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المنامة - بنا

ع���اد عاه���ل الب���الد صاح���ب الجالل���ة 
المل���ك حمد بن عيس���ى آل خليفة إلى 
أرض الوط���ن قادًما من دولة اإلمارات 

العربية أمس.
وكان ف���ي مقدم���ة مس���تقبلي جالل���ة 
المل���ك ف���ي قاع���دة الصخي���ر الجوية، 
ولي العهد نائ���ب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد 

آل خليفة.

اس��تثناء التعليم والصحة والمعامالت العقارية والمصرفية  

ال ضريبة على المنتجات النفطية

أك���د رئي���س مجموع���ة رام���ز القابض���ة رام���ز 
الف���رع  ف���ي  االس���تثمار  كلف���ة  أن  العواض���ي 
السادس لسوبرماركت رامز في الجفير بلغت 
اس���تثمارات  6 ماليي���ن دين���ار.  وأض���اف أن 
المجموع���ة في المجمعات التجارية بالبحرين 

تصل إلى 40 مليون دينار.

اهتمام حكومي كبير بالصحة
سمو رئيس الوزراء يرعى حفل مرور 60 عاما على “السلمانية”

ق���ال المحام���ي عبدهللا مراش���دة إن المحكمة 
الكبرى الشرعية الثالثة حكمت بإلزام زوج أن 
يدف���ع لصالح زوجته باقي مق���دم المهر البالغ 
2000 دين���ار، بعد تأخره ف���ي الدفع منذ العام 
2000 وحت���ى ص���دور الحك���م، إذ أرج���أ دف���ع 
الباقي من المهر لحين تحسن ظروفه المالية.
أم���ام  ال���زوج  حض���ر  الدع���وى  نظ���ر  وف���ي 

المحكمة، وقرر أنه سلم باقي مقدم الصداق 
لوال���د ووال���دة المدعي���ة، لكنه ال يمل���ك بينة 
مكتفي���ا  إحضارهم���ا  وطل���ب  ذل���ك،  عل���ى 
بتحليفهما اليمين بعدم االستالم، فلم تمانع 
الزوج���ة المدعي���ة، وفي جلس���ة تالية حضر 
والداه���ا، وأكدا أنهما لم يتس���لما من المدعى 

عليه المبلغ المذكور.

أص���درت الوكي���ل المس���اعد للتعليم العال���ي والفني لطيف���ة البونوظة تعميما بش���أن 
االس���تعاضة عن تكليف طلبة المدارس الحكومية بالواجب���ات المنزلية بالتطبيقات 

العملية في الحصة الدراسية.

حصل����ت  تعمي����م  ف����ي  البونوظ����ة  وقال����ت 
“الب����الد” عل����ى نس����خة منه إن عل����ى إدارات 
الم����دارس رفع تقارير دوري����ة إلى اإلدارات 

التعليمية بهذا الش����أن. وأضافت “ستتولى 
الجهات المختصة بالوزارة المتابعة؛ للتأكد 

من التزام المدارس بالتطبيق”.

تعميـم إلسقـاط الواجبـات المنزليـةمنــح زوجـة مهرهـا المتأخـر 18 عامــا

ش���هدت الميزاني���ة الموح���دة لمكاتب 
الصراف���ة العاملة في البحرين ارتفاًعا 
ف���ي الرب���ع الثان���ي م���ن الع���ام الجاري 
بنس���بة 31.9 %، قياًس���ا بالفترة ذاتها 
قياًس���ا   % و10.9   ،2017 الع���ام  م���ن 
بالربع األول من العام الجاري. وبلغت 
الميزاني���ة الموح���دة في الرب���ع الثاني 
نحو 175.3 مليون دينار، بزيادة 42.4 

مليون دينار.

يتفض���ل رئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو 
آل  س���لمان  ب���ن  خليف���ة  األمي���ر  الملك���ي 
الي���وم األربع���اء، فيش���مل  خليف���ة صب���اح 
برعايت���ه الكريم���ة االحتف���ال ال���ذي تنظمه 
وزارة الصح���ة؛ بمناس���بة م���رور 60 عام���ا 
على إنش���اء مستشفى الس���لمانية، بالمبنى 

الشمالي بمجمع السلمانية الطبي.
الص���رح  بافتت���اح ه���ذا  ويأت���ي االحتف���ال 
الكبي���ر؛ ليس���لط الض���وء عل���ى م���ا تولي���ه 
حكومة مملكة البحرين من اهتمام بتطور 
القطاع الصحي واالرتقاء بصفة مس���تمرة 
للمواطني���ن  المقدم���ة  خدمات���ه  بمس���توى 
والمقيمي���ن؛ بوصف���ه ركي���زة أساس���ا ف���ي 
عملية التنمية، إذ ركزت الحكومة برئاس���ة 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على 
تنمي���ة وتطوي���ر النظ���ام الصح���ي وتعزي���ز 

كفاءت���ه وفق���ا ألعل���ى المعايي���ر العالمي���ة. 
ومّث���ل إنش���اء مستش���فى الس���لمانية ف���ي 
الع���ام 1958 في عه���د المغفور له بإذن هللا 
تعال���ى صاحب العظمة الش���يخ س���لمان بن 

حمد آل خليفة حاكم البالد آنذاك، انطالقة 
لالرتق���اء بالقط���اع الصح���ي ف���ي المملك���ة 

وتطويره وفق إستراتيجية طموحة.

31.9 % نموا 
بميزانية الصرافة

اس��تثمارات المجموع��ة بالبحري��ن تبل��غ 40 ملي��ون دينار

البرلمان: لتأجيل “المضافة” عاماكلـفـة “رامـز” الجـفـيـر

رف���ع  عل���ى  الن���واب  مجل���س  واف���ق 
بصف���ة  المق���دم  برغب���ة  االقت���راح 
تطبي���ق  تأجي���ل  بش���أن  االس���تعجال 
ضريب���ة القيم���ة المضاف���ة لم���دة ع���ام 
والمق���دم  الحكوم���ة،  إل���ى  واح���د 
م���ن الن���واب: باس���م المالك���ي، زين���ب 
خال���د  عيس���ى،  محم���د  عبداألمي���ر، 

بوعنق، وإبراهيم النفيعي.
وق���ال النائب خالد بوعن���ق “إن قانون 
ضريب���ة القيمة المضافة ت���م الموافقة 
عليه من جانب نواب المجلس السابق 

م���ن دون دراس���ة مؤثرات���ه والنتائ���ج 
المستش���ار  وأوض���ح  علي���ه”.  المبني���ة 
مس���توٍف  أناالقت���راح  القانون���ي 
ف���ي  عليه���ا  المنص���وص  لإلج���راءات 
الالئح���ة الداخلية، ولكن م���ن الناحية 
الموضوعي���ة مخالف للدس���تور، إذ إن 
القان���ون ال يت���م إيقاف���ه إال م���ن خالل 
أداة تس���اويه، وبالتال���ي ال يج���وز أن 
مخالف���ة  برغب���ة  االقت���راح  يتضم���ن 

للدستور أو القانون.

سمو رئيس الوزراء لم يدخر جهًدا في دعم القطاع الصحي )أرشيفية(

نائب رئيس الوزراء لدى افتتاحه الفرع السادس لمجموعة رامز بالجفير

جولة مرتقبةنجوم رحلوا في 2018البشير يتوعد “الخونة”1.62 % نمو الناتج المحليتأييد اإلعدام لقاتل شرطي

رفضت محكمة االستئناف العليا  «
الجنائية األولى استئنافات 26 مدانا 
من أصل 32 متهما بقتل الشرطي 

وجدي صالح وإصابة آخرين في 
تفجيرين بمنطقة أبوصيبع، وأيدت 

بإجماع اآلراء الحكم بإعدام أحد 
المستأنفين، مع إسقاط جنسيته.

سجل االقتصاد الوطني نموا حقيقيا  «
بواقع 1.62 % باألسعار الثابتة و7.49 

% باألسعار الجارية للفصل الثالث 
2018 قياًسا بالفترة ذاتها من السنة 

السابقة، وذلك وفقا للنتائج الصادرة 
عن هيئة المعلومات والحكومة 

اإللكترونية.

اتهم الرئيس السوداني عمر  «
البشير من سماهم ببعض الخونة 

والعمالء والمرتزقة والمندسين 
باستغالل الضائقة المعيشية، 

وارتكاب أعمال تخريب؛ خدمة ألعداء 
السودان، بعد أيام على مظاهرات 

شهدتها مناطق عدة من البالد.

شهد العام 2018 العديد من  «
األحداث األليمة على الصعيد 

الفني واإلعالمي، بخسارة أسماء 
كبيرة من فنانين وممثلين 

وصحافيين وإعالميين، إضافة 
إلى خسارة الكثير من النجوم 

أفرادا من عوائلهم.

يسعى ليفربول إلى تعزيز ريادته عندما  «
يستضيف نيوكاسل، ومانشستر سيتي 
إلى التعويض في ضيافة ليستر سيتي، 

ومانشستر يونايتد إلى التأكيد خالل 
استضافته هادرسفيلد األربعاء 

في المرحلة التاسعة عشرة من 
الدوري اإلنجليزي لكرة القدم.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

0809142220

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Rab (2) 1440 1919 ربيع الثاني
Dec 2018 2626 ديسمبر

Year: 11السنة
No: 3725العدد
 WEDاألربعاء

)02(

)05( )08(

)07(

)09( )04(

المنامة - بنا

)03()11 - 10(

مروة خميس - )تصوير: خليل إبراهيم(

أمل الحامد

ماليين دينار
06

زينب العكري من الجفير

بدور المالكيعباس إبراهيم



نياب���ة عن عاه���ل الب���اد القائد األعل���ى صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، شهد 
نائ���ب جال���ة الملك ول���ي العهد صاحب الس���مو 
الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة صباح 
أمس حف���ل تخري���ج الدفعة الثالثة عش���رة من 
مرش���حي الضب���اط س���رية القادس���ية، والدفعة 
الضب���اط  مرش���حي  م���ن  والعش���رين  الثاني���ة 
الجامعيي���ن بكلي���ة عيس���ى العس���كرية الملكية، 
حيث أعرب س���موه عن س���عادته بتخريج هذه 
الدفع���ات م���ن الضب���اط بمختل���ف التخصصات 
العس���كرية واألكاديمي���ة؛ ليس���هموا إل���ى جانب 
إخوانه���م ف���ي مختلف القطاعات ف���ي مواصلة 
ص���ون نهج التحدي���ث والتطوي���ر واإلبداع في 
المس���يرة التنموية الش���املة بقيادة عاهل الباد 
القائ���د األعلى صاح���ب الجالة المل���ك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
ولدى وصول صاحب السمو الملكي نائب جالة 
المل���ك ول���ي العهد إل���ى ميدان التخ���رج يرافقه 
س���مو الش���يخ عيس���ى ب���ن س���لمان بن حم���د آل 
خليفة، وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد 
آل خليفة، كان في االس���تقبال القائد العام لقوة 
دفاع البحرين المش���ير الركن الش���يخ خليفة بن 
أحمد آل خليفة، ووزير ش���ؤون الدفاع عبدهللا 
النعيم���ي، ورئي���س هيئ���ة األركان الفريق الركن 
ذي���اب النعيم���ي، وآمر كلية عيس���ى العس���كرية 
الملكي���ة، وع���دد م���ن كبار ضب���اط ق���وة الدفاع. 
وهنأ س���موه الخريجين، داعيا إياهم إلى الفخر 
والش���موخ بانضمامهم إلى إخوانهم في ميدان 
الع���زة والكرام���ة متس���لحين بالعل���م والمعرف���ة 
واإليم���ان والثق���ة في النفس خدم���ة ألوطانهم، 
العس���كرية  عيس���ى  كلي���ة  آم���ر  س���موه  ش���اكرا 
جهوده���م  عل���ى  منتس���بيها  وجمي���ع  الملكي���ة 
ف���ي رف���د ق���وة دف���اع البحري���ن بضب���اط عل���ى 
درج���ة عالية م���ن الكف���اءة والفعالي���ة بمختلف 
التخصص���ات العس���كرية واألكاديمي���ة قادري���ن 
على حمل أمانة الدفاع عن الوطن ومكتس���باته 
والمش���اركة بنهضته بمواجهة مختلف الظروف 
والتحديات، مشيدا سموه بالمستوى الذي ظهر 
به خريجو الدفعة الثالثة عش���رة من مرش���حي 
الضب���اط س���رية القادس���ية، والت���ي ضمت عددا 
م���ن مرش���حي الضب���اط م���ن ال���دول الخليجية 
والعربية الش���قيقة، والدفعة الثانية والعش���رين 
م���ن مرش���حي الضب���اط الجامعيي���ن، كما ش���كر 
جهوده���م الت���ي بذلوه���ا خ���ال ال���دورة، راجيا 
س���موه م���ن هللا أن يوف���ق الجمي���ع لمزي���د م���ن 

النجاح والتط���ور لخير وصالح مملكتنا ووطننا 
العربي واإلسامي.

وكان االحتف���ال ق���د بدأ بعزف للس���ام الوطني 
البحرين���ي، ث���م تفضل صاح���ب الس���مو الملكي 
نائ���ب جال���ة المل���ك ول���ي العه���د بتفق���د طابور 
الخريجي���ن. وبعد تاوة آية م���ن الذكر الحكيم 
عيس���ى  لكلي���ة  العس���كري  االس���تعراض  ب���دأ 

العسكرية الملكية.

وبع���د انتهاء االس���تعراض العس���كري، ألقى آمر 
كلي���ة عيس���ى العس���كرية الملكية الل���واء الركن 
عبدالرحمن النعيمي كلمة بهذه المناسبة أعرب 
فيها عن ش���كره واعتزازه وكافة منتس���بي كلية 
عيس���ى العس���كرية الملكي���ة بالرعاي���ة الكريم���ة 
لعاه���ل الب���اد القائ���د األعل���ى صاح���ب الجالة، 
وتش���ريف صاحب الس���مو الملك���ي نائب جالة 
الملك ولي العهد، كما ش���كر القيادة العامة لقوة 

دفاع البحري���ن على الدع���م والمتابعة لارتقاء 
وأكاديمي���ا  عس���كريا  الخريجي���ن  بمس���توى 
م���ن خ���ال دراس���ة أح���دث العل���وم والنظريات 
للمنه���اج  واضح���ة  لرؤي���ة  وفق���ا  العس���كرية 
والتخطي���ط والتنفي���ذ والتقيي���م المس���تمر؛ من 
المؤهلي���ن  إع���داد أجي���ال م���ن الضب���اط  أج���ل 
للقي���ام  وبدني���ا  وثقافي���ا  وفكري���ا  عس���كريا 
ب���كل كف���اءة  بمس���ؤوليات القي���ادة العس���كرية 

واقتدار.
بعده���ا، ألق���ى المرش���ح ضاب���ط محم���د صال���ح 
الع���ان كلم���ة الخريجي���ن عب���ر فيه���ا عن ش���كر 
وامتن���ان إخوان���ه الخريجي���ن، ش���اكًرا آمر كلية 
عيس���ى العس���كرية الملكي���ة وجميع منتس���بيها 
عل���ى جهودهم الت���ي أهلتهم ليصبح���وا ضباطا 
عل���ى درجة عالية من الكفاءة، وش���اكًرا زماءه 
الخريجي���ن عل���ى تعاونهم أثناء الدورة، س���ائاً 

هللا أن يمكنه���م م���ن حم���ل أمان���ة الدف���اع ع���ن 
مملكتن���ا الغالي���ة واوطانه���م. ثم ألقى المرش���ح 
ضابط عب���دهللا ناص���ر الزعبي قصيدة ش���عرية 

بهذه المناسبة، ثم ُقدم إيجاز عن الدورة.
عقب ذلك، تفضل صاحب الس���مو الملكي نائب 
جال���ة المل���ك ولي العه���د بتوزي���ع الجوائز على 
المتفوقين من خريجي دورة مرشحي الضباط 
الدفعة الثالثة عشرة )سرية القادسية(، والدفعة 
الضب���اط  مرش���حي  م���ن  والعش���رين  الثاني���ة 
الكلي���ة هدي���ة  آم���ر  ق���دم  بعده���ا  الجامعيي���ن. 
تذكارية لسمو نائب جالة الملك ولي العهد، ثم 
جرت مراسم تسليم واستام راية كلية عيسى 
العس���كرية الملكية من الدورة المتخرجة سرية 
القادس���ية إلى الدورة المس���تجدة س���رية أحمد 
الفات���ح، ثم ُتلَي األمر الملكي الس���امي لصاحب 
الجال���ة المل���ك القائد األعل���ى بتعيين خريجي 
الدفعة الثالثة عشرة س���رية القادسية والدفعة 
الضب���اط  مرش���حي  م���ن  والعش���رين  الثاني���ة 
الجامعيين ضباطا بقوة دفاع البحرين. ثم أدى 

الخريجون قسم الخدمة العسكرية. 
بعده���ا، ب���دأ انص���راف الخريجين م���ن الميدان، 
واختت���م حفل التخريج بعزف الس���ام الوطني 
البحريني، ثم ودع س���موه بمثل ما اس���تقبل به 

من حفاوة وترحيب.
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الملكية ال��ع��س��ك��ري��ة  ع��ي��س��ى  ك��ل��ي��ة  ت��خ��ري��ج  ي��ش��ه��د  ال��م��ل��ك  ج��ال��ة  ن��ائ��ب 

رفد “الدفاع” بضباط على درجة عالية من الكفاءة

أشاد مجلس الشورى بالتوجيهات الملكية 
الس���امية لعاه���ل الب���الد صاح���ب الجالل���ة 
المل���ك حمد بن عيس���ى آل خليفة لألجهزة 
التنفيذي���ة المختص���ة بض���رورة مراجع���ة 
آليات تطبيق القيم���ة المضافة في الفترة 
التجريبي���ة النطالقه���ا. وأك���د المجلس أن 
التوجيه السامي يؤكد حرص جاللته على 
أال يتأث���ر المواط���ن وجمي���ع األط���راف بما 
فيها القطاع الخاص من تطبيق الضريبة. 
وأش���ار إل���ى أن جاللت���ه س���يبقى الحام���ي 
والضمان���ة  المواطني���ن  لمصلح���ة  األول 
لتوفير الحي���اة الكريمة لهم. ولفت إلى أن 
العمل التشريعي س���يواكب وباهتمام بالغ 

تطبيق الضريبة.

القضيبية - مجلس الشورى

“الشورى”: العاهل 
الحامي األول 

لمصلحة المواطنين

س��م��و ول����ي ال��ع��ه��د ف���ي م��ق��دم��ة ال��م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ن

جاللة الملك يعود ألرض الوطن

ع���اد عاه���ل الب���اد صاحب الجال���ة الملك 
إل���ى أرض  ب���ن عيس���ى آل خليف���ة  حم���د 

الوطن قادًما من دولة اإلمارات.
العربي���ة أم���س بع���د زي���ارة التق���ى خالها 
العربي���ة  اإلم���ارات  دول���ة  رئي���س  نائ���ب 
المتح���دة رئي���س مجل���س ال���وزراء حاكم 
دب���ي صاح���ب الس���مو الش���يخ محم���د ب���ن 
راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب 
القائ���د األعلى للق���وات المس���لحة صاحب 
الس���مو الش���يخ محم���د بن زاي���د آل نهيان، 
حي���ث أج���رى جالت���ه مباحث���ات تناول���ت 
الوثيق���ة  التاريخي���ة  األخوي���ة  العاق���ات 
المتمي���زة التي تجم���ع البلدين والش���عبين 
الش���قيقين، إضاف���ة إل���ى القضاي���ا موض���ع 

االهتمام المشترك.
وكان ف���ي مقدمة مس���تقبلي جالة الملك 
ف���ي قاع���دة الصخي���ر الجوية، ول���ي العهد 
نائ���ب القائ���د األعلى النائ���ب األول لرئيس 
مجل���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وكان صاح���ب الجال���ة العاه���ل ق���د غادر 
مدين���ة أبوظب���ي أم���س، حي���ث كان ف���ي 

مقدم���ة مودع���ي جالته، صاحب الس���مو 
الش���يخ محمد بن زاي���د آل نهيان، ورئيس 

مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل 
نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية رئيس 

مجل���س أبوظب���ي الرياضي س���مو الش���يخ 
نهيان بن زايد آل نهيان.

المنامة - بنا

جاللة الملك يعود إلى أرض الوطن وفي مقدمة مستقبليه سمو ولي العهد

المنامة - بنا

الس���مو  صاح���ب  ال���وزراء  رئي���س  تلق���ى 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
برقي���ة ش���كر جوابي���ة م���ن عاه���ل المملكة 
العربي���ة الس���عودية أخيه خ���ادم الحرمين 
الش���ريفين المل���ك س���لمان ب���ن عبدالعزي���ز 
ا على برقي���ة التهنئة  آل س���عود؛ وذل���ك ردًّ
التي بعث بها س���موه إليه بمناسبة الذكرى 
الرابع���ة لتولي���ه مقالي���د الحك���م. وأع���رب 
خ���ادم الحرمي���ن الش���ريفين ف���ي برقيت���ه 
ع���ن خالص ش���كره وتقديره لس���مو رئيس 
األخوي���ة  س���موه  مش���اعر  عل���ى  ال���وزراء 
النبيل���ة، متمنًي���ا لس���موه موف���ور الصح���ة 

والسعادة.
كم���ا تلق���ى صاحب الس���مو الملك���ي رئيس 
ال���وزراء برقي���ة ش���كر جوابي���ة مماثلة من 
ول���ي العهد نائ���ب رئيس مجل���س الوزراء 
وزير الدف���اع بالمملكة العربية الس���عودية 
أخيه صاحب الس���مو الملكي األمير محمد 
بن س���لمان بن عبدالعزيز آل سعود، أعرب 
س���موه فيه���ا عن خال���ص ش���كره وتقديره 
لصاح���ب الس���مو الملك���ي رئيس ال���وزراء 
على ما تضمنته برقية س���موه من مشاعر 
لس���موه موف���ور  أخوي���ة كريم���ة، متمني���ا 

الصحة والسعادة.

سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر السعودية
خادم الحرمين الشريفينسمو رئيس الوزراء

 سمو نائب جاللة الملك ولي العهد يشهد حفل التخريج
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يتفضل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة صباح اليوم )األربعاء(، فيشمل 
برعايته الكريمة االحتفال الذي تنظمه وزارة الصحة بمناس���بة مرور 60 عاما على إنش���اء مستشفى السلمانية، 

بالمبنى الشمالي بمجمع السلمانية الطبي.

ويأت���ي االحتف���ال بافتتاح ه���ذا الصرح الكبير، ليس���لط 
الض���وء عل���ى م���ا تولي���ه حكوم���ة مملك���ة البحري���ن من 
بصف���ة  واالرتق���اء  الصح���ي  القط���اع  بتط���ور  اهتم���ام 
للمواطني���ن  المقدم���ة  خدمات���ه  بمس���توى  مس���تمرة 
والمقيمي���ن؛ بوصفه ركيزة أساس���ية في عملية التنمية، 
إذ ركزت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن س���لمان آل خليفة على تنمية وتطوير النظام 

الصحي وتعزيز كفاءته وفقا ألعلى المعايير العالمية.
الع���ام  ف���ي  الس���لمانية،  إنش���اء مستش���فى  مّث���ل  وق���د 
1958، ف���ي عه���د المغف���ور له ب���إذن هللا تعال���ى، صاحب 
العظمة الش���يخ س���لمان بن حمد آل خليف���ة حاكم البالد 
آن���ذاك، انطالقة لالرتقاء بالقط���اع الصحي في المملكة 
وتطوي���ره وف���ق إس���تراتيجية طموح���ة تس���عى لتعزيز 
الصح���ة العامة، ورفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية 

وفق أحدث األنظمة العالمية.
ومنذ ذلك الحين حرصت مملكة البحرين، على التوسع 
ف���ي إقامة المستش���فيات والمنش���آت الصحي���ة لتغطي 
كاف���ة محافظ���ات المملك���ة؛ م���ن أج���ل ضم���ان أن تكون 
خدم���ات الرعاي���ة الصحية ف���ي متن���اول الجميع، حيث 
ارتف���ع عدد المراكز الصحي���ة إلى 28 مركزا موزعة على 
كاف���ة المحافظات، إضافة إلى مجمع الس���لمانية الطبي 
و9 مستش���فيات حكومي���ة، كم���ا ارتفع���ت المخصصات 
المالي���ة لوزارة الصح���ة إلى أكثر م���ن 300 مليون دينار 
حالي���ا. وقد أكد صاحب الس���مو الملك���ي رئيس الوزراء 
ف���ي العديد من المناس���بات أن الحكوم���ة ال تدخر جهدا 
ف���ي دع���م القط���اع الصح���ي والنه���وض به في إط���ار ما 
يش���كله ه���ذا القط���اع م���ن أهمي���ة حيوي���ة ف���ي إرس���اء 
دعائ���م التنمي���ة المس���تدامة ف���ي المملك���ة، وذل���ك م���ن 
خ���الل جهودها لتطوير المنظومة الصحية ورفع جودة 

وكفاءة تقديم الخدمات الصحية وتوفيرها للجميع.
واستطاعت البحرين خالل السنوات الماضية أن تشهد 
نهض���ة صحي���ة وطبية واس���عة، حيث س���عت الحكومة 
برئاس���ة س���موه إل���ى تطوي���ر القط���اع الصح���ي والطبي 
عبر العديد من الخطط واإلجراءات، من بينها التوس���ع 
ف���ي إقامة المستش���فيات والمنش���آت الصحي���ة لتغطي 
كاف���ة محافظ���ات المملكة، واالرتق���اء بالك���وادر الطبية 
التمريضي���ة البحريني���ة، والعمل من أج���ل الحفاظ على 
المكان���ة والس���معة الطيب���ة الت���ي حققته���ا المملك���ة في 
القط���اع الطب���ي والصح���ي واس���تقطاب االس���تثمارات 
ف���ي ه���ذا المج���ال، وتعزي���ز ج���ودة الخدم���ات الصحية 
وكفاءته���ا، والحرص على أن يحظ���ى المواطن بالعالج 
المتط���ور لكاف���ة األم���راض م���ن خ���الل توفي���ر أح���دث 
اإلمكانات واألجهزة الطبية التي تساعد على تشخيص 
هذه األمراض، وتوفير العالج المناسب بأسعار معقولة. 
أما بالنس���بة لمستشفى الس���لمانية الطبي، فإنه باهتمام 
كبير من جانب الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي 
رئي���س الوزراء، س���واء م���ن ناحية توفي���ر المخصصات 
الطبي���ة  األجه���زة  وأح���دث  وأفض���ل  الالزم���ة  المالي���ة 
أو االرتق���اء بالك���وادر الطبي���ة البحريني���ة واس���تقطاب 
أرق���ى  وتقدي���م  ب���ه  للعم���ل  المتخصص���ة  الكف���اءات 
مستويات الخدمة الطبية، حتى بات المستشفى واحدا 
م���ن المستش���فيات المتميزة على مس���توى المنطقة في 

تقديم خدمات الرعاية الصحة.
وقدمت المستش���فى منذ إنش���ائها نموذجا ف���ي اإلنجاز 
والتط���ور، وش���كلت ركي���زة لجهود الحكوم���ة في تعزيز 
الصح���ة العام���ة بش���كل مس���تدام، حي���ث س���اهمت في 
تس���هيل تقدي���م الرعاي���ة الصحي���ة األولي���ة والثانوي���ة 
للجمي���ع، وتوفي���ر أفض���ل الس���بل العالجي���ة للمواط���ن 

والمقيم.
ويأت���ي االحتف���ال تزامًنا مع احتف���االت مملكة البحرين 
بأعياده���ا الوطني���ة ف���ي ش���هر ديس���مبر م���ن كل ع���ام، 

وإحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد 
المؤس���س أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة العام 1783 
ميالدي���ة، والذك���رى 47 النضمامه���ا إلى األم���م المتحدة 
كدول���ة كامل���ة العضوي���ة، والذك���رى 19 لتس���لم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمقاليد الحكم.

وس���وف يتضمن الحفل عددا من الفقرات التي تتحدث 
ع���ن تاري���خ إنش���اء المستش���فى والمراحل الت���ي مر بها 
خ���الل األع���وام الماضي���ة، ومس���يرة البن���اء والتط���ور، 
مملك���ة  ف���ي  واألكب���ر  األه���م  الطب���ي  المرف���ق  ليش���كل 
البحري���ن. كم���ا س���يتضمن برنام���ج الحفل تكري���م عددا 
من الجهات التي س���اهمت في مس���يرة تطور الخدمات 
الصحية بالس���لمانية، من خالل اإلس���هامات والتبرعات 
الس���خية، الت���ي ش���كلت دعم���ا أساس���يا وش���ريك فاعل 

للنظام الصحي بمملكة البحرين.
وس���يتطرق الحفل لتاريخ إنش���اء مستش���فى السلمانية 
الطب���ي وتط���وره والذي مث���ل انطالقات واع���دة عندما 
وضع���ت مملك���ة البحري���ن حج���ر األس���اس لمستش���فى 

السلمانية العام 1956، حيث انطلق هذا التأسيس على 
عدة مراحل، بدأت المرحلة األولى باستقبال مستشفى 
الس���لمانية في العام 1958 مرضى مستشفى النعيم من 
النس���اء، حيث ضم في بداياته قس���م ال���والدة وأمراض 
النس���اء. وف���ي العام 1959، دش���ن المغفور ل���ه بإذن هللا 
تعالى حاكم البالد آنذاك صاحب العظمة الشيخ سلمان 
ب���ن حمد آل خليفة المستش���فى، وش���كل ه���ذا االفتتاح 
الرس���مي للمشروع، واس���تقبل مرضى مستشفى النعيم 
م���ن الرجال، وق���د ضم المستش���فى جميع األقس���ام بما 
فيها أقس���ام ال���والدة وأمراض النس���اء. وكانت خدمات 
المستش���فى حينئذ متصل���ة بالرعاي���ة الثانوية، وتقديم 
الخدم���ات ل���كل مواط���ن وكل مقي���م يعي���ش على أرض 

البحرين. 
وف���ي الع���ام 1978 انطلقت البداية الثاني���ة، ولكنها أكثر 
ش���مولية وأكثر إس���تراتيجية ليكون المستشفى تنموًيا 
ف���ي مجال الصحة والرعاي���ة الصحية. فكانت البحرين 
عل���ى موعد مع إنجاز عظيم تحقق بافتتاح مستش���فى 
الس���لمانية الطب���ي “المبن���ى القدي���م حالي�ً���ا” ف���ي عه���د 
المغفور له بإذن هللا تعالى الش���يخ عيسى بن سلمان آل 
خليفة أمير البالد آنذاك ليشكل صرحا طبيا ضخما كان 

له األثر الواضح في دفع المسيرة الصحية في البالد. 
وق���د ش���هد مرك���ز الس���لمانية الطب���ي قف���زات متتالي���ة 

ومتوالي���ة واك���ب فيها آخر المس���تجدات والمس���تويات 
العالمي���ة في مجال الصحة العام���ة، فقد بدأت المرحلة 
الثالث���ة لتطوير المستش���فى على فترتي���ن، حيث بدأت 
ف���ي العام 1991 حتى الع���ام 1997 ببناء البرج الجديد، 
وال���ذي افتتح���ه رئيس ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حيث تمت التوسعة 
ليتحول أس���م المستش���فى إلى مجمع السلمانية الطبي، 
والذي أصبح يضم مختلف التخصصات، ليتناسب ذلك 
الع���دد مع عدد المرضى الذين يس���تفيدون من خدمات 

المجمع الطبي وعياداته ذات التخصصات المختلفة.
ولقد أحدث تأسيس مستشفى السلمانية الطبي تطورا 
ش���امال لخدمات الرعاية الصحية ف���ي مملكة البحرين، 
إذ يس���عى مجم���ع الس���لمانية الطب���ي إل���ى تلبي���ة جميع 
احتياج���ات المواطني���ن والمقيمي���ن للرعاي���ة الصحي���ة 
الثانوي���ة، وف���ق أرق���ى األس���اليب العالجي���ة الحديث���ة 
وأكثره���ا كفاءة وفعالية ووفق أرقى المعايير المعتمدة 

دوليا وبمستويات متكاملة وشاملة.
كم���ا يش���كل المجم���ع مرك���زا تعليمي���ا وبحثي���ا وتدريبيا 
للك���وادر الطبي���ة المحلي���ة وللمختصي���ن والباحثين في 

مجال الطب.
وتنبثق هذه األس���اليب من خ���الل الرؤية العامة لوزارة 

الصحة والرسالة التي اتخذتها وفق إستراتيجياتها. 

ولقد عملت وزارة الصحة على تأس���يس شبكة متكاملة 
م���ن مراك���ز الرعاي���ة الصحي���ة األولي���ة والمستش���فيات 
ال���ذي ش���هدته مملك���ة  الكبي���ر  التوس���ع  م���ع  لتتناس���ب 

البحرين على كافة األصعدة والمجاالت التنموية.
وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية الثانوية 
م���ن خالل عدد من المستش���فيات العام���ة، ويعد أبرزها 
مجمع الس���لمانية الطبي، إذ يعتبر المجمع مرفقا متعدد 
الخدم���ات الطبي���ة، حي���ث تمت���د خدمات���ه ذات الكفاءة 
العالي���ة إل���ى جمي���ع المواطني���ن والمقيمي���ن عل���ى ح���د 
سواء، والتي تشمل كافة الخدمات النموذجية بالرعاية 
الثانوي���ة، والمتضمن���ة التخصص���ات العام���ة والدقيق���ة 
وخدمات الحوادث والطوارئ، والذي يقدم كافة س���بل 

الرعاية الطبية الالزمة للجميع.
لتطوي���ر  الرامي���ة  جهوده���ا  الصح���ة  وزارة  وتواص���ل 
الخدم���ات الصحي���ة واالرتق���اء بمس���توى أداء مرافقها 
الصحي���ة، وذلك بدعم كريم ورعاي���ة متواصلة من لدن 
الحكومة، حيث تم تحقيق العديد من اإلنجازات خالل 
العام الجاري 2018، والتي اسهمت في جودة الخدمات 
الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، 

وإحداث نقلة نوعية في مالمح القطاع الصحي. 
ويش���ار إل���ى أن الرعاي���ة الثانوي���ة ق���د حقق���ت تقدم���ا 
ملحوظا في مس���توى الخدمات الصحي���ة، حيث تمكن 
مجمع الس���لمانية الطبي خالل الع���ام 2018 من تحقيق 
إنجازات متميزة، بمختلف أقس���امه، إذ بلغ إجمالي عدد 
المترددي���ن عل���ى قس���م الط���وارئ والح���وادث بالمجمع 
الطب���ي 258948، كم���ا وف���ر المجمع خدمات اإلس���عاف 
للكثير م���ن الحاالت الطارئة وغي���ر الطارئة ونقل بعض 
الحاالت من وإلى المملكة العربية السعودية، إلى جانب 
عم���ل الصيان���ة الدوري���ة لس���يارات اإلس���عاف واألجهزة 
الطبي���ة الخاص���ة به���ا. كم���ا كش���فت اإلحص���اءات ع���ن 
إجمال���ي عدد الحمالت الت���ي نفذها بنك ال���دم المركزي 
بمجم���ع الس���لمانية الطب���ي، والت���ي بلغ���ت 114 حمل���ة 
ش���ارك فيه���ا 14744 متبرع���ا. وأجرت خ���الل العام عدد 
15631عملي���ة جراحي���ة، وأدخل للمجم���ع للتنويم عدد 
43286 مريض���ا، وكان���ت ع���دد ال���والدات 5494 والدة، 
وت���ردد على العيادات الخارجية عدد 233,158 مريضا، 
بينم���ا اس���تقبلت وح���دة الح���االت اليومية ع���دد 6889 

حالة، وتم إجراء 2079 عملية تنظير داخلي.
وم���ن بي���ن اإلنج���ازات كذل���ك، تنفي���ذ مش���روع ميكن���ة 
مختب���ر األحي���اء الدقيق���ة، وال���ذي يع���د م���ن المش���اريع 
التي ستس���اهم في س���رعة تش���خيص المرض وتحديد 
المض���ادات الحيوي���ة المناس���بة للمرض���ى. ويضاف إلى 
ذل���ك إط���الق مش���روع إنش���اء وح���دة تحلي���ل الجينوم 
بمجم���ع الس���لمانية الطبي، والذي يأتي ف���ي إطار التزام 
بمملك���ة  الحكوم���ة  توجه���ات  بتنفي���ذ  الصح���ة  وزارة 
الطبي���ة  الخدم���ات  تقدي���م  ف���ي  لالس���تمرار  البحري���ن؛ 
المتقدم���ة والرعاي���ة الصحي���ة، والت���ي تش���مل خدمات 
عالجي���ة ووقائية للمواطنين، إل���ى جانب بنك الجينوم 
الذي س���يكون تحت مظلة وزارة الصحة، حيث س���تتم 
تهيئة البنك لجمع وتخزين أكبر عدد ممكن من العينات.

إل���ى ذلك كش���فت إحص���اءات وزارة الصح���ة عن أعداد 
والذي���ن  الصح���ة،  ل���وزارة  الزائري���ن  األطب���اء  زي���ارات 
بمختل���ف  الزائري���ن  لألطب���اء  زي���ارة   55 عدده���م  بل���غ 
التخصص���ات الطبية خالل أش���هر الع���ام الجاري 2018، 
العم���ل  اس���تمرار  إل���ى  اإلحص���اءات  ه���ذه  وأش���ارت 
باس���تقطاب هذه الكفاءات إلى نهاية العام الحالي وفق 
التخصص���ات األكث���ر طلبا وتلبي���ة الحتياجات المرضى 
وذوي الحاالت الصعبة والنادرة، والعمل على اس���تقدام 
أطب���اء واستش���اريين ذوي كف���اءة وخب���رة عالمي���ة في 
مختل���ف التخصصات الطبية لتغطية الحاالت المرضية 
الصعب���ة أو األكث���ر ش���يوعا الت���ي ال يتواف���ر عالجها في 
استش���ارات طبي���ة   708 ع���دد  تقدي���م  وت���م  المملك���ة. 
وإج���راء 312 عملية جراحية، وقدر عدد المرض الذين 

ترددوا على برنامج الطبيب الزائر عدد 1020 مريضا.

سمو رئيس الوزراء لم يدخر جهًدا في دعم القطاع الصحي )أرشيفية(

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يرعى االحتفال بمرور 60 عاما على “السلمانية”
ت���ك���ري���م ال���ج���ه���ات ال���داع���م���ة ل��م��س��ي��رة ت���ط���ور ال���خ���دم���ات ال��ص��ح��ي��ة

28 مركزا موزعة 
على المحافظـــات 

كافة و9 مستشفيات 
حكومية

ارتفاع المخصصات 
المالية للصحة 

إلى أكثر من 300 
مليون دينار

قفزات متتالية 
ومتوالية واكب 

المجمع فيها 
المستويات العالمية

55 زيارة ألطباء من 
مختلف التخصصات 

في 2018

 708 استشـارات 
و312 عملية وتردد 
1032 مريضا على 

األطباء الزائرين
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أك���د رئيس مجموع���ة رامز القابضة رام���ز العواضي، أن كلفة االس���تثمار في الفرع 
الس���ادس لسوبرماركت رامز في الجفير بلغت 6 ماليين دينار بإجمالي التشطيبات 
وقيم���ة البضائ���ع. وأضاف ف���ي تصريح للصحافيي���ن على هامش افتت���اح الفرع أن 
اس���تثمارات المجموعة ف���ي المجمعات التجارية في البحري���ن تصل إلى 40 مليون 

دينار، مبيًنا أن هناك خطة للتوسع في الفترة المقبلة.

وأوضح أنه س���يتم افتتاح “مول المملكة” 
ف���ي منطقة الجنبية في 6 أش���هر، مش���يًرا 
إل���ى أن المجموع���ة ته���دف إل���ى وص���ول 
ع���دد الفروع إلى 10 أف���رع خالل األعوام 

األربعة المقبلة.
وعن اس���تعداد المجموعة لتطبيق ضريبة 
القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها مطلع 
يناي���ر المقب���ل، أك���د أن المجموع���ة تهيأت 

منذ فترة لتطبيقها.
وق���ال العواضي إن االس���تثمار في منطقة 
الجفي���ر يأتي نتيجة لعوامل إيجابية عدة 
أهمها الموقع اإلس���تراتيجي للمنطقة التي 
أصبحت قبلة س���ياحية رئيسة للعديد من 
الزوار والسواح، عالوًة على زيادة انتشار 
رام���ز في مختل���ف مناطق المملك���ة لتلبية 

أكبر شريحة من الزبائن.
حت���ى  إيجابي���ة  المنافس���ة  أن  وأض���اف 
يس���تطيع صاح���ب العم���ل م���ن تصحي���ح 
أخطائه مس���تقبالً ويبق���ى البقاء لألفضل، 
موضًح���ا أن وج���ود رام���ز ف���ي الجفير هو 
تأكي���د للجمي���ع ب���أن المجموع���ة م���ا زالت 
تش���كل صرخًة في وجه الغ���الء، مع طرح 
أفضل الس���لع بج���ودة عالية وبأس���عار في 

متناول الجميع.
وتاب���ع، إن المجموع���ة لديها نس���بة بحرنة 
ف���ي  مهم���ة  مناص���ب  ويتقل���دون  كبي���رة 

التس���هيالت  أن  إل���ى  الفًت���ا  المجموع���ة، 
الحكوم���ة  تقدمه���ا  الت���ي  العدي���دة 
للمس���تثمرين ورجال األعمال في المملكة 
وإن  االس���تثمار،  عل���ى  وتس���اعد  ممت���ازة 
نائ���ب  برعاي���ة  الس���ادس  الف���رع  افتت���اح 
رئي���س مجل���س ال���وزراء الش���يخ خالد بن 
عب���دهللا آل خليف���ة وبحضوره الش���خصي 
ح���رص  م���دى  عل���ى  دلي���ل  خي���ر  يعتب���ر 
القي���ادة الرش���يدة والحكوم���ة عل���ى دع���م 
االس���تثمارات الوطني���ة وتوس���عة قاع���دة 

ا. انتشارها محليًّ
وقال العواضي “نقّدر عالًيا وجود الش���يخ 
خال���د بن عب���دهللا معنا في قص���ة نجاحنا 
الت���ي تعكس مدى رعاي���ة ودعم الحكومة 
الموقرة للمشاريع الوطنية واالستثمارات 

البحرينية”.

 واس���تطرد “إن نمونا في البحرين يتحقق 
بفض���ل رؤي���ة القي���ادة الرش���يدة والبيئ���ة 
االقتصادي���ة الصديق���ة لالس���تثمار وقدرة 
موظفين���ا على تقديم خدمات ذات جودة 
عالي���ة وف���ق معايي���ر رام���ز العالمي���ة، مم���ا 
يض���ع العمالء على رأس أولوياتنا. ويعتبر 
توس���عنا دالل���ة عل���ى م���دى ثقتن���ا الكبيرة 
في مس���تقبل البحرين المش���رق وس���وقها 

التجاري الواعد”.

رام���ز  مجموع���ة  أن  العواض���ي  وأك���د   
العالمية تشجع دائًما على توظيف العمالة 
البحريني���ة ف���ي جميع فروعها، مع س���عيها 
المتواص���ل لرف���ع عدده���م خ���الل الفت���رة 
الك���وادر  م���ن  المزي���د  وتأهي���ل  المقبل���ة، 
الوطنية الش���ابة من كال الجنس���ين لش���غل 
العديد من الوظائف في مختلف األقسام”.

التنفي���ذي  الرئي���س  ق���ال  جانب���ه،  م���ن   
أب���رز  إن  العواض���ي،  محم���د  للمجموع���ة 

الجفي���ر  ف���رع  ف���ي  الجدي���دة  األقس���ام 
ه���ي قس���م الط���ازج م���ن األس���ماك وقس���م 
المكس���رات، والصناع���ة والتجارة لش���ركة 
المنتج���ات  أن  كم���ا  الصناعي���ة،  رام���ز 
البحريني���ة له���ا مس���احة خاص���ة لعرضه���ا 
كما أن هناك كميات تصدر إلى الس���عودية 

واإلمارات والدول األخرى.
وعن ك���ون منطقة وجود الفرع الس���ادس 
ف���ي منطق���ة س���ياحية وتش���تهر باألس���عار 
العالي���ة، أك���د أنه ت���م دراس���ة المنطقة في 
الس���ابق وأن رامز تتواجد دائًما وتتمس���ك 
بش���عارها “صرخ���ة في وجه الغ���الء” مهما 
كان���ت المنطق���ة فإن الس���عر ثابت حتى لو 

تغيرت المنطقة والطبيعة.
وعن تأهيل البحرينيين، أكد أنه تم زيادة 
نس���بة البحرن���ة ف���ي الفت���رة األخي���رة في 

المجموعة، ويعود ذلك إلى قس���م الموارد 
البش���رية ال���ذي يتواص���ل دائًما م���ع وزارة 
العم���ل وملتزم بكاف���ة تعليمات���ه، مبيًنا أن 

التسهيالت الحكومية ممتازة.
وم���ن المرتق���ب أن تفتت���ح مجموعة رامز 
العالمية ضمن خطتها المس���تقبلية مجمًعا 
الجنبي���ة  منطق���ة  ف���ي  جدي���ًدا  ���ا  تجاريًّ
عل���ى  األكب���ر  س���يكون  البحري���ن  ش���مال 
افتت���اح  إل���ى  إضاف���ة  المملك���ة،  مس���توى 
ف���رع جديد ف���ي منطقة الحال���ة بمحافظة 
المح���رق قريًب���ا. وتس���عى المجموع���ة من 
خ���الل توس���عة ش���بكة فروعها إل���ى تلبية 
احتياجات المس���تهلكين وشريحة زبائنها 
العريضة في مختلف مناطق ومحافظات 
المملك���ة، م���ع التركي���ز على الوج���ود قرب 

األحياء والمجمعات السكنية.

نائب رئيس مجلس الوزراء مفتتًحا فرع “رامز” في الجفير

“رامز” تفتتح فرعها الـ6 بالجفير وتعتزم تدشين 4 أخرى
الغللاء” وجلله  فللي  “صرخللة  بللل  تتمسللك  والمجموعللة  دينللار...  ماييللن   6 بكلفللة 

زينب العكري من الجفير

العواضـــي: 
نقــّدر عالًيا 

وجود خالد بن 
عبدهللا معنا 

في قصة 
نجاحنا

زيـــــادة 
نسبـــــة 

البحرنــــة 
بالفتـــــرة 

األخيــــــــرة 
في المجموعة

المجموعة 
العالمية تشجع 

دائًما على 
توظيف البحرينيين

هدفنا 
الوصول إلى 

10 أفرع 
في األعوام 

األربعة 
المقبلة

افتتـــاح 
“مـــول 

المملكـــة” 
في منطقــــة 

الجنبيــــة 
خــالل 6 أشهر 

المنافسة 
بالبحريـــن 

إيجابيــة 
ليصحح صاحب 

العمل أخطاءه 
مستقباًل

نمونا تحقق 
بفضل دعم 

الحكومة 
والبيئة 

الصديقة 
لالستثمار
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ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان اجتماعها العادي التاسع عشر برئاسة ماريا 
خ���وري وعضوي���ة خالد الش���اعر وروضة العرادي، حيث اس���تعرضت مجمل الش���كاوى التي اس���تلمتها المؤسس���ة الوطنية 
لحقوق اإلنس���ان خالل ش���هري نوفمبر وديس���مبر، وعددها )13( شكوى، تنوعت مضامينها بين الحق في التعليم والحق في 

الصحة.

كما استعرضت اللجنة المساعدة القانونية 
مس���اعدة   )35( بلغ���ت  والت���ي  المقدم���ة، 
قانوني���ة، إلى جانب رصده���ا حالة واحدة 
ووس���ائل  اإلع���ام  وس���ائط  خ���ال  م���ن 
التواص���ل االجتماع���ي. علم���ا بأن���ه ق���د تم 
تلق���ي )60( اتص���اال عب���ر الخ���ط الس���اخن 
الفت���رة  ف���ي  الش���كاوى  لتلق���ي  المجان���ي 

المذكورة.
وأبدت اللجنة رغبتها في التنسيق إلجراء 
زي���ارات مطل���ع الع���ام 2019 إل���ى عدد من 
ال���وزارات والجه���ات ف���ي المملك���ة؛ بهدف 
مناقش���ة بعض األمور المشتركة والوقوف 
التع���اون  م���د جس���ور  عل���ى س���بل وأط���ر 
بي���ن المؤسس���ة الوطنية لحقوق اإلنس���ان 

اللجن���ة  ناقش���ت  كم���ا  الجه���ات.   وتل���ك 
الملف الصحي المتعل���ق بالرعاية الصحية 

والخدم���ات المقدم���ة إلى مرضى الس���كلر 
من جانب الجهات المعنية.

أص���درت الوكي���ل المس���اعد للتعلي���م العال���ي والفني لطيف���ة البونوظ���ة تعميما 
بش���أن االس���تعاضة عن تكليف طلبة المدارس الحكومي���ة بالواجبات المنزلية 

بالتطبيقات العملية في الحصة الدراسية.

وأك���دت البونوظ���ة ف���ي تعمي���م حصل���ت 
“الباد” على نس���خة منه ض���رورة تضمين 
أنش���طة التقوي���م ضم���ن خط���ة التدري���س 
الفصلي���ة، وتوزيعها ف���ي خطط التدريس 
المدي���ر  ويتول���ى  اليومي���ة،  التكوين���ي 
المس���اعد والمعل���م األول، أو م���ن يفوضه 

مدير المدرسة، متابعة ذلك.
وش���ددت البونوظ���ة عل���ى ضرورة حس���ن 
إدارة زم���ن التعل���م واس���تثماره بما يحقق 
التعليمي���ة  للكفاي���ات  الطلب���ة  إتق���ان 
األساس���ية المعتم���دة، مع مراع���اة الفروق 
الفردي���ة والتماي���ز بين الطلب���ة، وتوظيف 
كراس���ة التدريبات والتمارين واألنش���طة، 
الدراس���ية،  الحص���ة  أثن���اء  وتصويبه���ا 

لع���اج  راجع���ة  تغذي���ة  وتقدي���م 
وتعزيز أداء الطالب في األنشطة 
التقويمي���ة وتوثيقه���ا ف���ي مل���ف 
أعماله ومتابعة أثرها، وأن تكون 
والتطبيق���ات  األنش���طة  طبيع���ة 
مص���ادر  حص���ص  ف���ي  العملي���ة 

التعلم، مكملة لما ورد أعاه.

وقالت البونوظة إن على  «
إدارات المدارس رفع 

تقارير دورية إلى اإلدارات 
التعليمية بهذا الشأن، 
وسوف تتولى الجهات 

المختصة بالوزارة المتابعة؛ للتأكد 
من التزام المدارس بالتطبيق.

جانب من اجتماع لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة 

“الحقوق” تس��تعرض المالحظات والمس��اعدات القانونية البونوظ��ة: تضمي��ن أنش��طة التقوي��م بالخط��ة الفصلي��ة

13 شكوى تتعلق بحق التعليم والصحة “التربية”: تعميم إللغاء الواجبات المنزلية

صورة ضوئية للتعميم الصادر عن الوكيل 

المساعد للتعليم العالي والفني

تطوير القوات المسلحة بنهج يواكب التحديات
القادس��ية” “س��رية  ل���  العس��كرية  العل��وم  دبل��وم  يس��لم  الع��ام  القائ��د 

ق���ام القائ���د الع���ام لق���وة دفاع البحرين المش���ير الركن الش���يخ خليف���ة بن أحم���د آل خليفة أمس 
بتس���ليم ش���هادات الدبلوم في العلوم العسكرية على خريجي الدفعة ال� 13 من مرشحي الضباط 

)سرية القادسية( بكلية عيسى العسكرية الملكية.

بع���زف س���ام  الش���هادات  وب���دأ حف���ل تس���ليم 
القائد العام لقوة الدفاع، وأداء التحية للمش���ير 
م���ن جان���ب الدورة المس���تجدة من المرش���حين 
الضب���اط )س���رية أحم���د الفات���ح(، تاه���ا خروج 
ال���دورة المس���تجدة ودخ���ول خريج���ي الدفعة 
الثالث���ة عش���رة م���ن مرش���حي الضب���اط )س���رية 
القادس���ية( إل���ى المي���دان، والت���ي يش���ارك فيها 
أشقاء من اإلمارات، الكويت، األردن، فلسطين، 
بتس���ليم  الع���ام  القائ���د  ق���ام  حي���ث  واليم���ن، 

الشهادات على الخريجين.
)س���رية  ف���ي خت���ام تخري���ج  المش���ير  وأع���رب 
القادس���ية( ع���ن ش���كره وتقدي���ره لعاه���ل الباد 
القائ���د األعل���ى صاح���ب الجال���ة المل���ك حم���د 
ب���ن عيس���ى آل خليف���ة عل���ى اهتمام���ه الكبي���ر 

والدائ���م بأبنائه الخريجين وبكل منتس���بي قوة 
الدف���اع، األم���ر الذي مك���ن هذه الق���وة من تبوؤ 
الموق���ع المنش���ود منه���ا كق���وة وطنية ش���امخة، 
وبجاهزي���ة قتالي���ة عالية المس���توى، وعلى أتم 
التأه���ب واالس���تعداد تح���ت مختل���ف الظروف 
المكانية والزمانية لحفظ حمى الوطن، وصون 
األم���ن، واالس���تقرار ف���ي المنطق���ة، وأثنى على 
المتابع���ة الحثيثة م���ن نائب جال���ة الملك ولي 
العهد صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن 
حم���د آل خليف���ة وذلك ل���كل ما من ش���أنه رفعة 
وتطوي���ر ق���وة دف���اع البحرين، وتفضل س���موه 
بتخريج )س���رية القادس���ية(، مؤك���دا أن تخريج 
ه���ذه الدفع���ة ُيجس���د اهتم���ام صاح���ب الجالة 
وتطوي���ر  لبن���اء  األعل���ى  القائ���د  الب���اد  عاه���ل 

قواتنا المس���لحة من خال نهج عسكري يرتكز 
عل���ى اس���تقراء متطلب���ات الحاض���ر وتحدي���ات 
المس���تقبل. كما أع���رب القائد الع���ام عن تقديره 
للجهود الطيبة التي يبذلها كافة منتس���بي كلية 
عيسى الملكية وما يضطلعون به من دور مميز 
في إعداد وتأهيل الضباط وتزويدهم بمختلف 

العل���وم والمع���ارف العس���كرية الت���ي تواكب كل 
المستجدات في المجال العسكري.

كم���ا س���لم وزي���ر ش���ؤون الدف���اع الل���واء الركن 
عب���دهللا النعيم���ي الش���هادات لخريج���ي الدفعة 
الضب���اط  مرش���حي  م���ن  والعش���رين  الثاني���ة 

الجامعيين.

وزير األشغال مستقبال رئيس مجلس بلدي الشماليةالقائد العام يسلم شهادة الدبلوم في العلوم العسكرية على أحد الخريجين

المنامة - بنا

تعزيز التعاون مع اإلمارات يحقق األهداف التنموية
وزي����ر ال��م��ال��ي��ة واالق���ت���ص���اد: ت��م��ي��ز ال��ع��اق��ات ب��ك��ل ال��م��س��ت��وي��ات

أشاد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بما وصلت 
إلي���ه عالق���ات مملك���ة البحرين ودول���ة اإلمارات العربي���ة المتحدة الش���قيقة من تميز 
على المس���تويات كافة، والتي أضحت مثاال يحتذى بما يرفدها من قاعدة صلبة من 
الروابط التاريخية في ظل ما تحظى به من اهتمام ورعاية من عاهل البالد صاحب 
الجالل���ة المل���ك حم���د بن عيس���ى آل خليف���ة، وأخي���ه رئيس دول���ة اإلم���ارات العربية 
المتحدة الش���قيقة صاحب الس���مو الش���يخ خليفة بن زايد آل نهيان، منوها بالتعاون 
القائم بين البلدين الش���قيقين في المجالين المالي واالقتصادي ومواصلة تعزيزه بما 

يعود بالنفع والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين.

ج���اء ذلك لدى اس���تقبال نائب حاكم دبي 
وزير المالية سمو الشيخ حمدان بن راشد 
آل مكتوم أمس وزي���ر المالية واالقتصاد 
الوطني الش���يخ س���لمان بن خليفة وذلك 
خ���ال الزي���ارة التي يق���وم بها إل���ى دولة 
الش���قيقة،  المتح���دة  العربي���ة  اإلم���ارات 
حيث رحب س���مو نائب حاك���م دبي وزير 
المالي���ة بزي���ارة وزي���ر المالي���ة واالقتصاد 
الوطن���ي، مش���يدا بعمق عاق���ات التعاون 

الثنائ���ي الت���ي تجم���ع البلدين والش���عبين 
الشقيقين.

وخال اللقاء، نوه وزير المالية واالقتصاد 
الوطن���ي بالتع���اون المال���ي واالقتص���ادي 
كم���ا  الش���قيقين،  البلدي���ن  بي���ن  المتمي���ز 
ت���م اس���تعراض مس���ارات التع���اون المالي 
البلدي���ن  بي���ن  الثنائ���ي  واالقتص���ادي 
يحق���ق  بم���ا  تعزي���زه  وس���بل  الش���قيقين 

األهداف التنموية للبلدين الشقيقين.

خليف���ة  ب���ن  س���لمان  الش���يخ  عق���د  كم���ا 
الدول���ة  وزي���ر  م���ع  اجتماع���ا  خليف���ة  آل 
للش���ؤون المالية بدولة اإلم���ارات العربية 
المتح���دة عبيد بن حميد الطاير تم خاله 

اس���تعراض س���بل تعزيز التع���اون الثنائي 
بم���ا يحق���ق تطلع���ات البلدين الش���قيقين، 
وبحث المواضيع ذات االهتمام المشترك 

وتحقيق الرؤى والتطلعات المشتركة.

وزير المالية واالقتصاد مستقبال سمو الشيخ حمدان بن راشد

المنامة - بنا

المنامة – وزارة األشغال

المنامة - وزارة الخارجية

قال وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام 
خل���ف أن تجرب���ة المجال���س أصبح���ت تش���كل فخ���را للبحرين على 
المس���توى الدول���ي، وذل���ك لما تش���كله من ش���راكة مهم���ة في صنع 
القرارات ورفع أولويات المشاريع والبرامج والخدمات التنموية.  

جاء ذلك خال اس���تقبال خلف، 
رئي���س مجل���س بلدي الش���مالية 
بحض���ور  الكوهج���ي،  أحم���د 
وكي���ل ش���ؤون البلدي���ات نبي���ل 
أب���و الفت���ح، ومدي���ر ع���ام بلدية 
الش���مالية لمياء الفضالة، وعدد 

من المسؤولين.  
رئي���س  م���ع  الوزي���ر  وناق���ش 
المجلس البلدي موضوع انتقال 
المجلس البل���دي في المحافظة 
الش���مالية إل���ى الموق���ع الجدي���د 
بمجمع الريف بمنطقة المالكية، 
وم���ا ينق���ص ه���ذا الموق���ع م���ن 

احتياجات ومتطلبات. 
وعبر وزير األش���غال عن حرص 
ف���ي  الدائ���م  وس���عيها  ال���وزارة 
متابعة تلك المقترحات وتوفير 

الحلول المناسبة لها. 
وف���ي نهاي���ة اللقاء ش���كر رئيس 
مجل���س بل���دي الش���مالية أحم���د 
الكوهجي وزارة األش���غال على 
القضاي���ا،  كل  بح���ل  اهتمامه���ا 
ف���ي  ال���وزارة  بجه���ود  مش���يدا 
تطوي���ر جميع المناط���ق والعمل 
عل���ى حلحل���ة المعوق���ات الت���ي 
تعوق تقدم المشاريع المتعطلة.

أدان���ت وزارة الخارجية الهجوم اإلرهابي الذي اس���تهدف مقر وزارة الخارجية بدولة 
ليبيا، والذي أس���فر عن مقتل وإصابة عدد من األش���خاص، معربة عن صادق التعازي 
والمواس���اة ألهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها الش���فاء العاجل لجميع المصابين جراء 

هذا العمل اإلرهابي. 
وتؤكد وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع دولة ليبيا الشقيقة ودعمها لكل ما 
يس���هم في ترس���يخ األمن واالس���تقرار فيها، ويضمن وحدة وسامة أراضيها، مجددة 
موق���ف مملك���ة البحرين الثابت الذي يرفض كل أن���واع التطرف واإلرهاب مهما كانت 

أسبابه ودوافعه.

مناقشة انتقال “الشمالي” لموقعه الجديد

البحرين تدين استهداف الخارجية الليبية

تعييـن عدد من رؤسـاء الجامعـات وإعفـاء آخريـن
ت���ح���وي���ل ط���ل���ب���ات االع����ت����م����اد األك�����ادي�����م�����ي إل������ى ال���ل���ج���ن���ة ال��م��خ��ت��ص��ة

ت���رأس وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي اجتماع المجلس 
الراب���ع واألربعي���ن، حي���ث ناق���ش المجل���س مذكرة األمان���ة العامة بش���أن أولوي���ات التعليم 
العال���ي ف���ي المرحلة القادم���ة، والمقترح تضمينها في برنامج عم���ل الحكومة للفترة )2019 
- 2022( بناًء على ما جاء في الملتقى الحكومي 2018 وورش عمل التطلعات المس���تقبلية 
له���ذا البرنام���ج، والمتضمنة مبادرة توظي���ف قطاع التعليم العالي والبح���ث العلمي لخدمة 
القطاع���ات األخ���رى، حي���ث واف���ق المجلس على م���ا جاء في ه���ذه المذكرة، وكّل���ف األمانة 

العامة بتنفيذ المقترحات والمهام التي وردت فيها.

األمان���ة  مذك���رة  عل���ى  المجل���س  واطل���ع 
العام���ة بش���أن المخالفة التنظيمي���ة المرتكبة 
بتوزيعه���ا  التطبيقي���ة،  العل���وم  جامع���ة  م���ن 
مطبوع���ات مخالف���ة تتع���ارض م���ع القان���ون 
ونظ���را  ل���ه،  المنف���ذة  والق���رارات  واللوائ���ح 
لجس���امة هذه المخالف���ة المرتكبة من جانب 
الجامعة، وبعد مناقش���ة إج���راءات التحقيق 
الت���ي اتخذته���ا بمعرفة األمانة العامة بش���أن 

المتسببين بارتكابها، قرر المجلس ما يلي:

تنبيه مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية 
عل���ى  الرقاب���ي  دوره  ممارس���ة  بتكثي���ف 
الجامع���ة؛ لتك���رار مخالفاته���ا، وبم���ا يضم���ن 
والق���رارات  واللوائ���ح  بالقواني���ن  التزامه���ا 

المنظمة للتعليم العالي.
الموافقة على الجزاءات التي اتخذتها لجنة 
التحقيق المش���ّكلة من جان���ب جامعة العلوم 

التطبيقية بحق المتسببين في الواقعة.
 اطل���ع المجل���س عل���ى مذكرة األمان���ة العامة 

بش���أن تنفيذها للقرار الخ���اص بالتعميم على 
مؤسس���ات التعلي���م العال���ي بالتق���دم بطلبات 
االعتم���اد األكاديم���ي المؤسس���ي، كم���ا أحيط 
المجلس علما بالطلبات المقدمة من عدد من 
مؤسس���ات التعليم العالي للحصول على هذا 
االعتم���اد، حي���ث ت���م تحويل الموض���وع إلى 
لجنة االعتم���اد األكاديمي التخاذ اإلجراءات 

المناسبة بشأن دراسة ملفات الجامعات التي 
ت���م فحصها، ورف���ع التوصيات إل���ى المجلس 
لغرض النظر في منح االعتماد من عدمه، مع 
مواصلة فحص بقية المؤسسات المستوفية 

طلباتها إلجراءات االعتماد.
وواف���ق المجل���س عل���ى طلب مجل���س أمناء 
الجامعة الملكية للبنات بش���أن استقالة مازن 

جمع���ة من منصب رئيس الجامعة، كما وافق 
عل���ى طل���ب مجلس أمن���اء الجامع���ة العربية 
المفتوح���ة بش���أن إعف���اء األس���تاذ الدكت���ور 
خلدون عبدالرزاق الرومي من منصبه كمدير 
لف���رع الجامع���ة العربي���ة المفتوح���ة بمملك���ة 

البحرين.
وفيم���ا يتعل���ق بطلب���ات ع���دد من مؤسس���ات 

التعلي���م العال���ي الخاصة بش���أن تعيين نواب 
لرؤساء المؤسسات، قرر المجلس:

ع���دم الموافق���ة عل���ى طل���ب جامع���ة المملكة 
بتعيي���ن المرش���ح م���ن جانبه���ا نائب���ا لرئي���س 
الجامع���ة للش���ؤون اإلداري���ة والمالي���ة؛ لعدم 

استيفائه الشروط الواجب توافرها.
الموافق���ة على طلب كلية البحرين الجامعية 
Geoffrey David Elliott نائب���ا  بتعيي���ن 
لرئيس الكلية للش���ئون األكاديمية واالعتماد 
األكاديمي لمدة 4 س���نوات اعتبارا من تاريخ 
الش���روط  الس���تيفائه  الق���رار؛  ه���ذا  ص���دور 

المنصوص عليها.
الجامع���ة  طل���ب  عل���ى  الموافق���ة 
 Keith Sharp البريطانية/ البحري���ن بتعيي���ن
نائبا لرئيس الجامعة لمدة 4 س���نوات اعتبارا 
م���ن تاري���خ ص���دور ه���ذا الق���رار؛ الس���تيفائه 

الشروط المنصوص عليها.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

جانب من االجتماع الرابع واألربعين لمجلس التعليم العالي

بدور المالكي



تطوير المنطقة الخدمية لمجمع 228 البسيتين مطلع 2019
تجاريا مللحللا  و14  سللوبللرمللاركللت  إنللشللاء  يشمل  الللمللشللروع  الللمللنللاعللي: 

ق���ال ممث���ل الدائرة األولى بالمح���رق البلدي وحي���د المناعي إن الثل���ث األول من العام 
القادم سيشهد بدء أعمال تأهيل منطقة الخدمات إلسكان مجمع 228 في البسيتين.

ولف���ت إل���ى أن لق���اًء جمعه���م بممث���ل ع���ن بنك 
اإلس���كان أكد لهم فيه عزم البنك طرح مشروع 
تأهي���ل المنطق���ة الواقع���ة على مس���احة 2430 

متًرا مربًعا لمناقصة عامة.

إنش���اء  ستش���مل  التطوي���ر  أعم���ال  أن  وبّي���ن 
س���وبرماركت على مس���احة ألف متر مربع و14 
���ا عل���ى مس���احة 600 مت���ر مرب���ع،  مح���اًّ تجاريًّ

إضافة لتوفير 60 موقًفا للسيارات.

وف���ي س���ياق آخ���ر، أفص���ح المناع���ي ع���ن أح���د 
أبرز مس���اعيه خال الفصل التش���ريعي الحالي 
والمتعل���ق بوض���ع الخطط والبرام���ج التي تعّزز 
بحرنة الوظائف في القطاع البلدي، واالستفادة 
م���ن الخبرات الوطني���ة والتعامل مع الش���ركات 

والشركات البحرينية في كافة القطاعات.
وعّب���ر ع���ن تفاؤل���ه بتش���كيلة المجل���س البل���دي 
الجديد، وما يمكن أن يقدمه لمحافظة المحرق 

من خدمات تنس���جم مع م���ا تتمتع به من موقع 
ومكانة راسخة في التاريخ. 

وأك���د أهمي���ة التواص���ل البناء م���ع األهالي ومد 
جس���ور التع���اون م���ع األجه���زة التنفيذي���ة، بم���ا 
يتماش���ى م���ع أه���داف مش���روع جال���ة المل���ك 
الرش���يدة  الحكوم���ة  وتوجه���ات  اإلصاح���ي، 
بقي���ادة رئيس ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

خريطة المشروع جانب من االجتماع مع ممثل بنك اإلسكان

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

الجفير - الخدمة المدنية

استقبلت رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة في مكتبها أمس وفدا من مركز الملك عبدالعزيز 
الثقافي العالمي “إثراء” بالمملكة العربية الس���عودية، بحضور كل من المديرة العامة للثقافة والفنون الش���يخة هال بنت محمد آل 
خليفة، ومدير إدارة المتاحف واآلثار بالهيئة الش���يخ خليفة بن أحمد آل خليفة.ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين الهيئة 

و”إثراء”، وتبادل الخبرات المتنوعة في مجال العمل الثقافي.

متان���ة  محم���د  بن���ت  م���ي  الش���يخة  وأك���دت 
العاق���ات الثقافي���ة بي���ن المملكتي���ن، مش���يدة 
برام���ج  ف���ي  الس���عودي  الثقاف���ي  بالحض���ور 
وأنش���طة الهيئة، والذي تحقق بفضل التواصل 
الفاع���ل بي���ن الهيئ���ة والعديد من المؤسس���ات 
الثقافي���ة الس���عودية. وقالت إن مرك���ز “إثراء” 
يعك���س جه���ود الس���عودية ف���ي تنمي���ة قط���اع 
الثقاف���ة وبناء جس���ور التواصل الحضاري بين 
المنطق���ة والعالم، موضحة أن التبادل الثقافي 
بين دول مجلس التعاون والعالم من ش���أنه أن 
يع���ّرف بالمقومات الثقافية للمنطقة ويس���اهم 

في عملية التنمية المستدامة.
وأك���د وفد “إثراء” أهمية تأس���يس تعاون بّناء 
بي���ن المرك���ز والهيئة، والذي من ش���أنه تحقيق 

منج���زات ثقافي���ة مش���تركة م���ا بي���ن البحرين 
والس���عودية. وأب���دى الوف���د اس���تعداد “إث���راء” 
البحرين���ي،  الثقاف���ي  الح���راك  ف���ي  للمش���اركة 

إضاف���ة إل���ى العم���ل عل���ى اس���تقبال األنش���طة 
الرواب���ط  يع���زز  بم���ا  البحريني���ة  الثقافي���ة 

التاريخية ما بين شعبي المملكتين.

أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد 
بأن���ه حرص���ا عل���ى س���ير الخدم���ات الصحي���ة 
بجودته���ا المعه���ودة وع���دم تأثر س���ير العملية 
التعليمية ومصلح���ة الطلبة، فقد تقرر تحديد 
30 يوني���و 2019 كآخر يوم لخروج الموظفين 
المقبولي���ن ببرنام���ج التقاع���د االختي���اري م���ن 
بالم���دارس  التعليمي���ة  الوظائ���ف  ش���اغلي 
واإلدارية المرتبطة بس���ير التدريس مباش���رة، 
في حين تم تحديد 31 أغسطس 2019 كآخر 

ي���وم عم���ل للموظفي���ن المقبولي���ن بالبرنام���ج 
م���ن ش���اغلي الوظائ���ف المتصل���ة بالخدم���ات 
الصحية بصورة مباش���رة في الك���وادر الطبية 

والتمريضية. 

يذكر أن ديوان الخدمة كان قد حدد  «
مسبقا تواريخ خروج باقي المقبولين 

ببرنامج التقاعد االختياري بالجهات 
الحكومية ليكون آخر يوم عمل لهم 

هو 31 يناير أو 28 فبراير 2019.

رئيس هيئة الثقافة واآلثار مستقبلة وفدا من مركز “إثراء”

مي بنت محمد تبحث سبل التعاون بين “الهيئة” و ”إثراء”

السعودية تشارك في الحراك الثقافي البحريني يوليو وسبتمبر تقاعد المعلمين والكوادر الطبية

رئيس ديوان الخدمة المدنية

كشفت مؤسس وصاحبة فكرة الحملة المجتمعية التطوعية “السمنة ال تليق بي” استشارية 
ط���ب العائل���ة كوثر العيد عن أملها وطموحها في أن تتبنى وزارة التربية والتعليم البرنامج 
الصحي للحملة، والذي يهدف إلى الحد من السمنة لدى طالب المدارس بمختلف المراحل، 
مؤكدة الجهود الكبيرة لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في س���بيل دعم واإلسهام في 
التنمي���ة البش���رية واالرتق���اء بالمنظومة التعليمي���ة التي ينضوي تحته���ا الطلبة وهم الجيل 

الذي نعول عليه في بناء وطننا البحرين ومستقبله المشرق. 

ج���اء ذلك في تصريحات لاستش���ارية العيد 
البحري���ن ضم���ن  تلفزي���ون  ف���ي  بع���د ح���وار 
برنام���ج “حديث اليوم” مس���اء أم���س، معربة 
التربي���ة  وزارت���ي  م���ع  بالتع���اون  أمله���ا  ع���ن 
أول  إلط���اق  لدعمه���ا  والصح���ة،  والتعلي���م 
فعالي���ة وطني���ة للحد من الس���منة بين طاب 
الم���دارس بالبحري���ن، بع���د أن تواصلت معها 
مدرس���تان حكوميت���ان، مدرس���ة الخوارزمي 
ومدرس���ة الح���د اإلعدادي���ة، لتطل���ق حملته���ا 
معه���م من���ذ األول من فبراير 2019 وتس���تمر 

حت���ى نهاي���ة أبري���ل م���ن الع���ام 2020، تحت 
عن���وان “مس���ابقة الراب���ح األكب���ر”، موضح���ة 
أن حملته���ا ت���م اإلعداد لها لتس���تهدف طاب 
الم���دارس بالمراح���ل االبتدائي���ة واإلعدادية 
وزارة  مظل���ة  تح���ت  المنضوي���ة  والثانوي���ة 
التربية، مبدية اس���تعداها ليمتد عمل الحملة 

إلى الطاب في المدارس الخاصة.

الفئات المستهدفة 

وأش���ارت العيد في تصريح���ات ل� “الباد” إلى 

أن الفئ���ات المس���تهدفة ف���ي الحمل���ة هم كل 
الط���اب الراغبي���ن ف���ي االنضمام بالمس���ابقة 
ويعان���ون م���ن زيادة وزن أو س���منة، وأعضاء 
الراغبي���ن  والتعليمي���ة  اإلداري���ة  الهيئتي���ن 
لانضم���ام بالمس���ابقة ويعان���ون زي���ادة وزن 
أو س���منة، بينما س���يتمكن أولي���اء األمور من 

حضور المحاور التوعوية فقط.

أهداف الحملة 

وش���ددت على أن أهداف المس���ابقة مكافحة 
الس���منة للوقاي���ة من اإلصاب���ة باإلمراض غير 
السارية أو التقليل من مضاعفاتها عن طريق 
الحفاظ على الوزن المثالي، وبالتالي تحقيق 
الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، 
وإنق���اص وزن المتس���ابقين تدريجيا بطريقة 
صحي���ة وتحت إش���راف متخصصين وضمن 
فري���ق عم���ل المدرس���ة، والحمل���ة المجتمعية 

المس���تهدفة  الفئ���ات  وتش���جيع  التطوعي���ة، 
على تبنى األنم���اط الصحية كالنمط الغذائي 
الصح���ي والرياض���ي اليومي���ة، والتكي���ف مع 
األم���ور النفس���ية الت���ي ت���ؤدي إل���ى الس���منة 

والتعامل معها.

 آلية العمل

وقال���ت “ت���م وض���ع برنام���ج توع���وي ش���امل 
ينفذ حس���ب الحاجة طوال 3 أش���هر بالخطة 
التش���غيلية للمتابعة وإرساله إلدارة المدرسة 
األكب���ر  الراب���ح  مس���ابقة  لمش���روع  المتبني���ة 
التابع���ة للحمل���ة، وإرس���ال البدائ���ل الصحي���ة 
الفئ���ات  عل���ى  لتطبيقه���ا  علمي���ًا  المدروس���ة 
المس���تهدفة لجمي���ع المراح���ل الدراس���ية، مع 
للوجب���ات  منوع���ة  قائم���ة  وج���ود  ماحظ���ة 
فق���ط  تكراره���ا  وباإلم���كان  ألس���بوعين 
للمرحلتي���ن اإلعدادي���ة والثانوي���ة وباإلمكان 

توزيعه���ا عل���ى الفئات المس���تهدفة، وإرس���ال 
اس���تمارة قياس كتلة الجس���م للفئ���ة العمرية 
الفئ���ات  واختي���ار  المدرس���ية،  للمرحل���ة 
المس���تهدفة م���ن اللجن���ة المنظمة للمس���ابقة 
بالمدرس���ة وأخذ موافقة ولي األمر لمشاركة 

الطاب. 
وبين���ت أن���ه س���يتم اختي���ار 3 فائزي���ن م���ن 
مس���ابقة الرابح األكبر بنهاية األش���هر الثاثة، 
واح���د م���ن فئ���ة الزي���ادة بال���وزن وواحد من 
فئ���ة الس���منة والفائ���ز ه���و أكثر ش���خص فقد 
م���ن محي���ط الخص���ر، وس���يقام حف���ل خت���ام 

المشروع بالمدرسة وتكريم الفائزين.
وكان المس���ح الوطن���ي األخي���ر ال���ذي أجرته 
وزارة الصح���ة، أش���ار إل���ى أن طلبة المدارس 
م���ن س���ن 13 - 15 س���نة ف���ي البحري���ن بلغت 
نس���بة زي���ادة ال���وزن والس���منة  لديهم 40 %، 

وبلغت نسبة الخمول البدني 23 %.

“السمنة ال تليق بي” تعد إلطالق “مسابقة الرابح األكبر”

الرفاع - بلدية الجنوبية

بدأت بلدية المنطقة الجنوبية بتنفيذ خطتها لموسم الشتاء بزراعة 300 ألف شتلة متنوعة من 
الزهور الموس���مية لتجميل مختلف الش���وارع الرئيس���ة ومدن المحافظة الجنوبية، إذ سيستمر 

العمل على مراحل حتى نهاية العام.
وفي هذا الش���أن، ذكرت رئيس���ة قس���م المتنزهات والحدائق آالء الش���مان أن الخطة س���تتميز 
بالتن���وع والتجدي���د ف���ي أنواع الزهور المس���تخدمة ف���ي تجميل المواقع؛ من أج���ل إضفاء بعد 
جمال���ي مختل���ف للش���وارع عن األع���وام الس���ابقة، مؤك���دًة أن البلدية تحرص عل���ى التنوع في 

المزروعات إلبراز الواجهة الحضارية والعمراني لشوارع ومناطق المحافظة.
وأوضحت أن قس���م المتنزهات والحدائق قام بتهيئة وتأهيل المس���احات التي س���يتم زراعتها 
بالزه���ور الموس���مية في وق���ت مبكر، وتحديدا منذ بداية أكتوبر 2018، وذلك بتس���ميد وضبط 

أنظمة الري، الفتًة إلى تنفيذ المشروع حسب الخطة.

300 ألف زهرة موسمية في “الجنوبية”

سن تشريعات لالرتقاء بالشباب والرياضة
الملكيللة التوجيهللات  لتنفيللذ  النللواب  مللع  للتعللاون  نسللعى  المؤيللد: 

أك����د وزي����ر ش����ؤون الش����باب والرياضة أيم����ن المؤي����د أهمية التع����اون وتوحي����د الجهود مع 
مجل����س الن����واب؛ من أجل العم����ل على تنفيذ توجيهات عاهل الب����الد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس����ى آل خليفة لس����ن تش����ريعات وقوانين جديدة تكون أكثر تطورا وتتماش����ى 
مع النقلة النوعية التي تش����هدها الحركة الرياضية كما جاء في الخطاب الس����امي لجاللته 
في افتتاح دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب.
وأش����ار إل����ى أن تفهم النواب دور الرياض����ة في االرتقاء بقطاعات كثي����رة ودعم االقتصاد 
الوطني والترويج للبحرين سيسهم في سن تشريعات جديدة تتوافق مع المرحلة المقبلة.

ج����اء ذلك ل����دى اس����تقباله عددا م����ن النواب 
الشباب. وفي اللقاء، بحث المؤيد مع النواب 
س����بل التع����اون المش����ترك م����ن أج����ل المضي 
قدم����ا في دعم الحركة الش����بابية والرياضية 
والسبل الكفيلة بسن تشريعات تكون داعمة 
وأساس����ا النطاقة الرياض����ة البحرينية نحو 

مزيد من التقدم.
وأشار إلى أن استقبال النواب يأتي في إطار 
التواصل مع الفعاليات الرسمية والحكومية، 
التي من شأنها بلورة أهداف وخطط الوزارة 

الرياضي����ة  الحرك����ة  وازده����ار  تطوي����ر  ف����ي 
والش����بابية بما يتوافق م����ع توجيهات رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة، ورؤية ولي العهد نائب 
القائ����د األعل����ى النائ����ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة.
م���ع  التع���اون  ال���وزارة عل���ى  وأك���د ح���رص 
مجل���س الن���واب ف���ي س���بيل تنفي���ذ برنامج 
اس���تجابة ال���ذي يحظ���ى باهتم���ام بال���غ من 

قبل ممث���ل جال���ة الملك لألعم���ال الخيرية 
وش���ؤون الش���باب رئي���س المجل���س األعلى 
للش���باب والرياضة رئيس اللجن���ة األولمبية 
البحريني���ة س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حمد آل 

خليفة.
بدوره����م، أثن����ى الن����واب عل����ى جه����ود س����مو 

الش����يخ ناصر بن حم����د الواضحة في تطوير 
الرياضة البحرينية، وتعزيز المكتسبات التي 
تحّققت له����ا في األعوام األخيرة، مش����يدين 
بحرص الوزير على االلتقاء بالنواب، مبينين 
أن المرحلة المقبلة ستش����هد نقلة نوعية في 

تشريعات الرياضة والشباب.

مستقبال عددا من النواب الشباب

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

المنامة - بنا

اس���تقبل وزي���ر ش���ؤون اإلع���ام رئي���س مجل���س أمن���اء معه���د البحري���ن للتنمية 
السياس���ية عل���ي الرميح���ي في مكتب���ه أمس اإلعامي يوس���ف إس���ماعيل الذي 
أهداه نسخة من كتابه بعنوان: “زايد والبحرين”، الذي دشن تزامًنا مع االحتفال 
بمئوية صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )طيب هللا ثراه( مؤسس 
دول���ة اإلم���ارات العربي���ة المتحدة الش���قيقة، معربا عن تقدي���ره لجهود اإلعامي 
والباحث البحريني يوس���ف محمد في إعداد وتوثيق الكتاب والذي يس���تعرض 

باألحداث والصور التاريخية العاقات األخوية الوثيقة والمتنامية.

الرميحي يتسلم نسخة من “زايد والبحرين”

06local@albiladpress.com
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بدور المالكي من المنامة

سيد علي المحافظة

انتهاء إجراءات التقاعد االختياري وفق الخطة الزمنية

أك���دت الهيئ���ة العام���ة للتأمي���ن االجتماع���ي اس���تامها جمي���ع قوائ���م 
المقبولي���ن ف���ي برنامج التقاع���د االختياري، وذلك إلتم���ام اإلجراءات 
النهائي���ة إلنه���اء خدماته���م وتس���وية مس���تحقاتهم التقاعدي���ة، وف���ق 
الخط���ة الزمني���ة لبرنام���ج التقاع���د االختي���اري ومس���ؤوليات الجهات 
الحكومية. وقامت الهيئة فور اس���تام القوائم بمراجعة بيانات كافة 
المقبولي���ن في البرنامج، وش���كلت فرق عمل تتولى متابعة اس���تكمال 
إجراءات خروج المقبولين من المتقدمين للبرنامج إلى التقاعد وفق 

خط���ة عمل معدة لتنفيذ البرنامج، وعليه تمت مخاطبة جهات العمل 
لتوفي���ر البيانات المطلوبة من جانبها خ���ال الوقت المحدد، متضمنًة 
طلبات ش���راء الخدمة االفتراضي���ة للراغبين من الموظفين المقبولين 
)المس���توفين للش���روط( ونم���اذج انته���اء الخدمة، وذل���ك لانتهاء من 

تنفيذ البرنامج في الوقت المحدد.
وتؤك���د الهيئة العامة للتأمين االجتماعي اس���تعدادها التام على كافة 
األصع���دة للتع���اون م���ع جميع جه���ات العم���ل التي يجب عليه���ا توفير 

المتطلبات خال التاريخ المعتمد لذلك، وفق الخطة الزمنية.

المنامة - الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

البدء في زارعة الشتالت في عدد من الشوارع الحيوية بالمحافظة الجنوبية

العيد لـ “البالد”: 
أطمح لدعم 

“التربية” و ”الصحة” 
للقضاء على السمنة

كوثر العيد
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الضريب��ة آلي��ات  لمراجع��ة  الملكي��ة  بالتوجيه��ات  نيابي��ة  إش��ادة 
في مس���تهل الجلس���ة وافق مجلس النواب باإلجماع على إصدار بيان باس���م المجلس يش���يد 
بالتوجيهات الملكية الس���امية لألجهزة التنفيذية المختصة إلى مراجعة آليات تطبيق القيمة 
الُمضاف���ة ف���ي الفترة التجريبية النطالقها، حيث أكد النواب أن التوجيهات الملكية الس���امية 

تحتم على ممثلي الشعب القيام بالبدور الرقابي المناط بهم. وفيما يأتي نص البيان:

الت���ام  التأيي���د  عل���ى  الن���واب  أجم���ع مجل���س 
واإلش���ادة البالغ���ة بالتوجيه���ات الس���امية من 
عاه���ل البالد صاح���ب الجاللة المل���ك حمد بن 
عيسى آل خليفة لألجهزة التنفيذية المختصة 
إلى مراجعة آليات تطبيق القيمة الُمضافة في 
الفت���رة التجريبية النطالقها. وأعرب المجلس 
ع���ن دعم���ه المطلق لتأكي���د جالل���ة الملك على 
ض���رورة مراع���اة احتياج���ات المواطني���ن من 
عل���ى  تحصيله���ا  وع���دم  االعف���اءات  خ���الل 
الس���لع والخدمات األساس���ية الت���ي تؤثر على 
أن  إل���ى  المجل���س  ويش���ير  المواط���ن.  دخ���ل 

ممثلي الش���عب سيس���تخدمون كافة أدواتهم 
الدس���تورية للرقابة عل���ى تطبيق هذا القانون، 
وفي إطار ال يؤثر على دخل المواطن وحماية 
إيرادات الوطن، مشددا المجلس على ضرورة 
إيجاد الطرق الدستورية المناسبة التي تجنب 
المواط���ن التأث���ر بتطبي���ق “القيم���ة المضافة”؛ 
نظ���را للظ���روف المعيش���ية واالقتصادية التي 
تمر به���ا البالد. ويؤكد المجل���س أن توجيهات 
جالل���ة العاهل لألجه���زة التنفيذية تحتم على 
ممثلي الش���عب القيام بال���دور المناط بهم في 
الرقاب���ة النيابية التي تحف���ظ للمواطن الحياة 

الوطني���ة  المس���ؤولية  منطل���ق  م���ن  الكريم���ة 
والدس���تورية ف���ي الحف���اظ عل���ى مكتس���بات 

المواطني���ن، وع���دم المس���اس به���ا تح���ت أي 
ظرف من الظروف.

“ضرب” نيابي بالمجلس السابق... وضريبته
ال����ب����رل����م����ان ي���ط���ال���ب ب���ت���أج���ي���ل “ال����م����ض����اف����ة” ع���ام���ا

واف���ق مجل���س الن���واب على رف���ع االقت���راح برغبة المقدم بصفة االس���تعجال بش���أن 
تأجي���ل تطبيق ضريب���ة القيمة المضافة لمدة عام واحد إل���ى الحكومة، والمقدم من 
كل من: النائب باس���م المالكي، النائب زينب عبداألمير، النائب محمد عيس���ى، النائب 

خالد بوعنق، والنائب إبراهيم النفيعي.

وق���ال النائ���ب خالد بوعن���ق “إن قانون ضريبة 
القيم���ة المضافة تم الموافق���ة عليه من جانب 
نواب المجلس السابق من دون دراسة مؤثراته 
والنتائ���ج المبني���ة علي���ه”. وأوضح المستش���ار 
القانون���ي أن االقت���راح مس���توٍف لإلج���راءات 
المنص���وص عليها في الالئحة الداخلية، ولكن 
م���ن الناحي���ة الموضوعي���ة مخالف للدس���تور، 

حي���ث إن القان���ون ال يتم إيقاف���ه إالّ من خالل 
أداة تس���اويه، وبالتال���ي ال يج���وز أن يتضم���ن 
االقت���راح برغبة مخالفة للدس���تور أو القانون. 
وبي���ن النائب محمد عيس���ى أن طلب التأجيل 
لعّدة أس���باب، من أبرزها أن الموضوع يحتاج 
مزي���دا م���ن التوعي���ة، وه���ذا ل���م يحص���ل ف���ي 

ضريبة القيمة المضافة.
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ن����وه النائ����ب فاض����ل الس����واد إل����ى ضرورة 
وقف قرار من����ع مراكب الصيد )البوانيش( 
م����ن اإلبح����ار وصي����د الروبيان لما يش����ّكله 
بحريني����ة  عائل����ة   450 عل����ى  خط����ر  م����ن 
يعتم����د مصدر رزقها على صي����د الروبيان، 
وأن اله����دف من االقتراح ه����و وقف القرار 
الحكوم����ي لما له من ضرورة س����ببت أزمة 

مادية على تلك العائالت.

الش����ورى  مجلس����ي  ش����ؤون  وزي����ر  أك����د 
والن����واب غانم البوعينين في مداخلته أن 
إيقاف قرار منع مراكب الصيد )البوانيش( 
م����ن اإلبح����ار وصي����د الروبي����ان تنظيم����ي 
بح����ت، وال يمن����ع صي����د الروبي����ان، وإنم����ا 
يحظ����ر فق����ط طريق����ة الصيد بش����باك الجّر 
القاعية، والذي يس����مى ب� “الكراف”، مشيرا 

إلى أن هذه الطريقة مّدمرة للبيئة.

450 عائلة متضررة من منع صيد الروبيان

المعت���ذران ع���ن الجلس���ة الثالثة بدور 
االنعقاد األول ببرلمان 2018:

- النائب عادل العسومي.
- النائب عبدهللا الذوادي.

المعتذران 
عن الجلسة

تغطية الجلسة: مروة خميس

تصوير: خليل إبراهيم

اللجنة المتنافسون الفائز بالرئاسة
المتنافسون 

والفائزون 
برئاسة     

اللجان النيابية

للجنة الشؤون التشريعية والقانونية هشام العشيري ويوسف  زينل هشام العشيري

لجنة الشؤون المالية واالقتصادية علي اسحاقي )تزكية( علي اسحاقي 

للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني محمد البوعينين  محمد البوعينين )تزكية(

لجنة الخدمات عمار قمبر وأحمد األنصاري عمار قمبر

لجنة المرافق العامة والبيئة عبدالرزاق حطاب وفاطمة القطري عبد الرزاق حطاب

أقر مجلس النواب رفع االقتراح برغبة بصفة االستعجال إلى الحكومة بشأن إيقاف قرار منع 
مراك���ب الصي���د )البواني���ش( من اإلبحار وصيد الروبي���ان، والمقدم من: النائب فاضل الس���واد، 

النائب هشام العشيري، النائب علي إسحاقي، النائب غازي آل رحمة، والنائب عمار عباس.

 وأش���ار النائب هاش���م العش���يري إلى أنه ليس 
ضد قرار من���ع الكراف وحماية البيئة البحرية، 
إال أن اإلض���رار بتل���ك البيئة ليس فقط بس���بب 

الصيد، بل الدفان والتعدي على البحر.
وأض���اف: هن���اك قول ب���أن صيد الروبي���ان يتم 
ف���ي األماكن الطينية وال يضّر بالبيئة البحرية، 
إذ إنن���ا اليوم أمام واق���ع خطير مفاده أن هناك 

مئ���ات األس���ر الت���ي أصبح���ت بال مص���در رزق، 
إنس���انية وتحت���اج حل���وال عاجل���ة،  فالمس���ألة 

كالتعويض مثال على األقل.
وق���ال: “يج���ب أن تمن���ح الحكوم���ة الصيادين 
مهل���ة لتعدي���ل أوضاعهم بعدما نف���ذت قرارها 
فورا، فيما أن الحكوم���ة أعطت بائعي الخمور 

في الفنادق مهلة لتصحيح أوضاعهم”.

رفض وزير ش���ؤون مجلس���ي الش���ورى والنواب غان���م البوعينين طل���ب النواب بفتح 
النق���اش أم���ام جمي���ع الن���واب الراغبي���ن ف���ي ال���كالم بش���أن موض���وع ضريب���ة القيمة 

المضافة.

وأشار إلى أن ذلك يعني مناقشة عامة ويجب 
تقدي���م طل���ب مس���بق بش���أنها، وأن المناقش���ة 
العام���ة له���ا أصوله���ا وضوابطها، الفًت���ا إلى أنه 
إذا تم اإلصرار على فتح الباب أمام المناقش���ة 
المقت���رح  تأجي���ل  فس���يتم  للن���واب،  العام���ة 
لم���دة  المضاف���ة  الضريب���ة  ح���ول  المس���تعجل 
أسبوع، وفي هذه الحالة فإن الطلب يجب أن 

يجاب عليه دستورًيا.
ولم يس���تطيع البوعينين إكمال بقية مداخلته؛ 
بس���بب كث���رة المتحدثي���ن بأص���وات عالية من 
النواب، مما اس���تدعى غضب الرئيس “هذا مو 
أس���لوب يا جماعة، وال ينفع هللون لو سمحتوا 
ه���دوء ما يصير نقاش عام ه���ذا ليس اجتماع 

عام”.

الروبي��ان صي��د  م��ن  البواني��ش  من��ع  ق��رار  الرئيس��ة ردا عل��ى عاصفة نيابية: “مو أس��لوب يا جماعة”لوق��ف 

درس قانـونـي للـنـواب المستـجـديـنالعشيري: الدفان و“الكراف” عدّوا البحر

اللجنة الخارجية

لجنة المرافق العامة 

اللجنة التشريعية 

لجنة الخدمات



العلي���ا  االس���تئناف  محكم���ة  أي���دت 
الجنائي���ة األول���ى إدان���ة مته���م بجلب 
المؤث���ر العقل���ي “الش���بو” عب���ر المطار، 
بعدم���ا تم تجنيده من جانب ش���خص 
إيران���ي، إذ ح���اول تهري���ب كيلوجرام 
من “الش���بو” ت���م إخفاؤها في كرس���ي 
كهربائي متحرك؛ وذلك بس���جنه لمدة 
مبل���غ  بتغريم���ه  وأم���رت  س���نوات،   5
3000 دينار وبمص���ادرة المضبوطات.

وتتحص���ل التفاصي���ل ف���ي أن معلوم���ات 
كانت قد وردت إلدارة مكافحة المخدرات 
عن المس���تأنف، مفادها ب���أن بحوزته كمية 
من المواد المخدرة، وسيصل المملكة عبر 
مط���ار البحري���ن الدولي، وبمج���رد وصوله 
ت���م تحويل���ه للمس���ار األحم���ر للتدقيق في 
عملية تفتيش���ه، وعثر بحوزته مادة سائلة 
يعتقد أنها مادة الش���بو المؤثر عقليا، وبلغ 

وزن الكمية المضبوطة 1081 غراما.

رفض استئناف 
مسجون جلب 

“الشبو”
تخفيــف عقوبـــة شـــاب إلى لمؤبـــد

إره�����اب�����ي�����ة واق��������ع��������ة   17 ق��������راب��������ة  ارت������ك������ب������ت  ج�����م�����اع�����ت�����ه 

خفف���ت محكم���ة االس���تئناف العليا الجنائي���ة األولى، عقوبة ش���اب محكوم باإلع���دام في قضية 
ة ارتكب أعضاؤه���ا أكثر من 16 واقعة إرهابية،  تأس���يس جماع���ة إرهابية خطيرة بمنطقة القريَّ
منه���ا إح���داث تفجي���رات وإط���الق أعي���رة ناري���ة والش���روع في قتل ش���رطي، فضال ع���ن تصنيع 
العبوات المتفجرة وحيازة سالح كالشينكوف وذخيرته، واكتفت بمعاقبته بالسجن المؤبد عما 

أسند إليه، في حين لم يستأنف آخَرين محكوم عليهما باإلعدام كونهما هاربين خارج البالد.

 13 عقوب���ات  بتأيي���د  المحكم���ة  قض���ت  فيم���ا 
مس���تأنفا آخري���ن من أص���ل 17 متهم���ا، مدانين 
ف���ي القضية بعقوبات تراوحت ما بين الس���جن 

10 سنوات والمؤبد.
كما ألزمت المحكمة اثنين من المدانين بالسجن 
15 عام���ا بأن يدفعا قيمة تلفيات مركبة مدرعة 
تابع���ة ل���وزارة الداخلي���ة، أطلق���ا عليه���ا طلقات 
شوزن، والبالغ قدرها 1541 دينارا و350 فلسا، 

فضال عن األمر بمصادرة جميع المضبوطات.
وج���اء في حكم المحكم���ة أن المتهمين ارتكبوا 
الكثي���ر م���ن الوقائع ف���ي أوق���ات متفرقة خالل 

الع���ام 2014، بلغ���ت قرابة 17 واقع���ة، من بينها 
وقائ���ع تفجي���ر واس���تخدام أس���لحة ناري���ة ضد 
أف���راد الش���رطة، فض���ال ع���ن تصني���ع العب���وات 
ف���ي  والمش���اركة  الصن���ع،  محلي���ة  المتفج���رة 
أعم���ال التجمهر لإلخالل باألم���ن، وتصوير تلك 
العمليات وبثها عبر مواقع التواصل االجتماعي 
المختلف���ة، وكله���ا مثبت���ة ف���ي اتهام���ات النيابة 
العام���ة المس���ندة للمتهمي���ن والت���ي ثبتت بحق 

المتهمين.
اإلرهابي���ة  الجرائ���م  نياب���ة  رئي���س  أن  يذك���ر 
المحامي العام أحم���د الحمادي صرح في وقت 

س���ابق، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة 
17 متهم���ا ف���ي قضي���ة  أص���درت حكم���ا عل���ى 
تفجي���رات منطقة القرية بالمحافظة الش���مالية، 
بالحكم بإجماع اآلراء على 3 متهمين باإلعدام، 
المؤب���د  بالس���جن  متهمي���ن   4 عل���ى  والحك���م 
والحكم على 8 متهمين بالس���جن لمدة 15 سنة 

والحكم على متهَمين بالسجن لمدة 10 سنوات 
وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وأض���اف أن تفاصي���ل الوقائ���ع تع���ود إل���ى قيام 
المتهمين بتش���كيل خلية إرهابية خطيرة تقوم 
بصناعة العبوات المتفجرة واألس���لحة المحلية 
الصنع ويس���تخدمونها ضد رجال الش���رطة في 
أعم���ال إرهابي���ة بالمحافظة الش���مالية، إذ تعمل 
تل���ك المجموعة على تصنيع العبوات المتفجرة 
واألس���لحة محلية الصنع من أجل اس���تخدامها 
ض���د رجال األم���ن؛ بهدف إح���داث أكبر قدر من 
الخس���ائر البش���رية والمادي���ة وإذاع���ة الفوضى 
والرع���ب بي���ن المواطني���ن والمقيمي���ن؛ لغ���رض 
تعطيل رجال األمن من أدائهم واجبهم بحماية 

المجتمع والمحافظة على السلم واألمن العام.
وثب���ت ب���أن المته���م الثالث “المس���تأنف” هو من 
يتول���ى قي���ادة المجموع���ة اإلرهابي���ة ويتلق���ى 
الدعم من المتهمان األول والثاني والمتواجدين 
خ���ارج الب���الد، وثب���ت ب���أن المتهم���ون ارتكب���وا 

التفجي���رات اإلرهابية بمنطق���ة القرّية مما أدت 
تلك التفجيرات إلى إصابات برجال األمن العام، 
فت���م القبض عل���ى عدد م���ن المتهمين، وأرش���د 
المته���م الثالث إل���ى أماكن تخزي���ن المتفجرات 
وأس���لحة محلية الصنع وأدوات تس���تخدم في 
صناع���ة المتفجرات، وتم العث���ور بمنزل المتهم 
14 على أس���لحة محلية الصنع، وأرش���د المتهم 
13 ع���ن المتفج���رات كذلك، وأرش���د المتهم 15 

على سالح كالشينكوف ومخزن. 
واس���تندت النياب���ة العام���ة ف���ي التدلي���ل عل���ى 
ثب���وت الجريم���ة في حقه���م إلى األدل���ة القولية 
منها ش���هود اإلثبات واألدلة الفني���ة منها تقارير 
إدارة األدل���ة الجنائي���ة، فت���م إحال���ة المتهم���ون 
إل���ى المحكم���ة الكبرى الجنائية الخامس���ة، وتم 
ت���داول القضي���ة بجلس���ات المحكم���ة بحض���ور 
محامي المتهمي���ن ومكنتهم من الدفاع وإبداء 
الدف���وع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات 

القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.

تغريم رئيس تحرير “الوطن” بدال من الحبس
1000 دين���ار عقوب����ة الس���ب والق����ذف ف�ي قضي����ة ع����زل بوهن����دي

قضت محكمة االس���تئناف العليا الجنائية بتعديل عقوبة الحبس المس���تبدلة بالعمل في خدمة المجتمع واالكتفاء بتغريم رئيس تحرير صحيفة “الوطن” يوس���ف 
البنخلي���ل مبل���غ 1000 دين���ار ف���ي الدع���وى المرفوع���ة ضده من النائب الس���ابق أنس بوهن���دي، والذي يتهمه فيها بالس���ب والق���ذف علنا، بعدما نش���ر في الصحيفة 

المذكورة خبرا مفاده شكر أهالي سادسة الجنوبية وزير العدل بعد عزل النائب بوهندي عن إمامة أحد المساجد.

وكان���ت محكم���ة أول درج���ة ارت���أت 
القضاء بوقف تنفيذ العقوبة السالبة 
للحرية واستبدالها وفقا للقانون رقم 
العقوب���ات  بش���أن   2017 لس���نة   )18(

والتدابير البديلة إلى عقوبة يدوية.
وقال���ت المحكمة في أس���باب حكمها 
إن الصحاف���ة تع���د ص���ورة م���ن صور 
حري���ة ال���رأي والتعبي���ر الجماهيري���ة 
وقادرة عل���ى إيصال صوت المواطن 
والس���لطة، إال أن هن���اك م���ن الجرائم 
تل���ك  نش���ر  خ���الل  م���ن  تق���ع  الت���ي 
واألخب���ار،  األنب���اء  أو  المعلوم���ات 
وأن المش���رع ق���رر عقوبة للنش���ر غير 

المش���روع بس���بب الضرر االجتماعي 
الذي يترتب على الجريمة الصحفية.
يعتب���ر  التحري���ر  رئي���س  أن  وبين���ت 
مس���ؤوال عن تلك الجريمة في قانون 
تنظي���م الصحافة والنش���ر في مملكة 
البحرين؛ بوصفه فاعال أصليا بالرغم 
من عدم مس���اهمته في عمل النش���ر، 
ومس���ؤوليته هنا مفترضة ال تتطلب 
قص���دا جنائي���ا خ���اص، أي ال يتطلب 
القان���ون إثبات علمه أو إحاطته فعال 
بما نش���ر في جريدته، كما ال يستطيع 
نف���ي المس���ؤولية عنه وإثب���ات غيابه 
وق���ت النش���ر أو أن���ه أوكل غي���ره في 

القيام بهذا العمل أو لم يراقب صدور 
جميع المقاالت.

البنخلي���ل  دف���ع  أن  إل���ى  وأش���ارت 
باإلخ���الل بح���ق الدف���اع عل���ى دفع���ه 
بع���دم دس���تورية ن���ص المادتي���ن 72 
و74 م���ن قان���ون تنظي���م الصحاف���ة 
لمخالفتهم���ا  والنش���ر  والطباع���ة 
المس���تأنف  الحك���م  ب���أن  الدس���تور، 
تكف���ل بال���رد علي���ه ب���رد س���ائغ تؤيده 
مف���اد  أن  المحكم���ة، وتضي���ف  ه���ذه 
ن���ص المادة 18 من المرس���وم بقانون 
المحكم���ة  بإنش���اء   2002 لس���نة   27
الموض���وع  محكم���ة  أن  الدس���تورية 

هي وحده���ا المختصة بتقدير جدية 
الدفع بعدم الدستورية.

وتابع���ت، أنه���ا ت���رى ع���دم جدية هذا 
أم���ران:  الجدي���ة  من���اط  ألن  الدف���ع؛ 
أولهم���ا أن يك���ون الدف���ع مؤث���را على 
الفص���ل ف���ي الدع���وى الموضوعي���ة، 
وثانيهما أن يؤدي الدفع إلى تشكيك 
القاضي ح���ول دس���تورية القانون أو 
الم���واد المطعون عليه���ا، وهما أمران 
ل���م يتحقق���ا ف���ي الدع���وى، وم���ن ثم 
تنته���ي المحكم���ة إل���ى ع���دم جدي���ة 
الدف���ع دس���تورية المادتي���ن س���الفتي 

البيان.

المنامة - وزارة الداخلية

أعل���ن مدير ع���ام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية أن ش���رطة 
مكافح���ة المخ���درات تمكن���ت م���ن القبض عل���ى امرأة تحمل جنس���ية 
أجنبي���ة، وبحوزته���ا كمي���ة م���ن م���ادة الش���بو المخ���درة، تق���در قيمتها 

السوقية بنحو 13 ألف دينار.

وأوض���ح أن التحري���ات األولي���ة 
المش���تبه  حي���ازة  إل���ى  أش���ارت 
بغ���رض  مخ���درة  م���واد  به���ا، 
اإلتج���ار والتعاطي، وبع���د تأكيد 
المعلوم���ات وجمع األدلة الالزمة، 
البح���ث  أعم���ال  مباش���رة  ت���م 
والتح���ري، والت���ي أس���فرت ع���ن 
تحدي���د هويتها، والقب���ض عليها، 

منوه���ا إلى أنه بتفتيش مس���كنها 
ت���م العثور على الم���واد المخدرة، 
م���ن  مالي���ة  مبال���غ  إل���ى  إضاف���ة 

عمالت مختلفة.
وأش���ار إلى أنه ت���م تحريز المواد 
المضبوط���ة، واتخ���اذ اإلجراءات 
القانوني���ة كاف���ة تمهي���دا إلحال���ة 

القضية إلى النيابة العامة.

أجنبية تحوز “شبو” بـ 13 ألفا
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عباس إبراهيم

محرر الشؤون الملحية

رفضت محكمة االس���تئناف العليا الجنائية األولى اس���تئنافات 26 مدانا من أصل 32 متهما بقتل الش���رطي “وجدي صالح” وإصابة 
آخري���ن ش���رطة ومدنيي���ن في تفجيرين وقع���ا بالقرب من مجم���ع “الكونتري مول” بمنطق���ة أبوصيبع، وأيدت بإجم���اع اآلراء الحكم 

بإعدام أحد المستأنفين، مع األمر بإسقاط الجنسية البحرينية عنه.

كما أيدت معاقبة 13 مس���تأنفا بالسجن المؤبد، 
وبس���جن 8 مدانين لمدة 15 عاما، كما س���جنت 
ش���ابين لمدة 5 س���نوات، وحبست اثنين آخرين 

لمدة 3 سنوات؛ نظرا لصغر سنهما.
وأسقطت المحكمة الجنسية البحرينية عن 24 
مدان���ا باإلضافة للمحك���وم باإلعدام، كما ألزمت 
22 مس���تأنفا بالتضام���ن فيما بينه���م، بدفع مبلغ 
التلفي���ات بدوري���ة  690 دين���ارا قيم���ه  وق���دره 
الش���رطة المتض���ررة بالواقع���ة، وك���ذا بإلزامه���م 
متضامني���ن بدف���ع مبل���غ وق���دره 2094 دين���ارا 
و200 فل���س قيمة تلفيات س���يارتين مملوكتين 
ألف���راد مدنيي���ن كانوا م���ن المارة على الش���ارع 

لحظ���ة حص���ول التفجيري���ن، فض���ال ع���ن األمر 
بمصادرة المضبوطات.

فيم���ا برأت محكم���ة أول درج���ة 6 متهمين مما 
أس���ند إليه���م بجمي���ع االتهام���ات، وب���ررت ذل���ك 
بع���دم القب���ض على أي���ا منه���م بموق���ع الجريمة 

وبعدم كفاية األدلة ضدهم.
واقع���ة  أن  درج���ة  أول  محكم���ة  وأوضح���ت 
الدعوى تتحصل في قي���ام المتهمين من األول 
وحتى الرابع، فيما بينهم بإنشاء وإدارة جماعة 
إرهابية؛ بهدف القيام بأعمال إرهابية وإحداث 

تفجيرات واستهداف أفراد الشرطة وقتلهم.
األوائ���ل  األربع���ة  المتهمي���ن  أن  إل���ى  ولفت���ت 

اتفق���وا على القي���ام بواقعة تفجير الس���تهداف 
رج���ال األمن وقتلهم، وأع���د المحكوم باإلعدام 
-المته���م -3 له���ذا الغ���رض عبوتي���ن متفجرتين 
وقام���وا بزرعهم���ا بمقرب���ة م���ن بعضهم���ا البعض 
عن���د الحواج���ز األمنية بالقرب م���ن مركز تجمع 

الدوريات األمنية بمنطقة أبوصيبع.
واتف���ق األربع���ة األوائ���ل م���ع المتهمي���ن م���ن  5 
وحت���ى 22 و28 و29 و30 عل���ى قي���ام بعضه���م 
بعملي���ة المراقب���ة، وقي���ام اآلخري���ن بالتجمه���ر 
إلثارة رجال األمن واستدراجهم إلى مكان زرع 
العبوتي���ن المتفجرتي���ن، وبالفع���ل تجمع���وا في 
مس���اء يوم الواقع���ة عند مدخل منطق���ة كرانة 

بالق���رب من مجمع “الكونتري مول”، وتم تزويد 
6 متهمي���ن وكذلك المتهم الحدث بهواتف نقالة 

للقيام بعمليه المراقبة.
وتجمه���ر باق���ي المتهمي���ن حاملي���ن زجاج���ات 
المولوت���وف وم���ا أع���دوه م���ن أدوات وأغلق���وا 
الطريق وإثارة أعمال الش���غب الستدراج رجال 
األمن، وتحقق ما س���عوا إلي���ه، وأبلغ أحد أفراد 
المراقب���ة المتهم األول بقدومهم واالقتراب من 
م���كان زرع العبوات المتفج���رة، ففجر المتهمان 
األول والثال���ث العبوتي���ن عن بعد، مما نتج عنه 
مقتل الش���رطي وجدي صالح محس���ن من قوة 
ش���رطة حفظ النظ���ام، وإصابة المجن���ي عليهم 
اآلخري���ن، فض���ال عن ح���دوث أض���رار بعدد من 
الس���يارات. وفصلت المحكمة اعترافات المتهم 
األول، وال���ذي قرر بتحقيقات النيابة العامة من 
أنه قبل حص���ول الواقعة بعدة أيام، وبناء على 
اتف���اق تم بينه وبي���ن المتهم الراب���ع، تقابلوا مع 

المتهمين 2 و3 بإحدى المزارع، وحينها أخبرهم 
المته���م 3 بأن���ه س���وف يتم تفجي���ر عبوتين في 
“الديرة”، عن طريق جماعة سرايا المختار، وأنه 
س���وف يتس���لم مبلغ من المال، وقبل انصرافهم 
ق���ام بإعط���اء المتهمي���ن األول والثاني مبلغ 50 

كمقدم للقيام بهذه الواقعة.
وأضاف���ت أن���ه وبع���د أي���ام ع���دة طل���ب المته���م 
الراب���ع من المته���م األول مقابلته خلف “البراحة 
الجنوبي���ة”، فتوجه إليه وكان كل من المتهمين 
3 و4 و6 متواجدين، واس���تقلوا س���يارة المتهم 
6، وتوجه���وا إلى إحدى الغرف القديمة بمنطقه 
حقيبتي���ن  وأحض���روا  القدي���م،  كران���ة  بن���در 
س���وداوين، كان بكل منهما قنبلة متفجرة، وتم 
وضعهم���ا في الس���يارة، ثم توجه���وا إلى مزرعة 

أخرى بمنطقه كرانة وتركوهما فيها.
وقب���ل الواقعة بي���وم واحد تقابل���وا جميعا مرة 
أخ���رى وتوجه���وا إلى مكان إخف���اء الحقيبتين، 

وق���ام كل من المتهمي���ن 1 و3 بحملهما وتوجها 
مترجلين إلى الش���ارع العام، حي���ث قام المتهم 
4 بعم���ل حفرتين بج���وار الحواجز األمنية التي 
يحتمي بها رجال األمن، ثم قام المتهمان 1 و3 
بوض���ع القنبلتين ودفنهما بهما، وانصرفوا عقب 
ذلك ثم ق���ام المتهم 3 بإعطائه جهاز تحكم عن 
بعد )ريموت(، وقرر له بأنه سوف يعطيه إشارة 

في حال تواجد رجال الشرطة.
وأضاف���ت أن المته���م األول اعت���رف بأن���ه بع���د 
ص���الة المغ���رب من ي���وم الواقعة توج���ه برفقة 
المتهمي���ن 2 و15 إل���ى “حوط���ة” قديم���ة خل���ف 
“البراح���ة الجنوبي���ة” وقام���وا بحم���ل ع���دد م���ن 
زجاج���ات “المولوتوف”، وقام���وا بوضعها خلف 
بيوت بمقدمة منطقة كرانة، وفي الساعة 7:30 
مساء تجمع هو و10 متهمين وآخرين ملثمين، 
ثم قام كال من المتهمين 7 و18 باس���تالم هاتف 

نقال منه.

وال����م����ؤب����د س������ن������وات   3 ب����ي����ن  م���س���ت���أن���ف���ا   25 ب���س���ج���ن  ال����ح����ك����م 

تأييد اإلعدام لقاتل شرطي بجوار “كونتري مول”

محرر الشؤون الملحية

قضت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى بتأييد عقوبة شاب “20 عاما” طعن صديقه 
“18 عاما” بسكين حتى الموت خلف أحد المطاعم بمنطقة الحورة، إثر مشاجرة وقعت فيما 

بينهما بسبب اختالفهما على مقطع فيديو وصورة؛ وذلك بسجنه لمدة 10 سنوات.

وتش���ير التفاصيل إل���ى أنه كان قد ورد بالغ 
لغرفة العمليات الرئيس���ة، مفاده وجود جثة 
ش���اب ملقاة بجوار أح���د المنازل في منطقة 
الح���ورة، ويب���دو أن���ه قد تع���رض للطعن في 

الصدر.
وبإجراء عملي���ات البحث والتحري توصلت 
األجه���زة األمني���ة إلى هوي���ة المته���م، إذ إنه 
وبحس���ب المعلوم���ات األولية بذل���ك الحين 
تبي���ن أن���ه ق���د نش���بت مش���اجرة فيم���ا بي���ن 
المس���تأنف وصديق���ه -المجن���ي عليه- حول 
مقط���ع فيديو صوره المجن���ي عليه وصورة 

صورها المستأنف دون علم المجني عليه.
واتض���ح أنه في اليوم الس���ابق للجريمة كان 
المس���تأنف وصديق���ه المجن���ي علي���ه برفقة 

ع���دد م���ن أصدقائهم���ا ف���ي رحل���ة إل���ى الب���ر 
“الصخي���ر”، وأثناء عودته���م إلى منازلهم نام 
المجن���ي عليه قليال، فما كان من المس���تأنف 

إال أن صوره فيديو ساخرا منه.
حينه���ا ل���م يس���كت المجن���ي علي���ه والتق���ط 
ص���ورة إل���ى المس���تأنف وأرفق عليه���ا عبارة 
غي���ر الئق���ة، وق���ال للمس���تأنف إن���ه سينش���ر 
الص���ورة على مواق���ع التواص���ل االجتماعي 

ويرفق بها التعليق المشار إليه.
وخ���الل لق���اء جمعهم���ا ف���ي ي���وم الواقع���ة، 
تح���دث المس���تأنف والمجن���ي علي���ه ح���ول 
هذا الموضوع، ليتفاهما بضرورة عدم نش���ر 
أي منهم���ا لم���ا بحوزته من فيدي���و أو صورة 
عل���ى أي وس���يلة تواص���ل اجتماع���ي، إال أنه 

وأثن���اء ذلك الحدي���ث أخرج المتهم س���كينا 
صغي���ره؛ نظرا لعدم تفاهمهما حول المس���ألة 
وهج���م عل���ى المجن���ي عليه وطعن���ه بها في 
صدره ورجله. ما تس���بب في وصول إحدى 
الطعنات في الصدر إلى الغشاء “البريتوني” 
للقلب وتس���بب الجرح النافذ في الصدر في 
تم���زق بالقل���ب وتوقفه ع���ن العم���ل، وهو ما 
ثب���ت بتقرير الطبيب الش���رعي الذي كش���ف 

على الجثة.
الش���اب  العام���ة  النياب���ة  أحال���ت  وكان���ت 
للمحاكم���ة على اعتبار أن���ه بتاريخ 17 يناير 
2018، اعتدى مع سبق اإلصرار على سالمة 
جس���م المجن���ي علي���ه بواس���طة س���كين بأن 
بيت النية وعقد العزم على ضربه وأعد لهذا 
الغ���رض س���الح أبيض ول���م يقصد م���ن ذلك 
قتله، لكنه أفضى إلى موته، فاعترف بما هو 
منس���وب إليه مرتين وأنكر في المرة الثالثة 
بع���د إعادة االتهام عليه مدعيا عدم س���ماعه 

للتهمة المسندة إليه.

ق���ال المحامي عبدهللا مراش���دة إن المحكم���ة الكبرى الش���رعية الثالثة حكمت 
بإل���زام زوج أن يدف���ع لصالح زوجت���ه باقي مقدم المهر البال���غ 2000 دينار، بعد 
تأخره في الدفع منذ العام 2000 وحتى صدور الحكم، إذ أرجأ دفع الباقي من 
المهر لحين تحس���ن ظروف���ه المالية، كما ألزمت ال���زوج المدعى عليه بأن يدفع 

رسوم الدعوى ومصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة.

أن  المدعي���ة  الزوج���ة  وكي���ل  وأف���اد 
موكلته طالب���ت المحكمة بالحكم على 
زوجه���ا أن يدفع لها باقي المهر الذي لم 
يسدده زوجها إليها منذ تاريخ 14 مايو 
2000 وقت إص���دار وثيقة عقد النكاح 
بينهم���ا، والثابت فيها أنه لم يدفع إليها 
باق���ي مقدم المهر، إذ كتب في الوثيقة 

“تدفع ألفان بعد تحسن ظروفه”.
وأش���ار مراش���دة إلى أنه واستنادا إلى 
به���ا  الت���ي تتمت���ع  الش���رعية  الحق���وق 
الزوج���ة، وهو حقها ف���ي إلزام المدعى 
علي���ه بدف���ع باقي مبلغ مق���دم الصداق 

الثاب���ت ف���ي وثيق���ة عق���د الن���كاح فقد 
رفعت الدعوى، مؤكدا أنه حق ش���رعي 
قان���ون  أح���كام  بموج���ب  وقانون���ي 
األس���رة، فضال عن ب���روز خالفات بين 
الزوجي���ن منذ العام 2014، كونه تزوج 
من أخرى في إحدى الدول الخليجية، 
بي���ن حي���ن  وي���زور زوجت���ه المدعي���ة 

وآخر.
وف���ي نظر الدع���وى حضر ال���زوج أمام 
المحكم���ة، وقرر أنه س���لم باق���ي مقدم 
المدعي���ة،  ووال���دة  لوال���د  الص���داق 
لكن���ه ال يمل���ك بين���ة على ذل���ك، وطلب 

إحضارهم���ا مكتفيا بتحليفهم���ا اليمين 
بع���دم االس���تالم، فل���م تمان���ع الزوج���ة 
تالي���ة حض���ر  المدعي���ة، وف���ي جلس���ة 
والداه���ا، وأك���دا أنهم���ا ل���م يتس���لما من 
المدع���ى عليه المبل���غ المذكور، ما جعل 
دليل���ه الوحيد لدف���ع باقي المه���ر إثباتا 

لعدم دفعه إياه أصال.

تأييد السجن 10 سنوات لقاتل صديقه طعنا منح زوجة باقي مهرها المتأخر 18 عاما
محرر الشؤون الملحية

محرر الشؤون الملحية

محرر الشؤون الملحية

عبدالله مراشدة

أحمد الحمادي
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الثان��ي م��ن 2018 بالرب��ع  اإلجمال��ي  175.3 ملي��ون دين��ار 

ارتفاع ميزانية مكاتب الصرافة

ش���هدت الميزاني���ة الموح���دة لمكاتب 
الصرافة العاملة في البحرين ارتفاًعا 
ف���ي الرب���ع الثاني م���ن الع���ام الجاري 
بنس���بة 31.9 %، قياًسا بالفترة ذاتها 
م���ن الع���ام 2017، و10.9 % قياًس���ا 

بالربع األول من العام الجاري.
وبلغ���ت الميزانية الموح���دة في الربع 
دين���ار،  ملي���ون   175.3 نح���و  الثان���ي 
بزي���ادة 42.4 ملي���ون دين���ار، مقارن���ة 
بقراب���ة 132.9 ملي���ون دين���ار بالفترة 
ذاته���ا من الع���ام 2017، كم���ا ارتفعت 
بمقدار 17.2 مليون دينار قياًسا بنحو 
158.1 مليون دين���ار بالربع األول من 
الع���ام الج���اري، وفًقا ألح���دث بيانات 
المرك���زي  البحري���ن  نش���رها مص���رف 
عل���ى موقع���ه اإللكترون���ي وحصل���ت 

“البالد” على نسخة منها.
وكان���ت الميزاني���ة الموح���دة لمكاتب 
الصراف���ة ارتفع���ت بالرب���ع األول م���ن 
العام الجاري بنس���بة 30.1 %، بزيادة 
37.4 ملي���ون دين���ار، قياًس���ا بالفت���رة 
ذاته���ا من الع���ام 2017، إذ بلغت نحو 

120.7 مليون دينار.

موجودات

مكات���ب  ف���ي  الموج���ودات  وبلغ���ت 
الع���ام  م���ن  الثان���ي  بالرب���ع  الصراف���ة 
بي���ن  م���ا  توزع���ت  الت���ي   ،2018
موجودات محلية للمكاتب المرخصة 
بنح���و 161.6 ملي���ون دين���ار، وقراب���ة 
للموج���ودات  دين���ار  ملي���ون   13.7

األجنبية.
المحلي���ة  الموج���دات  ارتفع���ت  كم���ا 
للمكاتب المرخصة بنحو 38.4 مليون 
بالرب���ع   %  31.2 نس���بته  م���ا  دين���ار، 
الثان���ي، قياًس���ا بنح���و 123.2 ملي���ون 
دين���ار بالربع األول، في حين ش���هدت 
الموجودات األجنبية انخفاًضا بنسبة 
60.6 %، الت���ي تع���ادل 21.2 ملي���ون 
34.9 ملي���ون  بقراب���ة  دين���ار، قياًس���ا 

دينار بالربع األول.
وبلغ حجم النقد في مكاتب الصرافة 
128.8 ملي���ون دين���ار، بارتف���اع 60.9 

%، مقارن���ة بالرب���ع األول )80 ملي���ون 
دينار(، ووصل حج���م ودائع المكاتب 
المرخص���ة ل���دى المص���ارف نح���و 6.5 
مليون دينار، بزيادة 30.1 % )قياًس���ا 
بالرب���ع األول 5 ماليي���ن دين���ار(، ف���ي 
المحلي���ة  المس���تحقات  بلغ���ت  حي���ن 
نح���و  الصراف���ة  لمكات���ب  الغي���ر  م���ن 
1.6 ملي���ون دين���ار )قياًس���ا بنحو 1.2 
مليون دينار بالربع األول(، وتجاوزت 
الموجودات المحلية األخرى للمكاتب 
24.7 ملي���ون دينار )قياًس���ا بنحو 37 

مليون دينار بالربع األول(.

مطلوبات

أن  الرس����مية  البيان����ات  وأظه����رت 
الصراف����ة  مكات����ب  عل����ى  المطلوب����ات 
بالربع الثاني، توزعت ما بين مطلوبات 
دين����ار،  ملي����ون   114.7 بنح����و  محلي����ة 

ونحو 60.6 مليون دينار ألجنبية.
وبلغ رأس المال واالحتياطي للمكاتب 
المرخص���ة نح���و 62.9 ملي���ون دين���ار 
)62 ملي���ون دين���ار بالرب���ع األول(، كم���ا 
بل���غ حجم الق���روض المحلي���ة لمكاتب 
الصراف���ة م���ن المص���ارف نح���و 36.7 

مليون دينار )قرابة 27.6 مليون دينار 
المس���تحقات  وبلغ���ت  األول(،  بالرب���ع 
المحلي���ة م���ن مكات���ب الصراف���ة إل���ى 
الغي���ر 313.1 أل���ف دين���ار )228.5 ألف 
بلغ���ت  األول(، وكذل���ك  بالرب���ع  دين���ار 
عل���ى  األخ���رى  المحلي���ة  المطلوب���ات 
المكات���ب 14.7 ملي���ون دين���ار تقريًب���ا 
)نحو 31.6 مليون دينار بالربع األول(.
ومعلوم أن مصرف البحرين المركزي 
رّخص إلى 19 مؤسسة صرافة للعمل 
بالس���وق المحلي���ة حت���ى ش���هر يناي���ر 

الماضي.

الميزانية الموحدة لمكاتب الصرافة 
بالربع الثاني من العام الجاري قياًسا بالربع األول

        إنفوجرافيك: 

محمد خليل

موجودات مكاتب الصرافة بالربع الثاني، 
بارتفاع 10.9% قياًسا بـ 158.1 مليون دينار 

بالربع األول.
175.3
مليون دينار

161.6
مليون دينار

13.7
مليون دينار

6.5
مليون دينار

128.8
مليون دينار

الموجودات المحلية 
بالربع الثاني، بزيادة 

31.2% مقارنة 
بـ 132.2 مليون دينار

 بالربع األول.

الموجودات األجنبية 
بالربع الثاني، 

بانخفاض %60.6 
مقارنة بـ 34.9 مليون 

دينار بالربع األول.

النقد بمكاتب الصرافة
 بالربع الثاني، بزيادة %60.9 

مقارنة بـ 80 مليون دينار 
بالربع األول.

ودائع مكاتب الصرافة لدى 
المصارف بالربع الثاني، 

بزيادة 30.1% مقارنة بـ 5 
ماليين دينار بالربع األول.

100 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

أعلن مص���رف البحري���ن المركزي بأنه 
تم���ت تغطي���ة اإلص���دار رق���م 52 م���ن 
أذون���ات الخزانة الحكومية الش���هرية 

التي يصدرها المصرف.
وتبلغ قيمة ه���ذا اإلصدار 100 مليون 
دينار لفترة اس���تحقاق 12 ش���هًرا تبدأ 
ف���ي 27 ديس���مبر 2018 وتنته���ي ف���ي 
بل���غ مع���دل  2019، كم���ا  26 ديس���مبر 
سعر الفائدة على هذه األذونات 4.90 
% بالمقارنة لس���عر الفائ���دة لألذونات 
 2018 نوفمب���ر   29 الس���ابق  لإلص���دار 

حيث بلغ 4.93 %. 
وبل���غ معدل س���عر الخصم 95.279 % 
وتم قبول أقل س���عر للمش���اركة بواقع 
95.197 % علًم���ا بأنه قد تمت تغطية 

اإلصدار بنسبة 148 %.

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - الصناعة والتجارة المنامة - تمكين

أعرب وزير الصناعة والتجارة والس���ياحة زايد الزياني عن تهانيه وتبريكاته لس���يدة األعمال فريال ناس لفوزها بجائزة “الش���رق 
األوس���ط وش���مال أفريقي���ا وأوروبا لقادة األعمال”، التي منحت له���ا على هامش قمة قادة األعمال الت���ي نظمها اتحاد غرف دول 

مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مؤسسة ماي اينفت انترناشيونال في لندن مؤخًرا.

و ق���ال الوزي���ر “إنن���ا نفخ���ر بمث���ل ه���ذه 
القي���ادات الطموح���ة التي تعك���س الواقع 
االقتصادي والبيئة االستثمارية المحفزة 
والداعمة في البحرين بفضل السياسات 
واالستراتيجيات التي تعتمدها الحكومة 
كأس���اس لتوجهاته���ا ومبادراته���ا الهادفة 
إلى دع���م وتعزي���ز ريادة األعم���ال وخلق 
البيئة المالئمة لنمو المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة في كافة المجاالت”.

وجّدد الوزير تأكيده على حرص الوزارة  «
المستمر على تقديم كل التسهيالت 
وفتح المجال لكل األفكار والمبادرات 

اإلبداعية والطموحة التي تصب في 
نهايتها في صالح االقتصاد الوطني.

تأه���ل 30 فريًق���ا مش���ارًكا ف���ي النس���خة الخامس���ة م���ن جائ���زة 
م���ن  النهائي���ة  المرحل���ة  إل���ى  الش���بابية  لألعم���ال  “مش���روعي” 
المسابقة، حيث استكملت الفرق المشاركة 8 جلسات توجيهية 
تحت إشراف نخبة من الموجهين من رواد األعمال البحرينيين.

وتع���د جائ���زة “مش���روعي” أحد البرام���ج التنموي���ة التي يعقده���ا صندوق 
ا به���دف تقديم منصة وطني���ة لفئة الش���باب الذين  العم���ل “تمكي���ن” س���نويًّ
يتطلع���ون لدخ���ول قطاع ريادة األعمال، من خ���الل برنامج متكامل يؤكد 
على ترس���يخ القيم الريادية وتوفير الس���بل المناس���بة لمس���اعدة الش���باب 
في إطالق مش���اريعهم، وتحويل أفكاره���م التجارية إلى خطة عمل قابلة 

للتنفيذ.
وش���مل البرنامج، الذي نظم في مقر معهد البحرين للدراس���ات المصرفية 
والمالي���ة “BIBF”، ع���دًدا م���ن ال���ورش التدريبي���ة المس���اندة لتزوي���د الفرق 
المشاركة بالمهارات والمعرفة الالزمة في مجال ريادة األعمال، وتأهيلهم 
لمراح���ل الجائ���زة المختلف���ة وتعزيز ف���رص تأهلهم عب���ر تلبي���ة متطلباتها 
واجتي���از تحدياته���ا. وتمكنت هذه الفرق من التأه���ل للمرحلة النهائية بعد 

عرض مشاريعهم وتقييمها من قبل لجنة تحكيم متخصصة.
وركزت الورش التدريبية على إعداد الفرق على آلية وضع خطط األعمال، 
حيث ش���ملت مواضيعها: إنش���اء استراتيجية التس���ويق للمشاريع الناشئة، 

التي قدمتها إيمان بوراش���د، وورش���ة المفاهيم القانونية للمشاريع الناشئة 
حن���ان المول���ى، وورش���ة التخطي���ط المالي إيم���ا المنصوري، وورش���ة كتابة 
الخط���ة التجاري���ة والت���ي قدمه���ا إي���اد إبراهي���م، وأخي���ًرا محاض���رة ح���ول 
إرشادات ونصائح عن كيفية عرض األفكار والمشاريع ألقتها هالة سليمان. 
ومن المقرر أن تقوم الفرق المشاركة في المرحلة المقبلة بالعمل عن كثب 
مع الموجهين لمدة س���تة أس���ابيع متواصلة، بهدف تطوير النماذج األولية 
للمش���اريع الخاص���ة به���ا وخلق هوية مش���اريعها الناش���ئة، وم���ن ثم عرض 
النماذج األولية في معرض مش���روعي الذي س���يقام في مجمع السيف في 

فريال ناس نهاية فبراير 2019.

إحدى الورش التدريبية إلعداد الفرق

الزياني: فت��ح المجال لكل األف��كار والمب��ادرات اإلبداعية منص��ة “تمكي���ن” للراغبي��ن بخ���وض ري���ادة األعم����ال
فريال ناس تحصد “قادة األعمال” تأهل 30 فريقا لـ “مشروعي الشبابية”

26 ديسمبر 2018 األربعاء
19 ربيع الثاني 1440

أمل الحامد

قان���ون الجرائ���م اإللكتروني���ة صدر بالبحري���ن ف���ي 2014، لمعاقبة مرتكبي تل���ك الجرائم. 
الفوائ���د الت���ي تجنى من الثورة التقنية عديدة وبال ح���دود في المجاالت العلمية واألدبية 
والفني���ة والمالي���ة، ولكن هناك نفوًس���ا ضالة تعم���ل لتحويل هذه التقني���ة لجرائم لتحقيق 
مآرب شخصية، ال يستفيد منها المجتمع بل تضره. ولمثل هؤالء صدر القانون. والجرائم 
اإللكترونية، كثيرة، وكأمثلة، نجد القرصنة اإللكترونية، وتش���مل ممارسات غير مشروعة 
به���دف التحاي���ل على نظ���م المعالج���ة اآللية للبيان���ات بغية إت���الف المس���تندات المعالجة 
إلكتروني���ا بالقرصن���ة أو اس���تخدام برام���ج الكمبيوت���ر الجاه���زة، بهدف مهاجم���ة األجهزة 
لتدميرها، أو لمكاس���ب ش���خصية كس���رقة معلومات بطاقات االئتم���ان أو تحويل األموال 
من حس���ابات مصرفية ألخرى، أو االحتيال أو ابتزاز الش���ركات بنش���ر المعلومات السرية، 

وغيرها. 
ونجد الفيروسات وبرامج القرصنة، فالفيروس برنامج يعده مبرمج إللحاق الضرر بمواقع 
أو أجهزه أخرى، أو الس���يطرة عليها أو س���رقة بيانات مهمة، وله قدرة التناس���خ واالنتشار 
بربط نفس���ه ببرنامج آخر “الحاضن” ومنه ينتش���ر عبر اإلنترنت والبريد اإللكتروني، ما لم 
تس���تخدم الحماية كالجدران النارية. والقرصنة، هي االس���تخدام أو النسخ غير المشروع 
لنظ���م التش���غيل أو لبرامج الحاس���ب اآلل���ي. والش���ركات، مثل مايكروس���وفت، وجدت أن 
أفضل حماية للقرصنة تعيين “الهاكرز” بمرتبات عالية الختراق أنظمة الشركة للعثور على 

أماكن الضعف، واقتراح سبل للوقاية. فالنفعل مثلها.
ونج���د المط���اردة اإللكتروني���ة، باس���تخدام اإلنترن���ت والوس���ائل اإللكتروني���ة للتعق���ب أو 
المطاردة والتهديد لالبتزاز، أو اإلحراج، أو السرقة وغيرها. ويجمع المطاردون معلومات 
عن الضحية، عائلته، اإلقامة والعمل، وذلك عبر الش���بكات االجتماعية والمدونات وغرف 
المحادث���ة، وفي حاالت عديدة يحصلون على أموال أو “فدية” من الضحايا. ويجب عدم 

الرضوخ أو الخوف واإلبالغ الفوري للسلطات لتعقبهم. 
ه���ذه بع���ض الجرائم اإللكتروني���ة المضرة باالقتصاد، وجميعها تتس���م بالخط���ورة. وعلينا 

مكافحتها بكل الوسائل اإللكترونية والقانونية، حماية لالقتصاد والمجتمع البحريني.

الجرائم اإللكترونية 

د. عبد القادر ورسمه *االقتصادية

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@waresamalc.com

أجرى مساهمون رئيسيون في البنك األهلي المتحد، المدرجة أسهمه 
في بورصة البحرين، صفقات عدة لش����راء 1.888 مليون س����هم، وبيع 

1.96 مليون سهم.

الت����ي  الصفق����ات  تفاصي����ل  وتع����ود 
تم����ت ي����وم أم����س األول )االثني����ن( 
رئيس����ين  أش����خاص  ش����راء  إل����ى 
 0.670 بس����عر  س����هما   1,888,356
دوالر للسهم الواحد، بقيمة إجمالية 
تبل����غ نح����و 1.26 ملي����ون دوالر، كما 
ت����م بي����ع 1,961,469 س����هما بس����عر 
0.670 دوالر للس����هم الواحد، بقيمة 

إجمالية نحو 1.31 مليون دوالر.
وكان المس���تثمرون ف���ي البورص���ة 
 8.40 األول  أم���س  ي���وم  تداول���وا 

ملي���ون س���هم، بنح���و 1.26 مليون 
دين���ار، ت���م تنفيذها م���ن خالل 94 

صفقة.
حيث ركز المستثمرون تعامالتهم 
على أسهم قطاع البنوك التجارية، 
التي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 
646.96 أل���ف دينار، أي ما نس���بته 
51.24 % م���ن القيم���ة اإلجمالي���ة 
 3.01 قدره���ا  وبكمي���ة  للت���داول، 
ت���م تنفيذه���ا م���ن  ملي���ون س���هم، 

خالل 35 صفقة. 

وبلغت قيمة أسهم البنك األهلي المتحد المتداولة 597.75 ألف  «
دينار، أي ما نسبته 47.34 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة، 

وبكمية قدرها 2.37 مليون سهم، تم تنفيذها من خالل 10 
صفقات.

صفقات لبيع وشراء أسهم “األهلي”

المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونية

ا بواقع 1.62 % باألسعار الثابتة و7.49 % باألسعار الجارية للفصل الثالث 2018 قياًسا بالفترة  ا حقيقيًّ سجل االقتصاد الوطني نموًّ
ذاتها من الس���نة الس���ابقة. وأوضحت النتائج الص���ادرة عن هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية أن���ه وبالرغم من االنخفاض في 
كميات النفط المنتجة إال أن ارتفاع سعر البرميل أدى إلى زيادة نمو القطاع النفطي باألسعار الجارية، وعلى صعيد أداء األنشطة 
االقتصادي���ة غي���ر النفطية فإن النتائج األولية تدل على أن معدالت النمو الس���نوية باألس���عار الحقيقي���ة حققت نموًا بواقع 2.38 % 

مقارنة بالفصل ذاته من العام 2017 و2.69 % باألسعار الجارية. 

وس���جلت نتائج النمو ف���ي القطاع النفطي 
زي���ادة بنحو 40.51 % باألس���عار الجارية، 
ويع���ود ذل���ك الرتفاع س���عر برمي���ل النفط 
بالرغ���م م���ن انخف���اض الكمي���ات المنتجة، 
ف���ي حي���ن ش���هدت انخفاض���ا بنح���و 1.54 
% باألس���عار الثابتة قياًس���ا بالفصل األول 

.2017
ونم���ت الصناع���ة التحويلية بمق���دار 2.98 
 %  3.18 وبنح���و  الثابت���ة  باألس���عار   %

باألس���عار الجاري���ة 2017، إذ أش���ار إلى أن 
ا يساوي  نشاط البناء والتش���ييد حقق نموًّ
 % و8.74  الثابت���ة،  باألس���عار   %  5.36
باألسعار الجارية، فيما نما نشاط العقارات 
وخدمات األعمال بنسبة 2.94 % باألسعار 
الثابتة وبمقدار 3.65 % باألسعار الجارية، 
واالتص���االت  النق���ل  قط���اع  س���جل  كم���ا 
انخفاض���ا بواقع 1.95 % باألس���عار الثابتة 

و0.35 % باألسعار الجارية. 

األخ���رى  الحكومي���ة  الخدم���ات  وزادت 
بمقدار 7.30 % باألسعار الثابتة وبحوالي 
4.52 % باألس���عار الجاري���ة، كم���ا ارتفعت 
الخدمات االجتماعية والش���خصية بنسبة 
 % و1.96  الثابت���ة  باألس���عار   %  1.99
باألسعار الجارية، فيما نما نشاط الكهرباء 
والم���اء بواق���ع 4.94 % باألس���عار الثابت���ة 

و4.22 % باألسعار الجارية. 
زي���ادة  الصحي���ة  الخدم���ات  وحقق���ت 

بمع���دل 5.23 % باألس���عار الثابت���ة و7.15 
% باألس���عار الجاري���ة، فيم���ا زاد مجم���وع 
 %  3.34 بمع���دل  التعليمي���ة  الخدم���ات 
باألس���عار   % و3.77  الثابت���ة  باألس���عار 

الجارية.
االقتص���ادي  النم���و  مع���دالت  وأظه���رت 
انخفاًض���ا طفيف ُقدر ب� %1.46 باألس���عار 
الثابتة، وبنسبة 0.54 % باألسعار الجارية 
ف���ي الربع الثالث مقارن���ة بالربع الثاني من 
ه���ذا الع���ام، فيم���ا س���جل القط���اع النفطي 
ارتفاًعا بنس���بة 0.85 % باألس���عار الثابتة، 
وبنس���بة 5.10 % باألس���عار الجاري���ة، فيما 
انخفض القطاع غير النفطي بنس���بة 1.98 
% و1.59 % على التوالي باألسعار الثابتة 
والجاري���ة ف���ي الربع الثالث عن���ه في الربع 

الثاني.

2018 ال���ث���ال���ث  ل��ل��ف��ص��ل  ت��ق��ري��ره��ا  ت���ص���در  “ال���م���ع���ل���وم���ات” 

نمو الناتج المحلي اإلجمالي
المحرر االقتصادي

%31.9

%1.62
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أشاد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، بالتوجيهات الملكية 
الس���امية لصاحب الجاللة الملك بضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خالل اإلعفاءات 
وع���دم تحصي���ل القيمة الُمضافة على الس���لع والخدمات األساس���ية ومراجع���ة اآلليات خالل 

الفترة التجريبية النطالقها.

جمي���ع  س���تتخذ  ال���وزارة  أن  الوزي���ر  وأك���د 
اإلج���راءات المتعلق���ة لضم���ان ع���دم تحصي���ل 
والخدم���ات  الس���لع  عل���ى  الُمضاف���ة  القيم���ة 
األساس���ية والبال���غ عدده���ا 94 س���لعة غذائي���ة 
أساس���ية وع���دد م���ن الخدم���ات والقطاع���ات 
المعفي���ة بحس���ب الالئح���ة التنفيذي���ة لقان���ون 
ضريب���ة القيمة المضافة لتكون موضع التنفيذ 

في الموعد المحدد.
وأوضح وزي���ر المالية واالقتص���اد الوطني أن 

ال���وزارة تولي بش���كل أس���اس تحقي���ق أقصى 
درجات الش���فافية بجميع اإلجراءات المتعلقة 
بالقيمة الُمضافة م���ع مختلف الجهات المعنية 
عب���ر توفير المعلومات كافة؛ من أجل توضيح 
الص���ورة كاملة أم���ام المس���تهلك؛ حماية لحقه 
خ���الل تعامله مع الجه���ات الخاضعة للضريبة، 
عب���ر م���ا تق���وم بنش���ره وتوضيح���ه اس���تعداًدا 
النط���الق الفت���رة التجريبي���ة م���ع ب���دء الع���ام 

الجديد.

المنامة - بنا

إعفاء 94 سلعة غذائية أساسية وخدمات من “المضافة”
وزير المالية: تحقيق أقصى درجات الش��فافية بجميع اإلجراءات

المنامة - بنا المنامة - بنا

أوضح وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن “المباني السكنية أو التجارية أو الصناعية 
ل���ن تتأث���ر بضريب���ة القيم���ة المضافة، وأن خدمات تش���ييد المباني م���ن أعمال بن���اء أو خدمات تصريح الموق���ع أو أعمال 

التوسعة الجديدة على مبنى قائم ستكون معفية من القيمة المضافة”.

وأش���اد الوزي���ر بالتوجيه���ات الس���امية 
لصاحب الجاللة الملك بضرورة مراعاة 
خ���الل  م���ن  المواطني���ن  احتياج���ات 
اإلعفاءات وعدم تحصيلها على الس���لع 
مراجع���ة  م���ع  األساس���ية  والخدم���ات 
آلي���ات التطبي���ق للقيم���ة الُمضاف���ة في 

الفترة التجريبية النطالقها.
وأكد خل���ف اتخاذ اإلج���راءات الالزمة 
كافة بع���دم تحصي���ل القيم���ة الُمضافة 
على رس���وم تش���ييد المبان���ي الجديدة، 
مش���يرا إلى أنه لن تطبق الضريبة على 
توري���د الس���لع المقدم���ة م���ن الخاض���ع 
ف���ي س���ياق خدم���ات تش���ييد المبان���ي 

الجديدة.
ن خلف عاليا إخضاع إعفاء تشييد  وثمَّ

المبان���ي م���ن ضريب���ة القيم���ة المضافة، 
مش���يرا إل���ى مراجع���ة آلي���ات التطبي���ق 

بالتعاون مع الجهات المعنية في الفترة 
التجريبية لتطبيق القيمة الُمضافة.

ثمنت وزيرة الصحة فائقة الصالح التوجيهات الملكية السامية لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك بضرورة مراعاة احتياجات 
المواطنين من خالل اإلعفاءات وعدم تحصيلها على الس���لع والخدمات األساس���ية مع مراجعة آليات التطبيق للقيمة الُمضافة 

في الفترة التجريبية النطالقها.

ال���وزارة  أن  الصح���ة  وزي���رة  وأك���دت 
س���تتخذ كل اإلج���راءات الالزم���ة بعدم 
تحصيل القيمة الُمضافة على الخدمات 
األدوي���ة  أس���عار  فيه���ا  بم���ا  الصحي���ة 
والمس���تلزمات الدوائية، مشيرة إلى أن 
القط���اع الصح���ي يمثل أولوي���ة وطنية 
خدم���ة للمواطني���ن، وأن وزارة الصح���ة 
تبذل كل ما لديها من طاقات وإمكانات 
بج���ودة  االرتق���اء  أج���ل  م���ن  متاح���ة؛ 
وكف���اءة الخدم���ات الصحي���ة المقدم���ة 
للجميع في المملك���ة، وحرصا منها على 
توفي���ر أفضل الخدم���ات العالجية التي 
المواطني���ن  كاف���ة احتياج���ات  تواك���ب 

والوقوف المباشر على متطلباتهم.
وأك���دت الصال���ح أن مصلح���ة المري���ض 

أوال وبش���كل مس���تمر وقب���ل كل ش���يء، 
الخط���ط  وتطبي���ق  تنفي���ذ  خ���الل  م���ن 
الصحي���ة  والمش���اريع  التطويري���ة 

المتمي���زة الت���ي تهدف بالدرج���ة األولى 
إلى االرتقاء بمجمل الخدمات الصحية 

المقدمة للجميع.

خل��ف: “الس��كنية” و “التجاري��ة” و “الصناعي��ة” لن تتأثر الصالح: إج��راءات لمنع تحصيلها م��ن الخدمات الصحية 
ال “مضافة” على رسوم المباني الجديدة أسعار األدوية لـن تتأثـر بالضريبــة

أك���د وزير التربي���ة والتعليم ماج���د النعيمي أن الخدم���ات التعليمية تندرج 
ضم���ن العدي���د من الخدمات التي تم اس���تثناؤها من تطبي���ق ضريبة القيمة 

المضافة، تأكيًدا الهتمام البحرين بتوفير التعليم للجميع.

الملكي����ة  بالتوجيه����ات  النعيم����ي  وأش����اد 
مراجع����ة  إل����ى  الب����الد  لعاه����ل  الس����امية 
آلي����ات تطبي����ق ضريب����ة القيم����ة الُمضافة 
لتطبيقه����ا،  التجريبي����ة  الفت����رة  خ����الل 
وع����دم تحصيلها على الس����لع والخدمات 

األساسية.
 وأش����ار الوزير إل����ى أن البحرين أضحت 

ضمن ال����دول الرائدة ف����ي توفير التعليم 
عل����ى ش����موليته  الح����رص  م����ع  للجمي����ع، 
وتنوع����ه وجودت����ه، م����ا أثبتت����ه التقاري����ر 
المهم����ة، وم����ن ضمنه����ا تقاري����ر  الدولي����ة 
اليونسكو بش����أن تحقيق أهداف التعليم 
للجميع، والصادرة عن للبرنامج اإلنمائي 
البش����رية،  التنمي����ة  مؤش����رات  بش����أن 

إضاف����ًة إل����ى تقاري����ر مجموعة بوس����طن 
وتقاري����ر  التعلي����م،  بش����أن  االستش����ارية 
البنك الدولي لمؤشر رأس المال البشري.

أش���اد الرئيس التنفيذي لمؤسس���ة التنظيم العقاري الش���يخ محمد بن 
خليفة آل خليفة بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجاللة الملك 
بض���رورة مراعاة احتياج���ات المواطنين من خ���الل اإلعفاءات وعدم 
تحصيلها على السلع والخدمات األساسية مع مراجعة آليات التطبيق 

للقيمة المضافة في الفترة التجريبية النطالقها.

وذك���ر أن المؤسس���ة تتاب���ع عملية 
المضاف���ة  القيم���ة  تطبي���ق  تنفي���ذ 
للتأك���د م���ن ع���دم تحصيله���ا عل���ى 
الت���ي  العق���اري  القط���اع  رس���وم 
يس���تفيد منها المواطنون في هذا 

القطاع.
وقّدر الشيخ محمد بن خليفة عدم 
إخض���اع خدمات القط���اع العقاري 
يتي���ح  حي���ث  المضاف���ة،  للقيم���ة 
ذل���ك التس���هيل عل���ى المواطني���ن 

والمس���تفيدين م���ن خدم���ات ه���ذا 
أفض���ل  ف���رص  وتقدي���م  القط���اع، 

لالستثمار في هذا المجال.

ال ضريبة على الخدمات العقارية“ المضافة” ال تشمل الخدمات التعليمية

أش���اد رئيس الجمارك الش���يخ أحمد بن حمد آل خليفة بالتوجيهات الملكية الس���امية لصاحب الجاللة الملك بضرورة مراعاة 
احتياج���ات المواطني���ن م���ن خالل اإلعفاءات وعدم تحصيلها على الس���لع والخدمات األساس���ية مع مراجع���ة آليات التطبيق 

للقيمة الُمضافة في الفترة التجريبية النطالقها.

وأكد رئيس الجمارك أن شؤون الجمارك 
قد أنه���ت كافة االس���تعدادات الجمركية 
الالزم���ة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة 
مطل���ع الع���ام الجدي���د، وم���ا تطلب���ه م���ن 
إج���راءات للب���دء بالتنفيذ خ���الل الفترة 

التجريبية.
وأشار إلى أن شؤون الجمارك ستواصل 
التخلي���ص  نظ���ام  تطوي���ر  عل���ى  العم���ل 
اإللكتروني “أفق”، ومس���تمرة بالتواصل 
م���ع المخلصي���ن الجمركيي���ن وأصح���اب 
بكاف���ة  الجم���ارك  بش���ؤون  العالق���ة 

اإلجراءات المتعلقة بتطبيق الضريبة.

عقد محاضرات توعوية

وق���ال الش���يخ أحمد بن حمد إن ش���ؤون 
المحاض���رات  بع���ض  عق���دت  الجم���ارك 
الجمركيي���ن  للمخلصي���ن  التوعوي���ة 
وموظفي شئون الجمارك والجهات ذات 

العالق���ة للتعري���ف باإلج���راءات اإلدارية 
المرتبط���ة بها من خالل تطبيق القوانين 
واللوائ���ح واألنظمة الضريبي���ة المعمول 
بي���ان  إل���ى  البحري���ن، إضاف���ة  ف���ي  به���ا 
البضائ���ع المعفي���ة أو الخاضع���ة للضريبة 

الصفرية.
وأك���د أن���ه ت���م تحدي���د الس���لع المعني���ة 
بالضريب���ة المضافة ف���ي نظام التخليص 
مراع���اة  وكذل���ك  “أف���ق”،  اإللكترون���ي 
بياناته���ا  تس���جيل  ت���م  الت���ي  الش���ركات 
م���ن جان���ب الجه���از الوطن���ي للضرائ���ب 
الخليجية، منوها بأن الجمارك ستس���تمر 
بتس���جيل بيان���ات باق���ي الش���ركات ف���ي 

فترة تطبيق القيمة المضافة.

المنامة - بنا

تطوير التخليص اإللكتروني استعدادا للضريبة

المنامة - بناالمنامة - بنا

بيان البضائع 
المعفية أو 

الخاضعة للضريبة 
الصفرية

الشيخ محمد بن خليفةوزير التربية والتعليم

ودعا مسؤولي المؤسسات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعدم التردد في طرح  «
أية أسئلة واستفسارات تخص الضريبة الجديدة، سواء عبر الخط الساخن 80008001 

أو البريد اإللكتروني vat@mof.gov.bh، إضافة إلى االستفادة من المعلومات المفصلة 
المتاحة على الموقع اإللكتروني للجهاز الوطني للضرائب الخليجية.

وضع شهادة التسجيل بمكان ظاهر

وجدد الوزير تأكيد أنه سيكون على جميع المؤسسات التجارية المسجلة ألغراض ضريبة القيمة 
المضافة طبًقا ألحكام قانون ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية وضع ش���هادة التس���جيل 
التي تخول لها حق تحصيل الضريبة في مكان ظاهر للمس���تهلكين، إذ تش���مل هذه الش���هادة رقم 
الس���جل التجاري بالمؤسس���ة وتاريخ تس���جيلها في الضريب���ة، مع تأكيد أن يك���ون المبلغ الخاص 

بالضريبة مشمواًل في السعر المعلن، بحيث ال يفاجأ المستهلك بمبلغ إضافي عند الدفع.
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اس���تبعد خب���راء مالي���ون ورج���ال أعم���ال أن يتم تأجيل ضريبة القيم���ة المضافة التي جاءت ضمن اتفاق خليجي مش���ترك في الوقت الذي حصلت فيه البحرين على دعم مالي مباش���ر من ضمن 
برنامج التوازن المالي. وأكد الخبراء أن المملكة ستمضي في تطبيق ضريبة القيمة المضافة التزاًما باالتفاقية الخليجية التي وقعتها وصادقت عليها البحرين.

وأش���ارت مص���ادر إلى أن االجتم���اع الذي عقد 
أم���س بين غرف���ة التج���ارة والصناعة من جهة 
ووزي���ر المالي���ة واالقتص���اد الوطن���ي الش���يخ 
س���لمان بن خليف���ة آل خليفة، ووزي���ر التجارة 
والصناعة والس���ياحة زايد الزياني، لم يناقش 
مطالب م���ن القط���اع الخاص بتأجي���ل ضريبة 
القيم���ة المضاف���ة، إال أن النق���اش تمحور حول 
تحس���ين آلية تطبيق الضريبة وتمكين القطاع 
الخاص من اجتياز المرحلة األولية واس���تمرار 
التش���اور لتقيي���م النظ���ام وتخفي���ف تداعياته 
الس���لبية، إلى جانب تالفي أي مش���كالت فيما 
يتعلق بالتدفق النقدي إلى الش���ركات بعد بدء 

تطبيق الضريبة الثالثاء المقبل.
م���ن جانبه، أش���ار النائ���ب األول لغرف���ة تجارة 
أن  إل���ى  نجيب���ي  خال���د  البحري���ن  وصناع���ة 
االجتم���اع ال���ذي عق���د م���ع وزارة المالية وزارة 

التجارة والصناعة تطرق إلى تس���هيل االلتزام 
الضريب���ي واإلجراءات وتالفي أية مش���كالت 
فيم���ا يتعل���ق بالتدف���ق المالي مع ب���دء تطبيق 

الضريبة.
وأك���د نجيب���ي ل���� “الب���الد” أن���ه س���تكون هن���اك 
والجه���ات  الغرف���ة  بي���ن  دوري���ة  اجتماع���ات 
المعنية في الحكومة للوقوف على سير عملية 
فرض الضريبة وسالستها لتالفي األعباء على 

الشركات والمؤسسات.

 المشعل: تدارس سبل التطبيق

من جانبه رأى المحلل في الشؤون االقتصادية 
يوس���ف المش���عل ضرورة تدارس سبل تطبيق 
ضريب���ة القيمة المضاف���ة، خصوًصا أن القانون 
صدر، مشيًرا إلى ضرورة تكوين فرق عمل من 
جمعي���ات المجتمع المدني وم���ن بينها جمعية 

االقتصاديي���ن البحرينيي���ن للب���دء ف���ي إعطاء 
دورات تدريبية وتعليمية عن الضريبة.

القيم���ة  ضريب���ة  تطبي���ق  أن  المش���عل  وذك���ر 
مرب���ك  موض���وع  ي���زال  ال  وآليات���ه  المضاف���ة 
والكثي���ر م���ن القطاع الخ���اص ال يعرف ما هي 
هذه الضريبة، وما هو النظام الذي س���يتبع في 
تطبيقها، وهل سيتم تطبيقه على جميع السلع 
أم س���تكون هنال���ك س���لع معفاة م���ن الضريبة، 
وكذلك هل س���يتم تطبيق الضريبة على جميع 

الخدمات المقدمة أم ال.

تساؤالت شتى عن كيفية التطبيق

ه���ل  يعرف���ون  ال  المصنعي���ن  أن  إل���ى  وأش���ار 
إل���ى   %  5 المضاف���ة”  “القيم���ة  س���يدفعون 
جان���ب ضريبة الجمارك، وهل س���يكون المورد 
للس���لع معفي���ة م���ن الضريب���ة، متس���ائال عن ما 

س���يحدث في الم���واد المدعومة من الحكومة، 
فعلى س���بيل المث���ال الخب���ز والمخابز الطحين 
المستخدم فيها مدعوًما، فهل سيتم احتساب 
الضريب���ة علي���ه، إذ أن الخباز يس���تخدم س���كر 
وخمي���رة ودي���زل والمع���دات المس���تعملة ف���ي 
الخبز فهذه عليها تحتس���ب ضريبة لكن س���عر 
الخب���ز مدع���وم فما ه���ي التفس���يرات في بنود 
“القيم���ة المضاف���ة”، مضيًف���ا أن المع���دات التي 
سيش���تريها المخبز غير معفي���ة  وبالتالي فيها 
إضاف���ة عل���ى الس���لع المدعومة، فكيف س���يتم 

احتسابها.
وأش���ار إل���ى أن المصنعي���ن ب���دوا في اس���تالم 
رس���ائل من الموزعين خصوًص���ا الهايبرماركت 
للموردي���ن يطالب���ون بمعرف���ة الس���لع المعفي���ة 
م���ن عدمها، في حي���ن أن المورد ال يعرف هذه 
المعلوم���ات، فه���ل س���يكون قرار إعفاء الس���لع 

موجوًدا لدى الهايبرماركت، وهل سيعمل على 
التس���جيل في نقطة الدفع على السلع المعفية 

أم ال.
الضريب���ة   احتس���اب  كيفي���ة  ع���ن  وتس���اءل 
التاج���ر  محاس���بة  س���يتم  وكي���ف  للحكوم���ة، 
“الخب���از”، وعل���ى أي  “الب���رادة” أو  الصغي���ر أو 
نظام س���يتم محاسبته، وما هي الطريقة التي 
سيس���تعيد الم���ورد فيه���ا نق���وده الن الضريب���ة 
تدف���ع متتالي���ة تب���دأ م���ن الم���ورد وتص���ل في 
يس���ترجعها،  وال  المواط���ن  ليدفعه���ا  النهاي���ة 
متس���ائال ع���ن الكيفية الت���ي سيس���ترجع فيها 

المس���تورد نق���وده الت���ي دفعه���ا ف���ي الضريبة، 
وف���ي ذات الوقت كي���ف يمكن مراقب���ة عملية 

استرجاع “القيمة المضافة”.
وذك���ر أن الغرفة تنظم دورات تدريبية لتعرفة 
التاج���ر والقط���اع الخ���اص بالضريب���ة وكيفية 
دفعه���ا لك���ن هذا األم���ر لن يت���م بهذه الس���رعة 
الكبي���رة إذ أن أكث���ر م���ن 95 % م���ن القط���اع 
الخاص من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
فكيف ستصل هذه المعلومات إلى المؤسسات 

المتناهية الصغر.

استبعاد تأجيل “المضافة” واجتماعات  دورية لمراجعة اإلجراءات

أش���اد وزي���ر النف���ط الش���يخ محمد ب���ن خليفة آل خليف���ة بالتوجيه���ات الملكية الس���امية لصاح���ب الجاللة الملك 
بضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خالل اإلعفاءات وعدم تحصيلها على الس���لع والخدمات األساس���ية. 
وأكد الوزير اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة بعدم تحصيل القيمة الُمضافة على قطاع النفط والغاز ومش���تقاته 

ضمن السلع والخدمات األساسية المعفية من ضريبة القيمة المضافة. 

وزارة  ب���أن  النف���ط  وزي���ر  ون���ّوه 
النف���ط عل���ى اس���تعداد ت���ام للتأك���د 
م���ن سالس���ة س���ير عملي���ة تزوي���د 
المش���تقات النفطي���ة ووصول���ه إلى 
القيم���ة  تطبي���ق  عن���د  المس���تهلك 
المضاف���ة بحس���ب الس���عر الحال���ي 

وتطبي���ق اإلعف���اء ال���ذي اش���تملت 
عليه مشتقات النفط والغاز. 

وق���ّدر الش���يخ محم���د ب���ن خليف���ة 
النف���ط  قط���اع  إخض���اع  عالًي���ا 
والغاز ومش���تقاته للضريبة بنس���بة 
الصف���ر ف���ي المئ���ة، حي���ث بإم���كان 

الخاضعي���ن  األعم���ال  أصح���اب 
للضريب���ة المس���جلين ل���دى الجه���از 
الوطن���ي للضرائ���ب الخليجي���ة في 
ضريب���ة  اس���ترداد  م���ن  البحري���ن 
تل���ك  عل���ى  المدفوع���ة  المدخ���الت 
الس���لع والخدم���ات. كما أش���ار وزير 

النفط إلى مراجع���ة آليات التطبيق 
بالتعاون مع الجهات المعنية خالل 
الفت���رة التجريبي���ة لتطبي���ق القيمة 

الُمضافة.

ثّم���ن مص���رف البحري���ن المركزي التوجيهات الملكية الس���امية لحض���رة صاحب الجاللة المل���ك بضرورة مراعاة 
احتياجات المواطنين من خالل اإلعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات األساسية مع مراجعة آليات 

التطبيق للقيمة الُمضافة خالل الفترة التجريبية النطالقها.

وف���ي ه���ذا الش���أن، أك���د المص���رف المرك���زي أن الم���ادة 
رق���م 54 م���ن قان���ون ضريب���ة القيم���ة المضاف���ة تن���ص 
عل���ى أنه يعفى م���ن الضريب���ة توريد الخدم���ات المالية 
الت���ي تحدده���ا الالئح���ة ويس���تثنى م���ن ذلك ما يس���ّدد 
خص���م  أو  عمول���ة  أو  كرس���م  صراح���ة  الخدم���ة  ع���ن 
تجاري. وعلى هذا األس���اس ف���إن المعامالت المصرفية 
االعتيادي���ة ل���ن تخض���ع للضريب���ة س���واء عل���ى فوائ���د 

القروض أو اإليداع أو الس���حب من الحس���ابات س���واء 
الس���حب  ذل���ك  وتش���مل  الش���يكات  بواس���طة  أو  نق���ًدا 
اآلل���ي، وكذل���ك  الص���رف  آالت  ع���ن طري���ق  واإلي���داع 
تحوي���ل أو اس���تالم أي تعامل بالنقود أو أي س���ند مالي 
أو أي أوراق نقدية أو أوامر س���داد المال. باإلضافة إلى 
إعفاء المنتجات المالية اإلسالمية المقدمة وفق عقود 

معتمدة شرًعا.

إعفاء الخدمات المالية من الضريبةال “مضافة” على مشتقات النفط

تأهيـــــل “الخـــاص” الجتيـــاز المرحلـــة األوليـــة
التطبيق آليات  بمراجعة  الملكية  بالتوجيهات  تشيد  “الغرفة” 

أش���ادت غرف���ة تج���ارة وصناع���ة البحرين بالتوجيهات الس���امية لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليف���ة، لألجهزة التنفيذية 
المختص���ة إل���ى مراجع���ة آليات تطبيق القيم���ة الُمضافة خالل الفترة التجريبي���ة النطالقها، وتأكيد جاللته ضرورة مراع���اة احتياجات المواطنين 
من خالل اإلعفاءات وعدم تحصيلها على الس���لع والخدمات األساس���ية التي تؤثر على دخل المواطن، الفتة أن ذلك يؤكد اهتمام جاللته بمراعاة 

مصالح جميع األطراف بما فيها القطاع الخاص، كما يؤكد حرص جاللته على إشراك الجميع في مسيرة اإلصالح والتنمية المباركة.

خال���د  الغرف���ة،  لرئي���س  األول  النائ���ب  وق���ال 
التوجيه���ات  عل���ى  بن���اًء  الغرف���ة  إن  نجيب���ي، 
الملكي���ة الس���امية قد تباحثت صب���اح أمس مع 
وزير المالية واالقتصاد الوطني الش���يخ سلمان 
ب���ن خليف���ة آل خليف���ة بحض���ور وزي���ر الصناعة 
والتجارة والسياحة زايد الزياني حول تحسين 
آلي���ات تطبي���ق القيم���ة الُمضاف���ة خ���الل الفترة 
التجريبي���ة النطالقه���ا حي���ث طرح���ت الغرف���ة 
مرئياته���ا بش���أن ه���ذا الموض���وع انطالق���ًا م���ن 
المصلحة العامة لجميع األطراف ذات العالقة.

وأض���اف نجيب���ي أن هذه التوجيهات الس���امية 
كاف���ة  توفي���ر  عل���ى  جاللت���ه  ح���رص  تعك���س 
المقومات الالزمة التي تعيد النشاط والحيوية 
بم���ا  اإلنمائ���ي  دوره  ليلع���ب  الخ���اص  للقط���اع 
ينس���جم م���ع التطلع���ات المعق���ودة عل���ى ه���ذا 

القط���اع مس���تندًا إلى روح المبادرة والمنافس���ة 
وآلي���ات الس���وق، كما أنها تعك���س إيمان جاللته 
أن القط���اع الخاص المؤهل هو مفتاح البحرين 
للمنافس���ة والتنمية، وتبي���ن حرص العاهل على 
تمكي���ن االقتصاد الوطني م���ن تجاوز تداعيات 
حال���ة الرك���ود الت���ي يعيش���ها بس���بب الظ���روف 
المختلف���ة الت���ي يم���ر به���ا االقتص���اد العالم���ي، 
وتؤكد في الوقت نفس���ه وع���ي جاللته بأهمية 
تعزي���ز دور الكي���ان االقتص���ادي ف���ي المملك���ة 
ودفعه لمواصلة نش���اطه بدعائم وأس���س قوية 
تجعل���ه ق���ادرا عل���ى مواصل���ة دوره التنافس���ي 

والريادي. 
وم���ن جان���ب آخ���ر لفت نجيب���ي إل���ى أن الغرفة 
أك���دت خ���الل االجتم���اع على ضرورة تحس���ين 
آلية تطبيق ضريب���ة القيمة المضافة، وتوضيح 

جمي���ع الجوان���ب الفني���ة والقانوني���ة المترتب���ة 
القط���اع  جاهزي���ة  م���دى  إل���ى  والنظ���ر  عليه���ا، 
الخ���اص، وش���ددت كذلك على أهمية اس���تمرار 
تأهي���ل وتوعي���ة وتمكين القط���اع الخاص على 
اجتي���از المرحل���ة المهم���ة األولي���ة م���ن تطبي���ق 
النظ���ام، والتقييم الدوري له م���ن أجل مراجعة 
التداعي���ات  لتقلي���ل  والسياس���ات  اإلج���راءات 
المترتب���ة علي���ه ق���در اإلم���كان، وأن يت���م وض���ع 
خض���وع  تضم���ن  الت���ي  الالزم���ة  االج���راءات 
المنظوم���ة الضريبي���ة لحوكم���ة دقيق���ة لضمان 
نج���اح النظام وتحقيق األه���داف المرجوة منه، 
كم���ا طرح���ت ض���رورة أن يت���م وض���ع مرجعية 
أساس���ية لف���رض الضريب���ة تأخ���ذ ف���ي االعتبار 
مؤش���رات التضخم، ومعدالت النمو االقتصادي 
النفط���ي والنات���ج المحل���ي  القط���اع غي���ر  ف���ي 

اإلجمالي، ومعدالت اإلنتاجية، واآلثار الس���لبية 
التي ستنش���أ على مع���دالت الربحية للش���ركات 
بمختل���ف فئاته���ا، ألنه���ا مؤش���رات تق���اس م���ن 
عل���ى تحم���ل  الخ���اص  القط���اع  ق���درة  خالله���ا 
الضرائ���ب، أو ش���دة تأثرها بها م���ن أجل حماية 
أو  أي���ة تداعي���ات  م���ن  االقتصادي���ة  األنش���طة 
تأثيرات سلبية جوهرية، كما أكدت الغرفة على 
أهمي���ة اس���تمرارية ه���ذه اللق���اءات التش���اورية 

التنس���يقية بينه���ا ووزارتي المالي���ة واالقتصاد 
والصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة، حي���ث اتف���ق 
الجمي���ع عل���ى أهمية ه���ذا التواصل والتنس���يق 

المشترك.
بالدع���م  الغرف���ة  لرئي���س  األول  النائ���ب  ون���وه 
والمس���اندة الت���ي يحظ���ى به���ا القط���اع الخاص 
ف���ي البحرين م���ن لدن حضرة صاح���ب الجاللة 
المل���ك ف���ي كل الموضوع���ات المتصلة بالش���أن 
اإليجاب���ي  جاللت���ه  وتفاع���ل  االقتص���ادي، 
والصري���ح، وحرص���ه عل���ى كل ما في���ه مصلحة 
المجتم���ع البحرين���ي بكاف���ة قطاعات���ه ف���ي كل 
م���ا من ش���أنه دع���م مس���يرة الخي���ر والتحديث 

والتطوير في هذا العهد الزاهر، كما رفع خالص 
الش���كر والتقدي���ر إل���ى رئي���س ال���وزراء صاحب 
الس���مو الملك���ي األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل 
خليف���ة، وولي العهد نائ���ب القائد األعلى النائب 
األول لرئي���س مجل���س الوزراء صاحب الس���مو 
الملكي األمير س���لمان بن حم���د آل خليفة، على 
حس���ن تفهمه���م وتوجيهاتهم لضرورة التش���اور 
واس���تمراره بي���ن الغرف���ة والجه���ات الحكومية 
المعني���ة، كم���ا توج���ه بالش���كر إلى وزي���ر المالية 
واالقتص���اد الوطني ووزير الصناع���ة والتجارة 
والس���ياحة، عل���ى المبادرة بالتش���اور مع الغرفة 

بهذا الشأن.

السنابس - الغرفة

اجتماع الغرفة مع وزارتي المالية واالقتصاد والصناعة والتجارة

المنامة - المصرف المركزيالمنامة - الوطنية للنفط والغاز

علي الفردان  |  أمل الحامد

وزير النفط

خالد نجيبييوسف المشعل

“المالية” تؤكد سالمة إجراءات تطبيق الضريبة
اإلع��ف��اءات تنفيذ  م��ن  وال��ت��أك��د  األس��ع��ار  م��راق��ب��ة  ال��زي��ان��ي:  ال��وزي��ر 

ثمن وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجاللة الملك 
الت���ي أك���دت ضرورة مراعاة احتياج���ات المواطنين عند تطبيق القيم���ة الُمضافة من خالل اإلعفاءات وعدم تحصيلها على الس���لع 

والخدمات األساسية مع مراجعة آليات تطبيق القيمة الُمضافة في الفترة التجريبية النطالقها.

وق���ال وزير المالية إن ال���وزارة إلى جانب الجهات الحكومية ذات 
الصل���ة بتطبي���ق القيمة الُمضافة س���تعمل على تنفي���ذ التوجيهات 
الملكي���ة الس���امية من خالل التأكد من س���المة إجراءات التطبيق 
الس���ليم للقيم���ة الُمضافة من���ذ الي���وم األول النطالقها ف���ي الفترة 
التجريبية، مع األخذ في االعتبار أهمية اس���تقرار السوق، وتوفير 
الس���لع والخدمات للمواطنين والمقيمين بكل سالس���ة وانس���يابية 
بم���ا يضم���ن مواصلة تحقيق مس���يرة التنمية ونم���و القطاعات مع 

التأكيد على مراعاة احتياجات المواطنين. 
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية واالقتصاد 
الوطني بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد 
الزيان���ي وغرف���ة تج���ارة وصناع���ة البحرين ممثلة بنائ���ب الرئيس 
خالد نجيبي.  ونوه الش���يخ سلمان بن خليفة بأهمية التواصل مع 

الغرف���ة للتش���اور والتباحث ح���ول آليات تطبيق القيم���ة المضافة، 
مش���يرا إلى التعاون القائم للتفاهم حول وجهات النظر والوصول 
إل���ى النتائ���ج الت���ي تخ���دم التطلعات الت���ي تضع مصلح���ة الوطن 
والمواطن أوال.  وأضاف وزير المالية أن الوزارة “ستقوم بمراجعة 
آلي���ات تطبيق القيم���ة الُمضافة في الفت���رة التجريبية النطالقها”، 
وأنها س���تواصل التنظيم والمش���اركة  في سلسلة من ورش العمل 
للش���ركات والمؤسس���ات للتوعي���ة بالجوان���ب الفني���ة والقانوني���ة 
واإلجرائي���ة للقيمة الُمضاف���ة وذلك ضمن االس���تعدادات للتطبيق 

التدريجي مطلع العام الجديد. 
م���ن جانب���ه، ثم���ن الوزي���ر الزيان���ي التوجيه���ات الملكية الس���امية، 
مش���يرا إلى االس���تعدادات التي تقوم بها الوزارة؛ لضمان التطبيق 
الس���ليم للضريب���ة من خ���الل مراقبة األس���عار والتأك���د من تطبيق 

االعف���اءات وع���دم تحصيله���ا على الس���لع والخدمات األساس���ية، 
vمش���يدا بالتعاون المس���تمر بين الوزارة والغرف���ة والذي له كبير ا

ألثر في تحقيق النتائج المثمرة على الدوام.

تأكيد استقرار األسواق  

م���ن جه���ة أخ���رى، عق���د الوزي���ر الزيان���ي اجتم���اع عمل ط���ارئ مع 
مس���ؤولي حماي���ة المس���تهلك بال���وزارة؛ للوق���وف عل���ى إجراءات 
الرقاب���ة عل���ى األس���عار، والتأك���د م���ن تطبي���ق اإلعف���اءات وع���دم 
تحصيله���ا على الس���لع والخدمات األساس���ية للمواطني���ن، إضافة 
إل���ى تكثي���ف إج���راءات التفتي���ش والرقاب���ة عل���ى األس���واق ف���ي 
كاف���ة مناط���ق المملك���ة؛ للتأكد م���ن خلوها من أية ممارس���ات غير 
نزيهة، ومتابعة تطورات السوق وحركة منافذ البيع بشكل يومي 
ومتواصل الس���تقراء وضع األس���واق والتأكد م���ن عدم وجود أية 
تجاوزات أو ممارسات تجارية مخالفة للقانون، إضافة إلى التأكد 
من عدم تطبيق الضريبة على الس���لع المس���تثناة أو المعفاة وتلك 
الس���لع غير المس���جلة في قيد التس���جيل الضريبي بما قد يس���بب 

الضرر على حقوق المستهلكين.

المنامة - المالية والصناعة والتجارة

المنامة - بنا

ثم���ن وزي���ر المواص���الت واالتص���االت كم���ال ب���ن أحم���د محم���د التوجيه���ات الملكي���ة 
الس���امية لحضرة صاحب الجاللة الملك بض���رورة مراعاة احتياجات المواطنين من 
خالل اإلعفاءات للقيمة الُمضافة وعدم تحصيلها على الس���لع والخدمات األساسية 

ومراجعة آليات التطبيق في الفترة التجريبية النطالقها.

ون���وه وزي���ر المواص���الت واالتصاالت 
أن ال���وزارة حريصة عل���ى اتخاذ كافة 
التدابي���ر الالزمة بعدم تحصيل القيمة 
الُمضاف���ة على خدم���ات النقل المحلي 
م���ع  والتع���اون  المعفي���ة،  والدول���ي 
الجه���ات المعنية في الفترة التجريبية 
لتطبيقه���ا، والتأكد من القي���ام بدورها 
على أكمل وجه دون المس���اس بجودة 

الخدمات المقدمة للجمهور.
تق���دم خدم���ات  ال���وزارة  وأض���اف أن 
مختلفة للش���ركات واألفراد في قطاع 
النق���ل الب���ري بعضه���ا س���تكون معفي���ة 
م���ن القيم���ة المضاف���ة، كم���ا س���يتمكن 
أصحاب األعمال من اس���ترداد ضريبة 

المدخالت المدفوعة على تلك الس���لع 
والخدمات المتعلقة ف���ي هذا القطاع، 
عل���ى أن يت���م اإلع���الن الحق���ا عن تلك 

الخدمات واإلجراءات المتعلقة بها.

استثناء النقل البري

وزير المواصالت واالتصاالت

اقتصادي��ون يدع��ون  لتكوين ف��رق عمل إلعط��اء دورات تدريبية

استمرار التشاور لتقييم 
النظام وتخفيف 
تداعياته السلبية

خضوع المنظومة 
الضريبية لحوكمة دقيقة
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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

القيد: 96686  -  تاريخ: 23/12/2018
إعالن بحل وتصفية شركة

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة شنغلي تويز ذ.م.م
سجل تجاري رقم 96123

بناء على قرار مالكي شركة كوكو شن ذ.م.م )شركة ذات مسؤلية محدودة( سجل 
تجاري رقم 96686 فقد تقرر تصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/  محمد عادل 

علي حسن المدني مصفيا 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:
رقم الموبايل: 33370899 )973+(

info@ijawda.com :البريد االلكتروني

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة شنغلي تويز ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 
96123، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/  QING GUO مصفيا 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:
QING GUO /عنوان المصفي: السيد

رقم الموبايل: 38752977 )973+(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )168299( لسنة 2018
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة البوطه ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )148183( لسنة 2018
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة أم أف أيه للمقاوالت ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )111( لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة نجار لالستثمار القابضة ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة شاه مير لالستشارات التسويقية ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة كايزر الشرق األوسط ش.ش.و لمالكها كيتن رامباي كورانيا

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

الس���يد / محمد عادل علي حسن المدني باعتباره المصفي القانوني لشركة البوطه 

ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ؤلية محدودة بموجب القيد رق���م 1-117030، 

طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل 

التج���اري، وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

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

الس���يد / نس���رين محمد عبدالحميد عبدالرحمن باعتباره المصفي القانوني لش���ركة 

أم أف أي���ه للمق���اوالت ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ؤلية مح���دودة بموجب 

القيد رقم 109781-1، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 

وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

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

/  جاس���م محمد يوس���ف اس���د باعتباره المصفي القانوني لش���ركة نجار لالس���تثمار 

القابض���ة ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ؤلية مح���دودة بموج���ب القي���د رق���م 

64214، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من 

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

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها 
الس���يد / جاس���م محمد يوس���ف اس���د باعتباره المصفي القانوني لش���ركة ش���اه مير 
لالستش���ارات التس���ويقية ذ.م.م، المسجلة كش���ركة ذات مسؤلية محدودة بموجب 
القيد رقم 57033-1، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية 
وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

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

/ جاسم محمد يوسف اسد باعتباره المصفي القانوني لشركة كايزر الشرق األوسط 

ش.ش.و لمالكها كيتن رامباي كورانيا، المس���جلة كشركة الشخص الواحد بموجب 

القيد رقم 70098-1، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية 

وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 113956 التاريخ :2018/12/24  
اعالن رقم )9914( لسنة 2018

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تق���دم إليه���ا المالك ل� ملودي تاون ليرنينج س���نتر ش.ش.و )مؤسس���ة 
فردية( المس���جلة بموجب القيد رقم 113956، يطلب تحويل الشكل 
القانون���ي م���ن مؤسس���ة فردي���ة إل���ى ش���ركة ذات مس���ؤلية محدودة 
برأس���مال وق���دره 3000 دين���ار بحريني كما س���وف يتم تغيير االس���م 

التجاري إلى توب كالس اديوكيشن ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى مركز البحرين للمستثمرين 
مشفوعًا بالمستندات المؤيدة والمبررة لالعتراض خالل مدة أقصاها خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
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اشتباكات غربي 
تونس

اندلعت اشتباكات بين محتجين 
تونسيين وقوات األمن في مدينة 

القصرين بغرب البالد بعد انتحار 
مصور تلفزيوني أشعل النار في 

نفسه؛ احتجاجا على األوضاع 
االجتماعية المتردية.وتعيد الواقعة 

إلى األذهان ما حدث قبل 8 أعوام 
عندما أحرق محمد البوعزيزي نفسه 

ليفجر ثورة في تونس.
وقال شاهد عيان إن قوات األمن 
استخدمت الغاز المسيل للدموع 
لتفريق الشبان الغاضبين، الذين 

أغلقوا الطرقات وأشعلوا اإلطارات 
وسط محافظة القصرين احتجاجا 

على وفاة المصور عبدالرزاق الرزقي.

قوات األمن تتصدى للمتظاهرين في اليوم الس��ابع من االحتجاجات

البشير يتوعد “الخونة”... ويجدد وعد “التنمية”

اتهم الرئيس السوداني عمر البشير من سماهم ببعض الخونة والعمالء والمرتزقة والمندسين باستغالل الضائقة المعيشية، وارتكاب أعمال تخريب، خدمة ألعداء 
السودان، وذلك بعد أيام على مظاهرات شهدتها مناطق عدة من البالد.

جن���وب  محلي���ة  ف���ي  كلم���ة  وخ���الل 
بمالحق���ة  البش���ير  توع���د  الجزي���رة، 
المخربين ومروجي الش���عارات، مجددا 
وعده بمض���ي الحكومة قدما في تنفيذ 
مش���روعات التنمي���ة واإلعم���ار “لصال���ح 

المواطنين وإصالح أحوالهم”.
ودع���ا الرئيس الس���وداني أه���ل الجزيرة 
لالتج���اه  بالمنتجي���ن  وصفه���م  الذي���ن 
للعمل، وعدم االلتفات “للخونة والعمالء 
ومناضل���ي الكيب���ورد”، ف���ي إش���ارة إل���ى 
التواص���ل  مواق���ع  عل���ى  الناش���طين 

االجتماعي الذين يدعون إلى التظاهر.
وفي اليوم الس���ادس من االحتجاجات، 
وع���د البش���ير الس���ودانيين “بإصالحات 
كريم���ة  حي���اة  لضم���ان  حقيقي���ة 
لقائ���ه هيئ���ة  للمواطني���ن”، وذل���ك عن���د 

قيادة جهاز األمن والمخابرات الوطني، 
حس���بما أوردت وكالة األنباء السودانية 

الرسمية )سونا(.
“ع���دم  إل���ى  المواطني���ن  البش���ير  ودع���ا 
االلتفات لمروجي الشائعات والحذر من 
االس���تجابة لمح���اوالت زرع اإلحب���اط”، 
ووع���د ب� “إج���راءات حقيقي���ة تعيد ثقة 
ف���ي  المصرف���ي”  بالقط���اع  المواطني���ن 

السودان.
األم���ن  ق���وات  أطلق���ت  جانبه���ا،  م���ن 
الس���ودانية في الخرطوم أمس الثالثاء 
مئ���ات  عل���ى  للدم���وع  المس���ّيل  الغ���از 
إل���ى  دع���وة  لب���وا  الذي���ن  المتظاهري���ن 
مس���يرة إلى القصر الرئاس���ي ف���ي اليوم 
كبي���رة،  احتج���اج  حرك���ة  م���ن  الس���ابع 
فران���س  لوكال���ة  مراس���ل  ذك���ر  حس���بما 

ب���رس. وانطلق���ت التظاه���رات الغاضبة 
التي عمت العديد من المدن الس���ودانية 
في 19 ديس���مبر الجاري؛ احتجاجا على 
غ���الء المعيش���ة في بل���د يعان���ي الركود 
االقتص���ادي، وال تزال مناط���ق عدة في 
البالد تشهد مظاهرات وسط تقارير عن 

سقوط ضحايا.
وقال مسؤولون وشهود أن ما ال يقل عن 
8 أش���خاص قتلوا في ه���ذه التظاهرات، 
6 ف���ي القض���ارف ش���رق الب���الد، واثن���ان 
ف���ي عطب���رة ف���ي الش���رق أيض���ا، خالل 

اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب.
النظامي���ة  الش���رطة  أف���راد  وتمرك���زت 
تقاطع���ات  ف���ي  الش���غب  ومكافح���ة 
الش���وارع الرئيس���ة في الخرط���وم وهم 
أس���طح  وعل���ى  اله���راوات،  يحمل���ون 

البناي���ات المطّل���ة عل���ى الش���ارع القصر، 
وفق���ا للمراس���ل. وكان “تجّم���ع المهنيين 
أطب���اء  يض���م  ال���ذي  الس���ودانيين” 
ومهندسين ومعلمين وأساتذة جامعات 
دعا ف���ي بيان إلى تظاهرة ظهر الثالثاء 
نح���و القصر الجمهوري “لتس���ليم مذكرة 
بتنّح���ي  تطال���ب  الجمهوري���ة  لرئاس���ة 
الرئي���س ف���ورا ع���ن الس���لطة اس���تجابة 
لرغبة الشعب السوداني وحقنا للدماء”.
وأض���اف البيان أّن التجّمع يقترح إذا ما 
وافق البش���ير على التنّحي أن “تتش���ّكل 
حكوم���ة انتقالية ذات كف���اءات وبمهام 
بي���ن  توافقي���ة  صبغ���ة  ذات  مح���ّددة 
أطي���اف المجتم���ع الس���وداني”. وأطل���ق 
التجّمع نفس���ه األحد دع���وة إلى إضراب 

عام لّباها العديد من القطاعات.

الخرطوم ـ وكاالت

تونس ـ رويترز

البشير السودان يتعرض لحصار غربي وهو ما سبب األزمة

طهران ـ اف بموسكو ـ رويترزالقدس المحتلة ـ اف ب

أعل���ن رئي���س ال���وزراء اإلس���رائيلي بنيامي���ن نتانياه���و الثالث���اء أن عملية “درع 
الش���مال” الت���ي أطلقه���ا جيش���ه مطل���ع ديس���مبر الج���اري انته���ت بتدمي���ر أنفاق 

ميليشيات حزب هللا على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وجاء إعالن نتانياهو خالل جولة ميدانية 
برفق���ة أعض���اء حكومته عل���ى الحدود مع 
لبنان، حيث قال: “ت���م تحييد هذه األنفاق 
هللا  ح���زب  ميليش���يات  اس���تثمرت  الت���ي 

الماليين من أجل إقامتها”.
وكان الجي���ش اإلس���رائيلي أطل���ق ف���ي 4 
لكش���ف  الش���مال”،  “درع  عملي���ة  ديس���مبر 
وتدمير أنفاق تابعة لميليشيات حزب هللا، 

األمر الذي رفع مستوى التوتر مع لبنان.
وحّملت إس���رائيل الحكوم���ة اللبنانية 

حف���ر  ع���ن  الكامل���ة  المس���ؤولية 
األنفاق، قائل���ة إن هذه األنفاق 
ج���زء م���ن مخط���ط هجوم���ي 

ح���رب  أي  ف���ي  يس���تهدف 
مستقبلية.

وقال الجيش إنه اكتش���ف أربعة 

أنفاق، لكنه لم يعلن عن العدد الكلي لها.
فّج���ر  ديس���مبر،  م���ن  الح���ق  وق���ت  وف���ي 
اإلس���رائيليون بعض األنف���اق وعملوا على 
تفخي���خ أخ���رى، وفق م���ا أظه���رت لقطات 
فيدي���و نش���رها المتح���دث باس���م الجيش، 
والذي أش���ار إلى أن الهدف هو إخراج هذه 

األنفاق عن الخدمة.
وم���ن جانبه���ا، أك���دت قوات حفظ الس���الم 
الدولي���ة ف���ي لبن���ان “يونيفي���ل”، أن اثني���ن 
م���ن األنفاق التي أعلن عنها تخترق الخط 

األزرق.
وش���كلت األنف���اق، بحس���ب القوة 
مجل���س  لق���رار  انته���اكا  األممي���ة 
األمن الدولي رقم 1701، الذي تم 
تبني���ه في نهاية حرب لبنان الثانية 

العام 2006.

نقل���ت وكال���ة اإلعالم الروس���ية عن نائ���ب وزي���ر الخارجية الروس���ي ميخائيل 
بوجدانوف قوله إنه ينبغي أن يلعب سيف اإلسالم القذافي ابن الزعيم الليبي 

الراحل معمر القذافي دورا في المشهد السياسي الليبي.

سيف  عن  مندوبا  أن  الوكالة  وذك��رت 
إلى موسكو  منه  رسالة  اإلس��الم سلم 
لمستقبل  أفكارا  فيها  الشهر حدد  هذا 
سيف  إن  وق���ال���ت  ل��ل��ي��ب��ي��ا،  س��ي��اس��ي 
اإلس������الم ع��ل��ى ت���واص���ل م��س��ت��م��ر مع 

روسيا.
وتسعى القوى الغربية واألمم المتحدة 
إلج�����راء ان��ت��خ��اب��ات ف���ي ل��ي��ب��ي��ا ال��ع��ام 
المقبل بعد عقد مؤتمر وطني لمحاولة 

وضع نهاية للصراع في البالد.
به  اإلطاحة  بعد  القذافي  معمر  وقتل 
البعض  وك���ان   .2011 انتفاضة  ف��ي 

ال��ذي  إل���ى س��ي��ف اإلس����الم،  ينظر 
اح��ت��ج��ز ب��ع��د ذل���ك ق��ب��ل اإلف����راج 

ع��ن��ه ف���ي وق���ت الح����ق، ع��ل��ى أن��ه 
ل��وال��ده  محتمل  إص��الح��ي  خ��ل��ف 

ال���ت���ي س��ب��ق��ت 2011  ال���س���ن���وات  ف���ي 
بين  مهمة  شخصية  ي���زال  ال  أن��ه  كما 
إلى  الوكالة  ونسبت  القذافي.  أنصار 
بوجدانوف قوله ”ندعم الجميع. نعتقد 
أنه ال ينبغي عزل أحد أو إقصائه عن 

أداء دور سياسي بناء“.
وأضاف ”ولهذا السبب نتواصل مع كل 
الجماعات المتمركزة في غرب وشرق 
البالد...يتمتع سيف اإلسالم  وجنوب 
ب���دع���م ق��ب��ائ��ل م���ح���ددة ف���ي م��ن��اط��ق 
م���ح���ددة م���ن ل��ي��ب��ي��ا وك��ل 
يكون  أن  ينبغي  ه���ذا 
ج�������زءا م����ن ال��ع��م��ل��ي��ة 
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ش��ام��ل��ة 
ب�����م�����ش�����ارك�����ة ال�����ق�����وى 

السياسية األخرى“.

اعت���رف الرئيس اإليراني حس���ن روحان���ي أمس الثالثاء ف���ي خضم حديثه عن 
موازنة العام المقبل بتأثير العقوبات األميركية على معيشة اإليرانيين والنمو.

وق���دم روحان���ي موازن���ة س���نوية حجمه���ا 
4700 تريليون ريال )47 مليار دوالر بس���عر 
الس���وق الحرة( إلى البرلمان، أمس الثالثاء، 
قائ���ال إن العقوبات األميركية س���تؤثر على 
المعيش���ة والنمو، لكنها “لن تجعل الحكومة 
قول���ه.  ح���د  عل���ى  ركبتيه���ا”،  عل���ى  تجث���و 
وأوض���ح روحاني أم���ام البرلم���ان في كلمة 
بثه���ا التلفزي���ون الرس���مي مباش���رة “ه���دف 
أميركا هو تركيع النظام اإليراني، وستفشل 
ف���ي ذلك، لكن الش���ك أن العقوبات س���تؤثر 
على معيشة المواطنين، وعلى تنمية البالد 

ونموها االقتصادي”.
أن قيمة  إل��ى  وأش���ار 
م���ش���روع ال���م���وازن���ة 
 4700 ن���ح���و  ت���ب���ل���غ 

ت����ري����ل����ي����ون ري�����ال 
ل��ل��س��ن��ة ال��ف��ارس��ي��ة 

 .2019 م��ارس   21 في  تبدأ  التي  القادمة 
ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي دون��ال��د  وك��ان��ت إدارة 
للضغط  ص��ارم��ة  عقوبات  فرضت  ت��رام��ب 
على طهران؛ من أجل التفاوض على اتفاق 
أسلحة  ام��ت��الك  م��ن  يمنعها  ج��دي��د  ن���ووي 
واإلقليمي.  العالمي  األمنين  تهدد  نووية 
العقوبات، األولى  وتم فرض حزمتين من 
اس��ت��ه��دف��ت ال��م��ع��ام��الت ال��م��ال��ي��ة وب��ع��ض 
تم  التي  الثانية،  شملت  فيما  الصناعات، 
الماضي،  نوفمبر  م��ن  ال��راب��ع  ف��ي  تفعيلها 
ال��ن��ف��ط، ال����ذي ي��ع��ت��ب��ر ش���ري���ان االق��ت��ص��اد 
اإلي��ران��ي. وك��ان صندوق 
في  توقع  ال��دول��ي  النقد 
ت��ق��ري��ر ج��دي��د ح���دوث 
االقتصاد  في  انكماش 
اإلي��������ران��������ي ب��س��ب��ب 
العقوبات األميركية.

روحاني يخرج عن صمته و“يعترف”روسيا: لسيف اإلسالم دور في ليبيانتنياهو يعلن نهاية “درع الشمال”
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طرابلس ـ رويترز

بغداد ـ رويترز

قال���ت وزارة الصح���ة الليبي���ة إن ثالثة أش���خاص على األق���ل قتلوا عندما 
هاج���م انتحاري���ون وزارة الخارجية في طرابلس أمس الثالثاء، فيما قال 

مصدر أمني إن المهاجمين يشتبه أنهم من متشددي تنظيم داعش.

وق���ال المص���در األمن���ي إن المهاجمي���ن 
الثالث���ة ب���دأوا الهجوم بس���يارة ملغومة 
وألحق���وا أض���رارا بمركب���ات ومب���ان ث���م 
فتح���وا الن���ار باتج���اه ال���وزارة. وتمك���ن 
اثن���ان منهم من دخ���ول المبنى وتفجير 
نفس���يهما بداخله، وقتل ح���رس الوزارة 
المهاج���م الثال���ث. وتصاعد دخان كثيف 

من المبنى الذي طوقته قوات األمن في 
الوق���ت الذي ج���رى فيه نق���ل المصابين 
للمستش���فى. وقال���ت وزارة الصح���ة إن 
11 ش���خصا على األقل أصيبوا. وأدانت 
وزارة الخارجية الهجوم على موظفيها، 
قائل���ة ”الش���عب الليبي يخ���وض الحرب 

على اإلرهاب نيابة عن العالم“.

ق���ال الجي���ش العراق���ي إن قتيلين على 
األق���ل س���قطا، كم���ا أصي���ب 11 ش���خصا 
أمس الثالثاء في انفجار سيارة ملغومة 
بمدينة تلعفر التي تقع في ش���مال البالد 
وكانت معق���ال لداعش. وأضاف الجيش 
بواس���طة  إرهاب���ي  ”اعت���داء  بي���ان  ف���ي 
عجل���ة مفخخ���ة ن���وع “بي���ك اب” كان���ت 
مركونة في منطقة رأس الجادة بقضاء 

تلعف���ر، م���ا أدى إلى استش���هاد مواطنين 
اثني���ن وإصابة 11 آخري���ن“. وتقع تلعفر 
على بع���د نحو 80 كيلومت���را إلى الغرب 
م���ن الموص���ل، وش���هدت موج���ات م���ن 
العنف الطائفي بين الس���نة والشيعة بعد 
غ���زو العراق بقي���ادة الوالي���ات المتحدة 
الع���ام 2003. وظهر في تلعفر بعض أبرز 

قادة التنظيم الكبار.

هجوم انتحاري على “الخارجية” الليبية

انفجار سيارة ملغومة في تلعفر بشمال العراق

عواصم ـ وكاالت أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

أرس���لت أنق���رة تحذي���را عل���ى لس���ان وزير 
دع���م  عواق���ب  م���ن  لباري���س،  خارجيته���ا 
الت���ي  الكردي���ة  الش���عب  وح���دات حماي���ة 
تش���ارك في قت���ال الجهاديين في س���وريا، 
والتي تس���عى تركيا لدحرها مستفيدة من 

االنسحاب األميركي المعلن من سوريا.
ووح���دات حماية الش���عب الكردية تش���كل 
حجر الزاوية ميدانيا في سوريا في حرب 
التحال���ف الدول���ي ض���د الجهاديي���ن بقيادة 
أنق���رة تعتبره���ا  لك���ن س���لطات  واش���نطن، 
منظم���ة “إرهابي���ة”، وتق���ول إنه���ا مرتبط���ة 
بح���زب العم���ال الكردس���تاني ال���ذي يقات���ل 

الجيش التركي منذ 1984.
ونقلت األناض���ول عن وزير خارجية تركيا 
مولود تش���اوش أوغلو قوله إنه “ليس سرا 
أن فرنس���ا تدع���م وحدات حماية الش���عب” 
الكردية، مش���يرا إلى أن الرئيس الفرنس���ي 

“التقى ممثليهم”.
تق���وده  ال���ذي  التحال���ف  ق���ال  ذل���ك،  إل���ى 

الواليات المتحدة في سوريا أمس إنه شن 
ضرب���ات جوية األس���بوع الماضي أدت إلى 
تدمير منش���آت يس���تخدمها داع���ش وذلك 
بع���د أقل من أس���بوع على إع���الن الرئيس 
األميرك���ي النص���ر على التنظي���م وقوله إنه 
سيسحب القوات األميركية من البلد الذي 
تمزقه الح���رب. وقال التحالف إن هجماته 

في األس���بوع بين 16 و22 ديسمبر، والتي 
شملت ضربات جوية و ”إطالق نار منسق“ 
دمرت منش���آت لوجيس���تية ونق���اط تجمع 
يس���تخدمها داعش وألحقت أضرارا بقدرة 
التنظي���م عل���ى تموي���ل أنش���طته و“أزاحت 
عدة مئ���ات من مقاتل���ي التنظيم من أرض 

المعركة“.

اإليراني���ة  الحوث���ي  ميليش���يات  تواص���ل 
خ���رق وق���ف إط���الق الن���ار ف���ي محافظة 
الحديدة غربي اليمن، إذ س���قطت قذائف 
عل���ى مناطق س���كنية أمس الثالث���اء، في 
حي���ن ل���م تتوقف الميليش���يات عن حش���د 

مقاتليها في مناطق التماس.
وأفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” بسقوط 
ومناط���ق  أحي���اء  عل���ى  حوثي���ة  قذائ���ف 
س���كنية ف���ي مرك���ز مديري���ة “حي���س” في 
المحافظة، أطلقتها المليشيات من مواقع 
تمركزها شرقي وشمال شرقي المديرية.

واستهدفت ميليشيات الحوثي اإليرانية 
جراف���ة أح���د المواطني���ن أثن���اء مروره���ا 
بأرض زراعية شرقي مدينة الحديدة، مما 
أدى إلى احتراقه���ا، في حين لقي مواطن 
مصرع���ه ف���ي منطقة “النخيل���ة” من جراء 

لغم زرعته الميليشيات الحوثية.
وأف���ادت مص���ادر يمني���ة محلي���ة بوج���ود 
تحركات مش���بوهة لميليش���يات الحوثي، 

ته���دف على ما يبدو للهج���وم على مواقع 
قوات الش���رعية، مس���تغلة غياب طائرات 
التحال���ف العرب���ي، مم���ا ق���د يه���دد بنس���ف 

وقف إطالق النار في الحديدة.
وحسب المصادر، فإن ميليشيات الحوثي 
مواق���ع  باتج���اه  مقاتليه���ا  بحش���د  تق���وم 
الق���وات المش���تركة ق���رب مرك���ز “س���يتي 
ماكس” وخلف “معسكر الدفاع الساحلي” 

قرب مجمع إخوان ثابت و”مستش���فى 22 
مايو”.

وقال���ت مص���ادر ميدانية إن الميليش���يات 
مس���تمرة ف���ي خرقه���ا لقرار وق���ف إطالق 
ني���ران  بتوجي���ه  الحدي���دة،  ف���ي  الن���ار 
أس���لحتها المتوس���طة والخفيف���ة باتج���اه 
منطق���ة  ف���ي  الش���رعية  الق���وات  مواق���ع 

“الجاح” التابعة لمديرية بيت الفقيه.

جاويش أوغلو شدد على أنه ال طائل من الدعم الفرنسي ألكراد سوري
خرق الحوثيين وقف إطالق النار في الحديدة مستمر

التحالف الدولي يشن ضربات جوية على متشددي “داعش” حش��د مقاتلي��ن وإط��اق قذائ��ف عل��ى مناطق س��كنية

تركيا تحذر فرنسا من دعم أكراد سوريا الحوثيــون يواصلــون خــرق الهـدنــة
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هل تعتذر »واشنطن بوست«؟
ألكث���ر م���ن ش���هرين والصحيف���ة العريق���ة »واش���نطن بوس���ت« 
تقود حملة غير مس���بوقة ضد السعودية، إثر الجريمة البشعة 
الت���ي راح ضحيته���ا جم���ال خاش���قجي. حمل���ة اس���تخدمت 
فيها الصحيفة كل ما هو مش���روع وغير مش���روع. تس���ريبات 
مجهول���ة. مصادر مش���كوك فيها. مقاالت موجهة. اس���تهداف 
الس���عودية.  يدي���ن  اغتي���ال معن���وي ألي رأي ال  مب���رر.  غي���ر 
وهج���وم ش���رس قّل���ت في���ه الموضوعي���ة وكثر في���ه التجني. 
مح���ررو الصحيف���ة الذي���ن يفت���رض أنه���م يلتزم���ون المهنية، 
يهاجم���ون المملك���ة وقيادته���ا بش���كل ش���خصي، ويواصل���ون 
اتهاماته���م ب���ا أدل���ة وبراهي���ن، طبع���ًا وج���دت الصحيفة في 
جريم���ة مقت���ل خاش���قجي فرص���ة لتصفية حس���ابات عديدة، 
س���واء م���ع إدارة ترم���ب أو غيره���ا، وكان���ت الس���عودية ه���ي 
الوس���يلة المثل���ى، وهذا لي���س موضوعنا عمومًا، م���ا يهمنا هنا 
هو ما يمكن وصفه بفضيحة »واش���نطن بوس���ت« التي كشفت 
عنها الصحيفة نفس���ها، ف���ي تحقيقها المنش���ور أمس، بأن كل 
مق���االت الراحل جمال خاش���قجي، وكل ما كتبه من انتقادات 
ض���د ب���اده، وكل توجهاته الت���ي عرضها ووص���ف على أثرها 
بأنه »ناقد« للس���عودية، لم تكن س���وى غطاء للكاتب الحقيقي، 
والموجه األساس���ي، والمحرض الكبير، وهو النظام القابع في 
الدوح���ة، أي أنه وعلى مر نحو عام كامل وعش���رات المقاالت 
التي نشرت، كانت جميعها مزورة وغير حقيقية، كتبت باسم 
كات���ب ووضع���ت صورته عليه���ا، بينم���ا الكات���ب الحقيقي هو 
دول���ة تخاصم المملك���ة وتعاديها، فهل مر ف���ي تاريخ اإلعام 

الدولي فضيحة مثل هذه؟!

غن���ي ع���ن الق���ول إن���ه ال يس���تغرب من قط���ر، عل���ى األقل لمن 
كش���فوا الدوح���ة وقاطعوه���ا، عندم���ا دفع���ت مواطن���ًا ليتخذ 
موقف���ًا عدائي���ًا ض���د وطن���ه، وخدع���ت إح���دى أكب���ر الصحف 
الرصين���ة ف���ي العالم، فعلى س���بيل المثال جمي���ع من يصفون 
أنفس���هم بالمعارضي���ن الس���عوديين ف���ي الخارج تس���تخدمهم 
الدوح���ة كأدوات لمش���روعها التخريب���ي، تمنحه���م المنص���ات 
وتوف���ر له���م اإلمكانات وتس���هل مهمتهم في كل ما من ش���أنه 
مهاجم���ة باده���م، وبالتالي ليس���ت المفاجأة أن قط���ر فعلتها، 
فليس أكثر من مؤامرتها الش���هيرة، المثبتة باألدلة وبالصوت، 
لتقس���يم المملكة، المفاج���أة الحقيقية أن صحيفة »واش���نطن 
بوس���ت« شهدت س���قطة لم تسبقها وس���يلة إعام غيرها، بأن 
تتول���ى دول���ة كتابة مقاالت عديدة تحت اس���م م���زور تعرض 

فيه ما تش���اء لضمان نج���اح أجندتها، وربما لو لم يقتل جمال 
خاش���قجي، رحم���ه هللا، لما كش���فت هذه الحقيقة واس���تمرت 
قط���ر تكتب مقاالت مكذوبة س���نوات طويل���ة، كما أن المملكة 
لم تكن وحدها المس���تهدفة في سلس���لة المق���االت هذه، وإنما 
أيض���ًا اإلدارة األميركي���ة الت���ي ووجهت بحمل���ة انتقادات في 
المق���االت القطري���ة، وهو ما يعني أن وس���ائل إع���ام أخرى ال 
أح���د يعرف ما هي تمارس فيها س���لطات الدوحة نفس الدور 
المش���بوه مع كّتاب آخرين، ضد الرياض وضد واشنطن وضد 
كل دولة تقف ضد مش���روعها التخريبي، الفرق أن »واش���نطن 
بوس���ت« كش���فت ع���ن فضيحتها والبقي���ة لم يصل���وا إلى هذه 

النتيجة بعد.
إذا كانت »واشنطن بوست« ُخدعت في نشرها على صفحاتها 
مقاالت م���زورة ُبني عليها العديد من االس���تنتاجات الخاطئة 
واألف���كار المغلوطة واالتهامات الباطلة فعليها أن تعتذر مرة، 
وإذا كان هناك من محرريها من هو متواطئ في هذه القضية 
فعليه���ا أن تعتذر مائ���ة مرة. في كل األح���وال على الصحيفة 
الرصين���ة أن تتخ���ذ خط���وة ش���جاعة واح���دة م���رة واح���دة 
باالعتذار عما تسببت به من إساءة للمملكة وقيادتها وشعبها 
بنش���رها لتل���ك المق���االت، التي تس���جل كأكبر عملي���ة اختراق 
لصحيفة في العالم. فهل تفعلها »واش���نطن بوست«؟! )الشرق 

األوسط(

صحافي وإعالمي خليجي يعمل في صحيفة 

الشرق األوسط اللندنية

opinions
@albiladpress.com

سلمان الدوسري

15
نوري المالكي... 

العرب اآلن أمام هذا 
النوع من االختبار

م���ن منطلق االس���تيعاب العميق لدروس التجربة الهائلة الدائرة على الس���احة 
العراقي���ة، والت���ي أفرزت أمورا أساس���ية على نحو جذري فيما يتعلق بمس���ح 
الهوية العراقية على يد النظام اإليراني وأعوانه وأحزابه وقواه، فإن بقاء من 
هم على ش���اكلة ن���وري المالكي نائب رئيس جمهورية العراق الس���ابق يعارض 
كرامة العراق الش���قيق الذي أصبح لألس���ف الش���ديد ميدانا للصفويين ومعقا 
للعدو الفارسي بعد أن سجل هذا البلد العظيم قصصا من البطوالت المشرفة، 
وكان باس���ا ش���امخا أح���رق قواع���د الزم���رة المجوس���ية وأن���زل بها الخس���ائر 
الجس���يمة، ليأتي الي���وم العميل المالكي ويش���ارك ويدعم احتفالية بتأس���يس 
مكت���ب ف���ي بغ���داد لمجموعة مصنفة كمنظمة إرهابية تس���مى ائتاف ش���باب 
14 فبراي���ر، ويلق���ي تصريحات طائفية س���وداء غير مس���ؤولة مليئ���ة بالجهل 
والحقد والسقوط األخاقي، وعلى إثر ذلك استدعت وزارة الخارجية القائم 
باألعم���ال باإلناب���ة بس���فارة جمهوري���ة الع���راق لدى المملك���ة وأبلغته اس���تنكار 
مملكة البحرين واستهجانها الشديدين لتصريحات المالكي التي تمثل تدخاً 
س���افًرا ومرفوًضا في الش���ؤون الداخلية لمملكة البحري���ن، وطالبت الحكومة 
العراقي���ة بالتص���دي لهذه التصريح���ات وإقامة واحتضان مثل ه���ذه الندوات 

واالحتفاليات لتنظيمات مصنفة كتنظيمات إرهابية على أراضيها.
عندم���ا يش���ارك هذا المالكي في حفل لمنظمة إرهابية ب���دون أدنى تردد، فهذا 
يعن���ي أن���ه ضد العراق واإلنس���انية، كي���ف ال وتاريخه ملطخ بالع���ار والخيانة، 
والتاريخ وضع كل ش���يء في موقعه، فالمالكي كان من أش���د المطالبين بقمع 
معارض���ي النظام اإليراني اإلرهاب���ي وكان على رأس هيئة عملت على إقصاء 
عش���رات اآلالف من الموظفين والعسكريين العراقيين الشرفاء عن مناصبهم 
أو فصله���م ع���ن وظائفهم كونه���م يعارضون النظام اإليران���ي، كما قام وخطط 
لعملي���ات اغتي���ال للكثي���ر م���ن المعارضين وأهل الس���نة لكس���ب خاط���ر مالي 
طهران، لهذا فليس من المس���تغرب أبدا أن تدور بوصلته نحو س���لوك مش���ين، 
وأن يحض���ر احتف���االت مجموعة إرهابي���ة مصنفة دوليا عل���ى قائمة اإلرهاب 
ويقف���ز على درجات الس���لم فرح���ا بهم على أرض الرافدي���ن ويضحك ويقهقه 

مثل األشباح.

إن التاريخ يعيد نفسه والعرب اآلن أمام هذا النوع من االختبار، اختبار  «
من يحاول أن يعيد العراق العظيم إلى الحرف األول والضياع.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

مؤامرة الربيع العربي... 
دور اإلخوان بالخليج

عندم���ا بدأت مؤامرة الربي���ع العربي، كانت إدارة أوباما واإلدارة الكس���روية في إيران واإلدارة 
الطوراني���ة ف���ي تركي���ا، تعل���م عل���م اليقي���ن أنه مهم���ا ح���اول كل طرف العم���ل عل���ى تنفيذ هذه 
المؤامرة، طبعا كل حسب طريقته وهدفه واستراتيجيته ومبتغاه، فإنه البد من وجود محلل 
وس���بب وس���ند وحجة عربية، تضفي الشرعية على هذه المؤامرة. ووجد كل المتآمرين إلعداد 
ه���ذه المؤام���رة، ف���ي قطر وف���ي العلقميين الج���دد “اإلخوان المس���لمين” هذا المس���وغ والحجة 
العربية. فقطر وسياس���تها الجديدة، هدفت إلى إس���قاط بعض األنظمة الخليجية التي رفضت 
إزاحة شرعية الشيخ خليفة، وإلى بعض األنظمة العربية األخرى وخصوصا مصر، لهذا وجدت 
الدوح���ة ف���ي مؤامرة الربيع العربي فرص���ة ال تعوض لتحقيق هدفها الذي مازالت تس���عى إليه 
حت���ى اآلن وال���ذي أصب���ح واضحا للعيان بع���د قطع العاقات م���ع قطر... أم���ا العلقميون الجدد 
“اإلخ���وان المس���لمون”، فق���د كان���ت ه���ذه المؤامرة أكب���ر أمل في تاري���خ هذه الجماعة الش���اذة، 
لتحقي���ق حلمها بالس���يطرة على رقاب الش���عوب العربي���ة، بدعم من أكبر عدوي���ن لألمة العربية 
اإلسامية أي من “الكسرويين والطورانيين”. وتولى إخوان الخليج مسؤولية إسقاط األنظمة 
العربي���ة، وتحقي���ق هذه المؤامرة بالقس���م الش���رقي لألمة العربية بدعم من المرش���د الكس���روي 
والطوران���ي، من خال اللعب على وتر الش���عب، فبدأوا برفع ش���عارات المطالب���ة بالديمقراطية 
والعدال���ة والحري���ة واإلص���اح، وتولى بعضه���م التنظير وكتاب���ة المقاالت والخط���ب، ومحاولة 
اس���تغال أي���ة فرصة لدف���ع الغوغاء والس���ذج للتصادم مع الس���لطات الخليجي���ة، حتى يكونوا 

وق���ودا لمؤامرتهم بإس���قاط األنظم���ة الخليجية. وكانت البحرين أولى محط���ات مؤامرة أوباما 
والكس���رويين والطورانيي���ن، إال أن تنظيم اإلخوان األم لم يس���تطع القي���ام بأي دور، حيث كان 
الكسرويون أكثر قوة وهم من قاد مؤامرة االنقاب بالبحرين، وأيضا لسبب أن دخول اإلخوان 
به���ذه المؤام���رة س���يجعلهم بخندق واحد، لهذا، لم يس���تطع العلقميون الج���دد تنفيذ مخططهم 

بالبحرين، وفي الكويت تمت اإلطاحة ببعض رموزهم.
أما في الس���عودية، فقد نش���ط عم���اء أوباما والكس���رويين والطورانيين بين أوس���اط مختلف 
الش���رائح الس���عودية، ونش���روا أس���طوانتهم المعه���ودة المتعلق���ة بالعدال���ة واإلص���اح والحرية 
والديمقراطي���ة، معتقدي���ن ب���كل غ���رور أن دع���م أوبام���ا والكس���رويين والطورانيين، س���يحقق 
له���م حلمهم برفع مس���يلمة الكذاب مرش���دهم بالس���عودية عل���ى األكتاف، وهاهو مس���يلمة يقبع 
خلف الس���جون وتتم محاكمته على بيع تاريخ وتراث وهوية وأمجاد الس���عودية إلى أس���ياده 
الطورانيي���ن والكس���رويين.وفي دول���ة اإلم���ارات العربي���ة، وبكل بس���اطة، وبعملي���ة خاطفة تم 
القض���اء عل���ى ه���ؤالء الذين عض���وا اليد الت���ي أطعمتهم وكس���تهم وقدمت لهم األم���ان، وبهذا، 

فشلت عملية القسم الشرقي من مؤامرة الربيع العربي. وللحديث بقية. 

“تولى إخوان الخليج مسؤولية إسقاط األنظمة العربية، وتحقيق هذه  «
المؤامرة بالقسم الشرقي لألمة العربية بدعم من المرشد الكسروي 

والطوراني، من خالل اللعب على وتر الشعب”.

 د. طارق آل شيخان

tariq@cogir.org 

هناك عاقة عجيبة وُمدهشة بين العقل والقلب، خارج نطاق العاقة الحيوية أو العضوية 
في جسم اإلنسان؛ هذه العاقة قائمة على المراعاة، واالهتمام وقدر كبير من اإلحساس 
الش���فاف والمره���ف بينهما؛ فنحن نش���ير – غالًب���ا – إلى القلب كمركز للمش���اعر والعواطف، 
بينما نعّد العقل مصدًرا للتفكير، وإصدار األوامر المستندة إلى المنطق، والحسابات وكل 
ما نصفه بالعقانية، التي هي في األساس وظيفة الدماغ؛ فالعقل كما أشرنا في أكثر من 
مقال���ة الج���زء المعنوي للدماغ، وتعادله لدى القلب العاطفة. في الوضع الصحي الطبيعي؛ 
هناك عاقة انس���جام )هارمونية( متس���قة ومتوافقة بين هذين االثنين؛ فإذا طغى العقل 
الخال���ص؛ ح���ّل الجم���ود، وربما اتجه اإلنس���ان إلى القس���وة، والتعصب، والتش���دد! فبعض 
العقانية مقبول منطقًيا، لكنه ُمس���َتهجن اجتماعًيا؛ بس���بب ما فيه من شدة! كما أن بعض 
العاطفة؛ ميل أو زيغ أو هوى أو ليونة زائدة ال تس���تقيم معها بعض مناحي الحياة! هكذا 
تعلمن���ا – من���ذ الصغ���ر – أهمية التوازن بينهم���ا، لكننا لم نتعلم الغاية من���ه؛ أي التناغم! في 
حالة التناغم؛ تتعدد األمثلة؛ لذا س���نقف على ُعجالة س���ريعة عند موضوع َمسيس الصلة 
بها؛ هو النس���يان؛ فلو تخيلنا أن عقل اإلنس���ان إناٌء أو آنية، وأنا أش���بهه دائما ب� “الطاس���ة”؛ 
ف���إن كل م���ا يمر به من خب���رات، وأفكار، ومفاهيم، وتصورات؛ س���يدخل – بش���كل تلقائي 
أوتوماتيكي – ليمأل هذه الطاسة، وكل المشاعر المتعلقة بها جميعها، ستدخل إلى القلب؛ 
مرك���ز اإلحس���اس كما َس���ّميناه، وكأن هناك حرك���ة تصفية، وتحديد أدوار أو مس���ؤوليات، 
وكل واحد منهما يأخذ دوره، في حالة النسيان؛ قد نمر بأفكار وتجارب لها مشاعر سيئة، 

ال نرغب – في الحالة الواعية – تذكرها أو استرجاعها! ماذا سيحصل هنا؟
س���نتخيل أن اجتماًع���ا طارًئ���ا س���يحصل؛ س���يلتقي في���ه العق���ل والقلب؛ ليح���ددا خطورة 
الموضوع، وكيفيه حّله أو عاجه؛ س���يعطي العقُل القلَب أو العكس مؤش���راٍت بالتخفيف 
من حّدة األفكار المزعجة، وكيفية التغاضي، والتلّهي عنها، وإحال أفكار إيجابية محلها، 
وس���يعمان معا على الخروج من المواقف التي تعزز ذاكرة األفكار الس���لبية، قد ينجحان 
تماًما؛ فيكون الواحد مّنا ُموفًقا بالنسيان، وقد يصان إلى حل شبه نهائي أو ربما مؤقت 
هو التناس���ي؛ والذي ال يعني اختفاء األفكار من الطاس���ة، وإنما؛ غياب اإلحس���اس باألثر، 

أو األلم.

ليست هذه الفكرة؛ من نسج الخيال العلمي؛ بقدر ما هي مؤشر بسيط قد يغيب  «
عّنا، من فْرط حضوره؛ أي أننا بالكاد نلتفت إليه؛ وننسى أنه ُمعِجز؛ فكل جزء فينا 

منسجم مع اآلخر، إْن لم يكن عضوًيا؛ فنفسًيا، وما النسيان سوى لفتة.

لم���اذا يس���تغرب البع���ض افتت���اح مكتب رس���مي وبش���كل علن���ي للعصاب���ة اإلرهابية في 
الع���راق؟ وه���ي الت���ي تمرن���ت وتدربت ف���ي المعس���كرات العراقي���ة والس���ورية وجنوب 
لبن���ان، حيث كان���ت الباصات والطائ���رات تخرج محملة بالمليش���يات لتش���ترك في هذه 

المعسكرات.
ال غرابة في أن تفتح مكتبا وسفارة حتى لهذه العصابات منزوعة الشرف والتي تتخذ 
من تلك الدولة مسكنًا لها ومأوى، وهذا ليس تجنيًا بل حقيقة عندما تعاونت العصابات 
العراقي���ة المجرم���ة م���ع أمي���ركا وإيران ف���ي احتال أرض الع���رب، وأب���ادت قرابة ثاثة 

مايين عراقي.
وف���ي مق���ال للكاتب السياس���ي عثم���ان المختار بعن���وان “احت���ال الع���راق: 15 عامًا من 
الخ���راب والم���وت”، ذك���ر فيه أن “العراقيين يش���تاقون إلى حد الب���كاء للقانون واحترام 
آدميتهم من قبل السطلة الحاكمة، وأن يتوقف عنصر األمن والمليشيا عن اعتبار نفسه 
اآلمر والناهي على العراقيين، ويقتل متى رغب دون رادع”، وهذه حقيقة دولة العراق 

اليوم التي يعيش فيها 5.6 مايين يتيم ومليونا أرملة.
وف���ي مق���ال للكات���ب العراقي “وق���اص القاض���ي” بعنوان “الع���راق بلد 2.4 ملي���ون قتيل 
ومثلهم يعيشون كأنهم أموات”، ذكر فيه أنه يعيش قرابة 3 مايين ونصف في مناطق 
كأنه���ا كه���وف ما قبل التاريخ، وهن���اك مليون ونصف المليون معاق ف���ي العراق، ويزداد 

معدلهم 50 شخصًا شهريًا بينهم أطفال ونساء بسبب انتشار األلغام.
ه���ذا البل���د الذي ف���اض فيه نهر الفرات بدم���اء العراقيين، يعقد مؤتم���را لعصابة إرهابية 
الفتتاح مكتب رس���مي لتصدير اإلرهاب، ثم يوفر لهم المس���كن والمأوى في بلد يموت 

أهله جوعًا.
إن افتتاح مكتب أو حتى سفارة للعصابات اإلرهابية لن يثني البحرين عن مكافحة  «

اإلرهاب، فأمن البحرين ودول الخليج العربي فوق أي تهديد كبر أو صغر، وحتى 
التهديد األميركي لن يثني البحرين ولن يثني شعبها عن الوقوف صفًا واحدًا في 
محاربة اإلرهاب، وهذه العصابات اإلرهابية ومن يمثلها اليوم في افتتاح المؤتمر 

اإلرهابي، ما هم إال عماء وخونة، خانوا بلدهم التي جعلت منهم الدكتور والمهندس 
والمعلم والطالب الجامعي الذي يدرس على نفقة الدولة، إال أنهم طال بهم األمل بأن 
يصلوا إلى سدة الحكم، وهذا لن يحصل أبدًا حتى لو فتحت مكاتب لهم في المريخ 

أو تحت طبقات األرض أو في الكنيست اإلسرائيلي.

العقل والقلب... يقودان النسيان!

مكتب للعصابة اإلرهابية في بلد يموت أهله جوعا

د. زهرة حرم

نجاة المضحكي

sm.adnan56
@hotmail.com
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“البالد سبورت” يهّنئ 
نادي المحرق على حصوله 

جائزة امتياز لألندية الوطنية 
للمرة الثانية على التوالي. وهذا 

إن دّل فهو يدل على حنكة 
وحكمة القيادة المتمثلة في 

مجلس إدارة النادي برئاسة 
الشيخ أحمد بن علي آل خليفة.

في الدول األوروبية ُيعاقب 
الالعب أو المدرب إذا ُوجد 

متلبًسا وهو يدخن السيجارة أو 
”الشيشة” وتقوم الدنيا وتقعد 
لهذا األمر. وفي البحرين يجلس 

الالعب بجانب مدربه أو مسؤوله 
المباشر بالنادي ويدخنان سوًيا!

أط���اح داركلي���ب باألهل���ي )حامل اللقب( وألحق به أول خس���ارة بنتيجة 3/1 بدوري الدرجة األول���ى للكرة الطائرة في المواجهة الجماهيري���ة التي جمعت الفريقين 
أمس الثالثاء على صالة االتحاد، في افتتاح منافس���ات الجولة الس���ابعة؛ ليرفع داركليب رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد النس���ور عند 

12 نقطة؛ ليتراجع إلى المركز الثالث.

وفاز داركليب بالش����وط األول 29/27، 
الثان����ي  ف����ي  بالف����وز  األهل����ي  ونج����ح 
26/24، ليعود البنفسجي للفوز بالثالث 
25/17 والراب����ع 25/20 ب����إدارة طاق����م 
األول  م����ن  المك����ون  الدول����ي  الح����كام 
حس����ين الكعب����ي والثان����ي س����يد جعفر 

حسين.
وافتق����د األهل����ي كثي����را غي����اب نجم����ه 
األب����رز ناص����ر عن����ان وظه����رت معان����اة 
الفري����ق ف����ي االس����تقبال والهج����وم من 
مركز4 أما داركليب فإنه قدم مس����توى 
جمي����ع  مس����توى  عل����ى  رائ����ع  جماع����ي 

المهارات والمراكز.
الش����وط األول ش����هد إث����ارة كبيرة، فقد 
ليتق����دم  قوي����ة  بداي����ة  األهل����ي  أظه����ر 
10/5 بالتنوي����ع الهجوم����ي وقوة الصد 
وتوجي����ه اإلرس����االت نح����و المحت����رف 
ويليان لينجح في هز استقبال الخصم 
ويتق����دم 10/5، لكن داركليب نجح في 
تقلي����ص الف����ارق ش����يئا فش����يئا بفض����ل 
إبراهي����م  لعل����ي  الهجومي����ة  الفاعلي����ة 
ومحم����د يعق����وب واس����تغالل أخط����اء 
األهلي في إضاعة اإلرس����ال والهجوم؛ 
ليدرك التع����ادل 12/12 ولغاية 17/17، 
ليتب����ادل الفريق����ان التق����دم معتمدي����ن 
عل����ى الك����رات المفتوحة ف����ي األطراف 
قبل أن يعودا إلى التعادل عند النتيجة 
24/24؛ حت����ى حس����م داركلي����ب الف����وز 
بضرب����ة س����احقة من البرازيل����ي ويليان 
كانت األولى له طوال الش����وط ونقطة 
أخ����رى عب����ر التص����دي لك����رة األوكراني 
رس����الن م����ن أيم����ن عيس����ى خت����م به����ا 
األهالوي����ة  وارتك����ب   ،29/27 الش����وط 
أخط����اء ش����خصية متع����ددة خصوص����ا 
عل����ى مس����توى لم����س الش����بك وتضييع 

اإلرساالت في أوقات حرجة.
المتابع للش����وط الثاني ل����ن يصدق فوز 
األهل����ي الذي قلب تأخره من 13/5 إلى 
فوز عري����ض، إذ دانت األفضلية للعنيد 
بفاعليته الهجومية م����ن جميع المراكز 

تراج����ع  فيم����ا  األط����راف،  وباألخ����ص 
أداء األهل����ي على مس����توى االس����تقبال 
وارتك����ب أخط����اء عدي����دة، األم����ر الذي 
جعل داركليب يتهاون ليقلص النس����ور 
الف����ارق بحوائط الص����د وفاعلية محمد 
قريب����ا  داركلي����ب  وكان   23/21 عن����ان 

م����ن الفوز عندما تق����دم 24/22 قبل أن 
يص����وب الخب����از ك����رة س����ريعة ويه����دي 
الفري����ق النقط����ة 23 وم����ن خط����أ لمع����د 
داركلي����ب في تداول كرة س����هلة تعادل 
األوكران����ي  وأح����رز   24/24 األهل����ي 
رسالن هجوم ناجح من مركز 4 تبعتها 

ضربة طائش����ة ليعقوب خ����ارج الملعب 
ليفوز األهلي 26/24، وقد شهد الشوط 
اس����تبدال الصيرف����ي بالالع����ب محم����د 

عباس.
ف����ي الش����وط الثال����ث هيم����ن داركلي����ب 
من����ذ  وتق����دم  اللق����اء  مجري����ات  عل����ى 
البداي����ة 6 /1 وواص����ل التقدم 14/7 ثم 
20/14 معتم����دا عل����ى قوت����ه الهجومية 
الضارب����ة محمد يعقوب وعلي إبراهيم 
م����ن األطراف مع تس����ريع اللعب أحيانا 
مقاب����ل  وايم����ن  عب����اس  حس����ن  عب����ر 
غي����اب ت����ام لحوائط األهل����ي مع ضعف 
استقبال الكرة األولى وغياب الفاعلية 
بس����هولة  داركلي����ب  ليف����وز  الهجومي����ة 

.25/17
وفي الش����وط الرابع تواصلت س����يطرة 
داركلي����ب بنف����س األس����لوب مس����تغلين 
الحال����ة الس����يئة لألهل����ي على مس����توى 
االس����تقبال والهج����وم وحوائ����ط الصد، 
ليتفننوا في إطالق الضربات الساحقة 
ليف����وز داركلي����ب  المراك����ز  م����ن جمي����ع 

.25/20

فوز خامس للمحرق

حق����ق المح����رق ف����وزه الخام����س بعدما 
 3/1 بنتيج����ة  البس����يتين  عل����ى  تغل����ب 
 ،20/25( كالتال����ي  أش����واطها  انته����ت 
28/26، 25/21، 25/17(؛ ليرفع المحرق 
رصيده إل����ى 15 نقطة ويصع����د للمركز 
الثان����ي، بينم����ا توقف رصيد البس����يتين 
عن����د نقطة واح����دة في المركز الس����ابع 

قبل األخير.

مباريات اليوم

تستمر اليوم األربعاء منافسات الجولة 
الس����ابعة م����ن ال����دوري عندم����ا يلتق����ي 
منتخب الش����باب أمام عالي الس����اعة 6 
مس����اء، بينما يتواجه في اللقاء الثاني 
 7:30 الس����اعة  النص����ر  أم����ام  النجم����ة 

مساء.

محترف األهلي رسالن لم يكن له حضور مؤثر

من لقاء المحرق والبسيتين

المح��رق يطيح بالبس��يتين... وداركليب يتمس��ك بص��دارة “الطائرة”

“العنيد” يهزم األهلي حامل اللقب
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تواصلت منافس���ات مس���ابقة القرانيس التي تقام ضمن األس���بوع الثاني من موسم 
ناصر بن حمد للصقور والصيد على كأس سمو الشيخ محمد نجل ممثل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 

اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

 وأقيمت يوم أمس االثنين منافسات شوطي 
التأه���ل في الجيرات والش���واهين والجيرات 
الخل���ط فئ���ة القرانيس، حي���ث يتأهل من كل 

فئة عشرين مالًكا للمرحلة النهائية.
 وش���هدت المرحلة التأهيلية مشاركة واسعة 
م���ن قب���ل م���الك الصق���ور، حي���ث وص���ل عدد 
الطي���ور المش���اركة إل���ى أكثر م���ن 110 طيور 
ف���ي فئة القرانيس، وهذا يعكس ما تتمتع به 
ه���ذه الرياضة التراثية من ش���عبية كبيرة في 

أوساط المجتمع البحريني.
 وفي فئة الجيرات الش���واهين تأهل للشوط 
النهائي كل من محمد عبدهللا س���عد النعيمي 
العجم���ي  صال���ح  س���يف  ثاني���ة(،   21.508(

جاس���م  عب���دهللا  خال���د  ثاني���ة(،   21.959(
 BHR )22.339 ،)ثاني���ة  22.179( الرميح���ي 
ثانية(، خالد بن عبدالعزيز العجمان )22.339 
ثانية(، محمد عبدهللا سعد النعيمي )22.343 
ثاني���ة(، BHR )22.444 ثانية(، س���عيد منيخر 
س���عيد الم���ري )22.449 ثاني���ة(، حمد س���عود 
العجمي )22.468 ثانية(، محمد عبدهللا سعد 
 BHR )22.512 ثاني���ة(،   22.502( النعيم���ي 
ثاني���ة(، علي س���عيد كمب���ش الم���ري )22.558 
ثانية(، محمد عبدهللا سعد النعيمي )22.778 
ثانية(، محمد عبدهللا سعد النعيمي )22.791 
ثانية(، خالد بن عبدالعزيز العجمان )23.072 
ثانية(، راش���د أحمد النعيمي )23.138 ثانية(، 

ناصر حس���ن حم���د النعيم���ي )23.209 ثانية(، 
فيص���ل  ثاني���ة(،   23.296( الدوس���ري  فري���ق 
مفرح حسن العجمي )23.41 ثانية(، خالد بن 

عبدالعزيز العجمان )23.527 ثانية(.
 وتأه���ل للش���وط النهائ���ي في فئ���ة الجيرات 
الخل���ط كل من محمد عبدهللا س���عد النعيمي 

)21.928 ثانية(، فيصل مفرح حسن العجمي 
)21.932 ثاني���ة(، خال���د عل���ي س���الم النعيمي 
)21.98 ثاني���ة(، مب���ارك إبراهي���م البوعيني���ن 
)22.134 ثاني���ة(، محمد عبدالوهاب الهاجري 
ثاني���ة(،   BHR )22.213 ثاني���ة(،   22.211(

س���عد خالد س���عد الدوس���ري )22.423 ثانية(، 
مب���ارك إبراهي���م البوعيني���ن )22.574 ثانية(، 
فيصل ماجد النعيمي )22.596 ثانية(، محمد 
عبدالوه���اب الهاج���ري )22.787 ثاني���ة(، علي 
خال���د س���الم النعيم���ي )22.808 ثانية(، مبارك 

إبراهي���م البوعيني���ن )23.201 ثاني���ة(، مبارك 
إبراهي���م البوعيني���ن )23.215 ثاني���ة(، فري���ق 
جاس���م  أحم���د  ثاني���ة(،   23.227( الدوس���ري 
 BHR )23.495 ثاني���ة(،   23.269( ال���ذوادي 
ثانية(، خليفة راشد الرويعي )23.878 ثانية(، 
BHR )23.897 ثاني���ة(، محم���د عبدالوه���اب 
الهاجري )23.912 ثانية(، فيصل مفرح حسن 

العجمي )23.967 ثانية(.
 وتستكمل مسابقة القرانيس اليوم )األربعاء( 
الح���رار  م���ن  ل���كل  النهائ���ي  الش���وط  بإقام���ة 
والش���واهين، بينما تختتم الخميس األسبوع 
الثان���ي م���ن موس���م ناصر ب���ن حم���د للصقور 
والصي���د بإقام���ة الش���وط النهائ���ي للجي���رات 
الش���واهين والجي���رات الخل���ط، إضاف���ة إل���ى 
مس���ابقة الصقار الصغير التي تقام أس���بوعًيا 
وذل���ك لتش���جيع الصقاري���ن من صغار الس���ن 
على حب هذه الرياضة وممارس���تها للحفاظ 

عليها لألجيال القادمة.

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

منـافسـات قـويـة بكـأس محمـد بـن ناصـر للصقـور

 جانب من منافسات القرانيس فئة الجيرات

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

شهد رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي 
ب���ن خليف���ة آل خليفة، يوم أم���س األول، تدريب���ات منتخبنا الوطني 

للكرة الشاطئية على الملعب الرملي التابع التحاد الكرة.

وخالل الزي���ارة الت���ي رافقه فيها 
االتح���اد  إدارة  مجل���س  عض���و 
ورئيس لجنة الشواطئ والصاالت 
عارف المناعي، ومستش���ار رئيس 
االتح���اد رئيس المرك���ز اإلعالمي 
رئي���س  التق���ى  العال���ي،  عب���اس 
االتح���اد بأف���راد الجهازي���ن الفني 
العب���ي  إل���ى  باإلضاف���ة  واإلداري 
المنتخب الذي يس���تعد للمشاركة 
للك���رة   2019 آس���يا  كأس  ف���ي 
الش���اطئية التي ستقام في تايلند 
خ���الل م���ارس المقب���ل، والمؤهلة 

إلى كأس العالم.
واطل���ع رئيس االتح���اد البحريني 
لكرة الق���دم على تفاصيل برنامج 
لالس���تحقاق  المنتخ���ب  إع���داد 
اآلس���يوي تح���ت قي���ادة الم���درب 

الوطني محمود الغاوي.
وأك���د رئي���س اتحاد الك���رة تقديم 
لضم���ان  الدع���م،  أش���كال  كاف���ة 
مش���اركة ناجح���ة للمنتخ���ب ف���ي 

البطولة اآلسيوية.
التمثي���ل  أهمي���ة  عل���ى  وش���ّدد 
المش���رف للمملك���ة، خصوصا وأن 
المنتخ���ب يتمت���ع بس���جل حاف���ل 
م���ن اإلنجازات على مس���توى كرة 

القدم الشاطئية.
وحضورن���ا  تواجدن���ا  إن  وق���ال 
كمس���ؤولين م���ن منطل���ق الحرص 
على متابعة احتياجات المنتخب 
للمرحل���ة المقبل���ة، والت���ي تتطلب 
األج���واء  يهي���ئ  ���ا  خاصًّ إع���داًدا 
المثالي���ة لمش���اركة إيجابي���ة ف���ي 

البطولة اآلسيوية.

وأشار إلى أن االتحاد يولي الكرة الشاطئية االهتمام الكبير،  «
نظًرا لمشوارها البارز والحافل بالعديد من اإلنجازات التي تعزز 

موقع ومكتسبات كرة القدم البحرينية بوجه عام على جميع 
األصعدة.

علي بن خليفة يزور “الشواطئ”

إقــامــة بطــولــة الذهـــب مــن أجـــل الخيـــر
ب�����رع�����اي�����ة ن������اص������ر ب�������ن ح�����م�����د وري�����ع�����ه�����ا ل�����أي�����ت�����ام واألرام�������������ل

تح���ت رعاي���ة ممثل جالل���ة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس مجلس 
أمن���اء المؤسس���ة الخيري���ة الملكية س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حمد آل خليفة، تس���تعد 
المؤسس���ة الخيرية الملكي���ة إلقامة بطولة )الذهب من أج���ل الخير( يومي الخميس 
والجمعة 28 و29 ديسمبر 2018، حيث أجريت قرعة البطولة بحضور ممثلي الفرق 

المشاركة فيها.

وه���م  فريًق���ا   13 البطول���ة  ف���ي  ويش���ارك 
أكاديمي���ة  الملكي���ة،  الخيري���ة  )المؤسس���ة 
ريال مدريد، المجلس األعلى للمرأة، شركة 
الخليج لصناع���ة البتروكيماويات )جيبك(، 
مص���رف البحري���ن المركزي، بن���ك البحرين 
والكوي���ت، تمكين، ش���ركة الخلي���ج لدرفلة 
األلمني���وم )جارمكو(، الس���يارات األوروبية، 
بحري���ن هوليديز، البرك���ة للرياضة، جامعة 
المملكة والمعماريون العرب( وتم توزيعهم 

على ثالث مجموعات.
كم���ا وتخت���ار لجن���ة مختص���ة أفضل العب 

وأفض���ل ح���ارس ف���ي البطول���ة مكون���ة من 
والح���ارس  س���المين  ب���ن  محم���د  الالع���ب 
الدولي الس���ابق علي حسن، ويدير البطولة 
الحكمي���ن  م���ن  مك���ون  تحكيم���ي  طاق���م 
داد هللا وعقي���ل  عل���ي  الدوليي���ن ص���االت 

حسن إبراهيم.
وته���دف بطول���ة الذه���ب م���ن أج���ل الخي���ر 
إلى تعزي���ز مب���دأ الش���راكة المجتمعية بين 
المؤسس���ة وكاف���ة القطاع���ات ف���ي المملكة 
وتوعية الناش���ئة والش���باب بأهمي���ة العمل 
الخي���ري، إلى جانب تغيير المفهوم النمطي 

للفعالي���ات الخيري���ة التقليدي���ة، باإلضاف���ة 
إل���ى إب���راز دور العمل الخيري ف���ي الجانب 
الرياضي وس���يخصص ريع البطولة لصالح 

األيتام واألرامل.

كم���ا تش���هد البطول���ة ف���ي يومه���ا الختامي 
الجي���ل  نج���وم  بي���ن  اس���تعراضية  مب���اراة 
الق���دم  لك���رة  الوطن���ي  لمنتخبن���ا  الذهب���ي 
وفري���ق يض���م الفناني���ن البحرينيي���ن قب���ل 

المباراة النهائية.
يذك���ر أن بطول���ة الذه���ب من األج���ل الخير 
تق���ام برعاي���ة ذهبي���ة م���ن ش���ركتي جيبك 
والس���يارات األوروبي���ة، وبرعاي���ة إعالمية 

م���ن ش���ركة بحري���ن هوليدي���ز، كم���ا س���يتم 
نقل البطولة على الهواء مباش���رة عبر قناة 
اليوتيوب س���باي سبورت الرياضية بتعليق 

المعلق الرياضي محمد سويد.

اللجنة اإلعالمية

جانب من القرعة

سبورت

40 مالًكا 
يتأهلون للشوط 

 النهائي 
في مسابقة 

الجيرات



اس���تقبل االمي���ن الع���ام المس���اعد للمجلس األعلى للش���باب 
البحريني���ة  األولمبي���ة  للجن���ة  الع���ام  األمي���ن  والرياض���ة 
عبدالرحم���ن عس���كر بمكتب���ه صباح أم���س الثالث���اء الحكم 
الدولي المونديالي نواف ش���كرهللا، الذي أهدى عسكر درع 
الموندي���ال التذكاري���ة تقديًرا من���ه للدعم والمس���اندة التي 
حظي بها في مسيرته التحكيمية من قبل اللجنة األولمبية 
ا مم���ا كان  له  البحريني���ة ومن عبدالرحمن عس���كر ش���خصيًّ
الفض���ل من بع���د هللا في تمكين���ه من التأهل ضم���ن النخبة 
التحكيمية التي أدارت مباريات كأس العالم في نس���ختين 
متتاليتين في كل من البرازيل وروسيا كأول حكم بحريني 

يحظى بهذا الشرف العالمي الرفيع.

حققت مدرس���ة المتنبي لقب كرة اليد لم���دارس البنين االبتدائية 
“هيئ���ة تعليمية إناث”، وذلك بعد تفوقها في المباراة النهائية على 
فري���ق مدرس���ة عقب���ة بن ناف���ع بنتيج���ة 11 هدًفا مقاب���ل هدفين، 
وُأقيم���ت عل���ى صالة ن���ادي توبلي الرياضي، وج���اء ذلك في إطار 
النش���اط الخارج���ي ال���ذي يقيمه قس���م التربي���ة الرياضي���ة بإدارة 
التربي���ة الرياضي���ة والكش���فية والمرش���دات ف���ي وزارة التربي���ة 
والتعلي���م، وق���ام مدي���ر اإلدارة عص���ام عبدهللا بتتوي���ج المدارس 
الفائ���زة وبحضور رئيس مجموعة المس���ابقات عبدهللا العباس���ي، 
وأح���رزت مدرس���ة الرش���يد المركز الثالث، واتس���مت المنافس���ات 
باإلث���ارة الكبي���رة والتناف���س الش���ديد بي���ن جميع الف���رق من أجل 
تحقي���ق أفض���ل النتائ���ج. ومث���ل الفري���ق البط���ل: محمد إس���حاق 

محم���د، عبدالرحم���ن محم���د، خلي���ل إبراهي���م، أنس ش���كيل، صقر 
أحم���د، إدري���س محم���د، محم���د عل���ي، عم���ران قل ومجاه���د علي 

وأشرف على الفريق معلمة التربية الرياضية مريم الفردان.

“المتنبي” تحقق لقب كرة اليدشكر اهلل يهدي عسكر درع المونديال

أكد رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، أن االتحاد يجدد دعمه المطلق للشيخ سلمان بن 
إبراهيم آل خليفة في ترشحه لوالية انتخابية جديدة لرئاسة االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

وأوض���ح الش���يخ عل���ي ب���ن خليف���ة آل 
خليفة أن تجديد تقديم الدعم للشيخ 
س���لمان بن إبراهي���م آل خليفة الرئيس 
الفخري لالتح���اد البحريني لكرة القدم 
للبق���اء رئيس���ا لالتحاد اآلس���يوي لكرة 
الق���دم لوالي���ة ثالثة يأتي بن���اء على ما 
قدم���ه من جهود حثيث���ة ومميزة قطع 
به���ا االتح���اد الق���اري أش���واطا طويل���ة 
نح���و عملي���ة تطوي���ر الفت���ة انعكس���ت 
آثاره���ا بش���كل واض���ح وملم���وس على 

االتحادات األعضاء.
ون���وه رئيس االتح���اد البحرين���ي لكرة 
الق���دم بدور رئي���س االتحاد اآلس���يوي 
لك���رة الق���دم ف���ي دع���م توحي���د القارة 
اآلس���يوية، إذ أضحت القارة متماسكة 
ف���ي عه���ده، ناجح���ا بذلك ف���ي تحقيق 

الرؤى التطويرية الشاملة.
االتح���اد  حقق���ه  م���ا  أن  إل���ى  وأش���ار 

اآلس���يوي لكرة القدم من قفزات كبيرة 
عل���ى مس���توى العم���ل ال���ذي تمي���ز في 
جوان���ب مختلف���ة عكس���ت احترافي���ة 
ومهني���ة واضحتين، الفت���ا إلى أن ذلك 
يعزز التوجه لترش���يح للش���يخ س���لمان 
ب���ن إبراهيم لوالية جديدة في رئاس���ة 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
الكروي���ة  األس���رة  “بات���ت  وأض���اف 
اآلس���يوية متحدة خلف الشيخ سلمان 
ب���ن إبراهي���م، قياس���ا بم���ا قدم���ه م���ن 
مش���اريع تطويرية أحدثت نقلة نوعية 

في عمل االتحاد اآلسيوي”.
وتاب���ع “جمي���ع ه���ذه األم���ور س���اهمت 
في تحقيق التطلع���ات لدى االتحادات 
األعض���اء ف���ي التطوي���ر المنش���ود عبر 
الجه���ود الموح���دة، وه���و األم���ر ال���ذي 
دعمه���م  اتح���ادا   40 بإع���الن  انعك���س 
لرئيس االتحاد اآلسيوي في االستمرار 

بمنصبه لوالية انتخابية جديدة”.
وق���ال ف���ي خت���ام تصريح���ه ”مرش���ح 
مملكة البحرين هو الش���يخ س���لمان بن 
إبراهيم آل خليفة، لالس���تمرار في دفة 
رئاس���ة االتحاد اآلس���يوي لك���رة القدم، 
بعدما حقق االتحاد اآلس���يوي طفرات 

كبيرة ونجاحات مشهودة في عهده”.

وأضاف “كان الشيخ سلمان بن  «
إبراهيم آل خليفة، واحدا من العالمات 

البحرينية الناجحة، إذ سخر كافة 
اإلمكانات لتطوير االتحاد اآلسيوي 

لكرة القدم، والحرص على دعم 
االتحادات األعضاء بما يسهم في 

ارتقاء الكرة اآلسيوية، ونحن بدورنا 
في االتحاد البحريني لكرة القدم نعلن 

كل الدعم والتأييد لمرشح الوطن 
لالستمرار في رئاسة االتحاد القاري”.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

ع����ل����ي ب������ن خ����ل����ي����ف����ة: ق������ي������ادة ن����اج����ح����ة ف������ي ت����وح����ي����د ال�����ق�����ارة

دعم سلمان بن إبراهيم لرئاسة اآلسيوي

علي بن خليفة سلمان بن إبراهيم

الحالة والنويدرات يواجهان سترة والمدينة
ل��ل��س��ل��ة زي�����ن  دوري  م����ن  ال����ع����اش����رة  ل���ل���ج���ول���ة  اس���ت���ك���م���االً 

تس���تكمل اليوم )األربعاء( منافس���ات الجولة العاش���رة من من دوري زين ألندية الدرجة األولى لكرة السلة 
بإقامة مباراتين، في األولى يواجه فريق الحالة نظيره سترة في تمام الساعة 5.45 مساًء، وتليها مباشرة 

لقاء يجمع النويدرات مع مدينة عيسى عند الساعة 7.45، وذلك على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

وتختتم المنافس����ة غ����ًدا الخميس 
بلقاءي سماهيج والرفاع واالتحاد 
م����ع المنام����ة. ويغي����ب األهل����ي عن 

هذه الجولة للراحة اإلجبارية.

الحالة وسترة

لقاء من المفترض أن يصب لصالح 
القمي����ص البرتقالي بس����بب وجود 
الممي����زة  العناص����ر  م����ن  مجموع����ة 
بإمكاناتها وقدراته����ا الفنية، ولكن 
الط����رف اآلخ����ر س����ترة ه����و أيًض����ا 
يكاف����ح بإمكاناته المح����دودة وقد 
يكون له شأن إذا ما لعب محترفه 

ف����ي ه����ذا اللق����اء كون����ه يعتب����ر من 
أه����م العناصر لدي����ه ويصنع الفارق 

بأرضية الميدان.
الحال����ة يدخل اللق����اء وفي جعبته 
الس����ابعة  المرتب����ة  ف����ي  نقط����ة   11
وس����ترة لدي����ه 9 نق����اط وه����و ف����ي 
المركز العاش����ر، والفريقان قادمان 
م����ن الخس����ارة، األول أم����ام األهلي 

واآلخر أمام مدينة عيسى.

النويدرات ومدينة عيسى

تب����دو المواجه����ة متكافئ����ة حينم����ا 
يلتقي شباب النويدرات مع نظيره 

المدينة، أي أن نس����بة الفوز بينهما 
متس����اوية تماًم����ا ف����ي ظ����ل تقارب 
وحت����ى  والمس����تويات  اإلمكان����ات 

في سلم الترتيب للدوري.
أس����وأ  يعي����ش  ال����ذي  النوي����درات 
مواس����مه يقب����ع ف����ي المرك����ز قب����ل 
األخي����ر برصيد 9 نق����اط وهو قادم 
م����ن خس����ارة أم����ام المح����رق، فيما 
مدين����ة عيس����ى يمتل����ك 10 نق����اط 
وه����و ف����ي المرك����ز التاس����ع وق����ادم 
م����ن انتص����ار ثمي����ن عل����ى س����ترة، 
وس����تكون نقطتا الفوز هي عنوان 

مواجهتهما التي ستكون قوية.
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تواصل منافسات بطولة العيد الوطني للبلياردو التي ينظمها االتحاد البحريني للبلياردو والسنوكر 
في صالة كيو إن بالمنامة، تزامًنا مع احتفاالت المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جاللة 
المل���ك المفدى، وذلك برعاية ش���ركة البحرين لصناعة البتروكيماويات “جيبك”، بمش���اركة 57 العًبا، 

حيث دخلت البطولة التي تقام بنظام “اللوزر سايد” مراحل متقدمة على طرفي “الوينر واللوزر”.

م���ن جانب���ه، أش���اد أمي���ن س���ر االتح���اد البحريني 
مرتض���ى حاج���ي  إحس���ان  والس���نوكر  للبلي���اردو 
بالمس���توى العام للبطولة، مقدًما ش���كره نيابة عن 
مجلس إدارة االتحاد إلى شركة البحرين لصناعة 
البتروكيماوي���ات “جيب���ك” على دعمه���ا ورعايتها 
للبطول���ة، متابًع���ا: “دائًما ما كان���ت جيبك حريصة 
على دعم فعالي���ات وبطوالت االتحاد وهذا األمر 
مح���ل تقدي���م وامتن���ان من قب���ل جميع منتس���بي 

اللعبة بالطبع”.
وشهدت منافسات البطولة كالعادة تقديم العديد 
م���ن الالعبي���ن لمس���تويات فنية متقدم���ة، رفعت 
من نس���ق الس���باق على الوصول ل���أدوار النهائية 

والمنافس���ة على اللقب، وعرفت البطولة مشاركة 
ثالث���ة العبين من الجالي���ات المقيمة في المملكة، 
إلى جان���ب تواجد الالعب محمد ن���زار التوبالني 
الذي يعتبر أصغر الالعبين بعمر يبلغ 10 س���نوات 

فقط.
الخب���رة  أصح���اب  الالعبي���ن  غالبي���ة  واس���تطاع 
البق���اء ضم���ن دائرة “الوينر” حيث س���جل الالعب 
���ا على حس���اب أحد أبرز  فه���د خلف انتص���اًرا مهمًّ
المنافس���ين رائ���د أحم���د بنتيج���ة تس���عة أش���واط 
مقابل س���تة أش���واط، فيما تخط���ى الالعب عادل 
محم���ود منافس���ه ناص���ر عب���دهللا بنتيجة تس���عة 
أش���واط مقابل خمس���ة، وبالرغم من خس���ارته إال 

أن األخير يعتبر أحد أبرز المواهب الصاعدة التي 
قدمت مستويات مميزة في البطولة الحالية، إلى 

جانب يوسف فوزي.
عبدهللا عيسى هو اآلخر واصل تقدمه في طرف 

“الوين���ر” عل���ى حس���اب ف���ارس عبدالكري���م بف���وز 
بلغت نتيجته تس���عة أش���واط لخمس���ة، في حين 
أقص���ى حس���ين الع���رادي منافس���ه هش���ام الصق���ر 
م���ن دائرة “الوينر” في مواجه���ة من العيار الثقيل 
حس���مها العرادي بالش���وط الفاصل ونتيجة تسعة 
أش���واط مقاب���ل ثماني���ة، ف���ي واح���دة م���ن أق���وى 
مواجه���ات البطولة، في حين تف���وق أحمد صباح 

على عبدهللا بوجيري بتسعة أشواط ألربعة.
ف���ي الوق���ت ال���ذي تغل���ب في���ه يونس صق���ر على 
أحم���د ياس���ين في ط���رف “اللوزر” بنتيجة س���بعة 
أش���واط لثالث���ة، كما فاز ناصر عب���دهللا على خالد 
القاس���مي بس���بعة أش���وا لواحد، وعلي عبدالكريم 

على هشام ميرزا بنتيجة سبعة لثالثة أشواط.

اتحاد البلياردو والسنوكر

مـواهــب صاعــدة علــى خــط المنــافســة

جانب من منافسات البلياردو

شكرالله يقدم الدرع المونديالية إلى عبدالرحمن عسكر

فريق مدرسة المتنبي بطل كرة اليد لإلبتدائي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليمضاحية السيف - اللجنة األولمبية البحرينية

علي مجيد

اللجنة اإلعالمية

ال���دور  مباري���ات  منافس���ات  تس���تمر 
التمهيدي لبطولة كأس المش���ير الركن 
الش���يخ خليف���ة ب���ن أحم���د آل خليف���ة 
البحري���ن  دف���اع  لق���وة  الع���ام  القائ���د 
لكرة القدم 2018 - 2019 مس���اء يوم 
االثنين 24 ديس���مبر 2018 على ملعب 
اس���تاد نادي النجمة بين فريق الفرقة 
الموس���يقية العسكرية وفريق معسكر 

القيادة العامة.
وأس���فرت نتائج المباراة بفوز س���احق 
لفريق معس���كر القيادة العامة بنتيجة 
عش���رة أه���داف مقاب���ل صف���ر لفري���ق 
الفرق���ة الموس���يقية العس���كرية، فيم���ا 
ج���اءت نتائ���ج مباري���ات الي���وم األول 
للبطول���ة عل���ى ملع���ب اس���تاد مدين���ة 
حم���د األحد 23 ديس���مبر 2018 بتأهل 
فريق التموين والنق���ل بفوزه بهدفين 
مقاب���ل ه���دف لفري���ق الدف���اع الجوي 
الملكي ليالقي بذلك األس���بوع القادم 
فري���ق الصيان���ة الفنية في ال���دور 16، 
بينم���ا أح���رز فري���ق هندس���ة المي���دان 

الملكي���ة فوًزا س���احًقا بس���بعة أهداف 
مقابل هدفين لفريق معسكر العاصمة 
الح���رس  فري���ق  لمواجه���ة  ليس���تعد 

الملكي خالل منافسات الدور16.
الجدي���ر ذكره أن بطولة كأس المش���ير 
م���ن  بتنظي���م  تأت���ي   2019  -  2018
قوة دف���اع البحرين الممثل���ة باالتحاد 
الرياض���ي العس���كري وبالتنس���يق م���ع 
والرياض���ة  الش���باب  ش���ؤون  وزارة 

واالتحاد البحريني لكرة القدم.

استمرار منافسات كأس المشير

القائد العام لقوة دفاع البحرين

المنافسة تشتعل في بطولة 
العيد الوطني للبلياردو
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حق���ق فري���ق وزارة الداخلية للرماية، فئات )البندقية، المس���دس، الش���وزن، القوس والس���هم( 
مراك���ز متقدم���ة خ���ال مش���اركته ف���ي بطولة س���مو رئيس الح���رس الوطن���ي الرابع���ة للرماية 

والقوس والسهم التي أقيمت في الفترة من 15 حتى 20 ديسمبر الجاري.

 فق���د تمكن���ت الرامي���ة )نائ���ب عري���ف( س���ارة 
راش���د الدوس���ري من الفوز بالميدالية الذهبية 
ف���ي بندقي���ة هوائي 10م للس���يدات، كما حقق 
عبدالجب���ار  عل���ي  حس���ين  )عري���ف(  الرام���ي 

المرك���ز الثال���ث بنف���س الفئ���ة للرج���ال، أما في 
فئة المس���دس الهوائ���ي 10م فقد حقق كل من 
الرامية )ش���رطي أول( عائش���ة ه���ال البريكي 
والرام���ي )ش���رطي أول( جراح ظاهر الش���مري 

المرك���ز األول، بينم���ا ج���اءت الرامي���ة )مدن���ي( 
هنادي صالح بالمركز الثالث.

 وفي فئ���ة ثاثة أوض���اع 50م حققت الرامية 
)نائ���ب عريف( أصيل محم���د عبدالغفار المركز 
األول وج���اء كل م���ن الرامي���ة )نائ���ب عري���ف( 
سارة راشد الدوسري والرامي )عريف( حسين 

عبد الجبار علي في المركز الثاني.
 أم���ا ف���ي فئ���ة الش���وزن س���كيت، فق���د حققت 
الرامي���ة )نائ���ب عري���ف( مري���م جمال حس���اني 
المرك���ز األول، وجاءت الرامي���ة )عريف( مريم 

رمضان ف���ي المرك���ز الثاني والرامي���ة )عريف( 
لطيفة أحمد الناجم بالمركز الثالث، وفي نفس 
الفئ���ة للرجال حقق الرامي )نائب عريف( ناصر 

فرحان خلف المركز الثاني.
 كم���ا حقق���ت الرامي���ة )نائ���ب عري���ف( س���ارة 
عبدالرحم���ن المرزوق���ي المرك���ز األول في فئة 
رماية القوس والس���هم للسيدات وبنفس الفئة 
للرج���ال حق���ق الرام���ي )ش���رطي أول( مصعب 
حس���ن الدوس���ري، المركز الثاني وجاء الرامي 

جانب من المنافسات)شرطي أول( محمد سهيل بالمركز الثالث.

مراكز متقدمة لفريق الداخلية للرماية
بطولة سمو رئيس الحرس الوطني الرابعة للرماية والقوس والسهم

اللجنة اإلعالمية

ينظم نادي راش���د للفروس���ية وس���باق الخيل يوم بعد غٍد الجمعة السباق التاسع لهذا الموسم الذي سيقام على كأسي المرحوم 
عبدهللا أحمد ناس وكؤوس ناس المؤسس���ة وكأس جامعة العلوم التطبيقية وكأس مؤسس���ة بلودان وكأس أمسي ديرموت، 
وذل���ك عل���ى مضمار س���باق النادي بمنطق���ة الرفة بالصخير. وج���اءت القائمة النهائية للجياد المش���اركة في الس���باق على النحو 

التالي:

ش����ركة  كأس  عل����ى  يق����ام  األول  الش����وط 
أمس����ي ديرموت، ناس والمخصص لجياد 
سباق التوازن “نتاج محلي” مسافة 1200 
مت����ر والجائ����زة 2000 دين����ار وبمش����اركة 8 
جي����اد ه����ي “فردي����ة، محاي����ده، بل����و أنجل، 
عسير، تبيان، واردات، حصباه، نوديس أز 

غود أز أوينك”.
الش����وط الثان����ي يق����ام عل����ى كأس ش����ركة 
مدين����ة الخلي����ج للتنظي����ف لجي����اد جمي����ع 
محل����ي”  “نت����اج  والمبتدئ����ات  الدرج����ات 
مس����افة 1400 متر والجائ����زة 2000 دينار 
وبمش����اركة 7 جي����اد ه����ي “بلوز غيت����ار، بلو 

فرن، مياس، مرس����ال، ذي إج أوف غلوري 
جديل، تشك آوت غيرل”.

ويقام الش����وط الثالث على كأس المرحوم 
“بدع����م  ن����اس  أحم����د  عب����دهللا  الوجي����ه 
ش����ركة س����ارنس ن����اس للش����رق األوس����ط” 
الثاني����ة  الدرج����ات  لجي����اد  والمخص����ص 
والثالث����ة والرابع����ة والمبتدئ����ات م����ن خيل 
البحري����ن العربي����ة األصيل����ة المس����جلة في 
والجائ����زة  مت����ر   1400 مس����افة  “الواه����و” 
2000 دينار وبمشاركة 7 جياد هي “الربدة 
1558، الصق����اوي 1578، الجابي 1434، 
كحي����ان عاف����ص 1695، كحي����ان عافص 

1640، الحمداني 1697، الطويسة 1694”. 
ويق����ام الش����وط الراب����ع عل����ى كأس بلودان 
والرابع����ة  الثالث����ة  الدرجتي����ن  لجي����اد 
“مس����تورد”  المبتدئ����ات  والمبتدئ����ات 
 2000 والجائ����زة  مت����ر   1800 مس����افة 
دين����ار وبمش����اركة 10 جي����اد هي “فنس����نغ، 
أكايمتاي����ز، دوغ����ال، إكويفلنت، تقاس����يم، 
فضاء، سس����بكت باك����ج، بروتونز سالس����ا، 

مديشن باليه، كورسيكانا”. 
ويقام الشوط الخامس على كأس جامعة 
العلوم التطبيقية لجياد الفئة الثالثة “نتاج 
محلي” مسافة 2000 متر والجائزة 2000 

دينار وبمش����اركة 5 جي����اد هي “مليار، نيوز 
بريكر، غود نيوز، برنسبل بوي، غرايب”.

كأس  عل����ى  الس����ادس  الش����وط  ويق����ام 

ن����اس  أحم����د  الوجي����ه عب����دهللا  المرح����وم 
لجي����اد س����باق التوازن “مس����تورد” مس����افة 
دين����ار   2500 والجائ����زة  مت����ر   2200

وبمش����اركة 8 جي����اد هي “بارت����ك، الرجيك 
راس����تنغ،  أس����تاد،  برموندس����ي،  رياكش����ن، 

ويسل ستوب، لقانو، ساهارا”.
عل����ى  واألخي����ر  الس����ابع  الش����وط  ويق����ام 
كأس ناس المؤسس����ة لجي����اد الفئة الثانية 
“مس����تورد” مس����افة 2000 مت����ر والجائ����زة 
4000 دين����ار وبمش����اركة 13 ج����وادا ه����ي 
“بازاروت����و، كيرتن كول، ش����يب يارد، دون 
مي����راج، إيدلر، جاز، منش����د، برن����س بونير، 
دارك باور، إنكلينيش����ن، نور ثرن ثندر، لوال 

فينسس، توليب فيفر”.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

منافسات منتظرة في سباق الخيل التاسع

سمير ناس يسلم الكأس إلى سمو الشيخ خالد بن علي العام الماضي

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

هن���أ رئي���س اتحاد غ���رب آس���يا لبناء 
إدارة  مجل���س  رئي���س  األجس���ام، 
األثق���ال  لرف���ع  البحرين���ي  االتح���اد 
س���لطان الغانم باسمه وباسم أعضاء 
مجلس اإلدارة رئي���س نادي المحرق 
الش���يخ أحم���د ب���ن عل���ي آل خليف���ة 
المح���رق  ن���ادي  حص���ول  بمناس���بة 
عل���ى المركز األول ف���ي جائزة امتياز 
لألندية الوطنية الت���ي تنظمها وزارة 

شؤون الشباب والرياضة.
وأكد الغانم أن حصول نادي المحرق 
على هذه الجائ���زة للمرة الثانية على 
الجه���ود  عل���ى  يؤك���د  إنم���ا  التوال���ي 
المميزة الت���ي يقوم بها النادي بقيادة 
الش���يخ أحم���د ب���ن عل���ي آل خليف���ة 
وق���وة الفري���ق ال���ذي يعمل مع���ه مما 
أوص���ل النادي لتحقيق ه���ذه الجائزة 
والحف���اظ عل���ى لقبه���ا للم���رة الثاني���ة 

على التوالي.

وأض���اف الغان���م أن أس���رة اتحاد رفع 
األثق���ال فخ���ورة بهذا اإلنج���از وهذه 
بالعم���ل  أيًض���ا  وفخ���ورة  الجائ���زة، 
تنظي���م  ف���ي  الن���ادي  م���ع  والش���راكة 
بطول���ة أندي���ة غ���رب آس���يا للرج���ال 
والس���يدات )ش���باب، ناش���ئين، عموم، 
ماس���تر للرجال( التي ينظمها االتحاد 
بالتعاون مع النادي في الفترة من 27 

لغاية 31 من شهر ديسمبر الجاري.

اعتماد الئحة بطولة الدوري العام للتنسالغانم يهنئ المحرق بجائزة امتياز
بالتسجيل ل��ل��م��ب��ادرة  ال��م��ش��ارك��ة  ف���ي  ال���راغ���ب���ة  ال���ف���رق  دع����وة 

ا مس���اء أم���س األول  عق���دت اللجن���ة المنظم���ة لل���دوري الع���ام للتنس اجتماًعا تنس���يقيًّ
برئاس���ة عدنان كمال عضو مجلس إدارة االتح���اد البحريني للتنس مدير البطولة بمقر 

االتحاد البحريني للتنس بجامعة بوليتكنيك البحرين بمدينة عيسى.

حي���ث اعتم���دت اللجن���ة الئح���ة البطول���ة 
الت���ي  التعدي���ات  بع���د  عليه���ا  والتوقي���ع 
متطلب���ات  م���ع  لتتواف���ق  عليه���ا  أجري���ت 
المق���رر  وم���ن   ،2019 الرياض���ي  الموس���م 
توزي���ع الائح���ة على رؤس���اء الفرق خال 
االجتماع الذي سيعقد في الساعة السابعة 
مس���اء يوم الخمي���س المواف���ق الثالث من 

يناير 2019 بمقر االتحاد. 
وأك���د خال���د ن���اس عض���و اللجن���ة بأن���ه تم 
تس���جيل 10 ف���رق حت���ى اآلن م���ن األندية 
والهيئات والشركات الوطنية، وتم تقسيم 
الف���رق إلى مجموعة )أ( وتضم 6 فرق، )ب( 
وتضم 4 فرق حس���ب مس���تويات الاعبين 
المشاركين في البطولة ومن واقع األسماء 

المعتم���دة ل���كل فري���ق، بعدما قام���ت لجنة 
مشكلة من أعضاء اللجنة المنظمة للدوري 
واللجن���ة الفني���ة باالتحاد والحك���م الدولي 

أحمد الحواج بمراجعة األسماء.
التنس���يق  الحال���ي  الوق���ت  ف���ي  ويت���م 
والتواص���ل مع األندي���ة والهيئ���ات المعنية 
تس���جيل  به���دف  المملك���ة  ف���ي  بالتن���س 
أكب���ر ع���دد من الف���رق، كما يس���عى االتحاد 
للحصول على جهات لرعاية البطولة التي 
س���وف تس���تمر على مدى 4 أش���هر ولنهاية 

شهر أبريل. 
وتدع���و اللجن���ة المنظم���ة لل���دوري الف���رق 
الراغب���ة ف���ي المش���اركة المب���ادرة بس���رعة 
التسجيل وسداد رسوم االشتراك ليتنسى 

وإعداده���ا  الج���داول  تجهي���ز  للمنظمي���ن 
ف���ي  الف���رق والمش���اركين  وحص���ر جمي���ع 
المنافس���ات، وللحص���ول عل���ى مزي���د م���ن 

المعلوم���ات يرجى التواصل بالمدرب حمد 
الف���ردان عض���و اللجن���ة على موباي���ل رقم 

.39664074

جانب من االجتماع
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“رفع األثقال” يقيم أول مجالسه الشهرية
ح���ض���ور م��م��ي��ز م����ن م��ح��ب��ي ال����ري����اض����ات ال��م��ن��ض��وي��ة ت���ح���ت م��ظ��ل��ة االت���ح���اد

افتتح االتحاد البحريني لرفع األثقال مس���اء أمس األول االثنين الموافق 24 من ش���هر ديس���مبر الجاري أولى مجالسه الشهرية ولقاءاته المفتوحة 
تماش���يًا م���ع توجه���ات ممث���ل جالة المل���ك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعل���ى للش���باب والرياضة رئيس اللجن���ة األولمبية 
البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة بانتهاج سياس���ة األبواب المفتوحة بمقره بأم الحصم بحضور س���لطان الغانم رئيس اتحاد غرب 
آس���يا لبن���اء األجس���ام، النائ���ب األول لرئيس اتحاد غرب آس���يا لرفع األثقال، مس���اعد رئيس االتح���اد العربي رئيس االتحاد البحرين���ي لرفع األثقال 

وأعضاء مجلس االدارة وعدد من محبي وعشاق ورياضيي األلعاب الرياضية المنضوية تحت مظلة االتحاد.

 تفاعل الحضور

 تقدم عدد من الحضور بعدد من استفساراتهم 
والفعالي���ات  االتح���اد  وأنش���طة  برام���ج  ح���ول 
المختلف���ة الت���ي ينظمه���ا ويقيمه���ا عل���ى أرض 
الحض���ور  م���ن  ع���دد  وتق���دم  كم���ا  المملك���ة، 
باستفس���ارات ح���ول منافس���ات بطول���ة العي���د 
الوطني لبناء األجسام ضمن مهرجان البحرين 
الرياضي الذي ينظمه االتحاد س���نويًا بمناس���بة 
العي���د الوطن���ي المجي���د وعيد الجل���وس، وآلية 
توزيع الفئات والمش���اركة فيها، وحرص الس���يد 

جاس���م بورشيد أمين سر االتحاد رئيس اللجنة 
الفنية لبناء األجسام بتوضيح هذه النقاط، كما 
واس���تعرض لاعبي ومحبي لعبة بناء األجسام 
برنامج المش���اركات في بطوالت بناء األجس���ام 
س���واء عل���ى المس���توى المحل���ي أو الخارج���ي، 
وآلية انتقاء واختيار الاعبين لضمهم لصفوف 
المنتخب���ات الوطني���ة، حي���ث أك���د للجمي���ع أن 
وخط���ة  اس���تراتيجية  وض���ع  االدارة  مجل���س 
لرياضيي بناء األجس���ام بأن يكون هناك نشاط 
مستمر سواء من مشاركات في بطوالت محلية 
كروزنام���ة االتح���اد المتواصل���ة بنش���اطها، م���ن 

بطولة العي���د الوطني تليها البطولة الش���اطئية 
لبن���اء األجس���ام مطل���ع م���ارس المقب���ل، بطول���ة 
غ���رب آس���يا لبن���اء األجس���ام خال ش���هر أبريل 
الق���ادم، بطولتي العال���م لبناء األجس���ام للعموم 
واألس���اتذة خال شهري نوفمبر وديسمبر العام 

المقبل.

  الحضور يثنون على المبادرة

 من جهتهم أعرب الحضور عن بالغ س���عادتهم 
بانته���اج ه���ذه السياس���ة التي تق���رب وجهات 
ف���ي  الجمي���ع وتش���كل ساس���ة كبي���رة  نظ���ر 

التواص���ل م���ع مس���ئولي االتح���اد ومس���ئولي 
االتح���اد  مظل���ة  تح���ت  المنضوي���ة  األلع���اب 
البحرين���ي لرفع األثقال، وأن هذا التطور الذي 
تش���هده هذه األلع���اب الرياضية ب���ات واضحًا 
بس���بب االس���تراتيجية التي ينتهجها االتحاد 

برئاسة سلطان الغانم.
 وف���ي خت���ام المجل���س، أك���د الغان���م إن جل ما 
نصب���و إليه هو توفي���ر ما يحتاج���ه الرياضيين 
ودعمه���م ورعايتهم وخلق اجواء تثمر النجاح 
وأن نك���ون قريبي���ن منهم وفي متن���اول يدهم 

مت���ى م���ا احتاجون���ا في جمي���ع األوق���ات، وقد 
خص���ص االتح���اد مس���اء كل ي���وم اثني���ن م���ن 
األس���بوع األخير من كل شهر بأن يكون موعدًا 
لهذا اللقاء بدءًا من الس���اعة الس���ابعة والنصف 

وحتى التاسعة والنصف مساًء.

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

لقطة للمجلس الشهري لرفع األثقال

كؤوس المرحوم 
عبدهللا ناس 

وبلودان 
والتطبيقية



تّوجت رئيسة مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة الطاولة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، العب نادي سار أنور مكي 
بط���اً لبطول���ة العيد الوطني المفتوحة لك���رة الطاولة التي نظمها االتحاد بالتزامن مع احتفاالت مملكة البحرين بالعيد الوطني 

المجيد وعيد جلوس جالة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه.

وجاء ف���وز أنور مكي بلقب فئة العموم 
بع���د فوزه على العب نادي س���ار محمد 

عباس )3/صفر( في المباراة النهائية.
بن���ت  حي���اة  الش���يخة  توج���ت  كم���ا   
عبدالعزي���ز آل خليف���ة العب نادي عالي 
س���لمان محم���د أب���و حم���ده بلق���ب فئ���ة 
الناشئين بعد فوزه على العب سار علي 

عباس )3/صفر(.
وش���هد الحفل الختامي للبطولة حضور 
أعض���اء مجل���س إدارة اتح���اد الطاول���ة 
وع���دد من الضي���وف ورؤس���اء األندية، 
بن���ت  حي���اة  الش���يخة  توج���ت  حي���ث 

عبدالعزيز األبطال.
وحص���ل عل���ى لق���ب العموم أن���ور مكي 
ولقب الناش���ئين س���لمان محم���د، ولقب 
محم���د  محم���ود  س���ار  الع���ب  الش���باب 
الثان���ي الع���ب س���ار عب���دهللا  والمرك���ز 
حبيب، أما فئة األشبال حاز على اللقب 
العب عالي مجيد ناجي والمركز الثاني 

العب توبلي أحمد جعفر، وفئة الفتيات 
حازت عل���ى المركز األول مريم عبدهللا 

العالي والمركز الثاني أمروتا.
وأكدت الش���يخة حياة بن���ت عبدالعزيز 
آل خليف���ة أن اتح���اد الطاول���ة حري���ص 
الوطن���ي  العي���د  بطول���ة  إقام���ة  عل���ى 
س���نويًا والت���ي تؤك���د ح���رص االتح���اد 

على االحتفال بهذه األيام المجيدة في 
ظ���ل الرعاي���ة الكريمة م���ن جاللة الملك 

للرياضيين.
وأعرب���ت عن س���عادتها بنج���اح البطولة 
الت���ي  الممي���زة  المس���تويات  ظ���ل  ف���ي 
ش���هدتها واألداء الجيد الذي ظهر عليه 
الالعبي���ن والالعب���ات ط���وال البطول���ة، 

الالعبي���ن  لكاف���ة  التهان���ي  مقدم���ة 
الحائزين على المركز األول إضافة إلى 

أصحاب المركز الثاني.
وجاء فوز أنور مكي على محمد عباس 
ف���ي المب���اراة النهائية بع���د أن قدم أنور 
مكي أداًء ممي���ًزا وخرج فائًزا )3/صفر( 

بواقع األشواط: )11/6,11/9 و11/6(.

وتمك���ن الع���ب عالي س���لمان محمد أبو 
حم���ده من الف���وز على العب س���ار علي 
عب���اس )3/صفر( في المب���اراة الختامية 
بواقع األشواط )11/5,15/13 و15/13(.

وأع���رب أن���ور مك���ي ع���ن بالغ س���عادته 
بالف���وز بلق���ب البطولة، مؤك���ًدا أن لعب 
ض���د أفضل العبي البحري���ن في الفترة 

الحالي���ة وه���و محم���د عب���اس وينتظره 
المقبل���ة،  الفت���رة  ف���ي  واع���د  مس���تقبل 

مشيًدا بالتنظيم الجيد للبطولة.
وشاطره العب عالي سلمان محمد في 
الرأي، حيث أعرب عن سعادته وأكد أن 
المباراة الختامية للناشئين كانت قوية 

ومثيرة.

مكـي يفوز ببطـولـة العيـد الـوطنـي للطـاولـة
حيــاة بنــت عبــدالعــزيــز تتـــّوج أبطــال األشبــال والنــاشئيــن والشبــاب والفتيــــات

الرفاع - اتحاد الطاولة

ش���هد وزي���ر ش���ؤون الش���باب والرياض���ة مجل���س األولمبي���ة الرياض���ي، بدعوة من 
قب���ل األمي���ن الع���ام المس���اعد للمجل���س األعل���ى للش���باب والرياض���ة األمي���ن العام 
للجن���ة األولمبي���ة البحرينية عبدالرحمن عس���كر. وكان األمين الع����ام للجنة األولمبية 
البحريني����ة، وعضو مجلس إدارة اللجنة الش����يخة حياة بن����ت عبدالعزيز آل خليفة في 
مقدمة مس����تقبلي الوزير المؤيد لدى وصوله قاعة المجلس التي ش����هدت تواجد عضو 
مجلس الشورى رضا منفردي رئيس لجنة الشباب والمدير التنفيذي باللجنة األولمبية 
عبدالجليل اسد وعدد من مدراء إدارات اللجنة األولمبية وعدد من ممثلي االتحادات 

الرياضية.

وبهذه المناس����بة، أكد وزير شؤون الشباب 
والرياضة أن الحركة الرياضية في المملكة 
تحظى باهتمام بال����غ من قبل عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس����ى آل 
خليف����ة ورئي����س ال����وزراء صاحب الس����مو 
الملكي األمير خليفة بن س����لمان آل خليفة 
وول����ي العه����د نائب القائ����د األعل����ى النائب 
األول لرئي����س مجل����س ال����وزراء صاح����ب 
الس����مو الملكي األمير س����لمان ب����ن حمد آل 
خليفة التي جعلت القطاع الرياضي ضمن 
أولوياته����ا األم����ر الذي س����اهم ف����ي تحقيق 
منتس����بيها للعدي����د من اإلنج����ازات الباهرة 
على مختلف األصعدة وصوال إلى تحقيق 

النتائج اإليجابية في عام الذهب.
وأض����اف أن ممث����ل جاللة المل����ك لألعمال 
الخيرية وشئون الش����باب رئيس المجلس 
األعل����ى للش����باب والرياضة رئي����س اللجنة 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن 
حم����د آل خليفة دائًما ما يؤكد أهمية جعل 
المملكة عاصمة للش����باب والرياضة، وهذا 
م����ا تس����عى له ال����وزارة بالتع����اون مع جميع 
الجه����ات المعنية بما فيها اللجنة األولمبية 
البحرينية واالتحادات الرياضية واألندية 

الوطنية والمراكز الشبابية.

منصة لتبادل األفكار 

بي����ن  اللق����اءات  أن  المؤي����د  أيم����ن  وبي����ن 
مختل����ف أقط����اب الرياض����ة البحرينية في 
مجل����س واح����د يمك����ن م����ن خالل����ه تب����ادل 
األفكار والمقترحات حول تطوير الرياضة 
البحريني����ة ويش����كل قاع����دة قوي����ة لبلورة 
منظوم����ة جدي����دة م����ن المب����ادرات الرامية 
إل����ى االرتق����اء بالرياضة البحريني����ة مبينة 
عل����ى واقع االتح����ادات الرياضية واألندية 
الوطنية، مش����يًدا بفكرة مجلس األولمبية 
ا يطرح من  ا مهمًّ الذي يمثل ملتقى رياضيًّ
خالل����ه العدي����د م����ن األف����كار والمقترحات 

الت����ي يراه����ا منتس����بو الرياض����ة البحرينية 
الرياض����ة  تط����ور  الس����تمرار  ض����رورة 

البحرينية.

عسكر يشيد 

ورح����ب عبدالرحمن عس����كر بوزير ش����ئون 
الش����باب والرياضة مؤكًدا أن هذا الحضور 
المش����رف أث����رى ه����ذا اللق����اء وكش����ف ع����ن 
جدي����ة الوزي����ر ف����ي التع����رف عل����ى كل م����ا 
ي����دور ف����ي الس����احة الرياضية مش����يًرا إلى 
إيمان الوزي����ر بأهمية التواص����ل والتكامل 
بي����ن الهيئات الرياضية الرس����مية من أجل 
تحقي����ق اله����دف األس����مى وه����و تش����ريف 

مملكة البحرين.

مجلس موحد 

عس����كر  عبدالرحم����ن  ق����دم  اللق����اء،  وف����ي 
مقترًح����ا بتغيير مس����مى المجل����س بحيث 
منظم����ة  لجمي����ع  ش����امالً  مس����ماه  يصب����ح 
الش����باب والرياضة البحرينية )االتحادات، 
األندية، المراكز الشبابية( ويضمن حضور 
الجمي����ع حيث تم اقتراح مس����مى )مجلس 
الش����باب والرياض����ة( يك����ون اله����دف من����ه 
تقدي����م األف����كار والمقترح����ات التي تهدف 
إلى تطوير الرياضة والشباب في المملكة، 
حيث بارك وزير ش����ئون الشباب والرياضة 

هذا التوجه. 

رياضة المرأة 

وطرح����ت الش����يخة حياة بن����ت عبدالعزيز 
آل خليف����ة احتياج����ات رياض����ة المرأة وما 
تحتاج����ه من دع����م وتحري����ك الجمود في 
الرياضي����ة  االتح����ادات  وبع����ض  األندي����ة 
وأهمية دعم ال����وزارة للجنة رياضة المرأة 
المنبثق����ة من اللجنة األولمبية ودعم لجان 
الم����رأة في االتح����ادات الرياضية واألندية 
الوطني����ة ف����ي س����بيل تنظي����م سلس����لة من 
المب����ادرات الرامي����ة إل����ى ضم����ان التط����ور 

التصاع����دي لرياض����ة الم����رأة ف����ي البحرين 
وتحقي����ق العباته����ا للمزيد م����ن اإلنجازات 
الرياضي����ة، حيث أبدى الوزير تأكيده على 
الوق����وف إل����ى جانب الش����يخة حي����اة بنت 
عبدالعزي����ز آل خليف����ة ف����ي دع����م رياض����ة 

المرأة. 

المدقق الخارجي 

وخالل اللقاء تح����دث الحضور عن أهمية 
يتعل����ق  فيم����ا  الخارجي����ن  المدققي����ن  دور 
بالرقابة المالية عل����ى األندية واالتحادات 
الرياضي����ة حت����ى تك����ون نتائ����ج التدقي����ق 
مطابق����ة للواقع ومن����ح المدقق صالحيات 
واس����عة للرقابة على االتح����ادات واألندية 
الوطني����ة، وذلك للتأكد م����ن مطابقة عملها 
المال����ي م����ع اللوائح واألنظم����ة التي تحكم 

عملية صرف األموال. 

نشر التقرير اإلداري والمالي

نش����ر  يت����م  أن  مقترًح����ا  الحض����ور  وق����دم 
التقري����ر المال����ي واإلداري لألندية الوطنية 
دوري����ة  بص����ورة  الرياض����ة  واالتح����ادات 

ووفق آلية موحدة. 

تحفيز األندية على االستثمار 

وخالل اللقاء تمت مناقشة أهمية تشجيع 
وتحفي����ز األندي����ة الوطني����ة على الش����روع 
في المشاريع االس����تثمارية من باب تنويع 
مص����ادر الدخل وزيادة حج����م هذا الدخل 
ليواك����ب طموحاته����ا اإلداري����ة والميدانية 
ويجعله����ا قادرة عل����ى اإليف����اء بمتطلباتها 
تج����اه فرقها الرياضي����ة وتجهيزها بصورة 
الوطني����ة  األندي����ة  وأن  خاص����ة  متمي����زة 

تمتل����ك مقومات كثيرة وم����وارد مهمة من 
ناحية االستثمار الرياضي يمكنها اجتذاب 

المستثمرين.

التخصص في المناصب 

النظ����ر  إع����ادة  أهمي����ة  الحض����ور  وناق����ش 
ف����ي تش����كيل مجال����س إدارات االتحادات 
واألندي����ة بحي����ث تراع����ى أهمي����ة وج����وب 
التخص����ص في بعض المناصب الرئيس����ية 
مثل األمانة العام����ة واألمانة المالية حتى 
ل����و تطلب جعل مثل هذه المناصب بمثابة 

الوظائف المدفوعة األجر، وهو األمر الذي 
سيس����اهم ف����ي تحري����ك الجان����ب اإلداري 
والمال����ي ف����ي األندي����ة الوطني����ة ويضم����ن 

توافقها مع األنظمة والقوانين. 

الرقابة المالية 

وتح����دث الحض����ور حول ضرورة تش����ديد 
إدارات  مجال����س  عل����ى  المالي����ة  الرقاب����ة 
األندي����ة الوطني����ة ومتابع����ة أوج����ه صرف 
بص����ورة  له����ا  تمن����ح  الت����ي  المخصص����ات 
الجه����ات  قب����ل  م����ن  ودوري����ة  مس����تمرة 

المختص����ة للمحافظ����ة عل����ى الم����ال الع����ام 
والتأكد من صرفه بصورة صحيحة. 

ربط الموازنة مع األلعاب واألداء 

كم����ا تم����ت مناقش����ة مقترًح����ا برب����ط حجم 
موازن����ات األندي����ة بحج����م م����ا لديه����ا م����ن 
أنش����طة رياضية رس����مية وألعاب رياضية 
وعدد منتسبيها من األلعاب الرياضية، كما 
تمت مناقش����ة ربط موازن����ة النادي وزيادة 
حجمها مع األداء العام للنادي واإلنجازات 

التي حققها.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

افتتــاح مجلــس موحــد للشبـاب والرياضـة
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جانب من التتويج



جولة مرتقبة
يس���عى ليفربول إلى تعزيز ريادته عندما يس���تضيف نيوكاس���ل، ومانشس���تر سيتي إلى 
التعويض في ضيافة ليس���تر سيتي، ومانشس���تر يونايتد إلى التأكيد خالل استضافته 

هادرسفيلد األربعاء في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.

وكان ليفربول المس����تفيد األكب����ر من المرحلة 
الماضي����ة حي����ث ابتع����د 4 نقاط ف����ي الصدارة 
مس����تغال خس����ارة مطارده المباش����ر مانشستر 
س����يتي حام����ل اللقب أم����ام ضيفه كريس����تال 

باالس 2-3.
وأش����عل توتنه����ام وأرس����نال المنافس����ة عل����ى 
المراك����ز األربع����ة األول����ى م����ع دخ����ول الدوري 
مرحل����ة المباريات المكثفة )ثالث مراحل بين 
األس����بوع الحالي ومنتصف المقبل( بفوزيهما 
توالي����ا   3-1 وبيرنل����ي   6-2 ايفرت����ون  عل����ى 

مستفيدين من خسارة جارهما تشلسي امام 
ضيفه ليستر سيتي.

لمواصل����ة  بق����وة  مرش����ًحا  ليفرب����ول  ويب����دو 
إل����ى  المتتالي����ة ورفعه����ا  انتصارات����ه  سلس����لة 
ثماني����ة بالنظ����ر إل����ى تواضع نتائج نيوكاس����ل 
وقتاله من أجل البقاء بقيادة المدرب السابق 
ل� “الحمر” اإلسباني رافايل بينيتيز الذي فشل 
خ����الل فترة قيادته النادي بين 2004 و2010 

في تتويجه بلقب الدوري المحلي.
مواجهت����ه  أهمي����ة  جي����ًدا  ليفرب����ول  وي����درك 

لنيوكاس����ل كونه����ا تس����بق مباراتي قم����ة أمام 
ضيفه أرس����نال الس����بت المقبل ثم مانشس����تر 
س����يتي في الثالث من يناير المقبل، وبالتالي 
فهو يسعى إلى كسب النقاط الثالث للحفاظ 
عل����ى األق����ل على ف����ارق النق����اط األرب����ع التي 
تفصل����ه ع����ن مانشس����تر س����يتي الس����اعي إلى 
التعوي����ض عق����ب الخس����ارة المفاجئ����ة أم����ام 
كريس����تال ب����االس، الثاني����ة لهم هذا الموس����م 

وفي المباريات الثالث األخيرة.
ول����ن تك����ون مهم����ة العب����ي المدرب اإلس����باني 
جوسيب غوارديوال سهلة أمام ليستر سيتي 
العائ����د بف����وز ثمي����ن م����ن لن����دن عل����ى حس����اب 
تشلسي بهدف لهدافه الدولي جايمي فاردي.
وم����ن المرج����ح أن يدف����ع غواردي����وال بنجميه 
العائدي����ن م����ن اإلصاب����ة البلجيك����ي كيفن دي 
أغوي����رو  س����يرخيو  واألرجنتين����ي  بروي����ن 

أساس����يين ف����ي مب����اراة الغ����د بعدما أش����ركهما 
احتياطيي����ن ض����د كريس����تال ب����االس عندم����ا 
سجل البلجيكي الهدف الثاني دون أن يجنبا 

فريقهما الخسارة.
ع����ن مانشس����تر  وال تختل����ف ح����ال تشلس����ي 
س����يتي حي����ث يطمح بدوره ف����ي التعافي من 
الخسارة المفاجئة أمام ليستر سيتي، الثانية 
له ف����ي مبارياته األربع األخي����رة، عندما يحل 

ضيف����ا عل����ى واتف����ورد الس����ابع ف����ي مواجه����ة 
صعبة نس����بيا عقب التس����عادة األخير لتوازنه 

وتحقيقه انتصارين متتاليين.
����ا م����ن ج����اره  ويواج����ه تشلس����ي ضغًط����ا قويًّ
وشريكه في المركز الرابع أرسنال الذي يأمل 
ف����ي تأكي����د عودت����ه لس����كة االنتص����ارات بع����د 
خسارتين متتاليتين، عندما يحل ضيفا على 
برايتون الثالث عشر في مباراة سهلة نسبيا.

يونايت����د  لمانشس����تر  بالنس����بة  ذات����ه  واألم����ر 
الس����اعي إل����ى تأكي����د عودت����ه القوي����ة بقي����ادة 
مدرب����ه الوق����ت نجمه الس����ابق النروجي أولي 
غون����ار سولش����اير ف����ي أول مباراة ل����ه بملعب 
البرتغال����ي  خالفت����ه  عق����ب  تراف����ورد”  “أول����د 

جوزيه مورينيو المقال من منصبه.

قمة مثيرة للجدل

وكاالت

األربعاء 26 ديسمبر

الدوري اإلنجليزي
الجولة 19

فولهام
ليستر

ليفربول
يونايتد
توتنهام
برايتون
واتفورد

ولفرهامبتون
م سيتي
نيوكاسل

هدرسفيلد
بورنموث
ارسنال

تشيلسي

15.30
18.00
18.00
18.00
18.00
20.15
22.30

الدوري االيطالي
 الجولة 18

فروسينوني

بولونيا
اتاالنتا

روما
انتر

ميالن

التسيو
يوفنتوس

ساسولو
نابولي

14.30

17.00
17.00

20.00
22.30

يس���تعد نابولي لمواجهة إنتر ميالن، مس���اء اليوم األربعاء، 
على ملعب س���ان س���يرو، ضمن منافس���ات الجولة ال�18 من 

الدوري اإليطالي.

وبحس���ب صحيف���ة “الجازيت���ا ديلل���و س���بورت”، ف���إن أوريليو 
دي لورينتي���س، رئي���س نابول���ي، خرج لمهاجمة ق���رار االتحاد 
اإليطالي بتعيين باولو سيلفيو مازوليني، حكًما لمباراة فريقه 

أمام إنتر.
وق���ال دي لورينتيس: “إنها أخبار س���يئة، ألن قيادة مازوليني 
للمب���اراة تقلقني، بعدما كان س���يًئا معنا وغي���ر محايد، أوصيه 

بالتصرف مثل الرجال المحترمين”.
وأض���اف: “تقني���ة الفيديو ت���م تطبيقها في ال���دوري اإليطالي 

لحماية استثمارات الفرق”.
وتاب���ع: “يجب عل���ى الحكام الوقوف على مس���افة واحدة من 
الجمي���ع، كم���ا أن عل���ى أولئ���ك الذين يتول���ون رؤي���ة الحاالت 
إيقاف اللعب عندما يكون هناك شك، وإال فإن هناك احتمالية 

بأن تقنية الفيديو توجه لهدف محدد”.
ويحت���ل نابول���ي المرك���ز الثان���ي بج���دول ترتي���ب الكالتش���يو 
برصي���د 41 نقط���ة، بف���ارق 8 نقاط عن المتص���در )يوفنتوس(، 

فيما يأتي إنتر ميالن في المركز الثالث برصيد 33 نقطة.
أوريليو دي لورينتيسويحل يوفنتوس ضيًفا على أتاالنتا.

وكاالت
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ش���هد عام 2018 سلس���لة م���ن المحطات 
ف���ي  فرنس���ا  تتوي���ج  م���ن  الرياضي���ة، 
مونديال كرة القدم وإحراز ريال مدريد 
اإلس���باني ثال���ث ألقابه توالًي���ا في دوري 
أبطال أوروبا ومونديال األندية، وعودة 
الصرب���ي نوف���اك ديوكوفيت���ش لص���دارة 

كرة المضرب.

فرنسا بطلة العالم 

أحرز المنتخب الفرنسي لكرة القدم لقب 
كأس العال���م للم���رة الثانية ف���ي تاريخه، 
بف���وزه عل���ى كرواتيا 2-4 ف���ي 15 يوليو 
العاصم���ة  ف���ي  لوجنيك���ي  ملع���ب  عل���ى 
الموندي���ال  ت���وج  موس���كو.  الروس���ية 
بمب���اراة نهائية هي األكثر من حيث عدد 
األه���داف منذ نهائ���ي إنكلترا 1966، يوم 
أح���رز منتخ���ب “األس���ود الثالث���ة” لقب���ه 
الوحي���د بفوزه على ألماني���ا الغربية 4-2 

بعد التمديد.

ثالثية ريال مدريد 

عل���ى  اإلس���باني  مدري���د  ري���ال  تغل���ب 
المب���اراة  ف���ي   3-1 اإلنكلي���زي  ليفرب���ول 
النهائي���ة التي أجري���ت بينهما في كييف 
ف���ي 26 ماي���و، ليحتف���ظ بلقب مس���ابقة 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموس���م 
الثال���ث توالًي���ا، بقي���ادة مدربه الفرنس���ي 

زين الدين زيدان.
بلقب���ه  القياس���ي  رقم���ه  ري���ال  وع���ّزز 
األوروب���ي الثال���ث عش���ر، قب���ل أن يوّدع 
بع���د أيام زيدان ال���ذي اختار الرحيل عن 
النادي، قبل أس���ابيع من وداع اس���م بارز 
آخر ه���و البرتغالي كريس���تيانو رونالدو، 
أفض���ل الع���ب ف���ي العالم خم���س مرات، 
وال���ذي انتقل إل���ى يوفنت���وس اإليطالي 
مقاب���ل نح���و 100 ملي���ون ي���ورو، لينهي 
الع���ام بلق���ب ثال���ث توالًيا ف���ي مونديال 

األندية.

خروج مورينيو من مانشستر يونايتد 

بعد موس���مين ونصف على رأس اإلدارة 
الفنية ل�”الش���ياطين الحمر”، شّكل خروج 
موريني���و  جوزي���ه  البرتغال���ي  الم���درب 
م���ن الباب الضي���ق لملعب أول���د ترافورد 
أح���د أبرز األحداث الرياضية في الش���هر 

األخير من العام.
وأعلن���ت إدارة ن���ادي مانشس���تر يونايتد 

اإلنكلي���زي ف���ي 18 ديس���مبر إقالته على 
خلفية أس���وأ بداي���ة محلي���ة للفريق منذ 
األي���ام  حت���ى  البرتغال���ي  عان���د   .1990
األخيرة من شغله المنصب الذي ال يزال 
يونايت���د يبح���ث عن م���درب جدير بملئه 
منذ اعتزال “الس���ير” االسكتلندي أليكس 

فيرغوسون عام 2013.

صالح نجم إنكلترا 

حق���ق المصري محمد ص���الح ما لم يكن 
ف���ي الحس���بان بع���د انتقال���ه م���ن روم���ا 
اإليطال���ي إل���ى ليفرب���ول اإلنكلي���زي في 
م���ع  ف���ي موس���مه األول   .2017 صي���ف 
الن���ادي اإلنكلي���زي، أبدع المهاج���م البالغ 
الخص���وم،  دفاع���ات  وخ���رق  عاًم���ا،   26
قب���ل أن يج���د في الش���باك صديقة وفية 

حاضنة لكراته.
م���ع كل هدف ولمحة، كان اس���مه يصدح 

بص���وت أعلى ف���ي ملعب أنفيل���د. تفوق 
اب���ن قري���ة نجري���ج عل���ى العبين نش���أوا 
في أب���رز أكاديميات المواه���ب الكروية، 
وهيم���ن عل���ى الجوائز الفردي���ة في أحد 
أبرز دوريات ك���رة القدم العالمية. اختير 
أفض���ل الع���ب للموس���م، وأفض���ل هداف 
في البريمرليغ مع 32 هدفا )رقم قياسي 

لدوري إنكليزي من 38 مرحلة(.

الترجي اإلفريقي والعين 

العالمي 

أظه���رت أندية كرة القدم العربية قدرتها 
ف���ي مس���ابقات قاري���ة  المنافس���ة  عل���ى 
بل���وغ  م���ع  ب���دأت  الع���ام،  ه���ذا  ودولي���ة 
المص���ري  واألهل���ي  التونس���ي  الترج���ي 
نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، في 
مواجهة حماس���ية انتهت تونس���ية على 

ملعب رادس، بفوز الترجي إيابا -3صفر 
بعد تأخره 3-1 ذهابا في برج العرب.

الرج���اء  ت���وج  نفس���ه،  المن���وال  عل���ى 
كأس  بلق���ب  المغرب���ي  البيض���اوي 
ف���ي  الثاني���ة  للم���رة  اإلفريق���ي  االتح���اد 
تاريخ���ه، وذلك على حس���اب فيتا كلوب 
الكونغول���ي، بف���وزه ذهاب���ا عل���ى أرض���ه 

-3صفر وخسارته إيابا 1-3.
وعل���ى الصعي���د اآلس���يوي، ت���وج الق���وة 
الجوي���ة العراق���ي بلق���ب كأس االتح���اد 

للمرة الثالثة تواليا.
وتحقق���ت المفاجأة األكبر في ديس���مبر، 
ببلوغ العين اإلماراتي نهائي كأس العالم 
لألندية عل���ى أرضه، قبل الس���قوط أمام 

ريال مدريد في النهائي 1-4.

 خماسية هاميلتون 

هاميلت���ون  لوي���س  البريطان���ي  س���يطر 

العال���م  بطول���ة  مراح���ل  معظ���م  عل���ى 
للفورم���وال واح���د، وف���از ف���ي 11 س���باق 
جائ���زة كب���رى م���ن 21، لينه���ي الموس���م 
متوًج���ا بلقب���ه العالمي الخام���س، معادالً 
رق���م األرجنتيني خوان مانويل فانجيو. 
ق���اد الس���ائق البال���غ م���ن العم���ر 33 عاما، 
مرس���يدس إل���ى لق���ب الصانعي���ن أيًض���ا، 
ليحاف���ظ الفريق عل���ى ثنائية الس���ائقين 

والصانعين للعام الخامس توالًيا.

عودة ديوكوفيتش إلى 

الصدارة 

أنه���ى الصربي نوفاك ديوكوفيتش العام 
ف���ي ص���دارة التصني���ف العالم���ي لالعبي 
ك���رة المض���رب المحترفي���ن، بع���د إنج���از 
نوع���ي ف���ي النص���ف الثاني من الموس���م 
ب���دأ الالع���ب   .22 المرك���ز  بالتق���دم م���ن 

س���يئ  بش���كل  الس���نة  عاًم���ا   31 البال���غ 
بالخروج من بطولة أستراليا المفتوحة، 
والغياب إلجراء جراحة طفيفة لمعالجة 
إصاب���ة ف���ي المرف���ق. عاد الصرب���ي بقوة 
مذهل���ة ف���ي النص���ف الثان���ي م���ن العام، 
وت���وج ببطولت���ي ويمبل���دون اإلنكليزية 

وفالشينغ ميدوز األميركية.

سيرينا الغاضبة في نهائي 

فالشينغ ميدوز 

وليام���س  س���يرينا  األميركي���ة  خرج���ت 
النهائي���ة  المب���اراة  ف���ي  طوره���ا  ع���ن 
األميركي���ة  مي���دوز  فالش���ينغ  لبطول���ة 
لك���رة المضرب ف���ي الثامن من س���بتمبر، 
الت���ي كان���ت تس���عى فيه���ا إل���ى لقبه���ا ال� 
24 ف���ي البط���والت الكب���رى لمعادلة رقم 
األسترالية مارغريت كورت. في المباراة 
ض���د الياباني���ة ناومي أوس���اكا، تجادلت 
األميركي���ة م���راًرا م���ع الحك���م الرئيس���ي 
البرتغال���ي كارلوس راموس الذي عاقبها 
عل���ى خلفية ما قال أنه تلقي نصائح من 
مدربه���ا )في المدرجات( خ���الل المباراة. 
انته���ى اللقاء لصال���ح اليابانية 6-2، 6-4 
لتح���رز لقبه���ا الكبي���ر األول ولبالدها في 

بطوالت “الغراند سالم”.

 الرياضة تقّرب بين الكوريتين 

شهدت دورة األلعاب األولمبية الشتوية 
التي اس���تضافتها بيونغ تش���انغ الكورية 
الجنوبي���ة في فبراير، مش���اركة الجارين 
وكوري���ا  الش���مالية  كوري���ا  اللدودي���ن 
ف���ي  موح���د  نس���ائي  بفري���ق  الجنوبي���ة 
رياض���ة الهوك���ي عل���ى الجلي���د. ش���كلت 
الرياضة أحد أوجه التقارب بين البلدين 
اللذي���ن ال ي���زاالن ف���ي حال���ة ح���رب منذ 
انتهاء النزاع في ش���به الجزيرة الكورية 

عام 1953.
األلع���اب  دورة  ف���ي  التجرب���ة  تك���ررت 
اآلس���يوية الت���ي أقيمت في إندونيس���يا 
في أغس���طس، م���ع مش���اركة الكوريتين 
بفريق موح���د في عدد من المنافس���ات، 
كم���ا أعلن البلدان عزمهم���ا التقدم بطلب 
ترشيح مشترك الستضافة دورة األلعاب 

األولمبية الصيفية عام 2032.

وكاالت

عــــــام األحــــــداث المميــــــــزة

منتخب فرنسا بطل العالم 2018
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إعداد: هبة محسن

أقام���ت ش���ركة مط���ار البحرين، الجهة المس���ؤولة عن إدارة وتش���غيل مط���ار البحرين الدولي، حف���ل وداع لتكريم عضو مجلس إدارة ش���ركة مط���ار البحرين لوقود 
الطائرات قيصر زمان الذي كان له دورا محوريا بارزا في تأسيس الشركة. 

إدارة  مجل����س  رئي����س  الحف����ل  وحض����ر 
ش����ركة مطار البحري����ن لوق����ود الطائرات 
عبد المجيد القصاب، والرئيس التنفيذي 
لش����ركة مط����ار البحرين محم����د البنفالح، 
مط����ار  ش����ركة  إدارة  مجل����س  وأعض����اء 

البحرين لوقود الطائرات.
ج����اء ه����ذا الحفل ف����ي أعق����اب االجتماع 
األخي����ر لمجلس اإلدارة هذا العام، والذي 
نوقش����ت خالل����ه النتائج المالية للش����ركة 
والتق����دم الُمحرز في األعمال اإلنش����ائية 
الطائ����رات  وق����ود  مس����تودعات  لمجم����ع 
ت����م  وال����ذي  الدول����ي،  البحري����ن  بمط����ار 
االنته����اء م����ن %60 من����ه، وم����ن المتوقع 
تدشينه في الربع الثالث من عام 2019.

وقال البنفالح: “إن الشراكة التي ُأبرمت 
والهيئ����ة  البحري����ن  مط����ار  ش����ركة  بي����ن 
الوطني����ة للنفط والغاز لتأس����يس ش����ركة 
ق����د  الطائ����رات  لوق����ود  البحري����ن  مط����ار 
ش����كلت نقل����ة نوعي����ة بالغ����ة األهمية في 
مسيرة تطوير قطاع وقود الطائرات في 

مملك����ة البحري����ن. وبفض����ل دعم الس����ادة 
مجل����س  وأعض����اء  الش����ركة  مس����اهمي 
إدارتها وفريق المشروع، فقد نجحنا في 
إنجاز ش����وط كبي����ر من أعمال المش����روع 

بالفع����ل. وباألصال����ة عن نفس����ي وبالنيابة 
عن ش����ركة مطار البحرين، أود أن أتوجه 
بجزي����ل الش����كر وعظيم االمتن����ان لقيصر 
زمان عل����ى تفانيه ومجهودات����ه الحثيثة 

المبذولة لتأسيس الشركة، باإلضافة إلى 
إسهاماته الفعالة في تطويرها على مدار 
العامي����ن الماضيي����ن. كم����ا نتمن����ى ل����ه كل 

التوفيق في مشاريعه المستقبلية”.

ال��ت��أس��ي��س ف���ي  ب�����ارز  م���ح���وري  دور  ل���ه  ال��ب��ن��ف��اح: 

شـركـة المطـار تـودع زمـان

تق���ّدم ش���ركة الس���يارات األوروبي���ة لعمالئها مجموع���ة متميزة من س���يارات 
 ،APPROVED جاك���وار والن���د روڤر المس���تعملة والمعتم���دة ضم���ن برنام���ج
ا مع مزايا وتخفيضات مذهلة قبيل تطبيق ضريبة القيمة  بأسعار خاصة جدًّ

المضافة في مملكة البحرين.

تتواصل مس���اعي ش���ركة الس���يارات األوروبية لتلبية احتياجات وتطلعات جميع 
العم���الء الك���رام، حيث تقدم لهم عب���ر برنامج APPROVED فرص���ة االختيار من 
بي���ن تش���كيلة واس���عة من س���يارات العالمتي���ن العريقتي���ن المعتم���دة، والمتوفرة 
بالمع���رض بمزاي���ا مذهل���ة وأس���عار مخفض���ة. ولضم���ان أرق���ى المعايير ف���ي كافة 
المنتجات والخدمات، يقوم فريق من الفنيين المحترفين من جاكوار والند روڤر 
بفحص الس���يارات المنتس���بة لبرنام���ج APPROVED وصيانتها باس���تخدام قطع 
غي���ار أصلي���ة. ومع ق���رب بدء تطبيق ضريب���ة القيمة المضافة خالل أيام، تش���كل 
هذه العروض أفضل فرصة المتالك إحدى هذه السيارات الفاخرة بقيمة مالئمة.

تخفيض��ات مذهل��ة على “جاك��وار” و“الند روفر” المس��تعملة

“السيارات األوروبية” تقدم عروضها قبل “المضافة”

اس���تقبلت الكلية الملكية للجراحين في إيرلن���دا – جامعة البحرين الطبية 
مجموع���ة م���ن ط���الب المرحل���ة الثانوية م���ن العدي���د من الم���دارس حول 
المملك���ة المش���اركين في برنامج الجامعة الس���نوي ألطباء المس���تقبل في 

حرمها الجامعي في البسيتين.

والهدف الرئيس���ي له���ذه لمبادرة هو 
تعريف المش���اركين “بحي���اة الطالب 
في جامعة البحرين الطبية “ و”حياة 
الطبي���ب” م���ن خ���الل إش���راكهم في 
مجموعة من النش���اطات األكاديمية 

وغير األكاديمية.

وتم اش���راك ال���زوار في سلس���لة من 
ورش العم���ل نظمه���ا ع���دد م���ن كبار 
أعض���اء هيئة التدري���س في جامعة 
ال���ى  باإلضاف���ة  الطبي���ة،  البحري���ن 
ارش���ادهم بش���أن المهن التخصصية 

بعد التخرج في مجال الطب.

“الجراحين” تستقبل “أطباء المستقبل”

أعلنت VIVA البحرين عن إطالق مركز االبتكار والذي يستعرض عدد من التقنيات المتطورة لدعم الرؤية الحكومية الرامية نحو 
التحول الرقمي، وذلك عبر تمكين المؤسسات والشركات باإلضافة إلى العمالء من استخدام حلول وخدمات الجيل الجديد. 

 VIVA مق���ر  ف���ي  االبت���كار  مرك���ز  ويق���ع 
الرئيسي بضاحية السيف، إذ يمثل منصة 
الحديث���ة  والتقني���ات  الحل���ول  لتطوي���ر 
للعديد من مجاالت األعمال، كما يش���كل 
مركزًا إلنتاج األفكار اإلبداعية الجديدة.
نح���و  ال���دؤوب  س���عيها  إط���ار  وف���ي 
االستثمار في أفضل الحلول التقنية من 
أج���ل توفير مجموعة واس���عة من حلول 
خ���الل  م���ن   VIVA تس���تعرض  األعم���ال، 
مرك���ز االبتكار ع���ددًا م���ن التقنيات مثل 
تقنيات األمن الفعلي واألمن السيبراني، 
مراك���ز بيان���ات ذكي���ة وم���دارة، األتمت���ة 
ف���ي الضياف���ة، التعل���م اإللكترون���ي ع���ن 
بعد والحلول الصحي���ة الذكية، المكاتب 
الذكي���ة باإلضاف���ة إلى آخر التحس���ينات 

على خدمات النقل وإدارة األساطيل.
 VIVA وق���ال الرئي���س التنفيذي لش���ركة

البحري���ن علي���ان الوتي���د،: “إن م���ن أه���م 

 VIVA ش���ركة  اس���تراتيجية  أركان 

التكنولوجي���ة  الحل���ول  ه���ي  البحري���ن 

المتقدم���ة، وه���ذا ما س���يركز عليه مركز 

االبتكار س���عيًا للمزيد من المبادرات في 

مج���االت تقنية المعلوم���ات واالتصاالت 

باإلضاف���ة إلى دع���م جه���ود االبتكار في 

مملكة البحرين”.

مملك���ة  احتف���االت  بمناس���بة 
البحرين بالعي���د الوطني المجيد 
المل���ك  جالل���ة  جل���وس  وعي���د 
واحتفاء بيوم المرأة البحرينية، 
اقام���ت ش���ركة فيرس���ت تارجت 
لتنظي���م المع���ارض والمؤتم���رات 

حفل غداء لمنتسباتها.
والجدير بالذكر ان شركة فيرست 
الرائ����دة  الش����ركات  م����ن  تارج����ت 
المع����ارض  تنظي����م  مج����ال  ف����ي 
والفعالي����ات ف����ي المملك����ة بقيادة 
مجموعة من النساء البحرينيات.

وبهذه المناسبة اعربت  «
سيدات فيرست تارجت عن 
خالص التهاني والتبريكات 

إلى مملكة البحرين حكومة 
وشعبا مشيدات بما حققته 

المملكة من انجازات على 
المستويين االقتصادي 

والسياحي.

تمكين المؤسس��ات والش��ركات عبر أحدث الحلول التقنية الوطني��ة باألعي��اد  المملك��ة  احتف��االت  بمناس��بة 

“فيفــا” تطلــق مركــز االبتكــار “فيرست تارجت” تقيم حفل غداء
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“الزياني للسيارات” تكرم أقدم موظفيها
ال���خ���دم���ة م����ن  ع����ام����ا   35 ب���ع���د  ي���ت���ق���اع���د  م���ح���م���ود  م����اه����ر 

أقامت ش���ركة الزياني للسيارات، أحد موزعي السيارات الرائدين في مملكة البحرين، 
ا لتكريم ماهر محمود، وذلك بمناسبة تقاعده بعد قضاء 35 عاًما في خدمة  حفالً خاصًّ

الشركة. 

ويعتب����ر محم����ود من الموظفي����ن المميزين 
ف����ي الش����ركة، حي����ث عم����ل ف����ي منص����ب 
موظ����ف تخلي����ص المعام����الت الجمركي����ة 
ف����ي  الحف����ل  وأقي����م  بالش����ركة.  الخاص����ة 
مق����ر معرض الش����ركة، وقد حض����ره رئيس 
ن����واف  الزيان����ي  اس����تثمارات  مجموع����ة 
الزياني، والعضو المنت����دب ماجد الزياني، 
باإلضاف����ة إل����ى المدي����ر العام محم����د زكي، 
للش����ركة والموظفي����ن الذي����ن حرصوا على 

وداع محمود. 
وأقيم����ت الفعالي����ة وس����ط أج����واء مليئ����ة 
بالجه����ود  الجمي����ع  أش����اد  حي����ث  بال����ود، 
الفاعلة لمحمود خالل فترة عمله الطويلة 
لاللت����زام  مث����االً  كان  حي����ث  بالش����ركة، 
والتفان����ي. وتخلل الحف����ل كلمات من قبل 

الحض����ور عب����روا عن ثنائهم بالس����يد ماهر، 
وت����ال ذل����ك تن����اول وجب����ة الغ����ذاء وقط����ع 

الكعكة. 
وقال نواف الزياني بهذه المناس����بة: “نحن 
ف����ي ش����ركة الزيان����ي للس����يارات فخورون 
بم����دى تفان����ي وإخ����الص ماهر ف����ي عمله”، 
مش����يًدا باإلنج����ازات التي حققه����ا خالل ال� 
35 عاًم����ا التي قضاها في الش����ركة، والتي 

تعتبر مدعاة للفخر. 
وأض����اف ماج����د الزيان����ي: “إن تفاني����ه في 
العمل مح����ل تقدير واحت����رام الجميع. لقد 
كان أح����د أعمدة الش����ركة، والي����وم نعبر له 
عن امتنانه على ما قدمه طوال 35 عاًما”. 
من جهته، عبر محم����ود عن عميق امتنانه 
وشكره لهذه اللفتة من قبل شركة الزياني 

للسيارات. وقال: “هذا يوم حزين بالنسبة 
ل����ي، ألنه حان الوقت أن أق����ول وداًعا لكم 

بعد أن قضيت أجمل سنين عمري هنا”. 

يش����ار أن ش����ركة الزياني للسيارات قطعت 
ش����وًطا طويالً مكلالً بالنج����اح واإلنجازات 

الضخمة منذ تأسيسها.

بمناس���بة احتف���االت المملك���ة بالعيد الوطن���ي المجيد والذكرى التاس���عة 
عش���رة لتول���ي صاحب الجالل���ة الملك مقالي���د الحكم في الب���الد، أقامت 
ش���ركة ACI worldwide احتفاال بهذه المناس���بة الغالي���ة، وذلك بحضور 
جميع موظفي الش���ركة، واش���تمل برنامج االحتفال على مس���ابقة أجمل 

لبس وطني وتناول وجبة الغداء.

ACI worldwide تنظم “أجمل لبس وطني”
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ال تترك خيالك يسيطر على قراراتك. 

تتنادى ومجموعة من األصدقاء إلى القيام برحلة.

يجعلك هذا اليوم أكثر تكيفا مع األجواء.

توعكات غير مؤلمة قد تتطور بشكل آخر.

يبدو أن مزاجك مرتاح بعد النجاح الذي حققته.

ينصّب االهتمام على مشروع خاّلق فني.

يتعّرض أحد أفراد األسرة لوعكة صحية تقلقك.

عليك المثابرة باستمرار والمبادرة لإلنجاز.

انتبه من كثرة التنقالت المرهقة في العمل.

ساعد نفسك للتخلص من بعض األعباء.

يرّكز هذا اليوم على شؤون مالية ومكافآت.

اعتمد على نفسك في ما تنوي القيام به.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

26 ديسمبر

1941
رئيس وزراء المملكة 
المتحدة ونستون 

تشرشل يلقي 
خطابًا أمام 

الكونغرس األميركي بعد 
أقل من 3 أسابيع من دخول 

الواليات المتحدة إلى الحرب 
العالمية الثانية.

كشف “Forbes”، المختص 
برصد ثروات النجوم في 

العالم، القائمة النهائية 
ألكثر النجوم ثروة في 

2018، وحلَّ في المركز 
األول المخرج والمنتج 

جورج لوكاس بـ5.4 
مليارات دوالر.

tariq.albahar
@albiladpress.com

جمي��ل رات��ب ونه��اد طربي��ه ومديحة يس��ري ودين��ا هارون

نجوم رحلوا في 2018

شهد العام 2018 العديد من األحداث األليمة على الصعيد الفني واإلعالمي، وذلك بخسارة أسماء كبيرة من فنانين وممثلين وصحافيين وإعالميين، 
إضافة إلى خسارة الكثير من النجوم ألفراد من عائلتهم. وكانت بداية العام مؤلمة بوفاة الفنان نهاد طربيه في ال26 من شهر يناير إثر نوبة قلبية 

في العاصمة الفرنسية باريس. 

في الشهر الثاني من العام، وتحديدًا 
في ال21 من فبراير توفيت الممثلة 
المصريـــة ســـهام فتحـــي عـــن عمـــر 
يناهـــز ال81 عامـــًا، وفـــي ال9 مـــن 
مارس توفي الممثل المصري عاطف 
طنطـــاوي الذي تألق فـــي العديد من 
أيـــام،   4 وبعـــد  التلفزيونيـــة  األدوار 
فجع الوســـط الفنـــي الكويتي بوفاة 
الممثـــل عبـــدهللا البارونـــي عـــن عمر 
رصيـــده  وفـــي  عامـــًا،  ال44  يناهـــز 
حوالى 50 عمًل تلفزيونًيا ومسرحًيا. 
وفـــي اليوم التالـــي توفيـــت األديبة 
اللبنانية إيميلي نصر هللا، ومع بداية 
أبريـــل خســـر اإلعـــلم المصـــري أحد 
أهـــم أركانـــه بوفـــاة اإلعلميـــة آمال 
فهمـــي عن عمر ناهـــز ال92 عامًا بعد 
صراع مع المرض. وفي اليوم التالي 
وتحديدًا في ال9 من الشـــهر نفســـه 
حمـــدان  الســـعودي  الممثـــل  توفـــي 
شـــلبي عن عمر ناهـــز ال70 عامًا بعد 
صراع مـــع المرض وأيضًا شـــهد هذا 
الشـــهر صدمـــة كبيـــرة فـــي الوســـط 
الفنـــي المغربـــي بوفـــاة الممثلة وئام 
الدحمانـــي باإلمارات العربية بمدينة 
دبـــي، وفـــي ال3 مـــن مايـــو توفيـــت 
الفنانـــة المصريـــة الشـــعبية جماالت 
عاًمـــا   85 يناهـــز  عمـــر  عـــن  شـــيحة 
ونهاية هذا الشـــهر كانت مؤلمة على 
الفن المصري والعربي بوفاة الممثلة 
المصريـــة مديحـــة يســـري عـــن عمر 
يناهـــز ال97 عامًا بعـــد صراع طويل 

مع المرض.
شهر يونيو، شـــهد على وفاة الملحن 
المصـــري خالـــد البكـــري ويليـــه فـــي 
ال19 منـــه وفـــاة الممثلـــة المصريـــة 
آمال فريد عـــن عمر ناهز ال80 عامًا 
وفي ال23 من يوليو توفيت الممثلة 
الســـورية مـــي ســـكاف فـــي ظـــروف 
غامضة وفي ال27 من الشـــهر نفسه 
توفيت الممثلـــة المصرية هياتم عن 
عمـــر ناهز ال69 عامـــًا بعد صراع مع 

مرض سرطان القولون.

ال6  فـــي  شـــهد  أغســـطس  شـــهر 
منـــه علـــى وفـــاة الفنـــان الســـعودي 
ماجـــد الماجـــد عن عمـــر يناهز ال51 
عامـــًا، متأثـــرًا بجراحـــه بعـــد إصابته 
برصاصـــة فـــي الـــرأس. وفـــي اليوم 
المصريـــة  الممثلـــة  توفيـــت  التالـــي 
ســـناء مظهـــر عن عمـــر يناهـــز ال86 
عامـــًا، وفـــي ال23 مـــن الشـــهر ذاتـــه 
أيضـــًا توفـــي الممثـــل األردني ياســـر 
المصري عـــن عمر يناهـــز ال48 عامًا 

إثر تعرضه لحادث سير مرّوع.
وفـــاة الممثلـــة المصريـــة كوثر رمزي 
فـــي ال2 من شـــهر ســـبتمبر عن عمر 
يناهـــز ال87 عامـــًا، وفـــي ال12 مـــن 

الشهر نفســـه توفي المغني الفرنسي 
مـــن أصـــول جزائرية رشـــيد طه عن 
عمر يناهز ال59 عامًا إثر أزمة قلبية 

أثناء نومه في منزله في باريس.
في ال19 منه توفي الممثل المصري 
جميـــل راتب بعد صـــراع مع المرض 
عـــن عمـــر ناهـــز ال91 عامـــًا. وفـــي 
ال28 من الشهر نفسه توفي الشاعر 
الكويتـــي مبـــارك الحديبـــي عن عمر 
يناهز ال71 عامًا، ومن أكثر الوفيات 
التي شـــغلت الســـاحة الفنية العربية 
عامـــًة والســـورية تحديـــدًا هي وفاة 
الممثلة السورية دينا هارون في ال8 

من أكتوبر بعد صراع مع المرض.

 وفي اليوم التالي شـــهدت الســـاحة 
الفنية الســـوري وفـــاة الممثل توفيق 
العشـــا عـــن عمـــر ســـبعين عامـــًا بعـــد 

معاناة طويلة مع المرض.

في بداية نوفمبر وفاة اإلعالمي  «
المصري حمدي قنديل زوج 

الممثلة المصرية نجالء فتحي عن 
عمر ناهز ال 82 عامًا بعد صراع 
مع المرض. في ديسمبر توفي 

الممثل المصري حسن كامي عن 
عمر ناهز ال82 عامًا، وبعد يومين 

توفي الممثل المصري محمود 
القلعاوي عن عمر ناهز ال79 عامًا 

بعد صراع مع المرض.

محمود القلعاوي

عبدالله الباروني

جميل راتب

توفيق العشا 

تفتت���ح هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واآلث���ار مع���رض “100 ع���ام، 14 بورتريه” 
للفنان���ة بثين���ة فخ���رو، وذلك ضمن برنامجه���ا لالحتفاء باألعي���اد الوطنية، 

اليوم األربعاء في الساعة 7 مساًء بمدرسة الهداية الخليفية بالمحرق. 

ويلقي معرض “100 عام، 14 بورتريه” 
الضـــوء علـــى حقبـــة مهمة مـــن تاريخ 
البحرين الحديث، شكل إنشاء مدرسة 
1919م  الهدايـــة الخليفيـــة فـــي عـــام 
جزءًا مهمًا منها، حيث قامت المدرسة 
بتخريـــج طـــلب أصبحـــوا فيمـــا بعـــد 
على قمـــة الهـــرم اإلداري واالقتصادي 

والثقافي بمملكة البحرين.

كمـــا ويعكـــس المعـــرض رؤيـــة الفنانة 
بثينة فخرو فـــي أن تدوين التاريخ ال 
يكـــون بالكتابـــة فقط، وإنمـــا قد يكون 
بـــأدوات فنيـــة بصرية، فالفن بالنســـبة 
للفنانة رسالة تتضمن مواضيع ورؤية 
وأفـــكار. فهي تحـــرص في كل معرض 
لهـــا على ســـرد حكاية عبر فكـــرة فنية 

مبتكرة.

افتتاح “100 عام... 14 بورتريه”
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 1957
 عقد مؤتمر التعاون اإلفريقي اآلسيوي في القاهرة.

 1992
وزير المالية الكويتي ناصر الروضان يقوم بإعادة افتتاح أبراج الكويت.

 2003
زلزال مدمر يضرب مدينة بم اإليرانية ويخلف عدد كبير من القتلى.

 2004
 زالزل تضرب ماليزيا وإندونيسيا والهند وتايلند وأدى إلى نشوء تسونامي.

1893
 مولد ماو تسي تونغ، زعيم الحزب الشيوعي الصيني.
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طرح��ت المطرب��ة المغربي��ة دني��ا بطمة بروم��و أغنيتها 
الجديدة “الزمن بيدور”، عبر موقع يوتيوب، ومن المقرر 
أن تط��رح دني��ا الكليب خ��الل األي��ام القادم��ة، تزامنا 
م��ع االحتفاء بالع��ام الجديد، واألغنية من انتاج ش��ركة 
الترك لزوجه��ا المنتج محمد الترك، ومن كلمات هيثم 

ش��عبان وألح��ان هيثم الزي��ات. واحتفل��ت بطمة بعيد 
زواجها الخامس مع زوجها المنتج محمد الترك، معربة عن 

حبها له عبر صفحتها في “انستغرام”.

يكّرِم مهرجان المسرح العربي في دورته ال�11 الفنانة سهير المرشدي، 
الملقبة ب�”إيزيس المسرح المصري والعربي”، وذلك ضمن تكريم 
25 فنانا مسرحيا ممن أثروا الحياة الفنية باألعمال الخالدة، سواء 
كممثلي��ن أو مخرجين أو ككتاب مس��رحيين. ُيذك��ر أن مهرجان 
المس��رح العربي يقام بتنظيم وزارة الثقافة المصرية، وبإش��راف 

م��ن إيناس عبدالدايم وزي��رة الثقافة. وتنعقد م��ن 10 إلى 16 يناير 
المقبل، الدورة ال�11 لمهرجان المس��رح العربي، التي تستضيفها مصر 

على جميع مسارحها بدار األوبرا المصرية.

ما بي��ن قبرص ولبن��ان، يتنق��ل “عندليب األغني��ة العراقية” 
الفن��ان حاتم العراق��ي محتفاًل بقدوم الع��ام الجديد 2019، 
من خالل حفلين غنائيين أعد لهما برنامجًا غنائيًا من أهم 

وأجمل أغنياته ومواويله الشهيرة.
ففي 28 ديسمبر الجاري يحيي الفنان العراقي الحفل األول 

في قبرص التركية - قاعة الحفالت في فندق Elexus ترافقه 
فرقته الموس��يقية، ليتوجه بعدها في اليوم التالي مباشرة إلى 

العاصمة اللبنانية بيروت إلحياء الحفل الثاني 29 الجاري في كازينو لبنان.

حفالت العراقيتكريم المرشديالزمن بيدور



ماذا توقعت ماغي فرح للعام 2019؟

تحدثت الممثلة األميركية آمبر هيرد عن تبعات اتهامها لزوجها  «
السابق، الممثل جوني ديب، بالعنف األسري خالل فترة زواجهما. 

وكشفت هيرد، في مقال نشرته بإحدى الصحف، أنها اضطرت 
إلى تغيير رقم هاتفها كل أسبوع، بسبب تلقيها تهديدات بالقتل، 

وشاهدت كاميرات وأفرادا يرصدون تحركاتها.

كش���فت عالم���ة األب���راج والفلك ماغ���ي فرح، ع���ن توقعاتها ألح���داث العالم خالل الع���ام المقبل 2019، وما سيش���هده 
م���ن تغي���رات سياس���ية واقتصادي���ة واجتماعية وفنية. وأش���ارت فرح إل���ى أن 2019 المعروف ب� “ع���ام الخنزير” عند 
الصينيين، سيكون بداية مرحلة جديدة ستبدأ في شهر آذار المقبل، وستستمر لمدة 7 سنوات، لتشكل دورة فلكية 

جدي���دة. ووضعت ماغي فرح عنوان���ا عاما ل� 2019، وهو 
“سنة الحلول”، بعد مرور العالم بمخاض طويل.

ولكن اعتبرته “عام التسلط السياسي واالقتصادي”، موضحة أنه 
سيكون هناك قمع وسلطات ترغب في السيطرة وتضع يدها على 
بعض المواقع في العالم، وعلى الشؤون السياسية واالقتصادية، 
وأن هذه التغيرات من الممكن أن تتوس���ع إلى بالد غير متوقعة”، 

كما أنه ستكون هناك أنظمة جديدة وسقوط حكومات.
وأعلن���ت ماغ���ي ف���رح أنه ف���ي 7 م���ارس المقبل، س���ينتقل كوكب 
أوران���وس إل���ى الثور، وم���ع هذا التغيير س���يحدث حدث كبير من 
ممك���ن أن يه���ز العال���م. كم���ا توقع���ت أن���ه في ش���هر ماي���و المقبل، 
سيش���هد العالم رحيل س���لطة كبيرة، أو موقع نفوذ، أو موت أحد 
األش���خاص، أو رحيل حكومة، وهو ما س���يحدث “خضة عالمية”، 
بحس���ب وصفها. وأردفت أن 2019 سيش���هد على حدوث كوارث 
مناخية، منها فيضانات وهزات أرضية، ومشاكل سياسية وأمنية 
لن تنجو منها الواليات المتحدة األميركية، كما أنه س���يكون هناك 
اس���تهتار باألخالق حول العالم. وتوقعت ماغي فرح أنه سيكون 
هن���اك رد فع���ل م���ن الق���وى الش���بابية لع���ادة األم���ور إل���ى نصابها، 
وأن البورص���ة ستش���هد ازده���ارا م���ع نهاية الصي���ف وبداية فصل 
الخري���ف. ولفت���ت إلى أن الع���ام المقبل 2019، سيش���هد مفاجآت 

مربكة وبعض التحديات للسياسيين، وخوف من عمليات تفجير 
واغتيال. وبالنس���بة لمج���ال الترفيه والجم���ال، أكدت ماغي فرح 

في توقعاتها أنه سيلعب دورا مهما في 2019.

األربعاء
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االس���تجابة لن���داء الطبيعة ليس���ت أمرا يمك���ن تجاهله 
مهما كانت الظروف وأينما كان المرء، في البر أو البحر 
أو الج���و، على األقل هذا ما تكش���ف عنه حالة ش���خص 

كان يتدرب على الطيران.
وفي حالة هذا الشخص، الذي لم يذكر اسمه أو هويته، 
تمك���ن المتدرب على الطيران من االس���تجابة إلى نداء 
الطبيع���ة بعد لحظ���ات من هبوط طائرت���ه الصغيرة من 

طراز سيس���نا على الش���ارع الس���ريع ق���رب توالديغا في 
والي���ة أالبام���ا األميركي���ة. ويب���دو أن الطي���ار المت���درب 
الهب���وط  ف���ي  ض���رب عصفوري���ن بحج���ر، فق���د نج���ح 
بالطائ���رة اضطراريا بس���ام عل���ى الطريق الس���ريع بعد 
تعطل محركها، كما أنه كان عليه أن يلبي نداء الطبيعة 
لقض���اء حاجت���ه، ولم يعرف ما إذا كان هذا النداء ناجم 

عن الخوف أم تلبية لرغبة طبيعية محضة.

هبط بطائرته في الشارع ليقضي حاجته

أطفال أمام أضواء عيد المياد في العاصمة الفلبينية، مانيا )اف ب(

يعت���زم الت���وأم األكثر تطابقا في العالم الزواج م���ن رجل واحد تربطه بهما عاقة 
من���ذ 6 س���نوات، إال أن القواني���ن، التي تمن���ع تعدد الزوجات، ال ت���زال تحول دون 
إتم���ام ه���ذا ال���زواج. ووجه���ت آن���ا ولوس���ي دي س���ينكي )33 عام���ا( ن���داء إلبداء 
التعاط���ف معهم���ا عب���ر وس���ائل التواص���ل االجتماع���ي، للس���ماح لهن بال���زواج من 
صديقهن المش���ترك بن بيرن، بعد أن اصطدم���ا بالمعوقات القانونية، وفق ما ذكر 
موقع “س���تاندر ميديا” البريطاني، أمس الثاث���اء. وتحدثت الفتاتان التوأم على 
قناة “هيوز” التلفزيونية األس���ترالية قبل أيام، وقالتا: “لدينا شريك واحد هو بن، 
ون���ود ال���زواج منه يوما ما، لكن القانون في أس���تراليا يقول إننا ال نس���تطيع، إذن 
ماذا نفعل؟”. ونش���ر التوأم مقطعا مصورا في إنس���تغرام مؤخرا قالتا فيه: “لدينا 
مش���كلة فري���دة من نوعه���ا. نريد أن نتزوج م���ن رجل واحد”، مم���ا أثار موجة من 
التفاعل عبر وسائل التواصل االجتماعي محليا وعالميا.   وبينما تحظر أستراليا 
تع���دد الزوج���ات بموجب قانون الزواج للعام 1961، يصر التوأم، وهما من مدينة 

بيرث، أنهما كانا دائما يفكران في الزواج من بن واالرتباط به سويا لألبد.

التوأم األكثر تطابقا بالعالم 
ينويان الزواج من رجل واحد

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

إنجاز الفرساني

ح������از خ���ب���ر ان����ت����خ����اب ال���م���ص���ورة 
لتمثيل  الفرساني  نجاة  البحرينية 
ال��ج��م��ع��ي��ة األم���ي���رك���ي���ة ل��ل��ت��ص��وي��ر 
معدل  أعلى   )PSA( الفوتوغرافي 
تفاعل على إنستغرام “الباد” أمس. 
وه��ن��أ ال��م��ت��اب��ع��ون ال��ف��رس��ان��ي بهذا 
 ser_al_hawa@ وق��ال��ت  اإلن��ج��از. 
البحرين  بنت  يوفقها  هللا  “ك��ف��و.. 
 tickyourgoals@ تستحق”. وقالت
البحرين  هللا..  ب��إذن  التوفيق  “ك��ل 

مليئة بالطاقات”.

تضرب مدينة نيويورك األميركية ظاهرة 
اجتماعي���ة خطي���رة قد تس���اهم بعد زمن 
ف���ي تغيي���ر معال���م المدين���ة االجتماعي���ة 
 “ صحيف���ة  وذك���رت  واالقتصادي���ة. 
نيوي���ورك بوس���ت” األميركي���ة أن الطبقة 
الوسطى التي تعيش في مدينة نيويورك 
تتقلص يوميا.  وبحس���ب الصحيفة التي 
نش���رت بيان���ات ومعلوم���ات ديموغرافية 
وقارنتها بالمس���تندات الرسمية المسجلة 
في نيويورك، تبين أن نحو 100 ش���خص 
من الطبقة الوس���طى يغ���ادرون نيويورك 

يوميا إلى مكان آخر. 

واعتبرت الصحيفة أن هذه  «
الهجرة الداخلية مرتبطة بزيادة 

الضرائب وتكاليف المعيشة 
وانخفاض األجور الذي يؤثر 
مباشرة على الدخل الفردي 

لألشخاص، وهذا ما يدفع الكثير 
إلى المغادرة بحثا عن أماكن أقل 

كلفة.

اس��ت��ط��اع ط��ف��ل إن��دون��ي��س��ي م��ن تحقيق 
الصلبة،  إرادت�����ه  خ���ال  م��ن  المستحيل 
حيث يتخطى الصعاب اليومية للوصول 
“ن��ي��و آسيا”  ق��ن��اة  ال��م��درس��ة. ونقلت  إل��ى 
اإلن��دون��ي��س��ي��ة م��ع��ل��وم��ات وح��ق��ائ��ق عن 
تشوها  يعاني  ال��ذي  اإلندونيسي،  الطفل 
على  ال���وق���وف  يمكنه  ال  ب��ح��ي��ث  خلقيا 
رجليه ويدعى الطفل مخلص عبدالخالق. 
ي��ذه��ب م��خ��ل��ص ي��وم��ي��ا إل����ى م��درس��ت��ه، 
اليدين  على  ال��زح��ف  طريقة  مستخدما 
كيلومترات   8 مسافة  ويقطع  والرجلين 
في  بتشوه  إصابته  بسبب  وذل��ك  يوميا، 
القدمين. وتعليقا على هذا األمر اليومي، 
لكنه يجتازها  وع��رة،  “الطريق  أمه  تقول 
ك��ل ي����وم”. وأث�����ارت م��ح��ن��ة ه���ذا الصبي 
شعورا بالتعاطف في كل أرجاء هذا البلد 
البالغ عدد سكانه 260 مليون نسمة، إلى 
أن تمكن من لقاء الرئيس جوكو ويدودو 
في الثالث من ديسمبر بالتزامن مع اليوم 

العالمي للمعوقين.

ظاهرة اجتماعية 
مخيفة تضرب 

نيويورك

معوق يزحف 
8كيلومترات إلى 

مدرسته يومًيا
أعل���ن الممث���ل الصين���ي والهولي���وودي الش���هير تش���او ي���ون ف���ات، أن���ه 
سيتخلى عن ثروته البالغة أكثر من 700 مليون دوالر لألعمال الخيرية 

بعد وفاته.

قائم���ة  دخ���ل  ال���ذي  الممث���ل،  وق���ال 
فورب���س كواح���د من أعل���ى الممثلين 
إن   ،2015 الع���ام  العال���م  ف���ي  أج���را 
“المال لس���ت ش���يئا تملكه إل���ى األبد، 
فعندم���ا تموت يوما، فإنك س���تتخلى 

عنها لآلخرين”.

وأض���اف الممثل، وه���و أصا من هونغ 
كونغ “ال يمكنك أن تأخذ أموالك معك 
إل���ى القبر عندم���ا تم���وت”، مضيفا في 
مقابل���ة مع هيئ���ة اإلذاع���ة والتلفزيون 
الكورية الجنوبية “مونهوا”، أن زوجته 

جاسمين تان دعمت قراره بقوة.

ابتعد رجل األعمال اإلماراتي أحمد بن سلّيم، بعض الوقت عن عمله رئيسا لمجلس إدارة بورصة دبي للذهب والسلع، ورئيسا لمجلس إدارة “مركز دبي للسلع 
المتعددة”، وخرج إلى الشارع األسبوع الماضي؛ ليجمع منه النفايات ويزيل ما يراه متسخا، خصوصا في مبنى “رد دياموند” بدبي.

ذك���ر ه���و نفس���ه ذلك ف���ي نص كتب���ه ي���وم الجمعة 
الماض���ي بحس���ابه عل���ى موق���ع “إنس���تغرام” البال���غ 
ع���دد متابعي���ه في���ه 7814 “إنس���تغراميا” بين عرب 
وأجانب، وعزز النص الذي كتبه بعشر صور نشرها، 
بحس���ب”العربية.نت” التي زارت حس���ابه، ونشرت 
بع���ض الصور، وفيها يرى منهم���كا بالتنظيف وجمع 
النفاي���ات م���ن المبنى وج���واره، ومرتدي���ا ما يضعه 
عم���ال النظافة في دبي وغيرها من قميص أس���ود 

اللون مع سترة فوقه، فوسفورية الطراز.
كتب���ه  ال���ذي  الن���ص  بحس���ب  فع���ل،  مم���ا  أراد 
باإلنجليزي���ة، أن يكون قدوة لآلخرين، من متابعيه 
“اإلنس���تغراميين” وغيرهم أيضا، فقد ذكر أنه يريد 
أن ي���رى إدارة مبن���ى “رد ديامون���د” الواقع في حي 
“أب���راج بحي���رة الجمي���را” بدب���ي “تحت���رم قواعدها 
الخاص���ة أكث���ر قلي���ا مما رأي���ت”، مضيفا أنه ش���عر 
بخيب���ة أم���ل مم���ا رأى، وأنه يأم���ل أن ي���رى المبنى 
نظيف���ا أكثر، ث���م أبدى قلق���ه من س���لبيات قد تطرأ 
ف���ي المكان “ألننا ال يمكنن���ا تحمل أي حريق”، وفق 

تعبيره.
وف���ي الصور نرى رجل األعمال اإلماراتي المتخرج 
ببكالوريوس العام 2000 بإدارة األعمال في جامعة 

كاليفورنيا، والحائز في 2013 على النسخة األولى 
من جائ���زة “ه���وروث م���اك” للش���خصية الحكومية 
لذلك العام، طبقا لما قرأت “العربية.نت” من نبذات 
واردة عن���ه في اإلنترنت، يق���وم بتنظيف الرصيف 

والس���لم، ويلتقط أعقاب سجائر يرميها المدخنون، 
وأكي���اس باس���تيك، وغيره���ا مما يراه م���ن قمامة 
ليس���ت في مكانها المناس���ب، وهو المثل الذي أراد 

أن يعطيه.

ممثل شهير يتخلى عن 700 مليون دوالر

رئيس بورصة دبي للذهب... يجمع النفايات

وكان تشاو يون فات، المعروف بقيامه ببطولة فيلم “كروتشين تايغر هدين دراغون” 
ومشاركته في أجزاء من فيلم “قراصنة الكاريبي” وأفالم أخرى، قد نال إعجاب الناس 

والمعجبين به في السنوات األخيرة بنمط حياته المعتدل والمتواضع.
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أحمد بن سلّيم المتخرج من جامعة أميركية قام بالتنظيف ليكون قدوة
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