماس���يمو لونج���و أفضل العب في نس���خة 
بعناص���ر  الدع���م  إل���ى  باإلضاف���ة   ،2015
مهمة أبرزها جاكس���ون إيرفين العب هال 
س���يتي، وت���وم روجيت���ش العب س���يلتيك 

االسكتلندي.
وأخي���ًرا عل���ى المس���توى الهجوم���ي، وبعد 
إصاب���ة ماثي���و ليكي، لم يتبق س���وى روبي 
كروز من البطول���ة الماضية، ولكن تم دعم 
الخ���ط الهجومي بعناصر تألقت في الفترة 
الماضية، أبرزها أوير مابيل، واندرو نابوت 
العال���م األخي���رة،  ف���ي كأس  ال���ذي ش���ارك 

ومارتن بويل وجيمي ماكالرين.

وكاالت

ماذا تغير في منتخب أستراليا منذ 2015؟

شعار منتخب استراليا

انتظار قائمة األردن للنهائيات
وقطر قيرغيزستان  أم���ام  ال��خ��س��ارة  م��ن  يقلل  ف��ي��ت��ال  ب��ورك��ل��م��ان��ز 

ينتظر أن يعلن البلجيكي فيتال بوركلمانز، المدير الفني للمنتخب األردني لكرة القدم، 
في اليومين المقبلين عن القائمة النهائية التي س���تخوض بطولة كأس آس���يا، المقررة 

في اإلمارات، بداية الشهر المقبل.

وس���يعلن بوركلمانز ع���ن القائمة النهائية 
قب���ل ي���وم أو يومين من موع���د المباراة 
الودي���ة أم���ام الصي���ن، المق���ررة الجمع���ة 
المقبل في ختام مبارياته االستعدادية، 
التي يخوضها على هامش معسكره في 

العاصمة القطرية الدوحة.
وسيقوم بوركلمانز باستبعاد “6” العبين 
م���ن قائم���ة المنتخب ليت���م تقليصها من 
“29” العًب���ا إل���ى “23” العب���ا، حي���ث أك���د 
في تصريحات س���ابقة أن إعالن القائمة 
النهائية س���يتم الكش���ف عنها بعد مباراة 
قط���ر، التي خس���رها أم���س األول األحد 

بهدفين نظيفين.
تدريبات���ه  األردن���ي  المنتخ���ب  وواص���ل 

بصفوف���ه المكتمل���ة بعد التحاق موس���ى 
التعم���ري ال���ذي ل���م تتس���ن له المش���اركة 
وقط���ر  قيرغيزس���تان  مبارات���ي  ف���ي 

الماضيتين.

فيتال يبرر الخسارة مجدًدا
وأك���د بوركلمان���ز فيتال ف���ي تصريحات 
صحفية أمس االثنين، أن الخسارة أمام 
قيرغيزس���تان وقط���ر، ال تعد أم���ًرا جيًدا 
خاص���ة لالعبي���ن، لك���ن األهم ه���و األداء 

واالطمئنان على جاهزية الفريق.
وأضاف: “ندرك أن الخسارة في اللقاءات 
التحضيري���ة لي���س باألم���ر المهم قياًس���ا 
باله���دف األه���م وه���و اإلع���داد المثال���ي 

ل���كأس آس���يا والتأه���ل ع���ن المجموع���ة 
الثاني���ة نح���و األدوار المتقدم���ة”. وقل���ل 
فيتال من أهمية عدم تسجيل المنتخب 

خالل معسكر الدوحة، حيث قال: “نحن 
ف���ي مرحلة إعداد للوق���وف على العديد 

من األمور التكتيكية والفنية”.

لقاء األردن وقطر وديًّا

وكاالت
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وكاالت

توجهت بعثة منتخب سوريا لإلمارات أمس اإلثنين استعدادا 
أي��ام.  بعد  تنطلق  التي   2019 آسيا  أم��م  بطولة  في  للمشاركة 
أوقعت  اآلس��ي��وي��ة  للبطولة  المجموعات  دور  ق��رع��ة  وك��ان��ت 
المنتخب السوري في المجموعة الثانية رفقة أستراليا واألردن 

وفلسطين.

ت���رأس ال��ب��ع��ث��ة رئ��ي��س ات��ح��اد 
ف��ادي  المنتخب  م��دي��ر  ال��ك��رة 

دباس.
الفني  المدير  األل��م��ان��ي  وك��ان 
بيرند ستينج لنسور قاسيون، 
أع���ل���ن أم����س األح�����د ال��ق��ائ��م��ة 
ال��س��وري،  للمنتخب  النهائية 

وضمت 23 العبا، وهم:
ح�����راس ال���م���رم���ى: إب��راه��ي��م 
محمود  مدنية،  أحمد  عالمة، 

اليوسف.
ال��م��داف��ع��ون: أح��م��د ال��ص��ال��ح، 
ميداني،  عمرو  الباعور،  جهاد 
عبد  ال��م��ي��دان��ي،  زاه���ر  محمد 

عنيزان، حسين جويد،  الملك 
ع��م��رو جنيات،  ن��دي��م ص��ب��اغ، 

ومؤيد العجان.
ال����وس����ط وال����ه����ج����وم: خ��ال��د 
تامر  عثمان،  محمد  المبيض، 
حاج محمد، محمود المواس، 
أوم��ري،  أس��ام��ة  قلفا،  يوسف 
اليوسف،  فهد  األش��ق��ر،  أحمد 
م���اردي���ك���ي���ان، عمر  م����اردي����ك 

خريبين، وعمر السومة.
وش�����ه�����دت ق����ائ����م����ة س����وري����ا 
اس���ت���ب���ع���اد ك�����ل م�����ن ف�����راس 
الخطيب وحميد ميدو وخالد 

حج عثمان.

المنتخب السوري يتوجه لإلمارات



حصل ليفربول اإلنجليزي، على دفعة 
ثنائية قوية، قبل مباراة األربعاء، أمام 
نيوكاس���ل، ضم���ن منافس���ات الجول���ة 
19 م���ن مس���ابقة ال���دوري اإلنجلي���زي 

الممتاز.
وقال���ت صحيف���ة “مي���رور” إن الثنائي 
ناب���ي كيت���ا، وترينت الكس���ندر أرنولد، 
من المتوقع أن يكونا جاهزين لمباراة 

نيوكاسل يونايتد في آنفيلد.
وغ���ادر ناب���ي كيت���ا المب���اراة الماضي���ة 
أم���ام وولفرهامبت���ون ف���ي وقت مبكر 
م���ن الش���وط الثان���ي بداع���ي اإلصابة، 
بينما غ���اب أرنولد عن آخر 3 مباريات 
ف���ي  إلصاب���ة  تعرض���ه  بع���د  للفري���ق 
الكاح���ل أم���ام نابول���ي ب���دوري أبطال 

أوروبا.
وعاد أرنولد للمش���اركة في التدريبات 
وس���يكون  اإلثني���ن،  أم���س  الكامل���ة 
عل���ى الم���درب يورج���ن كل���وب اتخاذ 
بدي����اً  أو  ا  بمش���اركته أساس���ياً الق���رار 
ف���ي المباراة، فيما تعافى كيتا بش���كل 

كامل.

عودة فيرجسون
ع���اد أس���طورة التدري���ب في مانشس���تر يونايتد، الس���ير أليك���س فيرجس���ون، للعمل مع 

النادي مرة أخرى، أمال في استعادة األمجاد السابق للفريق.

البريطاني����ة،  ص����ن”  “ذا  صحيف����ة  وقال����ت 
إن فيرجس����ون، س����وف يكون ف����ي منصب 
المستش����ار الفن����ي للفري����ق األول، وه����و من 
س����اهم ف����ي تعيين اول����ي جونار سولش����اير 
للبرتغال����ي  ����ا  خلفاً للش����ياطين،  كم����درب 

مورينيو.
وأوضح����ت أن سولش����اير يخطط للتواصل 
بانتظ����ام مع مدربه الس����ابق في مانشس����تر 
يونايت����د، وه����ذا م����ا ل����م يفعل����ه البرتغال����ي 
موريني����و ط����وال فت����رة تدريبه للش����ياطين 

الحمر.

وأش����ارت إل����ى أن فيرجس����ون، س����اهم ف����ي 
إعادة مساعده السابق مايك في�ن، للعمل 

كمساعد لسولشاير.
“بمج����رد  الن����ادي:  داخ����ل  مص����در  وق����ال 
المالك����ة  العائل����ة  م����ع  تح����دث وودوارد  أن 
جوزي����ه،  رحي����ل  ف����ي  برغبت����ه  وأخبره����م 
طلب����وا من����ه أن يتأكد من تعيين الش����خص 
الصحيح، وهنا تدخل فيرجس����ون وس����اعد 
في األمر، وهو من نصح بتعيين سولش����اير 

وفي�ن”.
عل����ى صعيد آخ����ر، اعترف الصرب����ي نيمانيا 

ماتيت����ش، بأن اللوم يق����ع على عاتق العبي 
مانشستر يونايتد، بشأن إقالة مورينيو.

وعلى الرغم من الخ�فات العديدة للمدرب 

البرتغال����ي م����ع بع����ض ال�عبي����ن مث����ل بول 
بوجب����ا ولوك ش����او، إال أن ماتيتش يعد من 
ا لمورينيو، خاصة أنه  أكثر ال�عبين احتراماً

ا في تشيلسي. عمل معه سابقاً
وق����ال ماتيت����ش، ف����ي تصريح����ات نقلته����ا 
الصحيف����ة “بالطب����ع، قل����ت ذلك بع����د مباراة 

ليفربول، يجب علينا أن نتحمل المسؤولية 
ونب����ذل قصارى جهدنا للعب بش����كل أفضل 

والفوز بالمباريات”.

وكاالت

وكاالت وكاالت

وكاالت

دفعة ثنائية

احتف���ل ريف���ر بليت، ل���دى عودته إل���ى األرجنتين، بعد مش���اركته في موندي���ال األندية 
باإلمارات، بتتويجه ببطولة كأس ليبرتادوريس، مع جمهوره، في ملعب مونيمونتال.

ول���دى وصول���ه إل���ى مط���ار أزيزي���ا، قط���ع 
الفري���ق أكث���ر من 30 كلم ف���ي حافلة حتى 
معقله ل�حتفال بلقب كأس ليبرتادوريس 
الرابع في تاريخه، وس���ط أكثر من 60 ألف 

من مشجعيه.
واصطف نجوم فري���ق “المليونيرات” على 
الس���جادة الحم���راء وتلق���وا تش���جيعا حارا 
م���ن الجماهير وخاصة ال�عبين إجناس���يو 

وجوناث���ان  مارتيني���ز  وجونزال���و  س���وكو 
مايداندا ولوكاس براتو وليونرادو بونزيو، 

إضافة للمدير الفني مارسيلو جاياردو.
وقال جاياردو للجمهور “ش���كرا لتواجدكم 
ولتحملن���ا  لن���ا،  لدعمك���م  ش���كرا  هن���ا، 
وتشجيعنا، ولكل الحب الذي تلقيناه منكم 

خ�ل السنوات األخيرة”.

أعل���ن أتالنت���ا يونايت���د، بطل الدوري األميركي في كرة القدم، تعيين فرانك دي بور مدربا جدي���دا لفريقه خلفا لألرجنتيني جيراردو 
مارتينو، في أول تجربة أميركية للنجم الهولندي السابق.

وق���اد دي ب���ور )48 عام���ا( كم���درب، نادي���ه 
أربع���ة  إل���ى  امس���تردام  أياك���س  الس���ابق 
ألقاب متتالية في ال���دوري الهولندي، لكنه 
ل���م يص���ب النجاح نفس���ه م���ع إنت���ر مي�ن 
اإليطالي وكريستال باالس اإلنكليزي الذي 

انتهت تجربته معه في سبتمبر 2017.
ول���دى إع�ن���ه ف���ي أكتوب���ر الماض���ي أن���ه 
الم���درب  مارتين���و  ق���ال  أت�نت���ا،  س���يغادر 
الس���ابق لمنتخب���ي األرجنتي���ن والبارغواي 
وفري���ق برش���لونة اإلس���باني، أن���ه س���يترك 

الفريق وهو غير راض تماما عما حققه.
وأف���ادت تقارير صحافي���ة أن مارتينو )56 

عاما( قد يدرب منتخب المكسيك.
ب���ور مش���واره ف���ي األول م���ن  ويب���دأ دي 
يناير، استعدادا للموسم الجديد والنط�ق 
مس���ابقة دوري أبطال الكونكاكاف )اميركا 
الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي( في 

فبراير.
وقال دي ب���ور “طموحات النادي الرياضية 

طويل���ة  اس���تراتيجية  ف���ي  ح���ددت  كم���ا 
األم���د، بأن يكون األفض���ل، ت�ئم طموحي 

الشخصي بشكل واضح”.
وأض���اف “أود أن أبني على النجاح الحالي 
لتطوي���ر قاع���دة صلب���ة وثابتة للن���ادي في 

قمة الدوري األميركي وخارجه”.
واعتب���ر رئي���س ن���ادي أت�نت���ا دارين إيلس 
أن دي ب���ور “يتمت���ع بخلفي���ة مميزة س���واء 
متحمس���ون  ونح���ن  ك�ع���ب،  أو  كم���درب 

للترحيب به في نادينا”.
وبق���ي دي ب���ور عل���ى رأس اإلدارة الفني���ة 
إلنت���ر مي����ن 85 يوم���ا فقط خس���ر خ�لها 
الفري���ق أربع���ا م���ن خم���س مباري���ات ف���ي 
الدوري اإليطالي، ثم انتقل الى كريس���تال 
ب���االس ول���م يصمد س���وى 10 أس���ابيع في 
موس���م 2018-2017 بدأها بخس���ارة ثقيلة 

.0-4
وكان دي بور قد بدأ مسيرته التدريبية  «

مع الفئات العمرية في أياكس 
عام 2006، بعد نحو عام من إنهائه 

مسيرته كالعب مع نادي الريان 
القطري. ودافع الهولندي عن ألوان 
أندية عدة، أبرزها أياكس وبرشلونة 

اإلسباني.

قاد س���تيفن كوري فريقه غولدن س���تايت ووريورز بطل الموس���مين الماضيين الى فوز قاتل على ضيفه لوس أنجليس كليبيرز -129
127 في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين، بتسجيله 42 نقطة بينها سلة الفوز قبل نصف ثانية من النهاية.

وأنه���ى كوري، أفضل العب في الدوري مرتين، 
المب���اراة الت���ي أقيم���ت ف���ي قاع���ة أوراكل أرينا 
في أوك�ند مع 42 نقطة وس���ت متابعات، بينما 
أض���اف زميل���ه كيف���ن دوران���ت 32 نقط���ة و12 

متابعة وخمس تمريرات حاسمة.
وحس���م ك���وري المباراة عندما تق���دم بالكرة من 
نص���ف ملعب فريق���ه الى نصف ملع���ب الخصم 
قب���ل 15 ثاني���ة من نهاية الرب���ع األخير، وحافظ 
عليه���ا، قب���ل أن يب���دأ بمراوغ���ة العب���ي كليبيرز 
الس���يما مونترزل هاريل ويتخط���اه وصوال الى 
س���لة فريق���ه حي���ث تمك���ن م���ن التس���جيل قبل 

النهاية ب� 0,5 ثانية.
وعلى وقع االحتفال الصاخب لمشجعيه، حقق 
غولدن س���تايت المتوج باللقب ث�ث مرات في 
المواس���م األربع���ة األخي���رة، فوزه ال����15 في 18 
مباراة على أرضه، وبه رفع عدد انتصاراته هذا 

الموسم الى 23 مقابل 11 خسارة.
وف���ي المباري���ات األخ���رى، ف���از أت�نت���ا هوكس 
وانديان���ا   ،98-95 بيس���تونز  ديتروي���ت  عل���ى 

 ،105-99 وي���زاردز  واش���نطن  عل���ى  بايس���رز 
وبروكلي���ن نتس على فينيكس صنز 111-103، 
وميامي هي���ت على أورالندو ماجيك 115-91، 
وس���اكرامنتو كينغز عل���ى نيوأورليان���ز بيليكانز 
117-122، وبوسطن س���لتيكس على تشارلوت 

عل���ى  بول���ز  وش���يكاغو   ،119-103 هورنت���س 
كليف�ن���د كافاليي���رز 92-112، وبورت�ند ترايل 
ب�ي���زرز على داالس مافريك���س 118-121 بعد 
التمديد، وممفيس غريزليز على لوس أنجليس 

ليكرز 107-89.

من احتفاالت ريفر

فرانك دي بور ستيفن كوري

احتفال أسطوري

المغامرة األميركية تألق كوري

sports@albiladpress.com
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ق���ال ماوريس���يو بوكيتينو م���درب توتنهام هوتس���بير إن فريقه المتأل���ق ربما يكون 
منافسا على لقب الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم لو حافظ على 

مستواه وهو ما لم يتحقق في الماضي.

وق����دم توتنه����ام صاح����ب المرك����ز الثال����ث 
أداء مذه����� ليس����حق إيفرت����ون 2-6 ي����وم 
األحد في اس����تاد جوديس����ون بارك ليتأخر 
بنقطتي����ن ع����ن مانشس����تر س����يتي صاحب 
المرك����ز الثان����ي وس����ت نقاط ع����ن ليفربول 

المتصدر.
وزاد الف����وز المذه����ل، وال����ذي تحق����ق بأداء 
اس����تعراضي م����ن التمري����رات والتحركات، 
الس����ؤال عما إذا كان سباق المنافسة على 
اللقب س����ينحصر بين ليفربول وسيتي أم 

سيكون توتنهام جزءا من صراع ث�ثي.
أن  أعتق����د  أزال  ال  ”ال..  بوكيتين����و  وق����ال 
ليفربول ومانشستر سيتي هما المرشحان 
الحقيقي����ان للق����ب ال����دوري الممت����از. نحن 

تشيلس����ي  هن����اك  )أيض����ا(  لك����ن  قريب����ون 
وأرسنال ومانشستر يونايتد.

”أعتق����د أن الطريق ما زال طوي� بالنس����بة 
لي للحديث عن ترشيحنا للقب. كرة القدم 
تعتم����د عل����ى الحفاظ عل����ى المس����توى. لو 
نجحنا في الحفاظ على مس����توانا واللعب 
كم����ا لعبن����ا فأعتقد نع����م يمكنن����ا أن ننافس 

بجدية لكن الطريق ما زال طوي�“.
وأحرز كل من هاري كين وس����ون هيونج-

مي����ن هدفي����ن ليع����دل توتنهام تأخ����ره 1 - 
صفر بأداء مذهل وأش����ار بوكيتينو إلى أن 
فريق����ه بحاجة للفوز بمثل هذا األداء فيما 
تبقى من الموس����م لو أراد س����حب البساط 
من تحت أقدام أول فريقين في الترتيب.

ق����اد  ال����ذي  األرجنتين����ي  الم����درب  وق����ال 
توتنه����ام الحت�����ل أح����د أول ث�ث����ة مراكز 
في آخر 3 مواسم ”اآلن نحن قريبون لكننا 
بحاجة للح����ذر وقطع خطوة بخطوة وكل 

مباراة على حدة.
”يج����ب أن نك����ون على وع����ي بذلك ونحن 

بحاج����ة للقت����ال كثي����را والطري����ق م����ا زال 
طوي�����. )نح����ن بحاج����ة( للعم����ل والحفاظ 

على المستوى.
”اللعب في 4 بطوالت سيكون صعبا لكننا 
س���نحاول. العقلية كان���ت واضحة ونحن 
بحاجة دائمة للتفكير في المباراة المقبلة 

ومحاول���ة الفوز بكل مواجه���ة وأن نكون 
ف���ي أفضل ح���ال للمنافس���ة عل���ى األمور 

الكبيرة“.
وكانت نبرة القائد كين أكثر تفاؤال.

وق���ال مهاج���م إنجلترا ”يتح���دث الجميع 
ع���ن ليفرب���ول ومانشس���تر س���يتي ونحن 

نقت���رب ونؤدي عم� جي���دا كما نفعل في 
المعتاد.

أمامن���ا  األداء.  ه���ذا  نواص���ل  أن  ”المه���م 
العدي���د م���ن المباريات وف���ي وقت ضيق 
لكنها مواجهات يمكننا الفوز بها بالتأكيد“.
وتابع ”اس���تمتعنا بش���هر جي���د ونأمل في 
تك���رار ذلك ف���ي يناير ثم فبراير وس���نرى 

ماذا سيحدث عندما يأتي أبريل“.
ويخ���وض توتنه���ام مباري���ات س���هلة في 
فترة عيد المي�د إذ يستضيف بورنموث 
ي���وم األربعاء ثم ولفرهامبت���ون واندرارز 
يوم 29 ديس���مبر قبل أن يحل ضيفا على 
كاردي���ف س���يتي المتعث���ر ف���ي أول أي���ام 

.2019

وإذا فاز توتنهام بهذه المباريات  «
فإنه سيترقب نتيجة المواجهة بين 

سيتي وليفربول في استاد االتحاد 
في الثالث من يناير.

وكاالت

سالح الثبات

توتنهام واصل تألقه واكتسح ايفرتون

وكاالت

انض���م اس���م جدي���د، لقائم���ة المرش���حين لتدري���ب برش���لونة الموس���م 
المقب���ل، ف���ي ظل اقت���راب انتهاء مدة عق���د المدرب الحالي إرنيس���تو 

فالفيردي.

ول���م تط���رأ أي مس���تجدات ح���ول 
م���ن  الكتالون���ي  الن���ادي  موق���ف 
مدربه اإلس���باني، عل���ى الرغم من 
أن عقده الحالي سوف ينتهي في 

يونيو المقبل.
وذك���رت صحيف���ة “كوري���ري ديلو 
س���بورت” اإليطالية، أن برش���لونة 
يراقب تطور روبيرتو دي زيربي، 

المدير الفني لساسولو.
الهتم���ام  التقاري���ر  وأش���ارت 
الم���درب  بخدم���ات  البلوجران���ا 
اإليطال���ي الش���هير بأس���لوب لعب���ه 
المقارب لطريقة برش���لونة، والذي 
كان عل���ى بعد خط���وة واحدة من 
الصي���ف  بالم���اس  الس  تدري���ب 

الماضي.

وعلى الرغم من إعجاب برشلونة 
مس���يرة  أن  إال  لعب���ه،  بطريق���ة 
الم���درب اإليطالي حت���ى اآلن، قد 
تقل���ص م���ن فرصته ف���ي خ�فته 
فالفي���ردي، ال���ذي م���ن الممك���ن أن 

يستمر في قيادة الفريق.
وتم���ت إقال���ة ذو ال39 عام���ا م���ن 
أش���هر   3 بع���د  باليرم���و  تدري���ب 
م���ن توليه المس���ؤولية، ث���م انتقل 
الموس���م  بينيفينت���و  لتدري���ب 
الماض���ي، وانتظ���ر حت���ى الجول���ة 
ال���� 16 للحص���ول عل���ى أول نقطة 
بالتع���ادل مع مي����ن، واآلن يقود 
الثام���ن  المرك���ز  ال���ذي  ساس���ولو، 

بالكالتشيو.

مرشح غير متوقع

السير أليكس فيرجسون

)وكاالت(:



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

وقع بنك البركة اإلسالمي مذكرة تفاهم مع شركة ديار المحرق، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم في المبنى الرئيسي لبنك البركة اإلسالمي في خليج البحرين ووقع نيابة 
عن البنك الرئيس التنفيذي باإلنابة طارق كاظم فيما وقعها نيابة عن شركة ديار المحرق الرئيس التنفيذي ماهر الشاعر.

بتقدي����م  بموجبه����ا  البن����ك  س����يقوم 
التس����هيات التمويلية للعم����اء الراغبين 
في ش����راء وحدات س����كنية في مشروع 
فلل “جيوان” للس����كن االجتماعي التابعة 

لمشروع ديرة العيون.
 وتق����ع فلل “جيوان” الس����كنية في الجهة 
الجنوبي����ة من دي����رة العي����ون بالقرب من 
مدخ����ل ديار المح����رق، ويضم المش����روع 
173 فياً، ُخصص����ت حصرًيا للمواطنين 
المس����تفيدين من برنامج “مزايا” للس����كن 
االجتماعي لدى وزارة اإلس����كان، بأسعار 

تبدأ من 99,990 دينارا. 
لتلبي����ة  الفل����ل  مواصف����ات  وتتف����اوت 
م����ن  متع����ددة  فئ����ات  احتياج����ات 
المس����تفيدين، إذ تجم����ع بي����ن التصامي����م 
المعماري����ة التقليدية والعصرية، بما فيها 
الط����راز الكاس����يكي، والطراز الفرنس����ي، 
إضافة إل����ى الفلل المصمم����ة على الطراز 
مختل����ف  لت����اءم  الحدي����ث،  العص����ري 

األذواق والتطلعات.
وصرح الشاعر قائاً: “يسعدنا توقيع هذه 
االتفاقي����ة لفلل جيوان التابعة لمش����روع 
دي����رة العي����ون م����ع بن����ك البرك����ة، حي����ث 

نسعى من خال هذه الخطوة تعزيز ثقة 
المستثمرين وضمان حقوق العماء عند 
بيع المش����اريع عل����ى المخطط. تأتي هذه 
الجهود لضمان سير العمل وفق الجدول 

الزمني المحدد، والمساهمة في تحسين 
الحي����اة  ونوعي����ة  المعيش����ي  المس����توى 
للمواطني����ن عب����ر تطوي����ر المش����اريع التي 

تلبي كافة احتياجاتهم السكنية”.

إبــرام مــذكــرة تفــاهــم بيـــن “البــركــة” و“ديــار المحــرق”

تمويل عمالء مشروع فلل “جيوان”

احتضن���ت كانو لآلليات في مقرها الكائن بمنطقة س���ترة اليوم المفتوح 
لش���ركة هيتاش���ي الياباني���ة والتي اس���تعرضت من خالله أح���دث آليات 
الحف���ر والبن���اء الت���ي قام���ت بتصنيعه���ا والمتواف���رة حاليًا ف���ي منطقة 

الخليج العربي. 

وحض���ر اليوم المفتوح الذي ش���مل 
جول���ة في مركز كانو التجاري عدد 
من ممثلي ش���ركات المقاوالت في 
البحرين وعدد من المهندس���ين من 

القطاعين الخاص والعام. 
الش���ركات  إح���دى  لآللي���ات  كان���و 
التابعة لمجموعة يوس���ف بن أحمد 

كانو وهي وكيل معتمد للعديد من 
مصنع���ي اآلليات الثقيلة كهتاش���ي 
وهايس���تر  ومانيت���واك  وج���روف 
وبيركين���ز وبوبكات وتأسس���ت في 
بدايات الس���تينات ولديها أكثر من 
15 فرع���ًا في دول مجلس التعاون 

الخليجي.

“كانو لآلليات” تعرض منتجات “هيتاشي”

أطل���ق مجم���ع الس���يف؛ الوجهة الرائدة للتس���وق العائلي في مملكة البحري���ن، مهرجان الثلج، الذي يصطحب زوار مجمع الس���يف، 
ضاحية الس���يف بجناحه الغربي في رحلة ممتعة في أجواء ثلجية فريدة حتى تاريخ 12 يناير 2019، ويأتي بالتزامن مع حلول 
فصل الش���تاء المنتظر بش���دة في مملكة البحرين. وس���يقدم المهرجان عدًدا من المحطات المش���وقة بمختلف األنش���طة الممتعة 

لكافة أفراد العائلة التي تحمل الطابع الشتوي الساحر.
حلب���ة التزلج على الجليد أبرز معالم المهرجان 
الفري���د من نوع���ه، وبها س���يقضي جميع الزوار 
أمتع األوقات في التزلج واستعراض مهاراتهم، 
التي ستكون محاطة بعدد من المحطات التي 
تحمل أنش���طة وفعالي���ات متنوعة ُمبهرة، منها 
منطق���ة اللع���ب بالثلج المليئ���ة بالزينة الثلجية 
من األش���جار ورج���ل الثلج المحب���ب لألطفال، 
والمزي���د م���ن األض���واء الفيكتوري���ة إلضف���اء 
أج���واء من ال���دفء، ومزينة بالثل���ج الصناعي 
لتجرب���ة متكامل���ة. ويمك���ن لألطف���ال إط���اق 
العن���ان لخياله���م الخص���ب بالتراش���ق بك���رات 
الثلج الخفيفة أو التوجه إلى المزيد من المرح 
واإلث���ارة بتجرب���ة الزحليقة الثلجي���ة الضخمة 
الرائع���ة والك���رة الثلجي���ة العالمي���ة التي يمكن 
للجمي���ع التقاط لقط���ات خاب���ة بداخلها تبقى 

كذكريات مميزة.

تق���دم التس���هيالت للس���يارات؛ الوكيل والم���وّزع الحص���ري لعالم���ة Foton Motor الرائدة في 
مملكة البحرين عروًضا غير مسبوقة، وذلك قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة. 

التس���هيات  لش���ركة  الع���ام  المدي���ر  وص���رح 
للس���يارات بري���ر جاس���م قائ���اً “بع���د الحف���ل 
الكبي���ر ال���ذي أقي���م بمناس���بة إطاقن���ا له���ذه 
العام���ة التجارية أنه من دواعي س���رورنا أن 
تش���هد FOTON إقباالً كبيًرا من قبل الزبائن، 
حي���ث إنن���ا أطلقن���ا ه���ذه العام���ة م���ن أج���ل 
راح���ة الس���ائقين والس���امة عل���ى الطرقات، 

توق���ف  دون  المتواص���ل  العم���ل  وإمكاني���ة 
FO�  أأق���ل التكالي���ف التش���غيلية، إذ تصن���ف
TON الت���ي تصن���ع بالتع���اون م���ع دايمل���ر إيه 
ج���ي األلماني���ة و»كومينز«األميركي���ة واحدة 
التجاري���ة وأس���رعها  العام���ات  أفض���ل  م���ن 
تط���وًرا، وتع���د من أكب���ر مصنعي الش���احنات 
ا، إذ  ا كبيًرا س���نويًّ ف���ي العالم التي تش���هد نموًّ

نجح���ت منذ تأسيس���ها في إنت���اج أكثر من 6 
مايي���ن مركب���ة ف���ي مصانعها لتغط���ي بذلك 
نطاق األعمال من خال سلسلة متكاملة من 
المركبات التجارية، التي تتضمن الش���احنات 
الخفيف���ة والمتوس���طة والثقيل���ة، والباصات 
 )Cargo نق���ل الركاب 13 راكًبا ونقل البضائع(
ومركبات النق���ل، إضافة إلى الحافات، التي 
يأت���ي جميعه���ا مطابًقا لمعايي���ر دول الخليج 
العرب���ي، إذ إنها ق���ادرة على تحم���ل الظروف 
المناخي���ة القاس���ية ب���كل س���هولة، كم���ا تأت���ي 
بمعايي���ر ج���ودة عالمي���ة ومصداقي���ة عالي���ة 
واعتمادي���ة ملموس���ة لتلب���ي كاف���ة متطلبات 

السوق البحريني”.

بيــن أجــواء الشــتاء الســاحرة ومتعــة الترفيــه العائلي جميعها مطابق لمعايير دول الخليج

مجمع السيف يطلق “مهرجان الثلج” ”Foton Motor“ عروض غير مسبوقة على

برير جاسم
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تقدم ش���ركة الحداد للس���يارات الوكيل الحصري لعالمة المرس���يدس في مملكة البحرين صفقة ال ينبغي تفويتها على عقود الخدمة لسيارات مرسيدس-بنز 
التي تشمل على العديد من المزايا الحصرية.

تم تصميم عقود الخدمة لسيارات مرسيدس - بنز لتلبي 
احتياجات���ك، ويمكنك االس���تمتاع بتخفيضات تصل إلى 
30 % عل���ى تكالي���ف صيان���ة الخدم���ة طوال م���دة عقود 
الخدمة حيث أن جمي���ع خدمات الصيانة المجدولة يتم 

تغطيتها تحت عقود الخدمة لسيارات مرسيدس - بنز.
في ش���ركة الحداد للس���يارات، يتم تنفي���ذ جميع خدمات 
صيانة المركبات من خال الفنيين المعتمدين من شركة 
مرسيدس - بنز العالمية وأن جميع المعدات المستخدمة 

لتنفيذ صيانة المركبات معتمدة من مرسيدس - بنز. 
كما تضمن ش���ركة الحداد للسيارات ضمان األداء األمثل 
وذلك باستخدام زيت مرسيدس - بنز األصلي باإلضافة 

إلى قطع غيار مرسيدس - بنز األصلية فقط.

ـــــــحـــــــداد لــــلــــســــيــــارات” تــــقــــدم عــــرضــــا مـــغـــريـــا “ال
تخفيضات على خدمة صيانة “مرسيدس بنز”

ب���م���ن���اس���ب���ة ال��ع��ي��د 
ال���وط���ن���ي ال��م��ج��ي��د 
أق�������ام�������ت ش����رك����ة 
ك��������ري��������دي م���ك���س 
ب��م��ب��ن��اه��ا ال��رئ��ي��س��ي 
وجبة إفطار لجميع 
م��وظ��ف��ي ال��ش��رك��ة 
اح������ت������ف������اء ب����ه����ذه 

المناسبة.

تلق���ت ش���ركة يوس���ف خلي���ل المؤي���د 
المجدي���ن  للعم���ال  جائزتي���ن  وأوالده 
والمتفوقي���ن م���ن وزارة العم���ل خال 

ا. الحفل الذي يقام سنويًّ

المج���د  الموظ���ف  جائ���زة  من���ح  ت���م 
 29 أكمل���ت  الت���ي  إس���ماعيل  ألمين���ة 
عاًما كماحس���بة في قسم الرقابة على 
االئتم���ان ل���دى ش���ركة يوس���ف خلي���ل 

المؤي���د وأوالده، وحص���ل عب���د العزيز 
رض���ي الذي أكمل 25 عاًما على جائزة 
المدي���ر المتمي���ز. كاهما تلق���ى جائزة 

الشرف.

“كريدي مكس” تحتفل بالعيد الوطني

تكريم المجدين في “يوسف خليل المؤيد”
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تكون دوافع هذا اليوم إيجابية جدا.

يساهم عامل طارئ في حل بعض العراقيل.

التقلبات الصحية سرعان ما تزول.

يعدك هذا اليوم باألفضل واألحسن.

كن حذرا من ردود الفعل على مستوى العمل.

تضع نصب عينيك ضرورة متابعة وضعك.

ال تستلم للضغوط فهي قد تكون مجدية.

ال تلجأ إلى وسيلة ملتوية لئال تعاقب بشّدة.

إنهاء االتفاق هو الخطر المحدق بك.

مستقبل جيد وواعد يلوح في األفق.

هنالك خطوات مهمة لم تكتمل بعد.

رحابة صدرك أهم ما يلفت األنظار إليك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

25 ديسمبر

1914
 القوات األلمانية 

والبريطانية على 
الجبهة الغربية 

توقفان إطالق 
النار مؤقًتا في 

الحرب العالمية 
األولى في الهدنة المعروفة 

باسم هدنة عيد الميالد.

أنهت الفنانة الجزائرية 
ريم غزالي تصوير 

المشاهد الخاصة بدورها 
في مسلسل “أيام 

العسل”، وشارك إلى 
جانب غزالي في هذا 

المسلسل عدد كبير من 
نجوم الدراما.

tariq.albahar
@albiladpress.com

”IMAX“ تقييم��ات إيجابي��ة للفيل��م الجدي��د بقص��ة خفيفة عل��ى

”Transformers“ إضافة ممتازة لسلسة ”Bumblebee“

عرض���ت ش���ركة فوكس س���ينكو البحري���ن مؤخرا الفيلم المرتق���ب “Bumblebee” في شاش���اتها االيماك���س الرائعة بمجمع 
الس���يتي س���نتر بحضور كبير من عش���اق الس���ينما والمدعوين و”مس���افات البالد” التي حضرت العرض للفيلم المش���تق من 
سلس���لة “ترانس���فورمرز” وه���و من بطولة: هالي س���تينفيلد، جرايس���ي دزيني، ري���كاردو هويوس، جيس���ون دروكر، جورج 

ليندنبورج. جونيور، كاميرون كرو، إخراج ترافيس نايت ويعرض بنجاح حاليا.

في الفيلم يتم تسليط الضوء بوضوح 
على اإلنس���انية في  ش���خصية بامبلبي، 
حيث إن���ه يمر برحلة عاطفية بدءا من 
شخصية روبوت كجندي قوي يتحدث 
بطالق���ة ووصوله وضياعه على كوكب 

األرض.
ت���دور أح���داث فيل���م األكش���ن والخيال 
العلم���ي ف���ي ع���ام 1987، أثن���اء رحل���ة 
ه���روب بامبلب���ي م���ن المط���اردة حي���ث 
يج���د م���أوى ف���ي مخب���أ خ���ردة ببل���دة 
ف���ي  بكاليفورني���ا،  صغي���رة  ش���اطئية 
الوق���ت نفس���ه تح���اول تش���ارلي وه���ي 
فتاة في مطلع ال� 18 سنة أن تجد مكاًنا 
لها في العالم، فتكتشف بامبلي محطم 
وبه آثار معارك كثي���رة، وعندما تتمكن 
م���ن تجدي���د أجزائ���ه وإعادت���ه للحي���اة 
ت���درك س���ريًعا إنه لي���س مجرد س���يارة 

فولكس فاغن صفراء تقليدية.
الفيلم حاز عل���ى العديد من التقييمات 
اإليجابي���ة م���ن جانب مواق���ع تقييمات 
Rotten�  ألألفالم الش���هيرة ومثال موقع
Tomatoes من���ح الفيلم تقييم “طازج” 
بنس���ب بلغت %93، وهي نس���بة جيدة 
بالفعل، كم���ا منح موقع “IMDB” الفيلم 
تقييم بلغ 7.3/10 بفضل تصويت نحو 
4 آالف مس���تخدم، اما عن تقييمنا فهو 

8 من 10.

يرك���ز الفيل���م عل���ى ش���خصية بامبلبي، 
إح���دى  وه���و  المتح���ول  الروب���وت 
Trans�  للشخصيات  الرئيسة في فيلم

خط���وة  األم���ر  ه���ذا  ويع���د   ، formers
بع���د  إحي���اء  سلس���لة جدي���دة  إلع���ادة 
ال���ذي س���ببه المخ���رج  الفن���ي  االنهي���ار 
السابق مايكل باي في األجزاء  األخيرة 
م���ن “المتحول���ون”، وتم ذل���ك باالعتماد 
عل���ى المخ���رج نايت المع���روف بخبرته 
 Kubo and  في أفالم  األنيميش���ن، مثل
the Two Strings  ال���ذي الق���ى نجاح���ا 
فني���ا كبي���را س���نة   2016، وحرص نايت 
على إصباغ الصبغة اإلنس���انية اللطيفة 

على ش���خصية الرويوت وأعطى للحيز 
لمش���اهد  مرموق���ة  مكان���ة  العاطف���ي 
الفيل���م، من خ���الل العالق���ة التي تجمع 

بطلة الفيلم مع بامبلبي.
الهامش���ي”   “ المصارع���ة  نج���م  وج���ود 
جون س���ينا ف���ي الفيل���م اعط���اه صبغة 
قوية يعتمد على ش���عبيته، وفيه يقدم 
دور العميل بارنز من القطاع 7 وبالرغم 
م���ن قوت���ه البدني���ة اال ان���ه ف���ي فيلم “ 
مج���ارات  يس���تطيع  ال   “  Bumblebee

الروبوت.
وتلع���ب س���تاينفيلد دور فت���اة مراهقة 
تتعرف إلى روبوت، وتتورط في صراع 

حول مخلوقات متحولة، وتواجه جهة 
حكومي���ة غامض���ة، ف���ي أج���واء تجمع 

بين الخيال العلمي واإلثارة والرعب.
وقالت النجمة الشابة هيلي ستاينفيلد 
)22 عام���ا( ف���ي تقاري���ر إعالمي���ة، إنه���ا 
وإرض���اء  لتحقي���ق طموحه���ا،  تجته���د 
جمهوره���ا الكبير من خ���الل التأني في 
انتق���اء األعم���ال التي تش���ارك فيها في 
السينما، وكذلك األغنيات التي تؤديها، 
معتبرة أن عام 2018 ش���هد نقلة نوعية 

في مشوارها.
فيل���م  ه���و   Transformers أن  يذك���ر 
أكش���ن أنت���ج ع���ام 2007، م���ن إخ���راج 
مايكل باي، وقام بإنتاج الفيلم س���تيفن 
س���بيلبرغ. الفيلم مقتبس من مجموعة 
 ،1984 ع���ام  لألطف���ال ظه���رت  ألع���اب 
وشكلت نقلة تكنولوجية هائلة، وصدر 
حوله���ا العدي���د م���ن الكت���ب والقص���ص 
والرس���وم المتحركة الفيل���م من بطولة 
ش���يا الب���وف، ميغ���ان فوك���س، ج���وش 

دوهامل.

يقوم كثير من مس���تخدمي الهواتف الذكية بتثبيت تطبيقات التنظيف أو 
أدوات إزالة البيانات غير المرغوب فيها، بهدف زيادة السعة التخزينية.

ألم���ان  االتح���ادي  المكت���ب  وي���رى 
ه���ذه  أن  المعلوم���ات  تكنولوجي���ا 
للمس���تخدم  تجل���ب  ال  التطبيق���ات 
أي���ة مناف���ع، نظرا ألن معظ���م مبادئ 
التنظيف وإزالة البيانات المس���تمدة 
المكتبي���ة  الحواس���يب  عال���م  م���ن 
ليست ضرورية مع األجهزة الجوالة 

المزودة بنظام غوغل أندرويد.

وفي أغلب األحي���ان، فإن تطبيقات 
تطبيق���ات  أو  البيان���ات  تنظي���ف 
تحس���ين نظ���ام التش���غيل األخرى ال 
تجل���ب معه���ا س���وى اإلعالن���ات، بل 
ق���د تق���وم ه���ذه التطبيق���ات أحيان���ا 
بالتجس���س وينصح الخبراء األلمان 
بع���دم تثبي���ت أي���ة تطبيق���ات عل���ى 

األجهزة الجوال.

احذر تطبيقات تنظيف الهواتف
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1991
استفتاء في أوكرانيا لالنفصال عن االتحاد السوفيتي، والغالبية توافق على االنفصال.

 2009
صدور فيلم “ثالثة بلهاء” الذي حاز على العديد من الجوائز وحّطم أرقاما قياسية عالمية.

 2016
تحطم طائرة عسكرية روسية من طراز توبوليف تو 154 كانت تحمل 92 شخصا.

 1876
مولد فينداوس، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء العام 1928.

 1904
مولد غيرهارد هيرتسبيرغ، عالم كيمياء كندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء.

22

طارق البحار

يب��دأ تلفزيون الكويت عرض مسلس��ل »عطيتك عيوني«، من بطولة 
الفنانة صمود إل��ى جانب نخبة من النجوم، مطل��ع العام الجديد، 
الس��يما بعد أن انتهى المخرج س��ائد الهواري م��ن تصوير العمل 
ومونت��اج نح��و 10 حلق��ات، ليصبح المسلس��ل جاه��زاً للعرض 
بداي��ة يناير 2019، وتتصدى النجم��ة اللبنانية ديانا حداد للمقدمة 

الغنائية، التي تحاكي األحداث الدرامية للمسلسل، وسجلتها بشكل 
جدي��د. وقال��ت صمود: إن المسلس��ل “تجربة درامي��ة كويتية متجددة 

شكاًل ومضمونًا، تناقش جملة من الموضوعات االجتماعية في إطار نفسي عميق”.

يخ��وض الملحن عبدالله القع��ود تجريتين جديدتي��ن مع الفنان 
عبدالله الرويشد من خالل أغنيتين عاطفيتين ستكونان ضمن 

ألبوم الجديد المقرر طرحه قريبا في األسواق.
وعن األغنيتين يقول الملحن عبدالله القعود أنه أنجز قبل أيام 
أغنية للفنان عبدالله الرويش��د بعنوان »ما ينسيك الحبيب« 

م��ن كلمات منصور ال��واوان وتوزيع ربيع الصيداوي، وس��تكون 
ه��ذه األغنية ضمن ألب��وم المطرب عبدالله الرويش��د المقبل، كما 

أنجزت قبل فترة أغنية ستكون في األلبوم ذاته بعنوان »روحي جّربي«.

أنه��ت الفنان��ة الس��عودية ب��دور عبدالل��ه من تصوي��ر جميع 
مش��اهدها الخاص��ة بأح��دث تجاربه��ا الفني��ة والمتمث��ل 
البخ��ت«  االجتماع��ي »س��واها  الكومي��دي  بالمسلس��ل 
الذي صور مؤخ��را في الكويت بمش��اركة العديد من نجوم 
الكوميدي��ا الكويتية والخليجية تمهي��دا لعرضه في الفترة 

الموس��مية، ف��ي حال إن لم يس��تجد جدي��د ويؤجل العرض 
لرمضان المقبل. وأعربت بدور، عن بالغ سعادتها بالعودة وبقوة 

للساحة الفنية من خالل هذا العمل الذي يضم كوكبة من نجوم الكوميديا.

»سواها البخت«جديد القعودعطيتك عيوني



الخوار يكتب “محبتنا 100 %” للبحرين

بدأت الفنانة ميرنا وليد، تصوير أولى مشاهدها يوم الثالثاء في  «
مسلسل “قيد عائلي” بطريق مصر إسكندرية الصحراوي مع النجمة 

ميرفت أمين. ويشارك في مسلسل قيد عائلي 30 نجم من الصف 
األول، ومن ضمنهم الفنان عزت العاليلي، ميرفيت أمين، كريم عبد 

الخالق، ريم البارودي، من إخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار.

صاغ ش���اعر الوطن اإلماراتي قصيدة غنائية بمناس���بة اليوم الوطني لمملكة البحرين والتي أبرز من خاللها عمق العالقة التي تربط الش���عبين الش���قيقين اإلماراتي والبحريني 
والروابط المشتركة بين الشعبين التي أرسى قواعدها الوالد المؤسس وحكيم العرب المغفور له بإذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وواصلت مسيرتها القيادة الحكيمة 

لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات وأخيه جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وش���ارك في ه���ذا العمل الغنائي الذي حم���ل عنوان “محبتنا 
%100” س���فير األلحان فايز الس���عيد في الغن���اء واأللحان، 
والفن���ان البحرين���ي ع���ادل محمود، وه���و من إنت���اج وزارة 
التربي���ة والتعلي���م بدول���ة االم���ارات العربية المتح���دة، كما 
ش���ارك في هذا العمل الم���وزع الموس���يقي البحريني أحمد 
أس���دي، وايقاع���ات س���مير القطان ووتري���ات أحمد فرحات 
وك���ورال االم���ارات، أما هندس���ة الصوت فش���ارك بها ماجد 
صال���ح وت���م التس���جيل ف���ي اس���توديوهات فاي���ز الس���عيد 
س���اوند، ومكس وماس���تر جاس���م محمد، فيما قام بإخراج 
العم���ل الوطن���ي “محبتن���ا %100” المخرج المعروف بس���ام 

الترك.
 يش���ار أن ش���اعر الوطن علي الخوار ش���ارك في العديد من 
المناس���بات الوطني���ة ف���ي دول���ة اإلم���ارات ودول���ة الكويت 
وأحي���ا ع���ددا م���ن األمس���يات الش���عرية وح���ل ضيف���ًا على 
العدي���د م���ن البرام���ج التلفزيوني���ة أبرزه���ا برنام���ج “ليال���ي 
الكوي���ت” الذي يعرض على تلفزيون الكويت. وعلى صعيد 
متص���ل نفذت ش���ركة الخوار لإلنت���اج الفن���ي والتي يتولى 
إدارته���ا عالء فياض عددًا كبيرًا م���ن األعمال واألوبريتات 
الوطنية بمناس���بة عام زايد والي���وم الوطني اإلماراتي 47، 
لتكون بتلك اإلنجازات أحد ابرز الش���ركات الفنية في دولة 

االم���ارات العربي���ة المتح���دة ف���ي تنفي���ذ األعم���ال الوطنية 
الضخمة واس���تقطاب ألمع نجوم الغناء الخليجي والعربي 

للمش���اركة بهذه األعمال التي تنفذها الشركة لتحصد نظير 
اعمالها الجوائز العالمية والمحلية.
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الق���ت مس���رحية قراصن���ة “The Pirates Of Penzance” الت���ي قدمه���ا طلب���ة جامعة البحري���ن تفاعال ملحوظًا م���ن الجماهير 
الطالبية واألس���اتذة.  وقد تفاعل أكثر من ألف طالب وطالبة، واألس���اتذة مع أحداث ومواقف التمثيل الفكاهية والدرامية 

المسرحية، والتي انتهت بانتصار المبادئ اإلنسانية.

 ومس���رحية القراصن���ة، ه���ي واحدة من 
المس���رحيات الت���ي ينظمه���ا مرك���ز اللغة 
اإلنجليزي���ة ف���ي كلي���ة اآلداب م���ن أجل 
عل���ى  ش���يق  بأس���لوب  الطلب���ة  تدري���ب 

تحدث اللغة اإلنجليزية.
الكوميدي���ا  المس���رحية  ه���ذه  وتجم���ع   
والمخاط���رة،  والمغام���رة  الس���اخرة، 
م���ن  التضحي���ة  وروح  والرومانس���ية، 
أج���ل المب���ادئ.   وش���ارك ف���ي التمثي���ل 
المس���رحي عدد من الطالب من مختلف 

التخصصات في الجامعة.
والت���ي  المس���رحية،  أح���داث  وت���دور   
وس���اخرة،  مضحك���ة  مواق���ف  تتخلله���ا 
فق���د  “فيدري���ك”،  يدع���ى  ش���اب  ح���ول 
ام���رأة  وتبنت���ه  الصغ���ر،  من���ذ  والدي���ه 

صمخ���اء اس���مها “روث”، وقد دربته على 
حي���اة القرصن���ة، وبع���د أن أرغمت���ه على 
أن ينض���م إل���ى مجموعة م���ن القراصنة، 
إال أن فيدري���ك كان ق���د ك���رس أوقات���ه 
ف���ي إفش���ال محاوالته���م ف���ي القرصنة، 
ألن���ه يرى أنها تتعارض مع مبادئه وقيمه 

اإلنسانية.
 وقد أخرجت المس���رحية وأشرفت على 
أداء الطلب���ة المحاض���رة ف���ي مركز اللغة 

.)Diane Prieur( اإلنجليزية
 وف���ي ه���ذا الس���ياق، أوضح���ت مدي���رة 
كلي���ة  ف���ي  اإلنجليزي���ة  اللغ���ة  مرك���ز 
أحم���د جاس���م  غ���ادة  الدكت���ورة  اآلداب 
إنَّ مرك���ز اللغ���ة اإلنجليزي���ة يض���ع ضمن 
خطط���ه التعليمية التنويع في األنش���طة 

الالصفية، مؤكدة أن التمثيل المسرحي 
يعد واحدا من أهم النشاطات التعليمية 
الطلب���ة  تس���اعد  والت���ي  الالصفي���ة، 
عل���ى تنمي���ة مهاراته���م عل���ى المس���توى 
األكاديم���ي تحدث���ًا واس���تماعًا وفهمًا من 
جه���ة، وتس���اعدهم على تنمي���ة قدراتهم 
الحياتي���ة األخ���رى مث���ل: العم���ل ب���روح 
الفريق الواح���د، ومبدأ التعاون من جهة 

أخرى.
 وأضافت جاس���م أن المرك���ز لمس قيمة 
مخرج���ات النش���اط المس���رحي وتط���ورًا 
خ���الل  الطلب���ة  ق���درات  ل���دى  ملحوظ���ا 
األع���وام الماضية، الفتة إلى أن النش���اط 
المس���رحي يلقى تفاعال وتجاوبًا كبيرين 

من الطلبة واألساتذة.

القـراصنــة يتـألقــون فــي جامعــة البحــريــن

أسامة الماجد

أكد رئيس نادي مدينة عيسى أحمد جاسم العكبري أهمية تكريم الفنانين المجدين والمجتهدين 
وه���ذا ه���و النه���ج الذي يس���ير عليه نادي مدينة عيس���ى منذ تأسيس���ه، ألن التكري���م يحفز الفنان 

ويزيد ثقته بنفسه ويجعله ينتج أكثر.

ج���اء ذل���ك خ���الل تكري���م ن���ادي مدينة عيس���ى 
لفري���ق مس���رحية “ هل قتلت أح���دا” من تأليف 
الكاتب الس���وري عبدالفت���اح قلعة جي وإخراج 
اس���حاق عب���دهللا وتمثيل باس���ل عب���اس وعلي 
مرهون وفاطمة ياس���ر وخولة مبارك، باإلضافة 
إلى ممثلين من جماعة ذوي العزيمة، والديكور 
لحس���ن محمد وتصميم الديكور عبدهللا جميل 
النج���دي والت���ي  الفن���ان يس���وف  والموس���يقى 
ش���ارك فيها النادي في فعالي���ات الدورة الرابعة 
م���ن مهرجان جائزة خالد بن حمد للمس���رح في 
أكتوب���ر الماض���ي، حي���ث خص���ص الن���ادي فقرة 
لتكري���م فريق المس���رحية من االحتف���ال الكبير 

الذي اقيم بمناسبة االعياد الوطنية.

واض���اف العكبري في حديث خاص ل���� “البالد”: 
لق���د دأب ن���ادي مدينة عيس���ى عل���ى تكريم كل 
تح���ت  يعمل���ون  الذي���ن  والمبدعي���ن  الفناني���ن 
مظلت���ه، وتكريمن���ا لفريق مس���رحية “عود على 
ب���دء” تكري���م مس���تحق له���ؤالء الش���باب الذين 
قدم���وا عم���ال جمي���ال ف���ي ال���دورة الرابع���ة م���ن 
مهرجان جائزة خالد بن حمد للمس���رح الشبابي 
ونال���وا عل���ى أث���ره إعج���اب النق���اد والمتابعين، 
وتكريمنا لهم يعد بمثابة التش���جيع والشد على 
يده���م من أجل تقدي���م األفضل والمتميز خالل 
األي���ام القادم���ة، ويطيب لنا في هذه المناس���بة 
أن نتقدم بجزيل الش���كر وعظي���م االمتنان إلى 
النائ���ب األول لرئيس المجلس األعلى للش���باب 

والرياض���ة، رئي���س االتح���اد البحرين���ي أللع���اب 
الق���وى، الرئي���س الفخ���ري لالتح���اد البحرين���ي 
لرياضة ذوي العزيمة سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف���ة  على دوره الكبير والمتميز في دعم 
المس���رح الشبابي وفتح الطريق أمام المبدعين 
م���ن أبن���اء الوط���ن، فق���د لع���ب مهرج���ان جائزة 

خال���د بن حمد للمس���رح الش���بابي الرابع لألندية 
الوطني���ة والمراك���ز الش���بابية ول���ذوي العزيمة، 
دورا مؤث���را وملموس���ا ف���ي أكتش���اف المواهب 
الفنية ورفد الساحة باإلبداعات وفي كل دورة 

من دوراته يحقق قفزات نجاح مذهلة.
وب���دوره أش���اد مخ���رج مس���رحية “ع���ود عل���ى 

ب���دء” الفن���ان اس���حاق عب���دهللا به���ذا التكري���م 
وق���ال: نش���كر ن���ادي مدين���ة عيس���ى عل���ى هذه 
المب���ادرة وتكري���م فري���ق المس���رحية، وهذا إن 
دل فإنم���ا يدل على أهتمامهم الالمحدود بالفن 
وبالمسرح على وجه الخصوص، ولنادي مدينة 
عيس���ى تاريخ عريق مع المسرح ويعود الفضل 

إليه في تخريج الكثير من الفنانين والمبدعين، 
والفن���ان – اي فن���ان – عندم���ا يك���رم سيش���عر 
حينه���ا بقيمت���ه وبعظمت���ه دوره ف���ي المجتم���ع، 
وق���د أعتدن���ا كفناني���ن م���ن ن���ادي المدين���ة هذه 
المب���ادرات التي تصب أوال وأخيرا في مصلحة 

الساحة الفنية والمسرحية في البحرين.

العكبري: نادي مدينة عيسى دأب على االحتفاء بالفنانين والمبدعين
ت���ك���ري���م ف����ري����ق م���س���رح���ي���ة “ع�������ود ع���ل���ى ب�����دء”
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البحرين واجهة حفالت الزفاف الفخمة
نتيج���ة للجه���ود الت���ي بذلته���ا هيئ���ة البحرين للس���ياحة والمع���ارض لتعزيز 
مكان���ة البحري���ن كوجهة لألع���راس واألفراح، اس���تضافت مملك���ة البحرين 
حف���ل زف���اف هنديا كبي���را البن رجل األعم���ال الهندي سوش���يل مانتري من 
مدينة بنغلور من 15 إلى 17 ديس���مبر 2018 في فندق فور س���يزونز خليج 

البحرين. 
وقد استقطب حفل زفاف أكثر من 800 مدعو قدموا على الناقلة الوطنية 
طي���ران الخلي���ج م���ن م���دن هندي���ة عديدة مث���ل بنغل���ور ومومب���اي ودلهي 

وتشيناي. كما أن العديد من المدعويين قدموا من اإلقليم والعالم. 
واستمر حفل الزفاف على مدى ثالثة أيام وتضمن مجموعة من الفعاليات 
كان أولها حضور العريس���ين بوس���ائل نقل مس���تمدة من البيئ���ة البحرينية، 
حي���ث ق���دم العري���س عل���ى ظهر حص���ان عرب���ي أصيل وس���ط الموس���يقى 
والرقص���ات الهندي���ة التقليدي���ة، ثم قدمت العروس للحف���ل على قارب في 

خليج البحرين. 
وبع���د المراس���م تزينت س���ماء البحري���ن باأللع���اب النارية احتف���اء بالزفاف 

ومشاركة مملكة البحرين بفرحة العيد الوطني المجيد. 
أم���ا في الي���وم الثاني، فجرى تنظيم س���وق ش���عبية تراثي���ة للمدعوين في 
قاعات الفندق، شاهد المدعوون خالله الحرفيين البحرينيين أثناء عملهم، 
واستعرض التجار البحرينيين أجمل منتجاتهم من الذهب واللؤلؤ والثياب 
النسائية والرجالية التقليدية، كما تم تقديم المأكوالت الشعبية للمدعوين. 
وكان الخت���ام ف���ي الي���وم الثال���ث م���ع تنظي���م برنام���ج اجتماع���ي ورياضي 

للمدعوين في حلبة البحرين الدولية للكارتينغ والحفل األخير. 

ويأتي هذا الحفل نتيجة لمشاركة هيئة البحرين للسياحة والمعارض  «
في معارض عدة بالهند للترويج للمملكة كوجهة الستضافة األفراح 

وحفالت الزفاف، وذلك تماشًيا مع إستراتيجية الهيئة للترويج 
لمجموعة واسعة من الخدمات التي توفرها المرافق السياحية 

المتطورة، كالفنادق العالمية الفاخرة، والشركات المنظمة لألفراح 
واألعراس، والشركات المنظمة للخدمات اللوجستية للسفر، وقاعات 

الحفالت وغيرها الكثير.

أعلن باحثون في معهد “باس���تور” في العاصمة الفرنس���ية باريس، نجاحهم في التوصل إلى طريقة لتدمير 
الخاليا المصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة، مما يعني تقدًما كبيًرا على طريق عالج مرض اإليدز.

ونش���رت المجل���ة الطبية “س���يل ميتابولي���زم” نتائج 
توّص���ل له���ا علم���اء للقض���اء عل���ى في���روس اإلي���دز 
المخ���زون ف���ي الخالي���ا المصاب���ة، حس���بما نش���رت 
صحيف���ة “ديلي ميل”. وقال متحدث باس���م المعهد: 
“الع���الج المض���اد المس���تخدم اليوم مصم���م إليقاف 

انتش���ار في���روس نق���ص المناع���ة المكتس���بة، ولكنه 
ل���م يتوص���ل لطريق���ة للقضاء علي���ه تماًم���ا.. ويبقى 
الفي���روس بعده���ا مخزوًن���ا ف���ي خالي���ا لمفاوي���ة”. 
وأض���اف: “بفضل مثبطات التمثيل الغذائي، العلماء 
نجحوا بالقضاء على الخاليا التي تخزن الفيروس”.

نجـاح مـدٍو فـي عـالج اإليـدز

غطاس في زي “بابا نويل” في حوض لألسماك في 
إطار عرض مائي في العاصمة اليابانية، طوكيو 

)رويترز(

اتص���ل ش���اب بريطان���ي بمق���دم برام���ج إذاعي���ة ف���ي بريطاني���ا أثن���اء 
برنامجه على الهواء مباش���رة، وأخبره أنه سينهي حياته منتحرا؛ ألنه 

يعاني اضطرابا ما بعد الصدمة.

واس���تطاع مق���دم البرامج اإلذاعي���ة في بريطانيا، إيان لي، إنقاذ الش���اب، كريس، 
من الموت منتحرا، وأفرد له 30 دقيقة على الهواء مباشرة واستمر في الحديث 
معه ريثما تم إنقاذه. وأثناء الحوار الذي استمع إليه متابعو اإلذاعة، كان المذيع 
متعاطفا جدا مع الشاب، ولم يبخل عليه بالوقت والحوار رغم تقطع الحوار من 

وقت آلخر، لظروف الشاب المأساوية التي منعته من التواصل باستمرار.
وقال لي للشاب: “أنت تعرف كريس، ال أريدك أن تموت اليوم. أريد أن أعرف في 
أي ش���ارع تس���كن. أريد أن يكون كل ش���يء على ما يرام اليوم، وسأتحدث معك 

غدا. أنا أحبك يا أخي، أنا أحبك”.
ويق���دم إي���ان لي فق���رة إذاعية عنوانها “خي���ارات ليلية”، وه���ي برنامج اجتماعي 

يقدم على الهواء مباشرة من الساعة 10 ليال إلى الواحدة بعد منتصف الليل.
ول���م يس���تطع المذيع حب���س دموعه التي انهمرت أثناء تقديم���ه للبرنامج، بعد أن 

عرف أن األطباء وصلوا إلى كريس وأنقذوا حياته.

مذيع يوقف مأساة انتحار على الهواء

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

زواج المراهقين

حقق منش���ور بعنوان “الحبس شهر 
م���ع النفاذ لش���اب ضبط���ه آخر يقبل 
مع���دل  أعل���ى  زوجت���ه”  ويحتض���ن 
“الب���الد”  إنس���تغرام  عل���ى  تفاع���ل 
وعب���ر  الماضيي���ن.  اليومي���ن  ف���ي 
المتابعون عن اس���تيائهم من سلوك 
mariaqas� وعلق���ت  @للزوج���ة. 
الزوج���ة  إن  قائل���ة   sim97mmm
قاص���ر؛ لذلك ال تعرف معنى الزواج 
والمس���ؤولية، معتب���رة أن هذه هي 
النهاية المتوقعة لزواج المراهقين.

يفت���ش أنص���ار حركة جدي���دة في س���نغافورة 
تس���عى للحد من فاقد االس���تهالك بي���ن أكوام 
المهم���الت والقمام���ة؛ بحث���ا ع���ن س���لع بعضها 
المهاجري���ن  للعم���ال  يمك���ن  بحالته���ا  ت���زال  ال 
إرس���الها لذويه���م ف���ي بالده���م كهداي���ا عي���د 
المي���الد. ويتواص���ل النش���طاء الذي���ن يطل���ق 
عليهم “فريجانز” مع آالف من العمال األجانب 
الذي���ن ال يس���تطيع الكثير منهم ش���راء الس���لع 
والمنتج���ات الت���ي تب���اع ف���ي مراك���ز التس���وق 
الفخمة. وفي س���نغافورة، الت���ي ضمت مواقع 
التصوي���ر الفخم���ة لفيل���م “أثري���اء آس���يويون 
مجاني���ن” )كري���زي ريتش آش���ينز(، ق���د ينتهي 
المط���اف بم���ا يعتب���ره البع���ض مهم���الت ف���ي 
حاوية للش���حن ف���ي طريقها لبلد أح���د العمال 

المغتربين.

وقال كولين الو، وهو عضو في الحركة  «
التي اجتذبت صفحتها على فيسبوك 

6500 عضو من السنغافوريين واألجانب 
“ينبغي علينا أن نمنح ما يفيض عن 

حاجتنا للفقراء بدال من رميه”.

لالتص���ال  س���يارات  ل���ّص  اضط���ر 
بالشرطة لمساعدته بعدما علق داخل 

سيارة كان يحاول سرقتها.
وقالت الش���رطة في مدين���ة ترونذيم 
إن الشاب، الذي لم تذكر اسمه، اتصل 
بالش���رطة من مكتب موزع السيارات 
في ثالث أكبر م���دن النرويج؛ ليبلغهم 

أنه عالق داخل السيارة.
وذكرت إذاع���ة “إن آر كيه” النرويجية 
أن الش���اب يبل���غ م���ن العم���ر 17 عام���ا، 
وه���و معروف ل���دى الش���رطة بارتكاب 
الجرائ���م الصغي���رة، ولم يتضح س���بب 
خ���ارج  المتوقف���ة  الس���يارة  إغ���الق 

معرض السيارات.

وأوضحت الشرطة في  «
صفحتها على “تويتر” أن رجال 

الشرطة هرعوا إلى المكان، 
االثنين، إلخراجه من السيارة 
واقتادوه إلى مركز االعتقال.

“استخراج الكنوز” 
من القمامة في 

سنغافورة

لص فاشل 
علق في سيارة 

واستنجد بالشرطة
بع���د 5 س���نوات عل���ى روايته���ا األخي���رة )األس���ود يلي���ق ب���ك(، تط���ل األديبة 
الجزائرية أحالم مستغانمي على قرائها بكتاب جديد تغوص فيه في أعماق 

النفس البشرية لتكتشف عوالم العشق المثيرة وأالعيب القدر الخبيئة.

تتحدث أحالم مس���تغانمي ف���ي الكتاب 
ال���ذي يحمل عنوان “ش���هيا كالفراق” عن 

نفسها وتسترجع رواياتها السابقة. 
وم���ن خ���الل قص���ة رج���ل لّوع���ه الف���ارق 
وأفق���ده ثقت���ه ف���ي الحب تأخ���ذ الكاتبة 
دور البطولة، وتنسج أحاديث مع الرجل 
الغام���ض الذي يخاطبها بكلمات ليس���ت 

سوى كلماتها.
 الكت���اب الواق���ع ف���ي 250 صفح���ة م���ن 
القطع الوس���ط والصادر عن دار هاشيت 
- انطوان ف���ي بيروت يتناول مقتطفات 
من الحي���اة بأكملها، م���ن الحب والبغض 
ووس���ائل  واللق���اء  والف���راق  واألل���م 

التواصل الحديثة والطرق القديمة.

أحالم مستغانمي تعود بكتاب جديد

أحالم مستغانمي تعود بـ “شهيا كالفراق”

خليج البحرين يزين حفل الزفاف
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