
أسود الرفاع تلتهم النسر األهالويتفوق المسرحعودة التظاهرات بإيرانتكتل جديد لـ “سيدات األعمال”تسريحات باعة “الثقافة”

طالت كرة التسريحات مؤخرا  «
عددا من المواطنين الذين 

يعملون باعة للتذاكر في عدد من 
المنشآت التابعة لهيئة البحرين 

للثقافة واآلثار، بعد انتهاء عقد 
الشركة التي يعملون لصالحها 

مع الهيئة.

أّسست سيدات األعمال البحرينية فريال  «
ناس، التي استقالت من مجلس إدارة 

الجمعية بعد فترة وجيزة من فوزها في 
انتخابات الجمعية التي أجريت في يونيو 

الماضي, تكتال جديدا حظي بموافقة 
وزارة العمل تحت اسم “المؤسسة 

البحرينية لسيدات األعمال”.

تحولت احتجاجات طالب جامعة آزاد  «
للعلوم والبحوث بطهران لمظاهرات 

عارمة مناهضة للنظام، إذ انضم 
إليها الكثير من المواطنين الذين 

يهتفون “الموت لجمهورية الماللي”، 
بحسب الفيديوهات المنشورة عبر 

مواقع التواصل.

حِفل العام 2018 بتميز ونشاط  «
واضح في الساحة الفنية 
المحلية، ولعل المسرح 

البحريني كان أكثر حيوية 
ونشاطا من بقية الفنون، إذ 

تعددت المهرجانات المسرحية 
في هذا العام.

حقق فريق الرفاع فوزا مستحقا  «
على حساب األهلي بنتيجة 

89/77، في المباراة التي جمعتهما 
مساء أمس )اإلثنين(، على صالة 

اتحاد السلة بأم الحصم، 
ضمن منافسات الجولة 11 

لدوري زين.

0611142316

تنفي���ًذا للتوجيهات الملكية الس���امية بضرورة 
خ���ال  م���ن  المواطني���ن  احتياج���ات  مراع���اة 
اإلعف���اءات وع���دم تحصي���ل ضريب���ة القيم���ة 

المضاف���ة عل���ى الس���لع والخدمات األساس���ية 
الت���ي تؤثر على دخ���ل المواطن، ق���رر مجلس 
ال���وزراء إعف���اء 1400 خدم���ة حكومي���ة م���ن 
ضريب���ة القيم���ة المضاف���ة. كم���ا ق���رر المجلس 
خف���ض رس���وم الخدمات الفندقي���ة من 10 % 

إلى 5 %؛ لتحفيز القطاع الس���ياحي وتنميته، 
فيم���ا وجه المجل���س وزارة الصناعة والتجارة 
التفتي���ش  تكثي���ف حم���ات  إل���ى  والس���ياحة 
المس���تهلكين  وحماي���ة  األس���واق  لمراقب���ة 
والتعام���ل الفوري مع كل المخالفين. جاء ذلك 

ل���دى ت���رؤس ول���ي العهد نائ���ب القائ���د األعلى 
النائب األول لرئي���س مجلس الوزراء صاحب 
الس���مو الملك���ي األمي���ر س���لمان ب���ن حم���د آل 
خليفة الجلسة االعتيادية األسبوعية لمجلس 

الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس.
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ونهضته

ترف���ع صحيف���ة “الباد” أس���مى آي���ات التهاني 
والتبري���كات إل���ى مق���ام عاهل الب���اد صاحب 
الجال���ة المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل خليفة، 
وإل���ى مق���ام رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر خليفة ب���ن س���لمان آل خليفة، 
وإل���ى مق���ام ول���ي العه���د نائ���ب القائ���د األعلى 
النائ���ب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الس���مو الملك���ي األمي���ر س���لمان ب���ن حم���د آل 
خليفة، وإلى ش���عب البحرين الوفي؛ بمناسبة 
حلول العام المي���ادي الجديد )2019(، داعية 
هللا تعال���ى أن يجعل���ه ع���ام خير وس���ام على 

شعب البحرين ودول وشعوب العالم كافة.

أظهرت أحدث بيانات نش���رت على موقع 
مجل���س المناقص���ات، فت���ح 4 مناقصات ل� 
4 جه���ات حكومي���ة أمس في آخر جلس���ة 
للع���ام 2018، من بينها مناقصة لألش���غال 
وش���ؤون البلديات لبناء مأوى الحيوانات 

السائبة تقدم إليها 5 عطاءات.

استبشر المواطنون بس���امة رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملك���ي األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليف���ة بع���د تعافيه 
م���ن الع���ارض الصح���ي، وأعربوا ع���ن س���عادتهم البالغة عبر 
مواق���ع التواص���ل االجتماعي التي حفلت بعب���ارات الفرحة 
والدعوات القلبية الصادقة لسموه بموفور الصحة والعافية 
وط���ول العم���ر. وتداول المواطنون العديد من صور س���موه 
وس���طروا بجانبه���ا وم���ن خالها لوح���ة مضيئة ف���ي المحبة 
والوالء، بما يجس���د المكانة الكبيرة التي يحتلها سموه في 

قلوب أبناء البحرين.

“^” تهنئ

417 ألفا لمأوى 
الحيوانات السائبة

تصاعد “الفلت��ان األمني” بمناطق س��يطرة القوات التركية

ترامب: سننسحب من سوريا ببطء

عواصم ـ وكاالت

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب أن س���حب قوات بالده من س���وريا يجري بوتيرة منخفضة، مش���يدا بدوره في محاربة تنظيم 
“داعش”. وكتب ترامب على حسابه في “تويتر” أمس “سوريا كانت تشهد فوضى مع انتشار داعش في أراضيها عندما تولى مقاليد 

الحكم... لو فعل أحد ما فعلته في سوريا.. لحصل على لقب البطل القومي”.

وأشار ترامب إلى أن الحرب على “داعش” 
توش���ك عل���ى النهاي���ة، قائا “نعي���د جنودنا 
بب���طء إل���ى دياره���م ليكون���وا م���ع أهاليهم 

بالتزامن مع مطاردة فلول داعش”.
وشن الرئيس األميركي هجوما على “بعض 
الجن���راالت” قائ���ا “عج���زوا ع���ن تحقي���ق 
المهم���ة قبل وصول���ي، وتعجبهم الش���كاية 
عل���ى تكتيكاتي الت���ي تؤتي ثماره���ا”. إلى 
ذل���ك، تش���هد المناط���ق الخاضعة لس���يطرة 
الق���وات التركي���ة والفصائ���ل الموالي���ة له���ا 
ش���مالي س���وريا انفات���ا أمنيا، حي���ث أدت 
عملي���ة إطاق نار من قب���ل مجهولين على 
حاج���ز للش���رطة بمنطق���ة ص���وران أع���زاز 
بري���ف حل���ب الش���مالي، إلى س���قوط قتلى 

عناصر من قوات درع الفراتوجرحى.

المنامة - بنا

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة أمر ملكي رقم )69( لس����نة 2018 بترقية وزير الداخلية 

إلى رتبة فريق أول ركن.

وج����اء ف����ي الم����ادة األولى أنه 
يرق����ى وزير الداخلي����ة الفريق 
الركن الشيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليفة إلى رتبة فريق أول 

رك����ن. وجاء في المادة الثانية 
أنه يعمل بهذا األمر من تاريخ 
صدوره، وينش����ر في الجريدة 

الرسمية.

ترقية وزير الداخلية لفريق أول ركن إعفاء 1400 خدمة حكومية من “المضافة”
مجلس الوزراء يخفض رسوم المطاعم والفنادق من 10 إلى 5 %

المنامة - بنا

سمو ولي العهد مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس
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وزير الداخلية جاللة الملك

أمل الحامد

أصدر وزير المالية الش���يخ سلمان بن 
خليفة آل خليفة قرارا بشأن المراحل 
التس���جيل  ب���دء  لمواعي���د  الزمني���ة 
ألغ���راض ضريبة القيم���ة المضافة، إذ 
ألزم  كل ش���خص مقي���م في البحرين 

الضريب���ة  ألغ���راض  بالتس���جيل 
ووج���وب التقيد بمواعيد التس���جيل، 
بالق���رار  العم���ل  تاري���خ  م���ن  اعتب���اًرا 

الموافق 28 ديسمبر 2018.

إلزام المستثمرين األجانب بـ“المضافة”
زينب العكري

)10(

وافق ممثل جالة الملك لألعمال 
الش����باب  وش����ؤون  الخيري����ة 
رئي����س المجل����س األعلى للش����باب 
والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية س����مو الش����يخ ناصر بن 
حمد آل خليفة على مبادرة وزارة 
ش����ؤون الش����باب والرياض����ة، بع����د 
التقري����ر ال����ذي رفعه وزير ش����ؤون 

الش����باب والرياض����ة أيم����ن المؤيد 
إلى سموه، بمنح المراكز الشبابية 
مبل����غ 5 آالف دين����ار دعما إضافيا، 
ضمن مب����ادرات البرنامج الوطني 
لتطوير قطاع الش����باب والرياضة 
البحري����ن  لتك����ون  “اس����تجابة”؛ 

عاصمة للشباب والرياضة.

دعًما إضافًيا للمراكز الشبابية

)20(

آالف دينار
05

محرر الشؤون المحلية
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الجاللة  ال��ب��الد ص��اح��ب  ع��اه��ل  بعث 
ع��ي��س��ى آل خليفة  ب��ن  ال��م��ل��ك ح��م��د 
جمهورية  رئ��ي��س  إل��ى  تهنئة  برقية 
ال����س����ودان ع��م��ر ال��ب��ش��ي��ر، ورئ��ي��س 
كانيل،  دي��از  ميغيل  كوبا  جمهورية 
ه��اي��ت��ي فينيل  ورئ���ي���س ج��م��ه��وري��ة 
م���وي���ز؛ ب��م��ن��اس��ب��ة ذك�����رى اس��ت��ق��الل 
ب���الده���م، أع����رب ج��الل��ت��ه ف��ي��ه��ا عن 
موفور  ل��ه  وتمنياته  تهانيه  أط��ي��ب 
المناسبة  ب��ه��ذه  وال��س��ع��ادة  الصحة 

الوطنية.

المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 

3 دول بذكرى 

االستقالل

ياسر الناصر

رف���ع مجل���س ال���وزراء أطي���ب التهاني واألمنيات إل���ى مقام عاهل الب���الد صاحب الجاللة المل���ك حمد بن عيس���ى آل خليفة، ورئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة وإلى شعب البحرين الكريم بالعام الميالدي الجديد 2019، 
متمنيا أن يكون عام خير ورخاء وتواصل لنعمة النماء واألمن واالستقرار على مملكة البحرين ومواطنيها، وأن يسود فيه السالم 
واألمان وكل ما فيه خير البشرية. جاء ذلك لدى ترؤس ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة الجلسة االعتيادية األسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس. وأدلى 

األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

تنفي���ًذا للتوجيه���ات الملكية الس���امية بضرورة 
خ���ال  م���ن  المواطني���ن  احتياج���ات  مراع���اة 
اإلعف���اءات وع���دم تحصي���ل القيم���ة المضاف���ة 
عل���ى الس���لع والخدم���ات األساس���ية الت���ي تؤثر 
عل���ى دخ���ل المواطن، فقد ق���رر مجلس الوزراء 
إعفاء 1400 خدمة حكومية من ضريبة القيمة 
المضافة واعتماد المذكرة المرفوعة بهذا الشأن 
م���ن وزير المالي���ة واالقتصاد الوطن���ي، كما قرر 

المجل���س خف���ض رس���وم الخدم���ات الفندقي���ة 
م���ن 10 % إلى 5 % لتحفيز القطاع الس���ياحي 
له���ذا  المرفوع���ة  المذك���رة  واعتم���د  وتنميت���ه، 
الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة، 
فيم���ا وج���ه مجل���س ال���وزراء وزارة الصناع���ة 
حم���ات  تكثي���ف  إل���ى  والس���ياحة  والتج���ارة 
التفتيش لمراقبة األسواق وحماية المستهلكين 

والتعامل الفوري مع كل المخالفين.

آخ���ر  ال���وزراء  مجل���س  اس���تعرض  بعده���ا 
مس���تجدات تنفي���ذ المب���ادرات الس���ت لبرنامج 
الت���وازن المال���ي )2019 - 2022( من���ذ تدش���ينه 
ف���ي 4 أكتوب���ر الماض���ي وال���ذي يه���دف لبل���وغ 
الت���وازن المال���ي بي���ن المصروف���ات واإليرادات 
الحكومي���ة بحل���ول العام 2022 ون���وه المجلس 
بالنتائ���ج األولي���ة اإليجابي���ة والمش���جعة الت���ي 
تحققت في ضوء ما عكس���ته مؤش���رات قياس 

األداء للمبادرات خال التنفيذ المبدئي وإشادة 
صن���دوق النقد العربي بم���ا حققته المملكة على 
صعي���د تنفي���ذ برنام���ج الت���وازن المال���ي وبم���ا 
أحرزت���ه م���ن تقدم ف���ي توفير اإلط���ار القانوني 
مب���ادرات  تنفي���ذ  ف���ي  المناس���ب  والمؤسس���ي 

اإلج���راءات  فاعلي���ة  يعك���س  مم���ا  البرنام���ج 
مملك���ة  اختطت���ه  ال���ذي  والنه���ج  والسياس���ات 
البحري���ن لتحقي���ق أه���داف البرنام���ج المذكور، 
مش���يًدا المجلس بالجهود المبذولة التي أثمرت 
عن تحقيق مثل ه���ذه النتائج اإليجابية، حيث 

ج���اء ذلك خال اس���تعراض المجل���س للمذكرة 

المرفوع���ة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس 

الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للش���ؤون المالية 

واالقتصادية والتوازن المالي.

المنامة - بنا

إعفاء 1400 خدمة حكومية من “المضافة”
سمو ولي العهد مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس

بعده���ا نظ���ر المجلس في المذك���رات المدرجة على ج���دول أعماله واتخذ بش���أنها من القرارات 
ما يلي:

مجل���س  رئي���س  لتوجيه���ات  تحقيًق���ا  أواًل: 
ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة 
بن س���لمان آل خليفة بدراس���ة الوضع اإلنشائي 
للم���دارس القديم���ة ف���ي الب���اد والبال���غ عددها 
67 مدرس���ة، وعل���ى ض���وء الع���رض المقدم في 
المذكرة المش���تركة المرفوع���ة من وزير التربية 
والتعلي���م ووزي���ر األش���غال وش���ؤون البلدي���ات 
والتخطي���ط العمران���ي والت���ي اش���تملت عل���ى 
تصني���ف المدارس من حيث وضعها اإلنش���ائي 
بن���اء عل���ى التقاري���ر الفني���ة، فقد كل���ف مجلس 
لإلخ���اء  ال���ازم  باتخ���اذ  الوزارتي���ن  ال���وزراء 
العاج���ل للم���دارس والمبان���ي الت���ي ال يتناس���ب 

وضعها اإلنشائي مع جودة الخدمات والمرافق 
تقدمه���ا  الت���ي  التعليمي���ة  للعملي���ة  المس���اندة 
الحكومة، وتكليف ش���ركة استش���ارية بدراس���ة 
الوضع اإلنش���ائي للمدارس وحسب ما جاء في 

هذه المذكرة. 
ثانًي���ا: واف���ق مجل���س ال���وزراء عل���ى مش���روع 
ق���رار يحظ���ر اس���تيراد المخلفات الباس���تيكية 
البحري���ة أو الجوي���ة  البري���ة أو  عب���ر الح���دود 
لمملك���ة البحري���ن ألي غرض، وه���ذه المخلفات 
الباس���تيكية ه���ي أي منت���ج صن���ع أو دخل���ت 
الباس���تيكية، وكذل���ك  اللدائ���ن  ف���ي صناعت���ه 
المطابق���ة  غي���ر  الباس���تيكية  المنتج���ات 

لمواصف���ات البي���ع ف���ي أماك���ن تصنيعه���ا، عل���ى 
النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون 

القانونية والتش���ريعية، ويهدف مشروع القرار 
إل���ى الح���د م���ن األض���رار البيئي���ة المترتبة على 
إدارة المخلفات الباستيكية بطريقة غير آمنة 
بيئًيا مما يتسبب بأضرار مباشرة وغير مباشرة 

على البيئة.
القواني���ن  مش���روعات  المجل���س  بح���ث  ثالًث���ا: 
الحكومي���ة المتبقي���ة لدى الس���لطة التش���ريعية 
وق���رر المجل���س التمس���ك بع���دد م���ن مش���اريع 
القوانين وذلك بناء على التوصية المقدمة من 
اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية 
التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس 
اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية 

ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
رابًع���ا: واف���ق مجل���س ال���وزراء عل���ى الس���ماح 
لش���ركة ذات رأس م���ال أجنبي بمزاولة نش���اط 

تج���اري ضم���ن مش���روع المرحل���ة الثاني���ة م���ن 
محطة الدور وبما يتماشى مع قانون الشركات 
التجارية رقم )21( لسنة 2001، وذلك في ضوء 
المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير 
الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة والت���ي جاءت 

بناء على اقتراح من وزير الكهرباء والماء.
خامًسا: وافق مجلس الوزراء على توسيع فئة 
المستفيدين من البرامج والفعاليات واألنشطة 
الت���ي تقدمها وزارة ش���ؤون الش���باب والرياضة 
وذلك لتش���مل كافة المراحل ف���ي الفئة العمرية 
بي���ن فئات الس���ن 0 و35 س���نة ب���داًل من قصرها 
عل���ى الفئ���ة 15 - 29 مثلما ه���و معمول به اآلن، 
وذلك عمًا بأفضل الممارسات الدولية وتعزيًزا 
الس���تفادة المواطن البحريني من البرامج التي 

تقدمها الوزارة المذكورة.

سادًس���ا: أح���ال المجلس إل���ى اللجن���ة الوزارية 
للش���ؤون القانوني���ة والتش���ريعية مذكرة تفاهم 
بي���ن الهيئة الوطنية لتنظي���م المهن والخدمات 
الصحية بمملكة البحرين والهيئة العامة للغذاء 

والدواء بالمملكة العربية السعودية.
س���ابًعا: أح���ال مجل���س ال���وزراء إل���ى مجل���س 
الن���واب مش���روعي قانوني���ن مع���دان في ضوء 
مجل���س  م���ن  مقدمي���ن  بقانوني���ن  اقتراحي���ن 
الن���واب، األول مش���روع قانون بتعدي���ل المادة 
)46( م���ن قان���ون العم���ل ف���ي القط���اع األهل���ي 
الصادر بالقانون رقم )36( لسنة 2018، والثاني 
مش���روع قان���ون بإصدار قان���ون رعاية وحماية 
األشخاص ذوي اإلعاقة، وقرر المجلس إشفاع 

كل منهما بمذكرة برأي الحكومة حوله.

قرارات المجلس

تكثيف حمالت 
تفتيش األسواق 

والتعامل 
الفوري مع كل 

المخالفين

حظر استيراد 
المخلفات 

البالستيكية عبر 
الحدود البرية أو 
البحرية أو الجوية

توسيع فئة 
المستفيدين من 
البرامج المقدمة 

من “الشباب 
والرياضة”

سمو ولي العهد يدشن النسخة المطورة من بطاقة الهوية
أك���د ول���ي العهد نائب القائ���د األعلى النائ���ب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو 
الملكي األمير س���لمان ب���ن حمد آل خليفة مواصلة العزم عل���ى تحقيق التطوير والتحديث 
المنش���ود ل���كل الخدمات الحكومية بما يرفع من مس���تواها ويضم���ن أعلى درجات الجودة 

خالل تقديمها للمواطنين والمقيمين.

المملك���ة  إلي���ه  وصل���ت  بم���ا  س���موه  وأش���اد 
تقني���ة  مج���ال  ف���ي  متمي���ز  مس���توى  م���ن 
المعلوم���ات عبر رفده بالعدي���د من الخدمات 
اإللكتروني���ة الحديث���ة الت���ي س���هلت الكثي���ر 
عل���ى المس���تفيدين، حت���ى أصبح���ت بذل���ك 
تواكب أحدث وأفضل األساليب التقنية في 
ظل المس���يرة التنموية الشاملة لعاهل الباد 
صاح���ب الجال���ة المل���ك حمد بن عيس���ى آل 
خليفة. جاء ذلك لدى تدش���ين س���موه بقصر 
���ا  كليًّ المط���ورة  النس���خة  أم���س،  القضيبي���ة 
م���ن بطاق���ة الهوي���ة، بحضور وزي���ر الداخلية 
الفري���ق الركن الش���يخ راش���د ب���ن عبدهللا آل 
خليف���ة، ووزي���ر المالي���ة واالقتص���اد الوطني 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، والرئيس 
والحكوم���ة  المعلوم���ات  لهيئ���ة  التنفي���ذي 

اإللكتروني���ة محم���د القائد، حيث نّوه س���موه 
والتحدي���ث  التطوي���ر  مواصل���ة  بأهمي���ة 
وزي���ادة  الحديث���ة  التطبيق���ات  لمواكب���ة 
توظي���ف التكنولوجيا في مختلف المبادرات 

والمشاريع الوطنية.
وأع���رب وزي���ر الداخلي���ة ع���ن خالص ش���كره 
وتقديره لسمو ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائ���ب األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء على 
تفضل س���موه بتدشين النسخة المطورة كليا 
م���ن بطاق���ة الهوي���ة، منّوًها إل���ى أن مواصلة 
تطوي���ر وتحدي���ث الخدم���ات المقدم���ة بم���ا 
يواكب المتغي���رات والتحديات المتس���ارعة، 
مسألة أساس���ية فيما يتعلق بتلبية متطلبات 

واحتياجات المواطنين.
الهوي���ة  بطاق���ة  ط���رح  أن  الوزي���ر  وأوض���ح 

الجديدة بممي���زات فنية متطورة وخصائص 
عصري���ة فري���دة، أح���د مظاه���ر إس���تراتيجية 
التطوي���ر والتحدي���ث المعمول به���ا في وزارة 
الداخلية، مشيًرا إلى مستوى األمان وحماية 
أثن���اء  ال���ذي وض���ع ف���ي االعتب���ار  البيان���ات، 
تصمي���م البطاقة، وتطوي���ر الخصائص الفنية 
األمنية كحماية الصورة والبيانات الشخصية 
م���ن  وغيره���ا  اإللكتروني���ة  الش���ريحة  ف���ي 

ا. المميزات األمنية، ما يضمن حمايتها كليًّ
لمحت���وى  الفني���ة  الخصائ���ص  أن  يذك���ر 
مي���زات  تضمن���ت  اإللكتروني���ة،  الش���ريحة 
طاقته���ا  زي���ادة  م���ع  متط���ورة  إضافي���ة 

االس���تيعابية وش���مولية البطاق���ة لخدم���ات 
ومتطلب���ات  الخاص���ة  االحتياج���ات  ذوي 
السفر اآلمن والمس���ار السريع في المطارات 

م���ن  مزي���د  إضاف���ة  إم���كان  م���ع  الدولي���ة، 
الخدمات والتطبيقات اإللكترونية مستقبا؛ 
لضمان توفير مزيد من الخدمات الحكومية 

بكل يس���ر وس���هولة. كما روع���ي توافقها مع 
المواصف���ات الفني���ة للمعايي���ر المعم���ول به���ا 

ا في هذا المجال. عالميًّ

المنامة - بنا

سمو ولي العهد أثناء تدشينه النسخة المطورة من بطاقة الهوية

وزير الداخلية: حماية 
الصورة والبيانات 

الشخصية في 
الشريحة اإللكترونية

م��ج��ل��س ال�����وزراء ي��ق��رر خ��ف��ض رس����وم ال��م��ط��اع��م وال��ف��ن��ادق م��ن 10 إل���ى 5 %
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استبش���ر المواطنون بس���امة رئي���س الوزراء صاح���ب الس���مو الملكي األمير 
خليف���ة بن س���لمان آل خليفة بع���د تعافيه من العارض الصح���ي، وأعربوا عن 
سعادتهم البالغة عبر مواقع التواصل االجتماعي التي حفلت بعبارات الفرحة 

والدعوات القلبية الصادقة لسموه بموفور الصحة والعافية وطول العمر.

وت���داول المواطنون العديد من صور 
س���موه، وسطروا بجانبها ومن خاللها 
لوحة مضيئة في المحبة والوالء، بما 
يجس���د المكانة الكبي���رة التي يحتلها 
س���موه ف���ي قل���وب أبن���اء البحري���ن؛ 
تقديرا لعطاء س���موه في بناء الوطن 
ونهضته ولما يوليه سموه من حرص 
عل���ى أن يكون قريبا م���ن المواطنين 

في مختلف المواقف.
وتنوعت تلك المساهمات والدعوات 
لس���موه الت���ي انتش���رت عل���ى مواق���ع 
فش���ملت  االجتماع���ي  التواص���ل 

مس���ؤولين وصحافيي���ن وإعالميي���ن 
واقتصاديي���ن ونش���طاء اجتماعيي���ن 
ومواطني���ن، وكله���م أجمع���وا على ما 
يمثل���ه صاحب الس���مو الملكي رئيس 
م���ن قام���ة وطني���ة رفيع���ة  ال���وزراء 
وقيم���ة كبيرة في نفوس���هم، فجاءت 
دعواته���م من القلب لس���موه بالصحة 
للوط���ن  والعافي���ة لمواصل���ة عطائ���ه 
وش���عبه، ومقدرين إنجازات���ه الكبيرة 
أج���ل  م���ن  الحاف���ل  س���موه  وتاري���خ 
وطن ينعم باألمن واالس���تقرار وعزة 

وكرامة مواطنيه.

المواطنون يحتفلون بسالمة سمو رئيس الوزراء من العارض الصحي
مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي ت��زدان بص��ور س��موه والدع��وات القلبي��ة بط��ول العم��ر

سمـــوه قامــة 
وطنيـــة 
رفيعـــة 

وإنجازاتـــــــه 
الكبيرة محل 

تقدير 

دعوات من 
القلب لسموه 

بالصحة 
والعافية 

لمواصلة العطاء 
للوطن وشعبه 

محرر الشؤون المحلية



بع���ث ول���ي العه���د نائب القائ���د األعلى النائ���ب األول لرئيس مجلس ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمير 
س���لمان ب���ن حم���د آل خليف���ة، برقية تهنئ���ة إلى أخيه نائ���ب رئيس دولة اإلم���ارات العربي���ة المتحدة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب الس���مو الش���يخ محمد بن راش���د آل مكتوم؛ بمناسبة مرور 50 عاما على 

تولي سموه المسؤولية العامة.

وأعرب سمو ولي العهد في برقيته عن خالص تهانيه لسمو 
الش���يخ محم���د ب���ن راش���د، مؤكدا أن فكر س���موه المس���تنير 
وتوجيهاته الحثيثة س���اهمت في تسارع وتيرة اإلنجازات، 
وتعدد أوجه المبادرات في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الش���قيقة الت���ي ع���ززت دوره���ا الرائ���د في مختل���ف جوانب 

العمل التنموي.
كما أش���اد س���مو ول���ي العه���د بالتميز اإلداري لس���مو الش���يخ 
محم���د ب���ن راش���د ومتابعت���ه الدؤوبة ل���كل تفاصي���ل العمل 
بش���تى القطاعات، ورؤية س���موه الش���املة الت���ي تقوم على 
تحقي���ق االمتي���از واالنتق���ال باإلم���ارات م���ن دوره���ا كمركز 
اقتص���ادي إقليمي إلى مرك���ز اقتصادي عالم���ي، مع التركيز 
عل���ى قطاع���ات الخدم���ات المتمي���زة والس���ياحة، واقتص���اد 

الفكر والمعرفة والطاقة البشرية المبدعة، وتحقيق معدالت 
التنمية المس���تدامة، حيث أصبحت الدولة الش���قيقة بفضل 
ه���ذه الرؤي���ة ليس���ت فقط في مص���اف ال���دول ذات المكانة 
المتميزة، بل إنها تستش���رف المستقبل برؤى طموحة وفكر 
متق���دم، وه���و ما عّبرت عن���ه من خالل جملة من المش���اريع 

والمبادرات والتي امتدت إلى مجاالت عديدة.
وختام���ا عّب���ر س���مو ول���ي العهد عن خال���ص تمنيات���ه ألخيه 
نائ���ب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي صاحب الس���مو الش���يخ محمد بن راش���د 
آل مكت���وم موف���ور الصح���ة والس���عادة ولدول���ة اإلم���ارات 
العربي���ة المتحدة الش���قيقة اطراد التق���دم والرخاء والرقي 

في ظل قيادتها الحكيمة.
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محمد بن راشد من الشخصيات العالمية النادرة
متميزة عصرية  بطريقة  العالم  إلى  اإلم��ارات  قّدم  سموه  حمد:  بن  ناصر 

بعث ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى 
للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليف���ة برقية إل���ى نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي صاحب الس���مو الش���يخ محمد بن راش���د آل مكتوم؛ بمناس���بة 

مرور 50 عاًما على تولي سموه المسؤولية العامة.

وأك���د س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حمد في 
ب���ن  محم���د  الش���يخ  س���مو  أن  برقيت���ه 
راش���د آل مكت���وم تمكن بفك���ره الخالق 
والمس���تنير م���ن االرتقاء بمس���يرة دولة 
اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة والوصول 
بها إلى أعلى المس���تويات وقال س���موه 
ف���ي برقيت���ه “لق���د تمك���ن س���مو الش���يخ 
محم���د بن راش���د آل مكتوم م���ن تقديم 
دور مهم وفعال منذ توليه مس���ؤولياته 
قبل نحو 50 عاًما وحقق س���موه بفضل 
فكره البارع والمس���تنير إنجازات باهرة 
إل���ى دول���ة اإلم���ارات العربي���ة المتحدة، 

حتى باتت الدولة من بين أفضل الدول 
العالمي���ة تقدًم���ا وتط���وًرا ف���ي مختل���ف 
المجاالت بما فيها الجوانب االقتصادية 
والس���ياحية والتنموي���ة وأضحت تتبوأ 
مكان���ة عالمي���ة مرموق���ة ف���ي مختل���ف 

المجاالت”.
وتاب���ع س���موه “يعتب���ر صاح���ب الس���مو 
الش���يخ محم���د بن راش���د آل مكتوم من 
الش���خصيات العالمية الب���ارزة والنادرة؛ 
نظ���ًرا لفك���ره المتق���دم وطرح���ه العال���ي 
ومبادرات���ه التي تستش���رف المس���تقبل، 
حت���ى تمك���ن م���ن تقدي���م نم���وذج فريد 

م���ن نوعه وقدم دولة اإلم���ارات العربية 
المتح���دة إل���ى العال���م بطريق���ة عصرية 
م���ن  تمك���ن  س���موه  أن  كم���ا  متمي���زة، 

خ���الل الخمس���ين عاًم���ا من رفع س���قف 
الطموحات واألمجاد في دولة اإلمارات 
العربي���ة المتحدة وتمك���ن بفضل رؤيته 
الس���ديدة م���ن االس���تثمار األمث���ل ف���ي 
ص���روح  وش���يد  اإلمارات���ي  المواط���ن 
التقدم واالزده���ار للدولة وحقق العديد 
م���ن اإلنجازات الت���ي يفتخر بها ش���عب 
المتح���دة وش���عوب  العربي���ة  اإلم���ارات 

الخليج العربي”.
 وبي���ن س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حمد آل 
خليف���ة “إنن���ا ف���ي الوق���ت ال���ذي نبع���ث 
فيه التهاني إلى صاحب الس���مو الشيخ 
محم���د ب���ن راش���د آل مكت���وم بمناس���بة 
م���رور خمس���ين عاًما على تولي س���موه 
هللا  ندع���و  فإنن���ا  العام���ة  المس���ؤولية 
العل���ي القدي���ر أن يم���د س���موه بموف���ور 
الصح���ة والعافية ليواص���ل تأدية دوره 
ويق���دم مبادراته الرائدة؛ من أجل تقدم 

اإلمارات وشعبها الشقيق”.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

المنامة - بنا
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بع���ث ولي العه���د نائب القائ���د األعلى 
النائ���ب األول لرئيس مجلس الوزراء 
برقي���ة تهنئ���ة إل���ى رئي���س جمهورية 
السودان عمر البشير، عّبر سموه فيها 
عن أطي���ب تهانيه لفخامته بمناس���بة 
ا س���موه  ذكرى اس���تقالل بالده، متمنيًّ
للسودان وش���عبه الش���قيق مزيدا من 
الرفع���ة والتق���دم. كم���ا بع���ث صاحب 

نائ���ب  العه���د  ول���ي  الملك���ي  الس���مو 
القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئي���س 
تهنئ���ة  برقيت���ي  ال���وزراء  مجل���س 
مماثلتي���ن إل���ى النائ���ب األول لرئيس 
جمهوري���ة الس���ودان الفريق أول ركن 
بكري حس���ن صال���ح، والنائ���ب الثاني 
لرئي���س جمهوري���ة الس���ودان حس���بو 
عبدالرحم���ن، عب���ر فيهم���ا س���موه عن 
أطيب تهانيه بهذه المناسبة الوطنية.

... وسمو ولي العهد يهّنئ بذكرى االستقالل

المنامة - بنا
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بع���ث رئيس ال���وزراء صاحب الس���مو 
س���لمان  ب���ن  خليف���ة  األمي���ر  الملك���ي 
آل خليف���ة برقي���ة تهنئ���ة إل���ى رئيس 
البش���ير،  عم���ر  الس���ودان  جمهوري���ة 
عب���ر س���موه فيها ع���ن خال���ص تهانيه 
لفخامت���ه بمناس���بة ذك���رى اس���تقالل 
الصح���ة  موف���ور  ل���ه  متمني���ا  ب���الده، 
الس���وداني  وللش���عب  والس���عادة 

الش���قيق مزي���دا م���ن الرفع���ة والتقدم 
واالزده���ار. كم���ا بعث صاحب الس���مو 
الملكي رئيس ال���وزراء برقيتي تهنئة 
مماثلتي���ن إل���ى النائ���ب األول لرئيس 
جمهوري���ة الس���ودان الفريق أول ركن 
بك���ري حس���ن صالح،  والنائ���ب الثاني 
لرئي���س جمهوري���ة الس���ودان حس���بو 
عبدالرحم���ن ضمنهم���ا س���موه أطي���ب 

تهانيه بهذه المناسبة الوطنية.

صاح���ب  الب���الد  عاه���ل  ع���ن  ص���در 
الجالل���ة المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل 
خليفة مرس���وم رقم )64( لسنة 2018 
بإعادة تش���كيل مجلس أمناء جامعة 

البحرين.
 وجاء في المادة األولى من المرسوم 
أمن���اء  مجل���س  تش���كيل  يع���اد  أن���ه، 

جامعة البحرين على النحو اآلتي:
1 - وزير التربية والتعليم، رئيسا.

2 - وزير المالي���ة واالقتصاد الوطني، 
عضوا.

3 - وزير العمل والتنمية االجتماعية، 
عضوا.

4 - وزير الصحة، عضوا.
5 - وزي���ر ش���ؤون الش���باب والرياضة، 

عضوا.
6 - رئي���س دي���وان الخدم���ة المدني���ة، 

عضوا.
7 - رئيس جامعة البحرين، عضوا.

8 - الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط 
والتطوير العمراني، عضوا.

والتعلي���م  التربي���ة  وزارة  وكي���ل   -  9
للموارد والخدمات، عضوا.

10 - األمي���ن الع���ام المس���اعد للتقييم 
واالعتمادية باألمان���ة العامة لمجلس 

التعليم العالي، عضوا.
11 - الش���يخة طفل���ة بن���ت محم���د آل 

خليفة، عضوا.
12 - الدكتور منصور محمد س���رحان، 

عضوا.
 وجاء في المادة الثانية من المرسوم 
أن، عل���ى وزي���ر التربي���ة والتعلي���م - 
رئي���س مجلس أمناء جامعة البحرين 
- تنفي���ذ هذا المرس���وم، ويعمل به من 
تاري���خ صدوره وينش���ر ف���ي الجريدة 

الرسمية.

سمو رئيس الوزراء يهنئ السودان

مرسوم إعادة تشكيل مجلس أمناء الجامعة

الرفاع - قوة الدفاع

اس���تقبل القائد العام لقوة دفاع 
البحرين المش���ير الركن الش���يخ 
خليف���ة بن أحم���د آل خليفة في 
مكتب���ه بالقي���ادة العام���ة أم���س، 
باكس���تان  جمهوري���ة  س���فير 
اإلس���المية  المعتمد لدى مملكة 
محم���ود؛  أفض���ل  البحري���ن 
بمناس���بة تعيين���ه س���فيرا لبالده 

لدى المملكة.

ورح���ب القائد الع���ام لقوة دفاع 
البحري���ن بالس���فير الباكس���تاني، 
والنج���اح  التوفي���ق  ل���ه  متمني���ا 
ف���ي أداء مهام���ه الدبلوماس���ية، 
كم���ا أش���اد خ���الل اللق���اء بعم���ق 
العالق���ات القائم���ة بي���ن البلدين 
عل���ى  تش���هد  الت���ي  والش���عبين، 
ف���ي  وتقدم���ا  تط���ورا  ال���دوام 

مختلف المجاالت.

المشير:  العالقات مع باكستان عميقة

المنامة - وزارة الخارجية ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

عق���دت اللجن���ة الوطني���ة لحظر اس���تحداث 
األس���لحة  وتخزي���ن  واس���تعمال  وإنت���اج 
الكيميائية وتدمير تلك األس���لحة اجتماعها 
الخام���س بالديوان العام ل���وزارة الخارجية، 
أمس، وذلك برئاس���ة وكيل وزارة الخارجية 
الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة 
وبمش���اركة أعض���اء اللجن���ة الممثلي���ن ع���ن 

الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.
اللجن���ة  بحث���ت  االجتم���اع،  بداي���ة  وف���ي 
الموضوع���ات المدرجة على جدول األعمال، 
واطلعت على نتائج المشاركة في االجتماع 
الثالث والعش���رين للدول األطراف باتفاقية 
حظر األس���لحة الكيميائية الُمقام في الفترة 
بين 19 - 20 نوفمبر في الهاي، مس���تعرضة 
جهود المملكة المتمثلة فيما تقوم به اللجنة 
الوطنية لحظر اس���تحداث وإنتاج وتخزين 
واس���تعمال األس���لحة الكيميائي���ة، وتدمي���ر 
تلك األس���لحة من أنش���طة تهدف إلى تنفيذ 

التزامات مملكة البحرين في الحد من نش���ر 
أسلحة الدمار الشامل.

كم���ا واطلعت اللجن���ة أيضا عل���ى مخرجات 
حظ���ر  باتفاقي���ة  الراب���ع  المراجع���ة  مؤتم���ر 
األس���لحة الكيميائية الذي ت���م عقده من 21 
- 30 نوفمب���ر ف���ي اله���اي، ال���ذي ش���ارك فيه 
وف���د من المملكة وأدلى في���ه بيانا أثنى فيه 
على عمل المنظمة والتعاون المشترك القائم 
بين مملكة البحرين ومنظمة حظر األسلحة 
التع���اون  ض���رورة  في���ه  وأك���د  الكيميائي���ة، 

الدم���ار  أس���لحة  حظ���ر  أج���ل  م���ن  الدول���ي 
الش���امل كما دعت مملكة البحرين في بيانها 
ال���دول االنضم���ام إلى ه���ذه االتفاقي���ة دون 
تأخي���ر وأش���ارت إل���ى أهمي���ة الت���زام الدول 
كاف���ة بتنفي���ذ االتفاق���ات الدولي���ة وقرارات 
مجلس األمن المتعلقة بعدم انتش���ار أسلحة 
الدم���ار الش���امل واتخ���اذ التدابي���ر الالزم���ة؛ 
لمن���ع الجماع���ات اإلرهابي���ة من حي���ازة تلك 
إيصاله���ا؛  لوس���ائل  والتص���دي  األس���لحة 

للحفاظ على السلم واألمن الدوليين.

ماج���د  والتعلي���م  التربي���ة  وزي���ر  برعاي���ة 
للمؤسس���ة  الع���ام  األمي���ن  دش���ن  النعيم���ي، 
الخيري���ة الملكي���ة مصطف���ى الس���يد كتاب���ه 
الجدي���د “وطن���ي الجميل” ال���ذي يأتي ضمن 
ح���ب  ف���ي  القصصي���ة  إبداعات���ه  سلس���لة 
األي���ام  مهرج���ان  هام���ش  عل���ى  البحري���ن، 

الثقافي للكتاب. 
بالش���كر  الس���يد  تق���دم  المناس���بة،  وبه���ذه 
والتقدي���ر إلى ممث���ل جاللة المل���ك لألعمال 
الخيرية وش���ؤون الش���باب، رئي���س مجلس 
س���مو  الملكي���ة  الخيري���ة  المؤسس���ة  أمن���اء 
عل���ى  آل خليف���ة  ب���ن حم���د  ناص���ر  الش���يخ 
تشجيعه واهتمامه بتقديم الرعاية الشاملة 
لأليت���ام المكفولي���ن م���ن جان���ب المؤسس���ة 
الخيري���ة الملكي���ة؛ تحقيقا ل���رؤى وتطلعات 
عاه���ل الب���الد، الرئي���س الفخ���ري للمؤسس���ة 
الخيرية الملكية صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، حيث إن الرعاية التي 

تقدمه���ا المؤسس���ة الملكي���ة لمنتس���بيها من 
األيت���ام ال تنحصر على الجانب المادي فقط 
وإنم���ا تتعداها لتش���مل جميع أم���ور حياتهم 
واحتياجاته���م م���ن رعاي���ة مادي���ة وصحية 
وتعليمي���ة واجتماعي���ة وتربوي���ة وفكري���ة، 
مش���يدا بتع���اون الحكومة الرش���يدة بقيادة 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن س���لمان آل خليف���ة، ومؤازرة ولي 
العه���د النائب األول لرئي���س مجلس الوزراء 

صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر س���لمان بن 
حمد آل خليفة.

وم���ن جانب���ه، أش���اد النعيمي بجهود الس���يد 
ف���ي تأليف الكتاب، وال���ذي اعتمد من خالله 
عل���ى القص���ة كوس���يلة تربوية لغ���رس القيم 
والمبادئ النبيلة في نفوس الناش���ئة، متمنًيا 
له المزيد من التوفيق والنجاح. وأكد اهتمام 

الوزارة بتشجيع الطلبة على القراءة.

جانب من اجتماع اللجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج واستعمال وتخزين األسلحة الكيميائية

وزير التربية والتعليم رعى تدشين الكتاب

تسريع انضمام الدول التفاقية حظر األسلحة السيد يدشن “وطني الجميل” ضمن سلسلة إبداعاته

فكر محمد بن راشد سرع وتيرة اإلنجازات
س��مو رئي��س ال��وزراء هن��أه بم��رور 50 عاما عل��ى تولي��ه المس��ؤولية العامة

بعث رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليف����ة بن س����لمان آل خليف����ة، برقي����ة تهنئة إلى 
أخيه نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو 
الش����يخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر فيها عن 
خالص تهانيه؛ بمناسبة مرور 50 عاًما على تولي 

سموه المسؤولية العامة.
وأش����اد س����مو رئيس الوزراء ف����ي برقيته بالرؤية 
الشاملة لسمو الشيخ محمد بن راشد وتوجيهاته 
الدول����ة  المس����تنيرة ومتابع����ة س����موه لقطاع����ات 
وس����عيه الدائ����م في تحقي����ق االمتي����از واالنتقال 
باإلمارات من دورها كمركز اقتصادي إقليمي إلى 
مركز اقتصادي عالمي، مع التركيز على قطاعات 
الخدم����ات المتميزة والس����ياحة، واقتص����اد الفكر 
والمعرف����ة والطاقة البش����رية المبدع����ة، وتحقيق 

معدالت التنمية المستدامة.
كما أكد س����مو رئيس الوزراء أن الفكر الذي س����ار 
علي����ه س����مو الش����يخ محمد بن راش����د س����اهم في 
تسارع وتيرة اإلنجازات، وتعدد أوجه المبادرات 

في الدولة الشقيقة التي عززت دورها الرائد في 
مختلف جوانب العمل التنموي، داعيا سموه هللا 
تعالى أن يمتع سمو الشيخ محمد بن راشد بوافر 

الصحة والس����عادة وأن يديم على دولة اإلمارات 
العربية الش����قيقة الرخاء والع����ز والرقي في ظل 

قيادتها الحكيمة.

سمو الشيخ محمد بن راشد سمو رئيس الوزراء

سمو ولي العهد

المنامة - بنا

استشراف المستقبل برؤى طموحة
س����م����و ول��������ي ال����ع����ه����د ي����ه����ن����ئ م����ح����م����د ب������ن راش������د

المنامة - بنا
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تعك���ف إدارة صيان���ة المباني بوزارة األش���غال وش���ؤون البلدي���ات والتخطيط العمران���ي، حاليا على القي���ام بأعمال الصيانة 
والتجديد )المرحلة الثانية( لجمعية الهالل األحمر البحريني، حيث بدأ العمل بالمشروع يوم 4 نوفمبر الماضي، ومن المؤمل 

االنتهاء منه بداية شهر مايو 2019.

وأوضح���ت مدي���ر إدارة صيان���ة المبان���ي 
يتضم���ن  المش���روع  أن  مي���رزا  ه���دى 
اس���تبدال نظ���ام التكييف الحالي بش���كل 
كل���ي بنظ���ام بدي���ل صديق للبيئ���ة، يتميز 
بمواصف���ات وج���ودة عالي���ة، كما تش���مل 
أعم���ال الصيانة والتجديد جميع األعمال 

الكهربائية ذات العالقة.
وذك���رت أن وح���دات التكيي���ف الصديقة 
األج���واء  تبري���د  عل���ى  س���تعمل  للبيئ���ة 
م���ع اس���تهالك الطاق���ة بنس���بة تق���ل ب����31 
بالمئة، فيما تبرد األجواء بش���كل أس���رع 
مقارن���ة  بالمئ���ة   15 إل���ى  تص���ل  بنس���بة 
بمكيفات اله���واء التقليدية، وتم إرس���اء 
المش���روع من جانب مجلس المناقصات 

المنتص���ر  ش���ركة  عل���ى  والمزاي���دات 
لإلنش���اء والتعمي���ر والتنظيف���ات بقيم���ة 
أعم���ال  وتس���ير  دين���ارا،   277,334.348
الصيان���ة ف���ي الجمعي���ة بحس���ب الخطة 
الزمنية المعتمدة للمش���روع، حيث بلغت 

نسبة اإلنجاز فيها 10 %. 
أعم���ال  المش���روع  يتضم���ن  وأضاف���ت: 
بنواف���ذ  الحالي���ة  النواف���ذ  اس���تبدال 
ذات كف���اءة عالي���ة تس���اهم ف���ي ترش���يد 
الطاق���ة، وأيض���ا تنفي���ذ أعم���ال الصيان���ة 
المدني���ة واإلنش���ائية مث���ل جمي���ع أعمال 
الترميم والصباغ���ة الداخلية والخارجية 
وصيانة التش���ققات واس���تبدال األسقف 
واألرضي���ات، وأعم���ال هدم وإع���ادة بناء 

الس���ور الخارج���ي ليتناس���ب م���ع ش���عار 
الجمعية، كما تشتمل األعمال الكهربائية 
القديم���ة  اإلض���اءة  نظ���ام  اس���تبدال 
بمصابي���ح موف���رة للطاق���ة ما من ش���أنها 
والمحافظ���ة  الطاق���ة  اس���تهالك  ترش���يد 
الطبيعي���ة،  والث���روات  الم���وارد  عل���ى 
بحيث تش���مل أعم���ال الصيان���ة اإلضاءة 
الداخلي���ة والخارجية بما فيه���ا اإلضاءة 
الخاصة بالمناسبات إلى جانب استبدال 

بعض الموزع���ات الكهربائية وتس���ليكات 
الحري���ق  ونظ���ام  التالف���ة  الكهرب���اء 
والصوت وغيرها من األعمال الكهربائية 
الضروري���ة المصاحب���ة لألعم���ال المدنية 

والميكانيكية. 
إدارة صيان���ة  أن  إل���ى  مي���رزا  وأش���ارت 
المباني مس���تمرة ف���ي اهتمامها للنهوض 
بمس���توى الصيان���ة للمنش���آت الحكومية، 
وح���ث كوادرها الهندس���ية عل���ى المضي 
قدم���ا م���ع توج���ه البحري���ن ودول العالم 
لألخ���ذ في االعتبار اس���تخدام المنتجات 
الصديقة للبيئة، وضمان توافقها الناجح 
م���ع معايير ومتطلب���ات المباني الصديقة 

للبيئة والموفرة للطاقة.
وأوضحت ان إدارة صيانة المباني قامت بتقييم أداء نظام التكييف الحالي  «

بالجمعية وما ترتب عليه من توصيات، وذلك بطلب استبدالها بسبب قدمها 
وتهالكها وعدم الجدوى من إصالحها، حيث إن إدارة صيانة المباني وبالتعاون 

مع الوزارات والمؤسسات الحكومية تقوم على مدار السنة بتنفيذ أعمال 
الصيانة الشاملة والوقائية والطارئة للمباني الحكومية.

المنامة - بنا

“األشغال” تباشر المرحلة الثانية لتجديد “الهالل األحمر”

خطة لالرتقاء بخدمات مرضى السكلر
الجانبين ب��ي��ن  ال��ش��راك��ة  ت��ط��وي��ر  ال��ك��اظ��م  م���ع  ت��ب��ح��ث  ال��ص��ال��ح 

اس���تقبلت وزي���رة الصح���ة فائق���ة الصال���ح 
بمكتبه���ا رئي���س جمعي���ة البحري���ن لرعاية 
مرض���ى الس���كلر زكري���ا الكاظ���م بحض���ور 
استش���ارية األم���راض المعدي���ة والباطنية 
وكب���ار الس���ن، ورئيس���ة لجن���ة إدارة مرك���ز 
أم���راض ال���دم الوراثي���ة جميل���ة الس���لمان، 
ويأت���ي االجتم���اع ف���ي إط���ار تعزيز س���بل 
التع���اون والتنس���يق المش���ترك بي���ن وزارة 
جان���ب  إل���ى  الس���كلر،  وجمعي���ة  الصح���ة 
بحث تطوير وتحس���ين مستوى الخدمات 
الصحي���ة والعالجية التي تقدمه���ا الوزارة 
لمرض���ى الس���كلر.وأكدت الصال���ح أن الوزارة 
ل���دن  م���ن  الس���امية  للتوجيه���ات  وفق���ًا  تعم���ل 
رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير 
خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليفة من خ���الل توفير 
الرعاي���ة الالزم���ة والمتكاملة لمرض���ى فقر الدم 
المنجلي )الس���كلر(، وتعزيز التع���اون والتواصل 
م���ع الجمعي���ة في هذا الجانب لم���ا فيه مصلحة 

المرضى.
وأك���دت الصالح في اللقاء المش���ترك، اس���تمرار 
وح���رص واهتم���ام وزارة الصح���ة ال���ذي يأت���ي 
امتث���االً لتوجيهات القي���ادة الحكيمة بمضاعفة 
الجهود وتس���خير كافة اإلمكان���ات المتاحة في 
س���بيل تقدي���م أفض���ل الخدمات وأقصى س���بل 
الرعاي���ة الممكنة لمرضى الس���كلر للتخفيف من 

معاناتهم مع المرض.
وأك���دت كذلك حرص ال���وزارة على تنفيذ خطة 
عم���ل متكاملة خالل المرحل���ة المقبلة في إطار 
جملة الخطط واإلستراتيجيات الطموحة التي 
تس���عى بدورها إلى تعزيز الش���راكة المجتمعية 
الفعال���ة م���ع جمعي���ة الس���كلر؛ م���ن أج���ل تطوير 
الخدم���ات الصحي���ة الموجه���ة لمرضى الس���كلر 

في مملكة البحرين.
وم���ن جهت���ه، أع���رب الكاظ���م عن عميق ش���كره 
وتقدي���ره لوزارة الصحة وعلى رأس���هم الصالح 
ولتعاونه���م  فيه���ا  المس���ؤولين  ولتج���اوب 

المتواص���ل والمثم���ر م���ع الجمعي���ة، كم���ا أش���اد 
بتعاون ال���وزارة المبذول لمواجه���ة وتجاوز أي 
تحدي���ات أو عقب���ات تتعل���ق بحص���ول مرض���ى 
الس���كلر على احتياجاتهم ومتطلباتهم الشاملة 

من الرعاية الصحية الالزمة والمتخصصة.
وت���م في اللقاء، بحث ومناقش���ة ع���دد من أبرز 

واهم الموضوعات المرتبطة بتحسين وتطوير 
مس���توى الخدم���ات الصحية المقدم���ة لمرضى 
الس���كلر. كما تم التأكيد أثناء اللقاء على أهمية 
مواصل���ة ال���دور الهام والش���راكة بي���ن الجانبين 
إل���ى جانب تس���خير كاف���ة الطاق���ات والخبرات 

واإلمكانات الداعمة للمرضى بالمجتمع.

وزيرة الصحة مستقبلة رئيس جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر

الجفير - وزارة الصحة

“نهرا” تخرج أول دفعة من المحجمين
ب����وخ����م����اس ي����ق����ود إن����ش����اء ج��م��ع��ي��ة ل����م����زاول����ي ال��م��ه��ن��ة

خّرج���ت الهيئة الوطنية لتنظي���م المهن الصحية )نهرا( الدفع���ة األولى للحجامة 
الطبي���ة وبل���غ عدده���م 25 محجًما.  وقال يوس���ف بوخماس، أح���د خريجي هذه 
ا،  ال���دورة بمرك���ز متق���دم، “إن الحدث يعد تاريخي���ا على مس���توى البحرين صحيًّ
حي���ث ألول م���رة تعقد مثل هذه ال���دورات للحجامين الش���عبيين المعترف فيهم 

على مستوى البحرين”.

وأضاف في حديث ل� ”البالد” أن “مش���وارنا 
عقدت���ه  ال���ذي  األول  اللق���اء  تاري���خ  م���ن 
“نه���را” في 31 أكتوب���ر 2017 بالتعرف على 
الحجامين في البحرين ومن هنا حضرتني 
فك���رة جمعي���ة مهني���ة تض���م المحجمي���ن 
كبي���ًرا  استحس���اًنا  الفك���رة  ه���ذه  فالق���ت 
م���ن المس���ؤولين ف���ي “نهرا” وعلى رأس���هم 
مري���م الجالهم���ة، باإلضافة إل���ى عدد كبير 
م���ن المحجمي���ن والحجامات”.وتاب���ع “بدأ 
مشواري بإنش���اء مجموعة من المحجمين 
عبر إح���دى وس���ائل التواص���ل االجتماعي 

محجًم���ا   75 إل���ى  عدده���م  وص���ل  حي���ث 
ومحجم���ة، إذ بدأنا ف���ي االجتماعات حتى 
توصلنا إلى صياغة أهداف هذه الجمعية”.

ا كرئي���س اللجنة  وأردف “قدم���ت ش���خصيًّ
والتنمي���ة  العم���ل  وزارة  إل���ى  المنظم���ة 
االجتماعية بتس���جيل هذه الجمعية تحت 
رق���م 899، وتم���ت الموافق���ة على إنش���ائها 
وتسجيلها كجمعية تحت التأسيس، وبناء 
علي���ه تم���ت المتابع���ة بينن���ا وبي���ن الهيئ���ة 
الوطني���ة لتنظي���م المه���ن الصحي���ة )نه���را( 
م���ع المستش���ارة للجنة الط���ب البديل نعمة 

الس���بيعي فكان���ت توجيهاته���ا حثيث���ة في 
ا”.  ا وعمليًّ ا ودراس���يًّ تطوي���ر المحجم صحيًّ
وخت���م تصريحه بش���كر الحكومة برئاس���ة 

س���مو رئيس الوزراء و “نهرا” وعلى رأسهم 
الرئي���س التنفيذي مري���م الجالهمة ونعمة 

السبيعي.

سيلفي لعدد من الخريجين

محرر الشؤون المحلية

الجفير - وزارة الصحة

تابعت وزارة الصحة باهتمام ما نشر عبر مواقع التواصل االجتماعي 
بش���أن مناش���دة مري���ض للجن���ة العلي���ا للع���الج بالخ���ارج، ع���ن توفي���ر 
المس���اعدة الستكمال عالجه من إصابة بالشلل نتيجة تعرضه لحادث 

أليم قبل سنوات خارج البحرين.

مكت���ب  أن  ال���وزارة  وأوضح���ت 
ش���كاوى وعالقات المرضى بمجمع 
الس���لمانية الطب���ي ق���ام وف���ي إطار 
التزام���ه بمس���ؤوليته بالتواصل مع 
حالت���ه  لع���رض  المري���ض ودعوت���ه 
مرة أخرى على أحد االستش���اريين 
الصحي���ة  حالت���ه  تقيي���م  به���دف 
لتلق���ي  مواعي���د  ترتي���ب  وإع���ادة 
الع���الج الطبيعي والتأهيلي وهو ما 

كان موصى له سابقا.
الصحي���ة  المري���ض  لحال���ة  ونظ���را 
وصعوب���ة الحرك���ة والتنق���الت بين 
مختلف أقس���ام الس���لمانية، س���يتم 
بتس���هيل  المعني���ن  م���ع  الترتي���ب 
جميع اإلج���راءات للمريض، لضمان 
حصول���ه على ه���ذه الخدم���ات بكل 

سهوله ويسر.
وم���ن جان���ب آخر، أش���ارت ال���وزارة 

وأنظم���ة  لقواني���ن  أن���ه طبق���ا  إل���ى 
ال  فإن���ه  بالخ���ارج  الع���الج  لجن���ة 
يس���مح بابتعاث أي مريض للخارج 
م���ن أج���ل الحص���ول عل���ى خدم���ة 
العالج���ات التجريبية، وهو ما طلبه 
المريض من خالل مواقع التواصل، 
أن  نفس���ه  الوق���ت  ف���ي  موضح���ة 
اللجن���ة تتابع حال���ة المريض بصفة 
الت���ي  الطلب���ات  دائم���ة م���ن خ���الل 
رفعت، وتدارس���تها وت���م البت فيها 
وإص���دار التوصية والقرار بحس���ب 

األنظمة والقوانين المتبعة.
وأكدت الوزارة أنها ال تألو جهدا في 
توفي���ر مختلف الخدم���ات الصحية 
المرض���ى،  لجمي���ع  والعالجي���ة 
واس���تعدادها الت���ام لتقدي���م أقصى 
م���ا لديها من جه���ود وإمكانيات من 

أجل التخفيف من معاناتهم.

“الصحة” تتابع مناشدة المصاب بحادث

الرفاع - بلدية الجنوبية

قال���ت بلدي���ة المنطق���ة الجنوبي���ة، تعقيب���ًا على الش���كوى المنش���ورة في 
صحيف���ة “الب���الد” األحد )المواف���ق 9 ديس���مبر 2018( بعن���وان: “مواطنة 
تشتكي من تلقيها إخطارًا بإغالق مطعمها”، إن عليها تصحيح أوضاعها.

وش���كرت بلدية المنطق���ة الجنوبية 
اهتمامه���ا  عل���ى  “الب���الد”  صحيف���ة 

وطرحها كل ما يهم المواطنين.
وفيما يتعل���ق بالش���كوى المذكورة، 
المش���تكية  المواطن���ة  ب���أن  أف���ادت 
لديه���ا محل عب���ارة ع���ن مقهى يتم 
في���ه مزاول���ة نش���اط بي���ع الشيش���ة 
دون ترخيص، حيث قامت البلدية 
م���ن جهتها بمخاطبة إدارة الس���جل 
التج���اري بذل���ك وت���م إش���عار مالكة 

المقه���ى بضرورة تصحي���ح أوضاع 
المحل وفق القانون واالش���تراطات 
المعم���ول بها، غير أنها لم تس���تجب 
أو تبادر بإيقاف النشاط المخالف. 

البلدي���ة  أهاب���ت  الخت���ام،  وف���ي 
الك���رام،  والمقيمي���ن  بالمواطني���ن 
العالق���ات  مكت���ب  مراجع���ة 
الش���كاوي  لنق���ل  واإلع���الم  العام���ة 
والمالحظ���ات ليت���م التعام���ل معه���ا 

على الفور من المختصين.

بلدلة الجنوبية: “المقهى” لم يصحح المخالفات

كش���ف قائ���د مستش���فى المل���ك حم���د الجامعي اللواء طبيب الش���يخ س���لمان بن عطي���ة هللا آل خليفة ع���ن أنه وانطالق���ا من حرص 
مستش���فى المل���ك حمد الجامع���ي على توفير أفضل س���بل الرعاية الصحية والخدمات الطبية، قام بافتتاح وحدة المس���ار الس���ريع 
ف���ي قس���م طب الطوارئ. وأوضح اللواء طبيب الش���يخ س���لمان بن عطية هللا أنه تم تدش���ين هذه الوح���دة لخدمة حاالت المرضى 
ذوي الدرج���ة الرابع���ة والخامس���ة، والتي تعتبر حاالت غير مس���تعجلة؛ بهدف تقليل االزدحام، وزيادة رض���ا المرضى وعائالتهم عن 

الخدمات الطبية المقدمة في المستشفى.

ط���ب  استش���اري  كش���ف  جانب���ه،  وم���ن 
الطوارئ واإلس���عاف، ورئيس قس���م طب 
الطوارئ واإلس���عاف بالمستش���فى فراس 
أب���و زياد أن المستش���فى يس���تقبل من 85 
إل���ى 100 أل���ف حال���ة ومتردد س���نويا في 
قسم الطوارئ، وتش���مل مختلف الحاالت 
م���ن الحرجة جدا والحوادث إلى الحاالت 
البس���يطة، والت���ي قد ال تحتم���ل االنتظار، 
مبينا أن وحدة الطوارئ تستقبل الحاالت 
الخط���رة مثل الس���كتات القلبية والفش���ل 

الكل���وي والح���االت المس���تعصية، والت���ي 
يق���وم فريق متخص���ص وجاه���ز للتعامل 

معها على الفور.
ه���ذا  أن  “الب���الد”  ل����  زي���اد  أب���و  وأوض���ح 
الوحدة، والتي جاءت بدعم وتوجيه من 
قائد المستش���فى الشيخ سلمان بن عطية 
ألل���ه، تحت���وي عل���ى 5 أس���َرة ب���كادر طبي 
متخص���ص؛ به���دف فص���ل المرض���ى ذوي 
الح���االت غي���ر المس���تعجلة ع���ن الحاالت 
فت���رة  وتقلي���ل  والطارئ���ة  المس���تعجلة 

انتظار وعالج المرضى ذوي الحاالت غير 
المس���تعجلة، وف���ي إطار اس���تخدام نظام 
“مانشيس���تر” الذي يق���وم بتصنيف حاالت 
المرض���ى وتقدي���ر خطورته���ا حت���ى تت���م 
معالجته���ا بأس���رع وق���ت من خ���الل نظام 
ف���رز وتصني���ف المرضى حس���ب أولويات 

العالج.
وأش���ار إل���ى ان���ه س���يتم توجي���ه المرضى 
المصنفي���ن بالدرج���ة الرابع���ة والخامس���ة 
لوحدة المس���ار الس���ريع الموج���ودة داخل 

قس���م الط���وارئ، والت���ي يت���م العم���ل فيها 
خالل س���اعات الذروة من الس���اعة الثالثة 
عصرا إلى الس���اعة الحادية عشرة مساء، 
أس���رة وحج���رة   4 عل���ى  تحت���وي  حي���ث 
األن���ف  العي���ون، واإلذن  لح���االت  خاص���ة 
الوح���دة تق���وم  والحنج���رة. وأض���اف أن 
بع���الج المرض���ى ذوي الح���االت المرضية 
واإلصابات البس���يطة غير المعقدة، والتي 
ال تحت���اج إجراء فحوصات الدم في مدة 
أقل من س���اعتين، وم���ن من هذه الحاالت 
عل���ى س���بيل المث���ال ال الحص���ر، الج���روح 
الس���طحية، اإلصابات والكسور البسيطة، 
االلتهابات البسيطة، الحساسية البسيطة، 
الح���روق البس���يطة، آالم الظه���ر الخفيفة، 

الربو غير الحاد.

س���ن���وًي���ا م������ت������ردد  أل�������ف   100 ن����ح����و  ي���س���ت���ق���ب���ل  ال���م���س���ت���ش���ف���ى 

افتتاح وحدة مسار سريع في طوارئ “حمد الجامعي”

بدور المالكي من المحرق



ق���ال الباح���ث الفلكي عل���ي الحجري إن هناك 4 ظواه���ر فلكية مميزة للغاية ستش���هدها البحرين 
عموم���ا، تت���وزع من مطلع العام 2019 إلى نهايته ما لم تس���تحدث بعض الظواهر بالحدوث مثل 

مرور مذنب هائم في الفضاء بالقرب من األرض أو كويكب أو غيرها من الظواهر الفلكية.

وبي���ن الحج���ري أن أول ظاه���رة للع���ام 2019 ال 
تش���هدها البحرين، وهي كسوف جزئي للشمس 
بتاري���خ 5 و6 يناي���ر الج���اري، وه���ي تتزامن مع 
اقتران قمر شهر جمادى األول لهذا العام 1440 
هج���ري، وبع���د 15 ي���وم وبالتحدي���د بتاريخ 21 
يناي���ر 2019 ستش���هد الك���رة األرضية خس���وف 
كل���ي للقم���ر، ويرى بش���كل كاذب أو كما يس���مى 
بخس���وف الظليلي للقمر، وهو غير مرئي للعين 
المج���ردة في البحرين بس���بب دخول القمر في 
مخروط ظ���ل األرض، وهي التدرجات الخافتة 
م���ن الظل األرض وليس���ت الغامقة عن���د أفوله، 
وال���ذي يبدأ من الس���اعة )05:36( صباحا، ولكن 

يمك���ن تصوي���ره بش���كل واض���ح عن���د اقت���راب 
القم���ر م���ن األفق وقب���ل فت���رة أف���ول القمر في 
تمام الس���اعة )06:26( صباح���ا عند صفاء الجو 
وتكون نسبته )82 %( من دخول القمر بمنطقة 

مخروط شبه ظل األرض.
وأش���ار إلى أن الظاهرة الثانية التي ستش���هدها 
البحرين هي خسوف جزئي للقمر، وهو منظور 
ف���ي حالة صف���اء الج���و وذلك بتاري���خ 16 و17 
يولي���و 2019 م���ن الس���اعة )09:43( مس���اء إلى 
الس���اعة )03:17( م���ن صبيح���ة الي���وم التال���ي، 
وتك���ون نس���بة الخس���وف الجزئي ف���ي المملكة 

)65 %( وعلى مدى 5 ساعات و34 دقيقة.

وق���ال الحج���ري إن واح���دة م���ن أه���م الظواهر 
الفلكي���ة بالح���دوث، وهي مرور كوك���ب عطارد 
من أمام الش���مس، والتي تحدث بالعادة ما بين 
13 و14 م���رة عل���ى م���دى ق���رن واح���د أي 100 
ع���ام، وال���ذي ال يمك���ن نهائي���ا رص���ده بواس���طة 
العي���ن المجردة أو المناظير والتلس���كوبات غير 
المزودة بفلتر خاص للشمس، وذلك بتاريخ 11 
نوفمب���ر المقبل من الس���اعة )03:35( عصرا إلى 
غروب الشمس في تمام الساعة )04:39( مساء 

وعلى مدى ساعة و14 دقيقة فقط.
وأخيرا ختم بأن البحرين س���تودع العام 2019 
بظاه���رة ممي���زة وهي كس���وف جزئي للش���مس 
وبنس���بة )94 %( بتاريخ 26 ديس���مبر 2019 من 
أول ما تشرق الشمس، وهي مكسوفة في تمام 
الس���اعة )06:22( صباح���ا إلى الس���اعة )07:49( 
صباحا، بينما ستشهد كل من المنطقة الشرقية 
م���ن الس���عودية وجن���وب دولة قط���ر واإلمارات 

ومنطقة ش���مال وس���ط س���لطنة عمان كس���وف 
حلق���ي مع بداية ش���روق الش���مس مم���ا يجعلها 
مميزة بس���بب كبر نس���بة احتجاب القمر لقرص 

الشمس بشكل جزئي أو حلقي بالمنطقة.

طالت كرة التسريحات مؤخرا عدًدا من المواطنين 
الذين يعملون باعة للتذاكر في عدد من المنش���آت 
التابع���ة لهيئة البحرين للثقاف���ة واآلثار، بعد انتهاء 
عق���د الش���ركة الت���ي يعمل���ون لصالحها م���ع الهيئة. 
ورغم أن عقودهم مع الشركة دائمة، إال أن الشركة 
أبلغته���م هاتفيا قبل فترة ال تتجاوز أس���بوعا بقرار 

اس���تغنائها ع���ن خدماته���م، على أن يك���ون يوم 31 
ديسمبر آخر يوم عمل لهم.

وأب���دى الموظف���ون اس���تياءهم الش���ديد م���ن ه���ذا 
القرار الذي وصفوه بالتعس���في بحقهم بعد سنوات 
م���ن  الخدمة والعمل الدءوب، وما س���يترتب عليه 
م���ن عدم قدرتهم على الوف���اء بالتزاماتهم المالية، 

ووضعهم تحت رحمة شبح البطالة.
وأشاروا إلى أن هذا القرار جاء في وقت لم تلتزم 

في���ه الش���ركة بالم���دة القانوني���ة إلخطاره���م بذلك 
ودون أسباب مبررة.

وقالوا: إن اإلج���راء المعتاد في مثل هذه الحاالت 
ه���و أن يت���م اإلبق���اء علين���ا بتحوي���ل عقودن���ا على 
الش���ركة الجدي���دة، أو البق���اء م���ع الش���ركة الحالية 
والعمل ضمن مش���روع آخ���ر، إال أن المفاجأة كانت 

قرار االستغناء عن خدماتهم بدال من ذلك.
ولفتوا إلى أن عقودهم مع الشركة لم تكن محددة 

المدة وهو ما ينسجم مع نص المادة 98 من قانون 
العمل في القطاع األهلي التي تنص على أنه يعتبر 
العقد غير المحدد المدة في حال أبرم دون تحديد 

مدته.
وناش���د الموظفون رئي���س هيئة البحري���ن للثقافة 
واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة لمعالجة 
األمر وإيجاد الحلول الممكنة؛ للحفاظ على مصدر 

رزقهم الوحيد.

نسخة من عقد أحد الموظفين

“كرة التسريحات” تطول باعة “الثقافة”
الش��ركة اس��تغنت عنه��م بع��د انته��اء عقده��ا م��ع الهيئ��ة

علي الحجري

أهم الظواهر الفلكية التي تشهدها البحرين العام 2019

تلقوا إخطارات الفصل هاتفيا 
وقبل مدة ال تتجاوز أسبوعا
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عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من طريقة وزارة اإلسكان بوقف عالوة السكن بشكل مفاجئ ابتداء من شر ديسمبر الجاري 
2018 بحجة عدم تحديث بعض المواطنين لبياناتهم اإلسكانية، وسط مخاوف من عدم صرف العالوة بأثر رجعي.

وأك����د عدد من المواطنون أنهم لم يتلقوا أي 
اتصال مباشر من وزارة اإلسكان أو تلقي أي 
رس����الة نصية على الهات����ف، وأن اإلعالن عن 
تحديث البيانات عن طريق وس����ائل اإلعالم 
االجتماع����ي  التواص����ل  وحس����ابات  العام����ة 
التابع����ة لل����وزارة لي����س بالض����رورة أن يص����ل 
إلى كاف����ة المواطنين إال حين التعرض لتلك 

الوسائل.
وأوض����ح أح����د المواطني����ن أن����ه تواص����ل مع 
وزارة اإلس����كان أمس عب����ر االتصال؛ للتعرف 
عل����ى بيان����ات التحدي����ث المطلوب����ة وحص����ل 
عل����ى موع����د ي����وم الخمي����س المقب����ل 3 يناير 
2018 لمراجع����ة وزارة اإلس����كان وم����ن بي����ن 

البيان����ات المطلوب����ة تقري����ر )بنف����ت( الخ����اص 
بالزوج والزوجة وعند التواصل مع الش����ركة 
تفاجأ بأن أقرب موعد للحصول على التقرير 
بتاري����خ 15 يناي����ر 2019 م����ع ال����زام ال����زوج 
والزوج����ة بالحض����ور الش����خصي، مم����ا يعني 
عدم قدرته على تحديث بياناته اإلس����كانية 

بالموعد المحدد مع وزارة اإلسكان.
كم����ا عب����ر مواطن آخ����ر عن تخوف����ه من عدم 
ف����ي  رجع����ي  بأث����ر  الس����كن  ع����الوة  ص����رف 
ح����ال انطب����اق معايي����ر اس����تحقاق الخدمات 
اإلس����كانية عل����ى المواط����ن، خصوص����ا وأن����ه 
بعد مراجعة الخط الس����اخن لوزارة اإلسكان 
أك����دت الموظفة بأنه ال علم لها عما إذا كانت 

الوزارة س����تصرف العالوة بأث����ر رجعي أم ال، 
األمر الذي يثير مخاوف ش����ريحة كبيرة من 
المواطني����ن م����ن ع����دم ص����رف عالوة الش����هر 
الفائت، الس����يما وأن عملية تحديث البيانات 
قد تس����تغرق شهر كامل إضافي بسبب تأخر 

مواعيد شركة )بنفت(.
وطالب المواطن����ون بإضافة خدمة تحديث 
البيان����ات اإلس����كانية عب����ر موق����ع الحكوم����ة 
اإللكتروني����ة أو عب����ر موق����ع وزارة اإلس����كان؛ 
لتسهيل وتسريع اإلجراءات على المواطنين 
أو العم����ل عل����ى رب����ط الكترون����ي بي����ن وزارة 
اإلس����كان والجه����ات ذات العالق����ة بالبيان����ات 

اإلسكانية.

م����������خ����������اوف م����������ن ع�������������دم ص�������رف�������ه�������ا ب��������أث��������ر رج�����ع�����ي

استيــــاء مواطنيــــن مــن وقـــف عـــالوة اإلسكـــان

ال���ح���ج���ري: ال���ع���ام ي��س��ت��ف��ت��ح ب��ق��م��ر م��خ��س��وف وي������ودع ب��ش��م��س م��ك��س��وف��ة

البحريــن تشهــد 4 ظواهــر فلكيــة مميــزة 2019

سيد علي المحافظة

حسن علي

محرر الشؤون المحلية

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان مدينة عيسى – بوليتكنك البحرين

أوضح أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق 
المؤسس���ة  ب���أن  الفاض���ل  خليف���ة  اإلنس���ان 
ق���د تمكن���ت م���ن تحقي���ق زي���ادة ف���ي ع���دد 
المستفيدين من برامجها التدريبية عنه في 
الع���ام الماض���ي، حيث بل���غ ع���دد الملتحقين 
بالبرام���ج التدريبية التي تنفذها المؤسس���ة 
الوطني���ة خ���الل الع���ام الحال���ي 2773 فرًدا، 
حيث بلغ عدد المس���تفيدين في الربع األول 
428، وع���دد 880 ف���ي الرب���ع الثان���ي، وعدد 
655 ف���ي الرب���ع الثال���ث، ف���ي حي���ن بلغ عدد 

المستفيدين في الربع األخير 810 أفراد.
وق���ال الفاض���ل بأن الفئ���ات المس���تفيدة من 
والتثقيفي���ة  التدريبي���ة  المؤسس���ة  برام���ج 
ضّمت القائمين على إنفاذ القانون والجهات 
والنقابي���ة،  واالستش���ارية  األكاديمي���ة 
باإلضاف���ة إل���ى منظم���ات المجتم���ع المدن���ي 
والجامع���ات  الم���دارس  وطلب���ة  والش���باب 
الحكومية والخاصة والمدافعين عن حقوق 

اإلنس���ان والمؤسس���ات الخاصة والتجارية، 
برنام���ج  م���ن  المس���تفيدين  إل���ى  باإلضاف���ة 
التع���اون الخ���اص مع جه���از األم���ن الوطني 

والذي بلغ عددهم 160 منتسًبا للجهاز.
وأش���ار أمين عام المؤسسة الوطنية إلى أن 
هذا الع���دد الكبير للمش���اركين والذي يتزايد 
كل ع���ام يتطل���ب مزي���ًدا م���ن العم���ل الجاد، 
مؤك���ًدا ف���ي الوقت ذات���ه حرص المؤسس���ة 
الوطني���ة عل���ى تحس���ين الج���ودة وضم���ان 

االس���تفادة القصوى من هذه البرامج بشكل 
مس���تمر لتنعك���س إيجاًب���ا عل���ى المتدربي���ن 

واألجهزة التي يمثلونها.
هذا، وشارك في تنفيذ البرنامج التدريبية - 
التي تش���ّكل المدخل األساسي لتعزيز ثقافة 
حقوق اإلنسان لجميع فئات المجتمع - عدد 
من الكوادر المختصة في المجال الحقوقي 
والقانون���ي، وذلك تحقيق���ا للمقاصد الواردة 
ف���ي اآللي���ات الحقوقية الدولي���ة واإلقليمية 
والوطني���ة التي تع���زز من التوعي���ة بحقوق 
اإلنسان وفًقا ألفضل الممارسات الحقوقية.

 18 ي���وم  البحري���ن”  “بوليتكن���ك  اس���تقبلت 
نوفمب���ر الماضي نح���و 300 طالب من طلبة 
الثانوي���ة العامة )التوجيه���ي( لتقديم اختبار 

للتوجيه المهني في الحرم الجامعي.
Career Voy� المهن���ي  التوجي���ه  )ااختب���ار 

age( ه���و برنامج معترف به دوليا ومقياس 
فّع���ال لتحديد الميول المهنية، حيث يتمكن 
المهني���ة  الخي���ارات  تحدي���د  م���ن  الطال���ب 
واتخ���اذ الق���رار المناس���ب بش���أن اس���تكمال 
مس���يرتهم العلمي���ة.  وأوض���ح رئي���س مركز 
عبدالرض���ا  الوظيف���ي  والتطوي���ر  اإلرش���اد 
دسمال أن اختبار المس���يرة المهنية المطبق 
حالي���ا ف���ي بوليتكنك البحري���ن يعد من أهم 
خياراته���م  ح���ول  الطلب���ة  إلرش���اد  األدوات 
المهني���ة. وس���اهم ه���ذا االختب���ار ف���ي رف���ع 
مس���توى الوعي الوظيفي لدى الطلبة بشكل 
كبي���ر ج���دا، وال���ذي انعك���س إيجابي���ا عل���ى 
معدالت الطلبات لتغيير التخصصات والتي 

تناقصت بشكل مطرد في الفترة األخيرة.
المب���ادرات  مجموع���ة  رئي���س  ذك���رت  كم���ا 
المجتمعي���ة والتجاري���ة الش���يخة ف���ي بن���ت 
خليف���ة آل خليفة: “تحرص البوليتكنك على 
المس���اهمة ف���ي خدم���ة المجتم���ع في ش���تى 
المجاالت التي من ش���أنها أن تس���هم في نمو 
وازده���ار الوط���ن والمواطن، وق���د خصصنا 
اهتمامن���ا ف���ي ه���ذه الجلس���ات الس���تقطاب 
ف���ي  لمس���اعدتهم  العام���ة  الثانوي���ة  طلب���ة 

حي���ث  المس���تقبلية،  خطواته���م  تخطي���ط 
يتلق���ى الطلب���ة تقريري���ن يتضمن���ان الميول 
المهنية ونوع الشخصية، مما يمكن الطالب 
و  أموره���م  أولي���اء  م���ع  النتائ���ج  مناقش���ة 
مستش���اري التوجي���ه المهني في مدارس���هم 

لتحديد مسيرتهم األكاديمية القادمة. 
واختتم���ت قائل���ة: “نتطلع في إع���ادة تقديم 
الم���دارس  م���ن  متمني���ن  الجلس���ات،  ه���ذه 

االستفادة من هذه الخدمة المجانية”.

خليفة الفاضل طلبة بالثانوية العامة يجرون االختبار

2773 مستفيًدا من برامج “الحقوق” اختبار التوجيه لطلبة الثانوية في “بوليتكنك”

تحسين الجودة 
وضمان االستفادة 

القصوى من 
الفعاليات
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مشتركة م��س��ؤول��ي��ت��ن��ا  ال��ف��ض��ال��ة:  ال��م��دي��رة  ش���اك���را  ال��ك��وه��ج��ي 
ش���كر رئي���س بلدي الش���مالية أحم���د الكوهج���ي المدير الع���ام لبلدي���ة المنطقة الش���مالية لمياء 

الفضالة وجميع طواقم الجهاز التنفيذي على ما قدموه في دعم وتنظيم أعمال المجلس.

األول  باالجتم���اع  ألقاه���ا  بكلم���ة  وأض���اف 
التع���اون  ي���د  م���د  “أؤك���د  أم���س  للمجل���س 
أن  وثقتن���ا  التنفي���ذي،  الجه���از  م���ع  والدع���م 
هذه المس���ؤولية هي مس���ؤولية مشتركة بين 
الجميع على مبدأ التعاون والتنس���يق المستمر 

بين جناحي البلدية”.
لرف���ع  المجل���س  أعض���اء  الكوهج���ي  ودع���ا 
خططهم اإلس���تراتيجية والخدمية بالتنسيق 
م���ع أمانة س���ر لمجل���س واللج���ان العاملة ليتم 

رفعها إلى األجهزة التنفيذية.   
ونب���ه إل���ى ض���رورة تعزي���ز ال���دور المه���م التي 
تقوم به المجال���س البلدية في دورها الرقابي 
أعض���اء  مذك���را  والخدم���ي،  والتخطيط���ي 

تطوي���ر  مل���ف  فت���ح  إل���ى  النياب���ي  المجل���س 
قانون البلديات والمرف���وع للمجلس منذ عدة 
س���نوات مض���ت، وليك���ن العام الجدي���د 2019 
هو عام تطوي���ر القانون المذكور، خصوصا أن 
نواب���ا بلديين عدة هم اآلن أعض���اء بالمجلس 

التشريعي في دورته الخامسة.
واقت���رح تش���كيل كتلة بلدي���ة برلماني���ة تعمل 

على فتح الملف بقوة في أروقة البرلمان.
وق���ال “نبدي اس���تعدادنا الكام���ل في عقد أول 
لقاءاتنا البلدية مع الكتلة البلدية في المجلس 
النياب���ي والعم���ل معه���م ي���دا بي���د؛ لتحقيق ما 
نصب���وا إليه في تطوير الخدم���ات البلدية في 

مملكتنا الغالية”. لمياء الفضالة

ال نساء يمثلن “الشمالي” باللجان الخارجية
اللجان ن��ص��ف  م��ن  ب��أك��ث��ر  المجلس  م��ن��دوب��ا  وال��ظ��اع��ن  ال���دوس���ري 
المنطق���ة  بل���دي  مجل���س  أق���ر 
الشمالية تش���كيل اللجان العاملة 
بالمجل���س ل���دور االنعق���اد األول 
الخامس���ة  البلدي���ة  ال���دورة  م���ن 

وذلك خالل اجتماع عقد أمس.
وجاء في تش���كيله اللجنة الفنية 
كل من العضو عبدهللا القبيس���ي 
رئيسان وبعضوية كل من محمد 
ش���بيب،  وفيص���ل  الدوس���ري، 
وأحمد المناعي، وزينب الدرازي. 
إس���ناد  عل���ى  التواف���ق  ت���م  كم���ا 
إل���ى  الخدم���ات  لجن���ة  رئاس���ة 
العضو ش���بر الوداعي، وبعضوية 
عبدالحس���ين،  بدري���ة  م���ن  كل 
وفيصل شبيب، وأحمد المناعي، 

وزينب الدرازي.
فيما اختيرت العضو زينة جاسم 
رئيس���ا للجنة القانونية والمالية، 
وبعضوية كل من حسين العالي، 
وياس���ين زينل، ومحمد الظاعن، 

ُوِضَعت كعكة االحتفال بالعام الجديد أمام البلدي ياسين زينل قبيل فض االجتماعومحمد الدوسري.
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أكد رئيس مجلس الش���ورى 
علي الصال���ح، أهمية توثيق 
ال���دور الكبي���ر ال���ذي تضطلع 
الخليجية  الش���خصيات  ب���ه 
والعربي���ة الكب���رى، ودوره���ا 
ف���ي دع���م العم���ل الخليجي 
والعرب���ي، والدف���ع ب���ه نح���و 
آف���اق أرح���ب م���ن التع���اون 
في مختل���ف المجاالت، إلى 

جانب ما قدمته من إسهامات وعطاءات لتحقيق النهضة واالزدهار. وفي هذا السياق، 
أشاد لدى استقباله الباحث واإلعالمي يوسف محمد، والذي قدم نسخة من كتابه “زايد 
والبحري���ن”، أش���اد بمآث���ر المغفور له ب���إذن هللا تعالى الش���يخ زايد بن س���لطان آل نهيان 
وعالقت���ه الوثيق���ة بمملك���ة البحري���ن قيادة وش���عبا، والت���ي جعلت له مكان���ة خاصة في 
قل���وب كل بحرين���ي وخليج���ي يعتز بها بما أنجزه المغفور له خ���الل فترة حياته العامرة 

بالمبادرات اإلنسانية والسياسية واالجتماعية والخيرية.

أكد النائب علي اس���حاقي رئيس لجنة الش���ؤون المالية واالقتصادية بمجلس النواب أن 
اللجن���ة اجتمعت اليوم لمناقش���ة المش���اريع بقانون المقدمة كاقت���راح بقانون من مجلس 
النواب الموجودة لدى مجلس النواب والتي لم يبت فيها المجلس في الفصل التشريعي 

الرابع.
وتم���ت مناقش���ة مش���روع قانون بش���أن الدع���م الحكوم���ي للمواطنين حيث ت���م االطالع 
على رأي لجنة الش���ؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشارين القانوني واالقتصادي 
باللجن���ة بش���أن الم���واد 4، و5 من المش���روع بقانون، وت���م أيًضا عرض ال���ردود الحكومية 
ال���واردة م���ن وزارة النف���ط، ووزارة ش���ؤون الكهرب���اء والم���اء، ووزارة التربي���ة والتعليم، 

ووزارة اإلسكان، ووزارة العمل والتنمية االجتماعية، ووزارة المالية.

أكد النائب عمار قمبر رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب أن اللجنة عقدت اجتماعها الثاني، 
حي���ث تم مناقش���ة مش���اريع مقدم���ة كاقتراحات من مجلس الن���واب، ولم يب���ت فيها المجلس 
الس���ابق. تمت مناقش���ة مش���روع قان���ون بتعديل المادة )4( م���ن القانون رقم )74( لس���نة 2006 
بش���أن رعاي���ة وتأهي���ل وتش���غيل ذوي اإلعاقة، ومش���روع قانون بتعدي���ل المادة التاس���عة من 
قان���ون الضم���ان االجتماعي، كما واصل أعضاء اللجنة نقاش���هم حول مش���روع قانون بتعديل 
بع���ض أح���كام قانون التأمين االجتماعي. وناقش النواب التمس���ك بمش���اريع القوانين التي لم 
يفصل فيها المجلس السابق أهمها تقرير اللجنة السابق حول المشروع بقانون بتعديل المادة 

السابعة والسبعين من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

عيسى  النأيب  ص��رح 
األم��ان��ة  ٔان  ال��ق��اض��ي 
ال�����ع�����ام�����ة ب���م���ج���ل���س 
النواب قدمت للنواب 
ك�����ل ٔاوج���������ه ال���دع���م 
بشكل  وال���م���س���ان���دة، 

مهني واحترافي.
ؤاض��اف  أن منهجية 
األم��������ان��������ة ال����ع����ام����ة 
وب��ت��وج��ي��ه��ات رٔي��ي��س 
مجلس النواب فوزية  

زينل، لقيت كل الترحيب واالرتياح واإلعجاب.
ؤاكد ٔان جهاز األمانة العامة برٔياسة المستشار راشد محمد بونجمة األمين العام 
لمجلس النواب، يضم خبرات متعددة وكفاءات بحرينية متميزة، وجدنا منها 

العالقة اإليجابية واالحترام المتبادل

ص���رح رئيس لجنة الش���ؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطن���ي النائب محمد  البوعينين بأن 
اللجن���ة عق���دت اجتماعه���ا الثان���ي، حيث تم اس���تعراض ما أحي���ل من مكتب رئي���س المجلس، 
إلى جانب الموضوعات التي لم يفصل فيها المجلس الس���ابق خالل الفصل التش���ريعي الرابع. 
ولفت أن اللجنة قررت عدم التمسك بمشروع قانون بتعديل المادة )361( من قانون العقوبات 
وبمشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة )27( من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 
)23( لس���نة 2014. وف���ي خت���ام االجتماع أصدر رئي���س اللجنة تصريح تأييد الس���تنكار مملكة 
البحرين لتصريحات نوري المالكي، والتي تمثل تدخال سافرا ومرفوضا في الشؤون الداخلية 

لمملكة البحرين، وتصريح آخر مؤيدا فيه استمرار العمل في سفارة المنامة بدمشق.

مجل���س  عض���و  أعل���ن 
ع���ن  البل���دي  المح���رق 
الدائرة األولى )البسيتين 
وآري���ف والس���اية( وحيد 
وزارة  أن  المناع���ي 
وش���ؤون  األش���غال 
والتخطي���ط  البلدي���ات 
العمران���ي أع���دت خط���ة 
دوار  تقاط���ع  لتطوي���ر 
ذل���ك  ج���اء  البس���يتين. 
خالل جولة مع مش���رف 
ف���ي  المح���رق  مش���اريع 

وزارة األش���غال إبراهيم س���وار. وفي ش���أن تعديل أوضاع بعض األرصفة، أفاد  س���وار أن 
األساس في هذه األرصفة هو تنظيم مواقف السيارات، وأنه ستتم مراجعة ما أمكن من 

هذه الطلبات في حال إمكان التعديل فنيا وهندسيا.

لم تشهد الجلسة األولى بدور االنعقاد 
األول لمجل���س بلدي الش���مالية اعتذار 

أو غياب أّي من األعضاء.

تغطية: ليلى مال اهلل

تصوير: خليل إبراهيم

 ال غائبون 
أو معتذرون

مندوبو المجلساختصاصاتهااللجنة الخارجية
االستثمار 

وتنمية اإليراد 
تختص باستثمار أمالك بلدية المنطقة الشمالية بما يسهم في توسيع 
مصادر اإليراد للبلدية ويجعلها قادرة على اإليفاء بمتطلباتها المالية 

محمد الدوسري وياسين زينل 

المناقصات والمشتريات
والمزايدات الداخلية 

تقوم بالنظر في طلبات المناقصات العامة والمزايدات التي تختص 
بالمحافظة الشمالية، ويحضرها عضو من اللجنة ممثالً عن المجلس 

لمراقبة عملية فتح المظاريف وفرزها في مبنى بلدية المنطقة 
الشمالية )3 آالف - 25 ألف(. 

محمد الظاعن 

التظلمات 
من الرسوم البلدية 

تختص بالنظر في التظلمات من الرسوم من شاغلي الشقق ومالك 
العقارات وأصحاب المؤسسات والمحالت التجارية والخدمية 

والصناعية وغيرها، والعضو البلدي يحضر االجتماع بصفة مراقب. 

محمد الظاعن 

التظلمات من 
قرارات االستمالك والتثمين 

تختص بالنظر في التظلمات المقدمة من المالك وأصحاب الحقوق 
طعنًا في قرارات االستمالك للمنفعة العامة وما تتضمنه من بيانات 
والقرارات الصادرة بتقدير التعويض عن العقارات محل االستمالك، 

ومدة العضوية سنتين.

حسين العالي 

أحمد المناعي-التظلمات من تراخيص البناء

دراسة المقترحات الخاصة 
بتسمية الضواحي واألحياء 

والشوارع والطرقات والميادين
محمد الدوسري-

الصالح: زايد بقلب كل بحريني

ردود حكومية على قانون الدعم

مناقشات لتعديل قانون التقاعد

القاضي: شكرا لألمانة العامة وبونجمة

تأييد نيابي لعودة سفارتنا بدمشق

المناعي: تطوير تقاطع دوار البسيتين

مصبات تجميع المياه حفر كبيرة ولكنها تحولت 
إلى مصدر للتلوث البيئي

راشد بونجمةعيسى القاضي



أدانت المحكمة الكبرى الجنائية األولى عصابة مكونة من 7 متهمين بينهم س���يدة وش���اب خليجي، تتراوح أعمارهم ما بين 28 و37 عاما، بزراعة 
م���واد مخ���درة وجلب وبيع وترويج مادة الحش���يش المخدرة من دول���ة خليجية، ويعملون على تهريبها من خالل إخفائها في إطارات الس���يارات 
وطريقة تسليمها كانت تتم من دون مقابلة مباشرة، وتمكنوا بتلك الطرق من حيازة وإحراز أكثر من 20 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدرة.

وقضت المحكمة بحق المتهم الخليجي وآخر 
بحرين���ي وبإجم���اع اآلراء بعقوب���ة اإلع���دام، 
دين���ار،  آالف   10 مبل���غ  منهم���ا  كل  وبتغري���م 
وبالس���جن المؤبد والغرامة بمبلغ 5000 دينار 

لمتهم ثالث شاركهما في عملية االستيراد.
فيم���ا حبس���ت 3 متهمين بينهم الس���يدة لمدة 
س���نة واحدة وبتغري���م كل منه���م مبلغ 1000 
دين���ار، فض���ا ع���ن عقوب���ة الحب���س لم���دة 6 
أش���هر والغرامة بمبلغ 500 دينار بحق المتهم 
السابع بالقضية. وذكرت المحكمة في أسباب 
حكمه���ا أن التهم المس���ندة لكل م���ن المتهمين 
األول والثان���ي والثال���ث قد انتظمها مش���روع 
إجرام���ي واح���د وارتبط���وا ببعضه���م البع���ض 
ارتباط���ا ال يقب���ل التجزئة، األم���ر الذي تقضي 
معه المحكمة بالعقوبة المقررة ألشدهم عما 
بنص الم���ادة 66 من قانون العقوبات، وحيث 
إيق���اع  المحكم���ة أجمع���وا عل���ى  إن أعض���اء 
والثان���ي،  األول  للمتهمي���ن  اإلع���دام  عقوب���ة 
إعم���اال لن���ص الم���ادة 30/ أ بند 1 م���ن القانون 
رق���م 15 لس���نة 2007 بش���أن الم���واد المخدرة 
والم���ادة 260 من قانون اإلجراءات الجنائية، 
فق���د أص���درت الحك���م به���ذه العقوب���ة، ونظرا 
لظروف الدعوى ومابس���اتها بالنس���بة للمتهم 
الثال���ث، فالمحكمة تأخذه بقس���ط م���ن الرأفة 
عما بحقه���ا المخول لها بمقتض���ى المادة 72 
م���ن قانون العقوبات، وتن���زل بالعقوبة له إلى 

السجن المؤبد.
وتتمث���ل تفاصي���ل ضب���ط المتهمي���ن ف���ي أن 
إدارة مكافح���ة المخ���درات كان���ت ق���د تلق���ت 
ب���اغ مفاده أن���ه من خ���ال معلومات س���رية 
ت���م التوص���ل إل���ى وج���ود ش���بكة عصابة من 
البحرينيي���ن، يعمل���ون عل���ى اس���تيراد كميات 

كبي���رة م���ن الم���واد المخ���درة؛ بقص���د االتجار 
والترويج.

وعليه تم تش���كيل فرق بحث وتحري بقيادة 
م���ازم أول إلج���راء المزي���د م���ن التحري���ات 
الس���رية، وبتكثي���ف التحري���ات ت���م التوص���ل 
إل���ى هوية المتهمي���ن الثاني والثال���ث، وأنهما 
م���ن يديران الش���بكة، ويعمان على اس���تيراد 
كمي���ات م���ن م���ادة الحش���يش المخ���درة ع���ن 
طري���ق االتف���اق مع ش���خص خليج���ي، والذي 
يعم���ل عل���ى تهري���ب الكمي���ات المطلوب���ة إلى 
داخ���ل مملكة البحرين، مس���تعينا بأش���خاص 
مجهولي���ن يعمل���ون مع���ه عل���ى تهري���ب تل���ك 
الم���واد برا عبر جس���ر الملك فه���د، بحيث يتم 
تس���ليمها للمتهمي���ن األول والثان���ي، واللذي���ن 
بدورهم���ا يعم���ان على ترويجها في أوس���اط 

مدمني المخدرات.
وبالفع���ل تلق���ت اإلدارة معلوم���ة موثوق منها 
وأكي���دة أن المتهمي���ن كان���ا ق���د اس���تلما كمية 
م���ن مادة الحش���يش، وهم���ا في ط���ور عملية 
التروي���ج، فت���م تش���كيل فري���ق ضب���ط، وت���م 
اس���تصدار األذون الازم���ة لذل���ك م���ن النيابة 
العام���ة، لتفتي���ش ش���خص ومس���كن المته���م 
الثاني. وتوجه عدد من أفراد ش���رطة اإلدارة 
للقب���ض عليه أثناء تواجده في أحد المطاعم 
المعروف���ة، وال���ذي م���ا إن أعلم���وه بهويته���م 
قاومه���م وح���اول الف���رار من قبضته���م، إال أن 
أفراد الش���رطة تمكنوا من توقيفه والسيطرة 
علي���ه، كم���ا تبي���ن أن مع���ه ش���خص آخ���ر ف���ي 

سيارته فتم توقيفه هو اآلخر.
وأس���فرت التحري���ات اإلضافي���ة بع���د القبض 
باق���ي  عل���ى  القب���ض  إل���ى  المتهمي���ن  عل���ى 
المتهمين ومن ضمنهم س���يدة، كما انه وأثناء 

تفتي���ش من���ازل المتهمي���ن الس���تة المقب���وض 
عليه���م تبي���ن وج���ود م���واد وأدوات خاص���ة 
وأن  المخ���درة،  الماريجوان���ا  م���ادة  بزراع���ة 

بحوزتهم مواد غير معروفة.
القضي���ة يتبي���ن أن  وباالط���اع عل���ى أوراق 
المته���م الثان���ي اعت���رف بم���ا نس���ب إلي���ه م���ن 
اته���ام بنقل المواد المخدرة، إال أنه أنكر بيعها 
أو زراعته���ا، مؤك���دا أن���ه كان يتس���لم الم���واد 
المخ���درة الت���ي يتحص���ل عليه���ا م���ن المته���م 
األول الخليج���ي - ل���م يتم القب���ض عليه- بعد 
إرس���الها إلي���ه عن طريق أش���خاص من باده، 
بحيث يحضرون إلى منطقة مدينة حمد في 
ال���دوار الراب���ع ويقومون باالتف���اق على مكان 
معين يلقي فيه ذلك الش���خص الذي بحوزته 
المخ���درات إط���ار عجل���ة س���يارة، ويكون هو 
المح���دد وعل���ى  الم���كان  ف���ي  ذل���ك  بانتظ���ار 
تواص���ل م���ع المته���م األول والش���خص ال���ذي 
جل���ب الم���واد المخ���درة وتمك���ن م���ن تهريبها 
للباد، بواسطة مكالمة جماعية ثاثية، حتى 
يتمكن من اس���تام ما بداخل ذلك اإلطار من 

مواد مخدرة.
وأف���اد أن���ه تع���رف عل���ى المته���م األول ع���ن 
طري���ق جه���از األلع���اب “البايستيش���ن”؛ كونه 
بالمته���م  اللع���ب، وكان يلتق���ي  مدم���ن عل���ى 
بشكل مس���تمر ألنه يحضر دائما إلى المملكة، 
ويتعاطي���ان المواد المخ���درة معا، إال أنه ذات 
مرة أبلغه المتهم األول أنه س���يجلب له كمية 
م���ن م���ادة الحش���يش المخ���درة تق���در بنح���و 
كيلوج���رام واحد، حتى يقوم ببيعها لصالحه، 

فوافق على ذلك.
وأض���اف انه بع���د اس���تامه لإلط���ار وتفريغه 
مم���ا يحتوي م���ن م���ادة الحش���يش المخدرة، 

ل���م يتمك���ن م���ن بيع أي ج���زء من���ه وانتهى به 
الكمي���ة لوح���ده،  إل���ى تدخي���ن كل  المط���اف 
واعت���ذر لصديق���ه مم���ا حص���ل، وق���رر ل���ه أنه 
س���يدفع له قيمتها متى ما تحصل على المال 
الكاف���ي، إال أن���ه تفاجأ برد فع���ل المتهم األول 
ال���ذي ق���ال ل���ه )يس���لم راس���ك( وأن���ه إذا أراد 

المزيد، فهو حاضر وسيرسل إليه.
وتاب���ع، أن���ه بع���د تقريب���ا يومي���ن أو أكث���ر من 
المحادث���ة األخي���رة بينهم���ا، اتصل ب���ه المتهم 
األول، وال���ذي ق���رر له أنه بحاج���ة إلى خدمة 
منه، وطلب منه اس���تام مبالغ مالية حصيلة 
إلي���ه  س���يتركها  والت���ي  م���واد مخ���درة،  بي���ع 
البائع���ون في منطقة س���ترة بأماك���ن محددة، 
يبلغ���ه به���ا، وبالفعل نف���ذ 3 عمليات اس���تام، 
 6000 كان مجم���وع م���ا تس���لمه فيه���ا مبل���غ 
دينار، كان يس���لمها إلى أش���خاص آخرين في 
منطقت���ي الجفي���ر وش���ارع المع���ارض ب���ذات 
طريقة اإلط���ارات بوضعها ف���ي أماكن معينة 
ليقوموا باس���تامها وتس���ليمها لش���خص آخر 

حتى تصل للمتهم األول.
وأشارت األوراق إلى أن جزء من المضبوطات 
بح���وزة المتهمي���ن جميعا، تمث���ل في عدد من 
األكياس النايلونية، والتي تحتوي على مواد 
غي���ر معلوم���ة، وأخرى تحتوي عل���ى مؤثرات 
عقلي���ة، كم���ا ت���م ضب���ط العديد م���ن األقراص 
الطبية مثل الاريكا، الزيناكس، اإلكزيناكس، 
البركابالي���ن، البريك���س، والترامادين، وكذلك 
الباس���تيكية  والعل���ب  القنين���ات  م���ن  ع���دد 
والكرتوني���ة، والت���ي تحت���وي عل���ى األخ���رى 
عل���ى مواد غي���ر معروف���ة، والتي يعتق���د أنها 

تستخدم في زراعة المواد المخدرة.
كم���ا ت���م تحري���ز ع���دد ١٣ كيس���ا بن���ي الل���ون 
ملفوفي���ن بكي���س ش���فاف كانوا بداخ���ل إطار 
عجلة س���يارة موجود في سيارة مركونة في 

كراج مسكن المتهم الثاني.
إضاف���ة إلى ذلك تم ضبط جالون باس���تيكي 
يحت���وي ه���و اآلخ���ر عل���ى م���ادة س���ائلة غي���ر 
معروف���ة موجود في مس���كن المته���م الثاني، 

وسكين بها آثار مواد مخدرة يعتقد أنها كانت 
تس���تخدم في عملية الزراعة، وعدد 4 أجهزة 
الكتروني���ة خاص���ة بقي���اس درج���ة الح���رارة، 
وموازي���ن رقمي���ة حساس���ة، فضا ع���ن مبالغ 
نقدي���ة يعتق���د أنه���ا كان���ت نتيجة بي���ع المواد 
المخ���درة. وتمك���ن أف���راد ش���رطة اإلدارة من 
ضب���ط عدد 11 هاتفا نقاال من مس���كن المتهم 
الثان���ي فقط، وأدوات للحف���ر، وعدد كبير من 
أكياس النايل���ون التي تحتوي على مواد غير 
معروف���ة وأخرى تحتوي عل���ى المؤثر العقلي 
“الشبو” من مسكن المتهم السابع، ومبلغ مالي 
مق���داره ٤٩٠ دينارا في جي���ب بنطال المتهم 
الثالث عن���د القبض عليه يعتق���د أنها حصيلة 

بيع مواد مخدرة.
أما بقية المتهمي���ن فقد ضبط بحوزتهم قطع 
كبي���رة بني���ة الل���ون ثب���ت بتحليلها أنه���ا مادة 
حساس���ة،  وموازي���ن  المخ���درة،  الحش���يش 
وورق ل���ف “كاغ���د” ومجموع���ة م���ن األقراص 
الكبتاج���ون،  وأق���راص  المجهول���ة،  الطبي���ة 
وأدوات خاص���ة بتعاط���ي م���ادة “الش���بو”في 
س���يارة أحده���م، وحقيب���ة تحت���وي على عدد 
5 مغلف���ات كل منه���ا يش���كل نح���و كيلوج���رام 
واحد من مادة الحش���يش، وس���كين فيها آثار 
ل���ذات المادة، والت���ي كانت مخب���أة في منزل 
مته���م آخ���ر. فأحالته���م النيابة العام���ة جميعا 
للمحاكم���ة على اعتبار أنه���م بتاريخ 30 مايو 

2018، ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهم األول “الخليجي”:

الحش���يش  م���ادة  اإلتج���ار  بقص���د  ح���از   .1
المخدرة في غير األحوال المصرح بها قانونا.
والمس���اعدة  االتف���اق  بطريق���ي  اش���ترك   .2
م���ع آخ���ر مجهول ف���ي جلب مادة الحش���يش 
المخدرة بقصد االتج���ار بها في غير األحوال 
المص���رح به���ا قانون���ا، بأن ق���ام بتس���ليم مادة 
الحش���يش المخ���در للمجه���ول ليق���وم بجلبها 
إلى مملكة البحرين فتمت الجريمة بناء على 

ذلك االتفاق وتلك المساعدة.
3. اش���ترك بطريق���ي االتف���اق والمس���اعدة مع 

المتهمي���ن الثان���ي والثال���ث في بيع واس���تام 
الحش���يش  م���ادة  اإلتج���ار  بقص���د  وتس���ليم 
المخ���درة ف���ي غي���ر األح���وال المرخ���ص به���ا 
المخ���درة  الم���ادة  ق���ام بتس���ليم  ب���أن  قانون���ا 
لمجه���ول ليق���وم بتس���ليمها للمتهمي���ن الثاني 
والثالث ليقوما بتس���ليمهما لمجهولين وبيعها 
بقصد اإلتجار، فتمت الجريمة بناء على ذلك 

االتفاق وتلك المساعدة.
ثاني���ا: المتهم���ان الثاني والثال���ث: جلبا بقصد 
اإلتج���ار م���ادة الحش���يش المخ���درة ف���ي غير 

األحوال المرخص بها قانونا.
ثالثا: المتهم الثاني:

1. باع بقصد اإلتجار مادة الحشيش المخدرة 
في غير األحوال المرخص بها قانونا.

2. نق���ل بمقابل مادة الحش���يش المخدرة في 
غير األحوال المرخص بها قانونا.

3. زرع وح���از وأح���رز بقص���د التعاط���ي مواد 
مخدرة )الحش���يش والترامادول الماريجوانا( 
ومؤث���رات عقلية في غي���ر األحوال المرخص 

بها قانونا.
رابعا: المتهم الثالث:

1. حاز وأحرز بقصد االتجار مادة الحش���يش 
المخ���درة ف���ي غي���ر األح���وال المرخ���ص به���ا 

قانونا.
2. حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش 
المخ���درة ف���ي غي���ر األح���وال المرخ���ص به���ا 

قانونا.
خامس���ا: المتهم���ان الرابع���ة والخام���س: حازا 
الحش���يش  م���ادة  التعاط���ي  بقص���د  وأح���رزا 
المخ���درة ف���ي غي���ر األح���وال المرخ���ص به���ا 

قانونا.
سادس���ا: المتهم الس���ادس: حاز وأحرز بقصد 
التعاط���ي مادة الحش���يش المخ���درة في غير 

األحوال المرخص بها قانونا.
س���ابعا: المته���م الس���ابع: ح���از وأح���رز بقص���د 
التعاطي المؤث���رات العقلية في غير األحوال 

المرخص بها قانونا.
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س���جنت المحكمة الكبرى الجنائية األولى عامال “28 عاما - آس���يوي الجنس���ية” لمدة 3 سنوات وأمرت بإبعاده نهائيا عن البالد بعد تنفيذ 
العقوبة المقضي بها؛ إلدانته باالعتداء على س���المة جس���م مواطن س���بعيني وإس���قاطه أرضا ما تس���بب بدخوله في غيبوبة لمدة ش���هر 
وحدوث عاهة له تقدر بنسبة 100 %، وعلمت “البالد” أن المجني عليه توفي إلى رحمة هللا قبل 3 أيام من صدور الحكم على المعتدي.

علي���ه  المجن���ي  بي���ن  خ���اف  ح���دث  وكان 
“72 عام���ا” وعام���ل آس���يوي الجنس���ية يبيع 
الخض���راوات والفواك���ه بالس���وق المركزي���ة 
بمنطقة المنامة، تبادل فيها الطرفين السب 
ف���ي مش���ادة كامي���ة بينهما، دفع اآلس���يوي 
عل���ى إثره���ا المواطن من صدره، ما تس���بب 
بس���قوطه أرض���ا، والذ الجان���ي بالف���رار، إذ 
دخول الس���بعيني في غيبوبة لم يس���تيقظ 
منه���ا إال بع���د مرور نحو ش���هر كام���ل، وفقد 
بس���بب تلك “الدفعة” قدرت���ه على التواصل 
أيض���ا،  والنط���ق  والتعبي���ر  اآلخري���ن  م���ع 
والس���بب وج���ود أكي���اس بص���ل ف���ي مم���ر 

السوق.
الش���هود  أح���د  ق���رر  الواقع���ة  وح���ول 
اآلس���يويين، وال���ذي كان برفق���ة الجاني أنه 
وأثناء تواجده في منطقة السوق المركزية 
بمنطق���ة المنامة حض���ر إليهم المجني عليه، 
والذي قام بتوجيه عبارات الس���ب والش���تم 
إلي���ه، فتدخ���ل زميل���ه المته���م بينهم���ا، مم���ا 
دف���ع المجن���ي عليه إلى أن يمس���ك بقميص 

المتهم.

وأض���اف أن���ه ورغب���ة م���ن المتهم ف���ي إبعاد 
المجن���ي علي���ه عن���ه ق���ام بدفع���ه، مم���ا أدى 
إلى س���قوطه على األرض، وعندما ش���اهده 
مغم���ى علي���ه الذ بالفرار من الموقع خش���ية 

من المساءلة القانونية.
وبع���د نق���ل المجني عليه بواس���طة س���يارة 
إل���ى مجم���ع الس���لمانية الطب���ي،  اإلس���عاف 
ت���م فحص���ه م���ن قب���ل الطبي���ب الش���رعي، 
وال���ذي أثب���ت بمذكرت���ه أن���ه باالط���اع على 
علي���ه،  بالمجن���ي  الخ���اص  الطب���ي  المل���ف 
تبي���ن ل���ه وج���ود إصاب���ة دماغي���ة صوحبت 
بكس���ر ش���رخي وتكدم���ات وأنزف���ة إصابية 
عل���ى س���طح المخ، وأن ه���ذا الوصف الوارد 
ب���األوراق الطبية يش���ير إلى تعرض المجني 
علي���ه إلصاب���ة رضي���ة بال���رأس حدث���ت من 
المصادمة بجسم صلب راض أيا كان نوعه، 
وأن ذل���ك جائ���ز الح���دوث نتيجة س���قوطه 
وارتطام رأس���ه باألرض وفق التصور الوارد 

بمذكرة النيابة العامة.
وبع���د م���دة ت���م إع���ادة توقيع الكش���ف على 
المجن���ي علي���ه، وثب���ت بالتقري���ر الطب���ي أن 

إصابته بالرأس هي إصابة جس���يمة تسببت 
ف���ي وج���وده ف���ي حال���ة ش���به غيبوب���ة م���ع 
فق���دان تام للتعبير أو االتصال مع اآلخرين، 
وك���ذا عدم الق���درة على تحري���ك األطراف، 
وه���و ما يعد في حالت���ه الراهنة عاهة تصل 

نسبتها الكلية المقدرة بنحو 100 %.
وج���اء ف���ي أوراق القضي���ة الت���ي تنظره���ا 
المحكم���ة المختص���ة ف���ي أن���ه كان ق���د ورد 
باغ للنيابة العامة من مركز ش���رطة النعيم، 
العملي���ات  غرف���ة  م���ن  ب���اغ  ورود  مف���اده 
الرئيسة مضمونه وجود شخص ملقى على 
األرض بالس���وق المركزية، تبين أنه شخص 
بحرين���ي م���ن مواليد الع���ام 1946، حضرت 
س���يارة اإلس���عاف وت���م نقل���ه إل���ى ط���وارئ 
مجم���ع الس���لمانية الطب���ي، وق���رر الطبي���ب 
حينها بش���كل عاجل إجراء عملية جراحية 

له لوجود نزيف بالرأس.
عل���ى  باالط���اع  أن���ه  بالب���اغ  وأضي���ف 
الكاميرات األمنية تبين قيام ش���خص بدفع 
المجني عليه وبالتحري حول هوية الجاني 
ت���م التوص���ل لبيانات���ه، وأنه المته���م، كما تم 

التع���رف على الش���خص ال���ذي كان برفقته، 
والذي تبين أنه الش���اهد اآلسيوي الذي كان 

برفقة المتهم.
وبع���د القب���ض عل���ى المته���م م���ن مس���كنه، 
اعت���رف أن ما نس���ب له من اته���ام صحيح، 
وبي���ن أن الحاص���ل أنه ف���ي ي���وم 14 أبريل 
2018 عن���د الس���اعة 9:00 صباح���ا، وح���ال 
تواج���ده بالس���وق المركزي���ة؛ كون���ه يعم���ل 
عل���ى حم���ل األغ���راض وتوصيله���ا للزبائ���ن، 
فق���د حض���ر له ش���خص بحريني طل���ب منه 
إزال���ة أكياس البصل من الطريق، فأبلغه أنه 

سيحركها من مكانها.
وتاب���ع، أن المجن���ي علي���ه تجاذب بمش���ادة 
كامي���ة م���ع صديق���ه اآلس���يوي -الش���اهد- 
فطل���ب منه الك���ف عن ذل���ك، إال أن المجني 
عليه أمس���كه من قميصه، فحاول إبعاد يده 
عنه، ولكنه كان ممس���كا بقوة بقميصه حتى 

تمكن من إزالة يده.
وبي���ن أن���ه بع���د إزالة ي���د المجن���ي عليه عن 
قميص���ه ق���ام بدفع���ه م���ا تس���بب بس���قوط 
األخير على األرض وغاب عن الوعي، وفي 
تلك اللحظة خاف من المس���اءلة القانونية، 

فغادر المكان وتوجه إلى مقر سكنه.
ولف���ت المته���م إلى أن���ه في اليوم نفس���ه تم 
القب���ض علي���ه، بعدم���ا حضر أفراد الش���رطة 
إلى مقر س���كنه، وتم إحالت���ه للنيابة العامة، 

والت���ي ق���رر أمامه���ا أن���ه دفع المجن���ي عليه 
بق���وة، ولكن ليس���ت كل قوت���ه، إذ دفعه بيد 
واحدة فقط. وبمتابعة النيابة العامة للحالة 
الصحي���ة المجن���ي علي���ه، تبي���ن أن���ه من���وم 
بقس���م العناي���ة المرك���زة، كما أف���ادت إحدى 
الممرض���ات أن���ه في حال غيبوب���ة تامة منذ 
دخوله للمستش���فى وحت���ى تاريخ المحضر 
المخت���ص به���ذه المتابع���ة، وال���ذي كان بعد 

مرور 10 أيام من الواقعة.
وثب���ت من خ���ال التقرير المع���د من جانب 
المجن���ي  المواط���ن  أن  الش���رعي  الطبي���ب 
عليه ق���د تعرض إلى إصاب���ة رضية بالرأس 
ف���ي  بكس���ر  اإلصابي���ة صوحب���ت  والحال���ة 
الجمجم���ة ونزيف على س���طح الم���خ، األمر 
ال���ذي يس���تلزم فت���رة ع���اج تزي���د ع���ن 20 
يوما، ومن المتعذر فنيا التكهن بمدى تطور 
الحال���ة مس���تقبا، ولكن م���ن المرجح إن لم 
يحدث له مضاعفات مميتة أن يتخلف لديه 
عاهة مس���تديمة يت���م تحديده���ا وتقديرها 
عن���د عرضه عل���ى الطبيب بعد 3 أش���هر من 
تاريخه، على أن يرد الطبيب الشرعي كافة 

ما يستجد من أوراق طبية وصور أشعة.
وورد للنياب���ة العام���ة بع���د م���رور نحو ش���هر 
اإلدارة  م���ن  محض���ر  الواقع���ة  م���ن  واح���د 
األمنية بش���أن االس���تعام عن حالة المجني 
علي���ه الصحية، حيث أفاد قس���م العناية أنه 

ت���م نقل���ه إلى أح���د األجنحة، وال���ذي أفادت 
إح���دى الممرض���ات في���ه أن���ه ال يوج���د أي 
تحس���ن ف���ي حالة المجن���ي علي���ه الصحية، 
وم���ازال فاقدا للوعي وغير مدرك لما حوله، 
كم���ا ان���ه ال يتكلم، لذا تع���ذر تدوين محاضر 

له.
لكن ولمتابعة الحالة بش���كل أوضح بالنسبة 
للنياب���ة العام���ة، فق���د توج���ه وكي���ل النيابة 
المحقق بالقضية بنفس���ه بعد مرور أكثر من 
ش���هرين على الواقعة إلى مجمع الس���لمانية 
الطب���ي؛ وذلك لاس���تعام عن حالة المجني 
عليه الصحية وما اس���تجد بها، فتم إعامه 

بأن المجني عليه تم نقله لجناح ثالث.
فتوج���ه وكي���ل النياب���ة إل���ى الس���بعيني في 
غرفة الع���اج، وهناك ش���اهده فاتحا عيناه، 
فتكلم معه، إال أن األخير لم يس���تجيب إلى 
حديث���ه ول���م ي���رد عليه بأي���ة كلم���ة، فطلب 
م���ن الممرضة الحاضرة برفقت���ه جلب ملفه 
الصح���ي، والتي قررت ل���ه أن حالة المجني 
عليه أصبحت أفضل من الس���ابق وعليه تم 
نقل���ه إلى ه���ذا الجن���اح، كما قال���ت للمحقق 
أن المجن���ي علي���ه يع���ي حالي���ا القلي���ل مم���ا 
يدور حوله، لكنه ال يس���تطيع التكلم بس���بب 
إصابت���ه، فطل���ب م���ن القس���م التواصل معه 
ف���ي ح���ال اس���تجدت حال���ة المجن���ي علي���ه 

الصحية.

رفضت محكمة التمييز طعن نبيل رجب، المدان بإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن 
حرب من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في األمة، 

وأيدت الحكم الصادر عليه والقاضي بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليه من اتهامات.

وتتحص���ل تفاصي���ل الدع���وى في أن 
Nabeel-  للمستأنف صاحب حس���اب

rajab@ بموق���ع التواصل االجتماعي 
تويت���ر، قام ف���ي غضون ش���هر مارس 

الع���ام 2015 بالنش���ر علن���ا عل���ى ه���ذا 
الموق���ع للمتابعي���ن له ب���أن أذاع عمدا 

ف���ي زم���ن الح���رب أخب���ارا وإش���اعات 
كاذب���ة ومغرض���ة وعمد إل���ى دعايات 
مثي���رة، وكان م���ن ش���أن ذل���ك إلحاق 
تخوضه���ا  الت���ي  بالعملي���ات  الض���رر 

القوات المسلحة البحرينية.
وتم ذلك من خال التغريدات التالية: 
نش���ر بتاريخ 26 م���ارس 2015 “صور 
لعدد من الجثث على س���ند أنها ناتجة 

م���ن الح���رب في اليمن”، ف���ي حين أن 
تل���ك الص���ور خاص���ة بأحداث س���وريا 
ف���ي منطقة إدلب وتم نش���رها بتاريخ 

23 سبتمبر 2014.
كما نش���ر يوم 31 م���ارس 2015 صور 
لع���دد م���ن الجث���ث عل���ى س���ند بأنه���ا 
ناتج���ة م���ن الح���رب ف���ي اليم���ن، ف���ي 
حي���ن أن تلك الص���ور خاصة بأحداث 

فلس���طين )غ���زة(، وكذلك ق���ام بإعادة 
ص���ور  فيه���ا  أرف���ق  تغري���دات  نش���ر 
ألش���خاص بهم إصابات وقد تضمنت 
ادعاء إصابة المئات من نزالء س���جن 
ج���و بكس���ور متفرقة على أجس���ادهم 
ومئ���ات منه���م ينزفون من رؤوس���هم 
ال���ذي  والتعذي���ب  الض���رب  نتيج���ة 

مارسه درك األردن بالبحرين.

أي�����ام  3 ق���ب���ل  ت����وف����ي  ع���ل���ي���ه  ال���م���ج���ن���ي  أن  ع���ل���م���ت   ”^“

 م�����دان ب����إذاع����ة أخ���ب���ار ك���اذب���ة وم���غ���رض���ة وب����ث دع����اي����ات م��ث��ي��رة

السجن 3 سنوات آلسيوي اعتدى على سبعيني في “المركزي”

“التمييز” ترفض طعن رجب وتؤيد سجنه 5 سنوات

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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ج����اء التقري����ر المنش����ور مؤخ����را بالصح����ف المحلي����ة ح����ول برنام����ج عم����ل الحكومة 
ومتوس����ط إنجاز ما تضمنه من مش����اريع بلغت حتى نوفمبر 2018 نحو 90 %، في 
مرحلة تستعد فيها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة للتقدم برؤيتها للسنوات األربع المقبلة إلى مجلس النواب، ومرتكزة على 
ثق����ة كبي����رة من عاهل البالد المف����دى جاللة الملك حمد بن عيس����ى آل خليفة في أن 
س����موه س����يواصل مس����يرة العطاء ألجل الوطن والبناء على م����ا تحقق من منجزات 

في كل المجاالت.
التقري����ر أوض����ح باإلحصاءات والمش����اريع المنف����ذة على أرض الواقع والتي يلمس����ها 
المواط����ن والمقي����م ف����ي كل مكان ما تش����هده المملكة من نمو وإنج����ازات كبيرة على 
مختلف األصعدة، ما يجسد االهتمام الكبير الذي يحظى به المواطن من قبل جاللة 

الملك وسمو رئيس الوزراء.
كم����ا يؤك����د التقرير مدى الدق����ة في وضع البرنام����ج الحكومي والق����درة على تنفيذه 
ويعك����س الق����راءة الواعية لمعطيات الواقع وتحدياته والس����بل واآلليات التي تؤدي 

لتحقيق تطلعات المواطن.
وهنا يأتي الدور على مجلس النواب الذي يعد ساعدا مهًما من سواعد وضع وتنفيذ 
البرنامج الحكومي بعد أن قامت الدولة بتعديالت دستورية لتجعله شريكا في هذا 
العمل الوطني، وعليه أن يواصل دوره ويكون على قدر هذه المس����ؤولية وذلك من 
خالل تفهم متطلبات المرحلة المقبلة وباتت واضحة للجميع وتتمثل باألساس في 
التوصل للتوازن المالي وضرورة القيام باإلجراءات التي تضمن تحقيق هذا التوازن 
باعتباره مس����ألة حياتي����ة ال غنى عنها وال يمكن تأجيلها في ظ����ل التحديات الراهنة 
الت����ي تواجه المملكة ودوال كثيرة أخ����رى كالعجز في الميزانية وارتفاع الدين العام، 
وتراج����ع اإلي����رادات العامة، وهي األمور التي تعرض مس����تقبل الوط����ن والمواطنين 
للخطر الش����ديد إن لم تكن هناك معالجة جذرية وحلول دائمة تؤدي ألوضاع مالية 
واقتصادية مس����تقرة ومس����تدامة وهو ما تطمح إليه الحكومة كما جاء في خطاب 

جاللة الملك في افتتاح الدور األول من الفصل التشريعي الخامس.

على البرلمان أال يضع نفسه موقع الند للحكومة بل أن يكون في موقف العضيد  «
والمساند بالرأي الهادف والفكر المتقدم والمشورة الواعية لتتجاوز مملكة 
البحرين التحديات المالية واالقتصادية وتواصل بثبات مسيرتها التنموية.

البرنامج الحكومي والعمل البرلماني

تقرير “الرقابة”
والمسؤولية الغائبة

المسرعات اإلنسانية

س���جل تقري���ر دي���وان الرقاب���ة اإلداري���ة والمالي���ة الكثي���ر م���ن المخالفات 
المالي���ة والتج���اوزات اإلدارية، وس���جل تهاوًنا ف���ي أداء المهمات وإهمااًل 
في تحمل المس���ؤولية الوظيفية وارتكاًبا ُمس���تمًرا لألخطاء أثناء العمل، 
وأجمل���ت الصحافة المحلي���ة المخالفات أثناء عرضها التقرير. والس���ؤال 
هو لماذا تتكرر هذه األخطاء في كل عام؟ ولماذا تستمر هذه التجاوزات 

والمخالفات؟ وَمن المسؤول عنها؟ وكيف ستتم معالجة كل ذلك؟ 
هن���اك أخط���اء وتجاوزات ومخالفات وردت في التقارير الس���ابقة لم تتم 
معالجته���ا وكان���ت ضحيته���ا التنمي���ة الوطني���ة والمواطن���ون، والنتيج���ة 
المؤلم���ة له���ذا الوضع اس���تمرار ه���در المال الع���ام، ولو أنه ُأنف���ق صحيحا 
لحقق الكثير من آمال وتطلعات المواطنين، ولحقق نمًوا جيًدا. إن قصة 
كل تقرير تتكرر كل عام، ُيصدر وُينش���ر وُيناقش في الصحافة والبرلمان 

وفي المنتديات لبعض الوقت ثم ُيسَدل الستار عليه وُينسى.
وم���ن أه���داف ومرامي تقري���ر الرقابة اإلداري���ة والمالية أن���ه ُيتابع أعمال 
الوزارات والمؤسس���ات الحكومية وُيراقب أداء أفرادها وطريقة إنفاقها 
المال���ي وتنمي���ة عوائدها وتقييم إنتاجيتها، وينق���ل صورة واضحة عنها، 
م المشاريع من حيث الفشل أو النجاح وتطويرها، ويوضح األخطاء  وُيقيَّ

والمخالف���ات والتج���اوزات والُط���رق المناس���بة للح���د منه���ا، وُيس���تخدم 
كوس���يلة رقابية ف���ي متابعة بيئة العمل الخاصة بالوزارة، ودراس���ة مدى 
قدرته���ا عل���ى اإلنجاز وفًق���ا للخطط الخاص���ة بعملها، وُيس���اعد في وضع 
خططها المس���تقبلية، باإلضافة إلى أنه ُيس���اهم في تعزي���ز التواصل بين 
اإلدارة والموظفي���ن، وبين مكونات وأقس���ام ال���وزارة ووحداتها اإلدارية، 
ويعم���ل على بناء بيئة التواصل مع ُمتخذي القرارات في الوزارة، وُيقلل 

الفجوة بين المستويات الوظيفية.
وُتكت���ب التقارير م���ن أجل نقل المعلومات وتصوي���ب األخطاء، والتقرير 
اإلداري والمالي الذي يصدره ديوان الرقابة المالية هو رس���الة إلى جميع 
َمن َيهُمه األمر من أجل تصحيح الكثير من أوضاع الوزارات والمؤسسات 

العامة وتطوير أدائها وتنمية مواردها المالية.

ويتم استنتاج التوصيات اعتماًدا على ِصدق عرض المعلومات وتحليلها،  «
ويمكن استخدام التقرير كمستند رسمي في المستقبل عند حدوث 
مشكلة ما تحتاج إلى معرفة مصدر الخطأ والمسؤول عنه، وبالتالي 

ُيساعدنا على اتخاذ القرارات السليمة من أجل الحفاظ على المال العام 
وعدم هدره.

قارب���ت على االنتهاء من ورقة بحثية متخصصة باللغة 
اإلنجليزية سأقوم بنشرها في إحدى الدوريات البحثية 
الدولي���ة المتخصصة إن ش���اء هللا تعال���ى حين تكتمل، 
الورق���ة البحثية بعنوان “أثر الس���لوك القيادي للقائد في 

تشكيل السلوك اإلبداعي لدى أعضاء الفريق”.
وف���ي س���ياق تأكي���د أث���ر العالق���ة اإليجابي���ة م���ا بين 
الس���لوك اإلبداعي للقائد وس���لوك أعض���اء الفريق في 
تقديم���ي لهذا البحث لم أجد مثاال ب���ارزا وجليا أقوى 
م���ن قيادة س���مو الش���يخ محمد ب���ن راش���د آل مكتوم 
نائ���ب رئيس الدولة رئي���س الوزراء حاكم دبي- أطال 
هللا ف���ي عم���ره - النموذجية، تلك القي���ادة الفذة نحو 

اإلنجاز والريادة على كل األصعدة والميادين.
حي���ُث قم���ُت باس���تعراض اإلنج���ازات بش���كل متعمق 
وأكث���ر تفصي���ال وفق إط���ار عملي ممنهج إلب���راز األثر 
القيادي المتميز لسموه على العاملين معه في المهام، 
منطلقين من رؤيت���ه رعاه هللا، وبالتالي الوصول إلى 
األه���داف وتحقي���ق الرؤي���ة، وم���ن الجوان���ب المهم���ة 
التي تمت دراس���تها هي شخصية سموه القيادية في 

المتابعة الدقيقة لكل مراحل العمل.
ولعل���ي ال أبال���غ في القول إن س���موه يع���رف تفاصيل 
كل المه���ام وحري���ص عل���ى الوق���وف عل���ى مراح���ل 
العم���ل واإلنج���از والتقييم المس���تمر والمحاس���بة في 
ح���ال التقصير، وما وصلت إلي���ه دولة اإلمارات اليوم 
م���ن تق���دم ونم���و ليس مح���ض صدفة، بل ه���و إصرار 

الوصول إلى القمة عبر رؤية قيادتها الرشيدة.
وللعم���ل اإلنس���اني والخي���ري نصي���ب كبي���ر ف���ي هذه 
الورق���ة البحثية، فالقاصي والداني يعي ويدرك تمامًا 
الحج���م الكبير م���ن الدعم والمس���اعدات التي تقدمها 
دار زاي���د إل���ى كل العال���م وخصوص���ا الدع���م الُمق���دم 
لل���دول المحتاج���ة، وهي بذرة خير زرعه���ا المغفور له 
صاحب السمو الش���يخ زايد طيب هللا ثراه ويستفيد 

من ثمرها كل محتاج. 
“المس���رعات اإلنس���انية” الت���ي أطلقه���ا س���مو الش���يخ 
محم���د بن راش���د وكان برفقته س���مو الش���يخ حمدان 
ب���ن محم���د ولي عهد إم���ارة دبي مؤخ���رًا والتي تعتبر 
األولى على مستوى العالم العربي تهدُف إلى تحقيق 
قفزات نوعية في العمل اإلنس���اني وخلق التنافس���ية 

في مجال خدمة المحتاجين. 
وعب���ر ع���ن ه���ذه المب���ادرة س���موه بالق���ول “س���نغرس 
خي���ر اإلمارات ف���ي كل بق���اع العالم”، ونع���رف جميعًا 
أن���ه عندما يتحدث محمد بن راش���د ف���إن الفعل يأتي 

مقرونًا بالقول دائمًا وهذا ديدن القادة الحقيقيين.

“المسرعات اإلنسانية” مبادرة إنسانية ستعمل  «
على جمع أفضل العقول من أجل التسريع في 
أداء العمل الخيري وكما قال سموه إن “عمل 
الخير مهمة عاجلة والمسارعة فيه مسألة ال 

تقبل االنتظار، وديننا حثنا في القرآن الكريم على 
المسارعة في الخيرات”.
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المسرعات اإلنسانية التي  «
أطلقها سمو الشيخ محمد بن 

راشد مؤخرًا تهدُف إلى تحقيق 
قفزات نوعية في العمل 

اإلنساني وخلق التنافسية في 
مجال خدمة المحتاجين. 
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 2019... لنصنع 
تاريخا جديدا

أش���رقت في فجر هذا اليوم ش���مس عام جديد )2019(، وأتش���رف بهذه 
المناس���بة برفع خالص التهاني والتبريكات إلى س���يدي صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، 
وإلى س���يدي صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة 
رئي���س ال���وزراء الموقر حفظه هللا ورعاه، وإلي س���يدي صاحب الس���مو 
الملكي األمير س���لمان بن حم���د آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين الوفي داعين 

هللا عز وجل أن يكون عام أمن وسالم ورخاء.
لق���د مض���ى عام م���ن عمرنا وم���ن المؤك���د أننا مررن���ا بتج���ارب بمختلف 
األل���وان واألحج���ام وكما يق���ال إن ثالثة أرب���اع تاريخ اإلنس���ان تجارب 
في الحياة وقيمة الحياة، فمن لم يتعلم من أنياب س���نة 2018 ويعرف 
تركيبة العيش والتأقلم فهو بمثابة من يحمل ش���علة منكس���ة ويتس���لق 
جب���ال وع���را مليئا بالمخاط���ر والمصائب، ف� 365 يوم���ا وقت طويل يبدأ 
من األلف حتى حدود الياء، ويقول الفيس���لوف األلماني ش���وبنهاور إن 
الس���بب الوحيد لعذاب اإلنس���ان هو عدم معرفته كيفية االس���تفادة من 

التجارب ومادة الحياة المشتعلة.
لق���د تحول���ت س���نة 2018 إل���ى هي���كل عظم���ي وأصبح���ت عل���ى أرصفة 
الالش���يء، وعلين���ا أن نصن���ع تاريخ���ا جدي���دا ونقبل على الع���ام الجديد 
بتفاؤل ونكش���ف اللثام ع���ن تفاصيل حياتنا القادمة، ونتمنى كبش���ر أن 
تنتهي وتزول أخالقيات الحروب والدمار وأن تتدفق دماء السالم في 
شرايين الحياة، وتمطر السماء من جديد لكي تغسل الهموم واألحزان، 
فالحي���اة قصيرة جدا وهي كالمراعي الخضراء ومن الس���خف أن نبقى 

في أكواخها الحزينة وال نخرج. 

وأخيرا وأنا أولد من جديد وحبات رمل عام 2018 تسقط من بين  «
أصابعي، عسى الله أن يساعدني في العام الجديد على حمل 

األمانة الصحافية من أجل رفعة هذا البلد، وكذلك على مواصلة 
تربية أبنائي أحسن تربية والبلوغ بهم ليكونوا مواطنين صالحين 

لقيادتهم ووطنهم. والشكر موصول لك أنت عزيزي القارئ، فنحن 
لوالك لما كنا. كل عام وأنتم بألف خير.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

“نري���د لمرك���ز عيس���ى الثقاف���ي أن يكون كم���ا كان���ت البحرين منذ فج���ر نهضتها، 
مركز إش���عاع حض���اري منفتحا على مراك���ز الفكر الرصين في العالم ومس���توعبا 
ل���كل جدي���د ومفي���د من العطاء اإلنس���اني وأن يبق���ى رمزا على م���ر الزمن لتقدم 
البحرين”، هكذا قال جاللة الملك المفدى حمد بن عيس���ى آل خليفة عاهل البالد 
خالل وضع حجر األساس لمركز عيسى الثقافي كصرح ثقافي يخلد اسم الوالد 

العظيم الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة.
وف���ي الذكرى العاش���رة لتدش���ين ه���ذا الصرح الثقاف���ي الكبير ال���ذي نجح بفضل 
القائمي���ن علي���ه ف���ي إنجاز األهداف التي ش���يد م���ن أجلها نقول إن أه���م ما يميز 
مشروع نهضة البحرين الذي تبناه جاللة الملك المفدى هو شمولية هذا المشروع 
ل���كل مناح���ي الحياة، فهو ليس مش���روعا اقتصاديا أو سياس���يا أو ديمقراطيا أو 
مش���روع بنية تحتية فقط، لكنه مش���روع يش���مل كل ما يؤدي إلى تقدم البحرين 
واالرتقاء بش���عبها والحفاظ على هويتها وترس���يخ مبادئها والحفاظ على تراثها 

ليكون مرجعا ألبنائها في الحاضر والمستقبل.
وكان الجان���ب الثقاف���ي والتراثي وترس���يخ هوي���ة البحرين والحف���اظ عليها من 
اهتمام���ات جالل���ة المل���ك من���ذ كان ولي���ا للعهد، فقد ق���ام جاللته في ع���ام ١٩٧٨ 
بافتت���اح مرك���ز الوثائق التاريخية الذي أكمل أربعين عام���ا كمركز له دوره الكبير 

في الحفاظ على ذاكرة البحرين لتتعرف عليها األجيال القادمة.
إن ما حققه مركز عيس���ى الثقافي من إنجازات خالل عش���ر س���نوات محل فخر 
لكل بحريني، ولكل من يقدر أهمية الحفاظ على الهوية البحرينية ونشر الثقافة 
وترس���يخ دوره���ا كوس���يلة لبث التس���امح في نفوس البش���ر والح���وار البناء بين 

البشر في أنحاء العالم.

وكما قال الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس  «
األمناء، إن هذا المركز تمحورت أهدافه على أبعاد ثالثة وهي بعد الماضي 

والحاضر والمستقبل، والمركز حافظ من خالل إنجازاته ومبادراته على 
خصائص العمل الثقافي في التنوع واالنفتاح والتناغم والتي ظهرت 

في جهود توفير مصادر المعرفة وتنظيم الفعاليات والعناية بالتاريخ 
وتشجيع الحوار بين الثقافات، ودعم اإلبداع الفكري والثقافي بكل 

أشكاله في إطار الرؤية الملكية السامية التي أريدت لهذا المركز.

“عيسى الثقافي” في ذكراه العاشرة

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com



bussines
@albiladpress.com 10

قي��د الموردي��ن عل��ى 3 مراح��ل تنته��ي 20 ديس��مبر 2019

إلزام المستثمرين األجانب بـ “المضافة”

أصدر وزير المالية واالقتصاد الوطني، الش���يخ س���لمان بن خليفة آل خليفة، القرار رقم )13( لس���نة 2018 بش���أن المراحل 
الزمنية لمواعيد بدء التسجيل ألغراض ضريبة القيمة المضافة. 

 وق���ال القرار إن كل ش���خص مقيم في 
ألغ���راض  بالتس���جيل  مل���زم  البحري���ن 
ضريب���ة القيم���ة المضاف���ة ويجب عليه 
التقي���د بمواعي���د التس���جيل ألغ���راض 
ضريبة القيمة المضاف���ة، وذلك اعتباًرا 
من تاري���خ العمل بهذا القرار من تاريخ 

28 ديسمبر 2018.
ويجب على كل شخص من المتوقع أن 
تتج���اوز قيمة توريداته التي يباش���رها 
ف���ي الس���نة الت���ي تب���دأ ف���ي األول م���ن 
يناي���ر 2019 مبل���غ 5 ماليي���ن دينار، أن 
يتق���دم بطل���ب التس���جيل عب���ر الموقع 
اإللكترون���ي للجهاز الوطن���ي للضرائب 

الخليجي���ة خالل موع���د أقصاه 1 يناير 
 .2019

وأل���زم القرار كل ش���خص تج���اوزت أو 
من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته 
التي يباش���رها في السنة التي تبدأ من 
األول م���ن يناي���ر 2019 مبل���غ 500 ألف 
دينار ول���م تجاِوز مبلغ 5 ماليين دينار، 
أن يتقدم بطلب التس���جيل عبر الموقع 
اإللكترون���ي للجهاز الوطن���ي للضرائب 
 20 أقص���اه  موع���د  خ���الل  الخليجي���ة 

يونيو 2019. 
كم���ا أجبر الق���رار كل ش���خص تجاوزت 
قيم���ة توريدات���ه في الجزء من الس���نة 

الس���ابق عل���ى تاري���خ تس���جيله، أو من 
المتوقع أن تتجاوز خالل السنة التالية 
عل���ى تاري���خ تس���جيله، حد التس���جيل 
اإللزام���ي الذي يع���ادل 37.5 ألف دينار، 
يج���ب أن يتقدم بطلب التس���جيل عبر 
الوطن���ي  للجه���از  اإللكترون���ي  الموق���ع 
موع���د  خ���الل  الخليجي���ة  للضرائ���ب 

أقصاه 20 ديسمبر 2019.
الق���رار أن كل ش���خص غي���ر  وأوض���ح 
مقي���م ف���ي المملك���ة ويم���ارس نش���اًطا 
ا فيها اعتباًرا من تاريخ العمل  اقتصاديًّ
 ،2018 28 ديس���مبر  ف���ي  الق���رار  به���ذا 
يج���ب علي���ه التس���جيل ف���ي البحري���ن 

ألغراض ضريبة القيمة المضافة، وذلك 
بغض النظر ع���ن قيمة توريداته، طالما 
كان ملزًما بسداد الضريبة في المملكة.

وزير المالية

70 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

أعلن مصرف البحري���ن المركزي بأنه تمت 
تغطي���ة اإلص���دار رق���م 1737 م���ن أذونات 
وتبل���غ  األس���بوعية.  الحكومي���ة  الخزان���ة 
قيمة هذا اإلص���دار 70 مليون دينار لفترة 
يناي���ر   2 ف����ي  تب���دأ  91 يوم���ا  اس���تحقاق 
2019، وتنته���ي ف���ي 3 أبري���ل 2019، كم���ا 
بلغ معدل سعر الفائدة على هذه األذونات 
4.25 % مس���اويا لإلصدار السابق بتاريخ 

26 ديسمبر 2018.
وبلغ معدل س���عر الخصم 98.936 % وتم 
قبول أقل س���عر للمش���اركة بواقع 98.930 
% علم���ًا بأن���ه ق���د تم���ت تغطي���ة اإلص���دار 

بنسبة 132 %.
كما بلغ الرصي���د القائم مع هذا اإلصدار ما 

قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

1 يناير 2019 الثالثاء
25 ربيع الثاني 1440

المنامة - الصناعة والتجارة

أكد وزير الصناعة والتجارة والس���ياحة زايد الزياني أن الوزارة مس���تمرة بالعمل بالتوجيهات الملكية الس���امية 
لصاح���ب الجاللة الملك، بمراعاة احتياج���ات المواطنين عند تطبيق القيمة الُمضافة من خالل اإلعفاءات وعدم 
تحصيلها على الس���لع والخدمات األساس���ية مع مراجعة آليات التطبيق خالل الفترة التجريبية النطالقها المقرر 

البدء بتنفيذها اليوم الثالثاء. 

وش���ّدد الوزي���ر أن���ه لن يت���م التهاون 
الضريب���ة  لتطبي���ق  المخالفي���ن  م���ع 
عب���ر التعام���ل الف���وري والح���ازم مع 
المخالفي���ن وفًقا للقواني���ن المعمول 
به���ا ف���ي البحري���ن والت���ي تتضم���ن 
ج���زاءات رادع���ة، منوًه���ا باس���تمرار 
بش���كل  التفتي���ش  بأعم���ال  ال���وزارة 
المنش���آت  جمي���ع  عل���ى  يوم���ي 
التجارية ومناف���ذ البيع في مختلف 
دور  خ���الل  م���ن  البحري���ن  مناط���ق 
بال���وزارة  الش���امل  التفتي���ش  مرك���ز 
المس���تهلك،  حماي���ة  إدارة  بجان���ب 
للوقوف على إجراءات الرقابة على 

األس���واق، والتأكد من ع���دم تطبيق 
الضريب���ة على الس���لع المس���تثناة أو 
المعف���اة وتلك الس���لع غير المس���جلة 
ف���ي قي���د التس���جيل الضريب���ي بم���ا 
حق���وق  عل���ى  الض���رر  يس���بب  ق���د 

المستهلكين. 
ون���ّوه الزياني إلى اس���تمرار البرامج 

التوعوي���ة خ���الل تلك الحم���الت بما 
التج���اري،  القط���اع  توعي���ة  يضم���ن 
وذل���ك بالتنس���يق مع كاف���ة الجهات 
الحكومي���ة والخاص���ة ذات العالق���ة 
لضم���ان سالس���ة إج���راءات تطبي���ق 
القيم���ة المضافة حس���ب اإلجراءات 

والقوانين المعتمدة.

للتوعي��ة وحم��ات  المس��تهلكين  لحماي��ة  التفتي��ش  اس��تمرار 

الزياني: ال تهاون مع المخالفين لـ “الضريبة”

الجهاز الوطني للضرائب الخليجية قام بتخصيص خط ساخن عبر مركز االتصال الوطني لتلقي اتصاالت  «
المستهلكين والقطاع التجاري من استفسارات أو شكاوى أو مخالفات وذلك عبر الهاتف رقم 80008001، في 

  www.nbt.gov.bh الوقت الذي يمكن فيه للشركات والمؤسسات التسجيل على موقع جهاز الضرائب الخليجية
للتقيد باألنظمة والقوانين ذات الصلة.

تخصيص خط ساخن

زينب العكري

التحكي���م التجاري له مزايا مهمة وعديدة منه���ا الخاص والعام، وضمنها أنه يعتبر من 
أس���رع وس���ائل تس���وية المنازع���ات التجارية، ألن القان���ون يحدد فت���رة زمنية محددة 
إلص���دار الق���رار النهائي النافذ لتس���وية الن���زاع مهما كان حجمه. والس���رعة في الفصل 

بالنزاع يحقق العدالة الناجزة ويرد الحقوق ألصحابها وفق ما يقرره القانون. 
ا ألهميته، وفي هذا دفع كبير لدعم االقتصاد  والبحري���ن تولي التحكي���م اهتماًما خاصًّ
عبر االس���تثمار. فالمس���تثمر، وبصف���ة خاصة األجنبي، يس���تفيد من اللج���وء للتحكيم 
نظ���ًرا ألن���ه يقوم على “إرادة أطراف النزاع”. واس���تناًدا لهذه القاعدة الجوهرية، يجوز 
للمس���تثمر اختي���ار المحك���م الفرد أو الهيئة وذلك اس���تناًدا للخبرة والدراية المباش���رة. 
وبالطب���ع ف���إن االختي���ار غي���ر متوفر في حال���ة المحاك���م القضائية. ويجوز للمس���تثمر 
اختيار القانون الواجب التطبيق وقد يختار قانون بلده لعدم إلمامه بالقانون المحلي، 
وكذل���ك يح���ق له اختيار المحكم أو هيئة التحكيم ذات االختصاص ألنه يثق في هذه 
الهيئات أو المحكم لألسباب التي يراها، بعيًدا عن اإلجراءات والخبرات المحلية التي 
قد ال يعرفها وغير ملم بإمكانياتها، بالرغم من أنها متوفرة وذات مهنية حرفية فائقة. 
إًذا التحكي���م يمن���ح أط���راف الن���زاع الحق ف���ي االتفاق عل���ى اختيار القان���ون الواجب 
تطبيق���ه، وأيًض���ا اختي���ار المحكم، فه���ل هناك أفضل من ه���ذا لمنح الثق���ة واالطمئنان 
للمس���تثمر؟ ال���ذي يأت���ي من م���كان بعيد وهو غير مطل���ع على الوضع المحل���ي بما فيه 

الكفاية.
كذل���ك التحكي���م يمن���ح األط���راف الحق ف���ي اختي���ار اللغة والم���كان في البل���د المعني 
والتوقي���ت الزمن���ي والفصل���ي وغي���ره، لذا تهت���م به البل���دان لتوفيره أرضي���ة قانونية 

صالحة لجذب االستثمارات. 
إن كاف���ة القواني���ن المنظم���ة للتحكي���م التجاري، بش���قيه الف���ردي أو المؤسس���ي، تمنح 
أطراف النزاع الحق األساسي في االتفاق على ما يرونه مناسًبا لهم ولقضيتهم. وهنا 

المحك والحكمة العادلة.

التحكيم التجاري 

د. عبد القادر ورسمه يدعم االستثمار

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@waresamalc.com

تعزيز خبرات الكفاءات الشابة بمختلف القطاعات
الزيان��ي التق��ى منتس��بي برنام��ج “النائ��ب األول لتنمي��ة الك��وادر”

أكد وزير الصناعة والتجارة والس���ياحة زاي���د الزياني أهمية برنامج النائب األول 
لتنمي���ة الك���وادر الوطنية في تطوير ق���درات وإمكانات الش���باب البحريني وصقل 
خبراته���م لإلس���هام بفعالية أكب���ر في مواقع عملهم المختلف���ة وبما يصب في تعزيز 
التنمية الوطنية، مشيدا في هذا الصدد باالهتمام المتواصل الذي يوليه ولي العهد 
نائ���ب القائ���د األعلى النائ���ب األول لرئيس مجل���س الوزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمي���ر س���لمان ب���ن حمد آل خليفة، في االس���تثمار في العنصر البش���ري الذي يعتبر 

األساس في التنمية، وترتكز عليه كافة جهود التنمية والتطوير في البحرين.

وقال الزياني الذي التقى أمس منتسبي 
النائ���ب  برنام���ج  م���ن  الرابع���ة  الدفع���ة 
األول لتنمية الك���وادر الوطنية “إن هذا 
البرنامج وما توفر له من س���بل النجاح 
الحيوي���ة  البرام���ج  م���ن  يع���د  والدع���م 
الت���ي يح���رص موظف���و الحكوم���ة على 
االنخ���راط فيه���ا لم���ا يقدمه م���ن برامج 
ومه���ارات تعينهم عل���ى تعزيز خبراتهم 
قطاع���ات  مختل���ف  ف���ي  وعطائه���م 

األعمال”.

وخ���الل اللقاء تطرق الوزي���ر إلى الدور 
ال���ذي تقوم به ال���وزارة في تعزيز البنية 
للقطاع���ات  والتش���ريعية  التنظيمي���ة 
والس���ياحية،  والصناعي���ة  التجاري���ة 
مشيرا إلى ما تم إنجازه خالل المرحلة 
الماضية من مب���ادرات في إطار تطوير 
الخدم���ات التي تقدمها ال���وزارة لقطاع 
عري���ض ل���ه دور محوري ف���ي االقتصاد 
الوطن���ي، وم���ن بينها نظ���ام التراخيص 
التجارية )س���جالت( و)سجلي( ومبادرة 

تطوي���ر النظ���ام ضم���ن )س���جالت 2.0(، 
إضافة إلى المب���ادرات العديدة الهادفة 
إلى تطوير قطاع المؤسس���ات الصغيرة 
والمتوس���طة م���ن خالل مجل���س تنمية 

والمتوس���طة،  الصغي���رة  المؤسس���ات 
حي���ث ت���م تدش���ين ص���ادرات البحرين 
ف���ي نوفمب���ر 2018، وه���و م���ن أح���دث 

المبادرات في هذا الجانب.

اجتماع الزياني بمنتسبي برنامج “النائب األول لتنمية الكوادر”

المنامة -

المنامة - أيوفي

أصدرت هيئة المحاس���بة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية “أيوفي” 
مس���ودة معي���ار معي���ار الحوكم���ة للمؤسس���ات المالي���ة اإلس���المية رق���م 11 
بش���أن”حوكمة الوقف”. وقد اعتمد المس���ودة مجلس الحوكمة واألخالقيات 

التابع أليوفي، ووافق على إصدارها للحصول على رأي الصناعة.

الوق���ف  مش���روع  أيوف���ي  وب���دأت 
الش���امل لمراجع���ة وتطوي���ر المعايير 
ومعايي���ر  والمحاس���بية  الش���رعية 
الحوكم���ة المتعلقة بالوق���ف بالتعاون 
والمعه���د  المس���تقبل  اس���تثمار  م���ع 
ف���ي  اإلس���المي  للوق���ف  الدول���ي 
منتص���ف ع���ام 2017 حي���ث عق���دت 
العدي���د م���ن اجتماع���ات ف���رق العمل 
لمناقش���ة المنه���ج الع���ام المتب���ع ف���ي 

المعيار، ومحتواه وهيكله.
تقترح مس���ودة المعيار أدلة إرشادية 
تقوم عل���ى المب���ادئ بش���أن الحوكمة 
للوق���ف  والمؤسس���ية  الش���رعية 
والمؤسس���ات القائم���ة عل���ى الوق���ف. 

األساس���ية  المب���ادئ  وتس���تعرض 
األدل���ة  وتبي���ن  الوق���ف  لحوكم���ة 
المب���ادئ  عل���ى  القائم���ة  اإلرش���ادية 

للحوكمة المؤسسية والشرعية. 
م���ن  جمل���ة  عل���ى  ذل���ك  ويش���تمل 
االعتب���ارات المتعلقة بإنش���اء الوقف، 
والمس���ؤوليات والمب���ادئ األساس���ية 
لتحديد الش���روط المرجعي���ة ألجهزة 
الوقف المختلفة، بما في ذلك األجهزة 
المتعلق���ة  واإلرش���ادات  المقترح���ة، 
والسياس���ات  الداخلي���ة،  بالرقاب���ة 
اإلرش���ادية  واألدل���ة  واإلج���راءات، 
بش���أن جوانب الش���فافية واإلفصاح، 

وغير ذلك.

تهدف مسودة المعيار إلى تعزيز القيم األساسية لألوقاف وممارساتها  «
الحوكمية؛ ووضع المبادئ والمفاهيم األساسية لحوكمة الوقف بناًء على 

أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، بما يتالءم مع الطبيعة الخاصة 
للوقف؛ وزيادة ثقة الجمهور وأصحاب المصالح في مؤسسة الوقف.

“أيوفي” تصدر مسودة حوكمة الوقف

أص���در وزير التجارة والصناعة والس���ياحة 
زايد الزياني قراًرا جديًدا بش���أن متطلبات 
التحق���ق م���ن الجوه���ر االقتص���ادي الفعلي 
ألنش���طة التاجر في البحرين، وذلك للتأكد 
من عدم وجود أنش���طة صورية للش���ركات 
بحي���ث يكون هناك موظفي���ن واجتماعات 
ومقار عمل لهذه المؤسسات والتحقق من 

وجود عمل حقيقي يعكس النشاط.
ويه���دف الق���رار إل���ى تعزي���ز متطلب���ات التحقق 
م���ن الجوهر االقتص���ادي الفعلي ف���ي البحرين، 
وتوضيح ه���ذه المتطلبات للتاجر الذي يمارس 
نش���اًطا في المملكة أو م���ن خاللها التعرف على  
أنش���طة التوزيع ومراكز الخدمات، أنشطة مقار 
الشركات الرئيس���ية، أنشطة الشركات القابضة، 
الفكري���ة،  الملكي���ة  أنش���طة  الش���حن،  أنش���طة 
أنش���طة التأجي���ر فيما ع���دا تلك التي يمارس���ها 
المرخص له من قبل مصرف البحرين المركزي.

االلتزام���ات  م���ن  ع���دد  عل���ى  الق���رار  واش���تمل 

م���ن بينه���ا وج���ود اجتماع���ات كافية وق���رارات 
وإس���تراتيجية مبينة في محاضر االجتماعات، 
وأن يكون هنالك  وجود فعلي ألعضاء مجلس 
اإلدارة ف���ي ه���ذه االجتماع���ات، عل���ى أن تكون 
هن���اك س���جالت ت���دون جمي���ع ه���ذه المتطلبات 

ويمكن الرجوع لها في البحرين. 
كما أوض���ح القرار أهمية وج���ود عدد موظفين 
كاٍف ومس���توى كاٍف م���ن النفق���ات التش���غيلية 
وفي حالة إس���ناد ه���ذه اإلعم���ال والنفقات إلى 
ط���رف ثال���ث م���ن م���زودي الخدم���ات يجب أن 

تك���ون هن���اك مع���دات وموظفي���ن وأماكن عمل 
في المملكة، إذ يشترط أن تكون تلك الخدمات 
مقابل ثمن مناس���ب لها. وأوضح القرار أنه على 
المرخ���ص أن يزاول األنش���طة األساس���ية التي 

تعد المصدر الرئيسي لدخل المؤسسة.
وح���ّدد الق���رار األنش���طة األساس���ية الت���ي تع���د 
مص���در رئيس���ي للدخل لعدد 6 أنش���طة تجارية 

وخدماتية.
األنش���طة  ي���زاول  م���ن  جمي���ع  الق���رار  وأل���زم 
معتم���د  خارج���ي  مدق���ق  تعيي���ن  المذك���ورة، 

للقيام بمراجعة حس���اباته وعمليات���ه التجارية، 
والنهائي���ة  المباش���رة  األم  الش���ركة  وتس���مية 
والمال���ك المس���تفيد النهائ���ي باإلضاف���ة إلى بلد 
اإلقامة الضريبية ل���كل منهم، إلى جانب توفير 
اإلحصائيات والمعلومات التي تطلبها الوزارة.

وأوق���ع الق���رار غرام���ات تص���ل إلى ألف���ي دينار 
يومي���ًا للمخالفي���ن  ف���ي ح���ال ع���دم تصحي���ح 
المخالف���ة في غضون 30 يوًما من إنذار الوزارة 
للتاج���ر، وف���رض غرام���ة إداري���ة إجمالية تصل 

إلى 100 ألف دينار.

مناسب وظ��ي��ف��ي  وك����ادر  وم��ك��ات��ب  ن��ف��ق��ات  وج���ود  م��ن  ال��ت��أك��د  تشمل 

متطلبات للتحقق من جوهر أنشطة التجار

علي الفردان

دبي - رويترز

أظه���رت بيان���ات م���ن الهيئ���ة الس���عودية العامة لإلحص���اء أم���س اإلثنين نمو 
اقتصاد المملكة بأسرع وتيرة له منذ 2016 في الربع الثالث من العام مدعوًما 

بتوسع القطاع النفطي، في حين ظل النمو غير النفطي ضعيًفا.

ونم���ا النات���ج المحل���ي اإلجمالي 2.5 
ذل���ك  ينط���وي  س���نة.  قب���ل  عن���ه   %
على تس���ارع مقارنة م���ع الربع الثاني 
أس���رع  وف���ي   ،%  1.6 نم���ا  عندم���ا 
إيق���اع من���ذ الرب���ع األول م���ن 2016 
ال���ذي ش���هد تس���جيل النس���بة ذاتها. 
ف���ي  الس���عودي  االقتص���اد  وتأث���ر 
األعوام األخيرة بتدني أسعار النفط 
الحكومي���ة  التقش���ف  وإج���راءات 
الرامي���ة إل���ى احت���واء عج���ز ضخ���م 
ف���ي الميزاني���ة. وفي الع���ام الماضي، 
انكم���ش للم���رة األول���ى من���ذ األزم���ة 
عش���ر  نح���و  قب���ل  العالمي���ة  المالي���ة 

سنوات.
أن  اإلثني���ن  أم���س  بيان���ات  وتنب���ئ 
التعاف���ي من ذل���ك الوضع ما زال في 
مراحل���ه األول���ى. فق���د تس���ارع نم���و 
بدرج���ة  اإلجمال���ي  المحل���ي  النات���ج 
كبي���رة بفض���ل ارتف���اع إنت���اج النفط؛ 
وتوس���ع القطاع النفطي 3.7 % عنه 
قبل س���نة ف���ي الربع الثال���ث بعد 1.3 

% في الربع الثاني.
في المقاب���ل، تباطأ النمو في القطاع 
غي���ر النفطي، المهم لخل���ق الوظائف 
ولجه���ود الس���عودية لتنوي���ع م���وارد 

اقتصادها، إلى 2.1 % من 2.4 %.

ا لالقتصاد غير  « ويتوقع المسؤولون السعوديون تسارًعا تدريجيًّ
النفطي العام 2019. وزاد اإلقراض المصرفي إلى القطاع الخاص 

2.3 % عنه قبل عام في نوفمبر وهو أسرع نمو له منذ 2016.

2.5 % نمو الناتج اإلجمالي السعودي

 إلزام 
6 أنشطة تجارية 

بتعيين مدقق 
خارجي

 زايد الزياني
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أّسس���ت الرئيس���ة الس���ابقة لجمعي���ة س���يدات األعم���ال البحريني���ة، فري���ال ن���اس، التي 
استقالت من مجلس إدارة الجمعية بعد فترة وجيزة من فوزها في انتخابات الجمعية 
الت���ي أجري���ت في يونيو الماضي وحصلت فيه على أح���د أعلى األصوات، تكتالً جديًدا. 
والكيان الجديد الذي وافقت وزارة العمل والش���ئون االجتماعية على تسجيله سيحمل 
اس���م “المؤسس���ة البحريني���ة لس���يدات األعم���ال”، ليكون اس���ًما مقارًبا لجمعية س���يدات 

األعمال البحرينية التي تأسست في العام 2000.

وتم تأس���يس التكتل الجدي���د طبًقا ألحكام 
االجتماعي���ة  واألندي���ة  الجمعي���ات  قان���ون 
والثقافي���ة والهيئ���ات الخاص���ة العاملة في 
والمؤسس���ات  والرياض���ة  الش���باب  مج���ال 

الخاصة.

دمج المرأة في سوق العمل

للمؤسس���ة  المعلن���ة  األه���داف  وتمثل���ت 
الجديدة بالعمل على دمج المرأة في سوق 
العم���ل الخاص والعام في البحرين، والعمل 
عل���ى خل���ق قاع���دة تقوي���ة للتش���بيك بي���ن 

س���يدات األعم���ال البحريني���ات، مما يس���هم 
في دفع عجل���ة التقدم االقتصادي للمملكة، 
والمس���اهمة ف���ي تحقي���ق رؤي���ة البحري���ن 
االقتصادي���ة 2030، إلى جانب اس���تحداث 
مرك���ز حاضن���ات تجاري���ة خاص���ة برائدات 
وس���يدات األعم���ال المحترف���ات والمهنيات 
المبتدئات وصاحبات األفكار، والذي بدوره 
س���يدعمهن لالنخ���راط ف���ي عال���م األعمال، 
إل���ى جانب تقدي���م الدعم الفن���ي للقطاعات 
المتخصص���ة لرائ���دات وس���يدات األعم���ال، 
والعم���ل عل���ى تطوي���ر أعماله���ن ع���ن طريق 

الدورات التدريبية والفعاليات المتخصصة 
في هذا المجال.

مجلس األمناء لـ 3 سنوات

عش���رة  م���ن  األمن���اء  مجل���س  وس���يتكون 
أعض���اء يت���م تعيينه���ن لمدة ثالث س���نوات 
قابل���ة للتجدي���د، عل���ى أن���ه ال يج���وز الجمع 
المؤسس���ة،  أمن���اء  مجل���س  بي���ن عضوي���ة 
وعضوي���ة مجل���س أمن���اء مؤسس���ة أخ���رى 
تعمل في نش���اط مماث���ل إال بموافقة خطية 
م���ن المؤسس���ين ووزارة العم���ل والش���ئون 
االجتماعي���ة، بحس���ب م���ا جاء ف���ي النظام 

التأسيسي.
ورأت عض���وة ف���ي مجل���س إدارة س���يدات 
تأس���يس  ب���اب  أن  البحريني���ة  األعم���ال 
الجمعيات مفتوح وسط المنافسة الشريفة، 
وم���ن حق م���ن يمتلك أية أف���كار جديدة أن 
يق���وم بتطبيقها وفق ما يراه مع فريق عمل 

لتحقيق هذه الرؤى. واستشهدت بأن هناك 
مؤسس���ات مش���ابهة لدور الجمعي���ة ظهرت 
في الس���نوات الماضية مثل نادي صاحبات 
األعمال والذي أسس���ته عضو مجلس إدارة 
س���ابق ف���ي الجمعي���ة، مش���يرة إل���ى أن هذا 
ه���و التص���ور الذي يمك���ن الخ���روج منه من 
وراء تأسيس هذه الجمعية وليست قضية 

الخالفات.

انشقاق يقود لتأسيس تكتل جديد لـ “سيدات األعمال”
استقالتها ع��ق��ب  ال��ول��ي��د  ال��ك��ي��ان  ت��ن��ش��ئ  ن���اس  ف��ري��ال  ال��س��اب��ق��ة  ال��رئ��ي��س��ة 

فريال ناس

المنامة - بورصة البحرين

أقف���ل مؤش���ر البحري���ن الع���ام يوم أم���س اإلثنين عن���د مس���توى 1,337.26 بارتفاع 
وق���دره 4.87 نقط���ة مقارن���ة بإقفال���ه ي���وم األحد، في حي���ن أقفل مؤش���ر البحرين 
اإلسالمي عند مستوى 823.10 بارتفاع وقدره 6.13 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

وتداول المس���تثمرون ف���ي بورصة 
البحرين 15.77 مليون س���هم بقيمة 
إجمالي���ة قدرها 2.21 مليون دي�ن�ار، 
ت�م تنفيذها م���ن خالل 199 صفقة، 
حي���ث ركز المس���تثمرون تعامالتهم 
على أس���هم  قطاع البنوك التجارية، 
والتي بلغت قي�مة أسهمه المتداولة 
2.02 ملي���ون  دين���ار، أي م���ا نس���بته 
اإلجمالي���ة  القيم���ة  م���ن   %  91.35
 14.87 قدره���ا  وبكمي���ة  للت���داول 
مليون س���هم، تم تنفيذها من خالل 

156 صفقة.
وج���اء مصرف الس���الم ف���ي ال�مرك�ز 
أس���همه  قي�م���ة  ب�لغ���ت  إذ  األول، 
ال�متداولة 1.04 مليون دينار، أي ما 
نس���بته 47.10 % من إجمالي قيمة 
األس���هم المتداول����ة وبكمي���ة قدرها 
10.53 مليون سهم، تم تنفيذها من 

خالل 84 صفقة.

للبن���ك  ف���كان  الثان���ي،  المرك���ز  أم���ا 
قدره���ا  بقي�م���ة  المتح���د  األهل���ي 
836.82 أل���ف دي�ن����ار، أي ما نس���بته  
37.78 % من إجمالي قيمة األسهم 
 3.28 قدره���ا  وبكمي���ة  المتداول���ة 
مليون س���هم، تم تنفيذها من خالل 

48 صفقة.
الخليج���ي  المص���رف  ج���اء  ث����م 
التجاري بقي�م���ة قدره�ا 69.80 ألف 
دي�ن����ار، أي م���ا نس���بته 3.15 % م���ن 
إجمال���ي قيم���ة األس���هم المتداول���ة 
وبكمي���ة قدرها 867.04 ألف س���هم، 

ت�م تنفيذها من خالل 14 صفقة.
وت���م ي����وم أمس ت���داول أس���هم 12 
 6 أس���هم  أس���عار  ارتفع���ت  ش���ركة، 
ش���ركات، في حين انخفضت أسعار 
واح���دة، وحافظ���ت  ش���ركة  أس���هم 
بقية الشركات على أسعار إق�فاالتها 

السابقة.

“البورصة” تقفل على ارتفاع 4.9 نقطة

سترة - جيبك

أع���رب رئيس ش���ركة الخليج لصناع���ة البتروكيماويات “جيب���ك” عبدالرحمن جواهري، 
عن سروره البالغ بالنتائج المبشّرة التي حققتها الشركة في مجال السالمة المهنية، إذ 
تمكن���ت من تحقي���ق ما يقارب 8353 يوم عمل دون وق���وع أي حوادث مضيعه للوقت، 
أي م���ا يع���ادل اكثر من 30 مليون س���اعة، كم���ا تّم خالل الع���ام 2018 تنفيذ أكبر صيانة 
دوري���ة ش���املة من حيث عدد العاملين والمقاولين وع���دد األعمال، األمر الذي ُيعد في 

واقع األمر إنجاًزا يبعث على الفخر.

نجح���ت  الش���ركة  أن  جواه���ري  وكش���ف 
كعادتها في تسجيل أرقام قياسية جديدة 
ف���ي عملي���ات التصدي���ر، حيث ص���ّدرت ما 
مجموع���ه 1.13 ملي���ون ط���ن م���ن األمونيا 
واليوري���ا والميثانول بزي���ادة وقدرها 1 % 
أعلى مما كان مخططًا له في العام 2018.

وأوضح أنه قد تم بيع ما مجموعه 49325 
طنا متريا من مادة األمونيا، و409671 طنا 
متريا من مادة الميثانول و668507 أطنان 
متري���ة م���ن س���ماد اليوري���ا، إذ ت���م تحميل 
جمي���ع هذه الصادرات إلى وجهتها النهائية 
على متن 59 س���فينة، إضافة إلى 786 طنا 

متري���ا م���ن اليوري���ا المعبأة ف���ي أكياس تم 
تخصيصه���ا للس���وق المحل���ي به���دف دع���م 
القط���اع الزراع���ي بالبحرين. واس���تحوذت 
البرازي���ل عل���ى أكب���ر حص���ة م���ن إجمال���ي 
ص���ادرات الش���ركة وذلك بنس���بة 18 %، إذ 
يمثل هذا السوق أهمية استراتيجية كبرى 
بالنس���بة لجمي���ع المنتجين، يليه���ا بعد ذلك 
كال من الهند والصين بنسبة 17 % وتليهم 

تايوان بنسبة 14 %.
عق���د مجلس إدارة ش���ركة الخليج لصناعة 
البتروكيماوي���ات “جيبك” االجتم���اع الرابع 
والتس���عون بع���د المئ���ة، ي���وم الخميس 27 

ديسمبر 2018 برئاسة أحمد الشريان.
المجل���س،  بأعض���اء  الش���ريان  ورّح���ب 
خ���الل  جهوده���م  كاف���ة  عل���ى  وش���كرهم 
الع���ام 2018 مق���دًرا له���م تقديمه���م جمي���ع 
أش���كال الدعم للشركة ومس���اندة تطلعاتها 
المس���تقبلية، وتذلي���ل العقب���ات كاف���ة التي 
قد تعت���رض مس���يرتها التنموي���ة الناجحة. 

واس���تعرض أعضاء المجلس أبرز األنشطة 
الت���ي ش���هدتها الش���ركة من���ذ آخ���ر اجتماع 
لمجل���س اإلدارة بم���ا ف���ي ذل���ك اإلنج���ازات 
الت���ي تحقق���ت خ���الل تل���ك الفت���رة. وثّمن 
المجل���س عالًيا الجوائ���ز المحلية والعالمية 

التي نالتها الشركة.

اجتماع مجلس إدارة “جيبك”

2018 ال����ع����ام  ف����ي  ل����ه  م��خ��ط��ًط��ا  ك�����ان  ع���م���ا   %  1.0 ب����زي����ادة 

صادر “جيبك” من األمونيا واليوريا والميثانول

أظهرت أحدث بيانات نش���رت على موقع مجلس 
المناقص���ات والمزاي���دات، فت���ح 4 مناقص���ات ل� 4 
جه���ات حكومية أم���س في آخر جلس���ة في العام 
2018، بإجمال���ي 24 عط���اًء، وبل���غ مجم���وع أق���ل 
العطاءات المقدم���ة 949.45 ألف دينار، في حين 

تم تعليق 4 عطاءات ل� 3 جهات.
وفت���ح المجل���س ف���ي مناقص���ة ل���وزارة األش���غال 
وش���ؤون البلديات والتخطيط العمراني )ش���ؤون 
البلدي���ات( لبناء م���أوى الحيوانات الس���ائبة تقدم 
إليه���ا 5 عط���اءات، عل���ق أحده���ا وأق���ل عط���اء ب���� 

417.3 أل���ف دين���ار. ويحتوي المش���روع على عدد 
م���ن المرافق منها عيادة بيطري���ة ومكاتب إدارية 
أخ���رى،  عام���ة  ومراف���ق  للحيوان���ات  وأقف���اص 
وسيقوم المأوى باستقبال الحيوانات من مختلف 

مناطق البحرين.
كم���ا فت���ح المجل���س مناقصة ل���� “تمكي���ن” لتطوير 
السياس���ات واإلج���راءات لقس���م االس���تثمار ف���ي 
“تمكي���ن” تق���دم  إليه���ا 6 عط���اءات عل���ق اثن���ان 
منه���ا وأق���ل عط���اء ب���� 32.5 أل���ف دين���ار. ويهدف 
صن���دوق العم���ل “تمكين” إلى استكش���اف الفرص 

إلح���داث تغيي���ر إيجاب���ي ف���ي البحرين، ويش���مل 
ذل���ك إطالق حل���ول اس���تثمارية والتي س���تنفذها 
ال���ذراع االس���تثمارية المط���ورة حديًث���ا. ويس���عى 
الصن���دوق للحص���ول عل���ى ع���روض م���ن مقدمي 
العروض لتطوير مجموعة ش���املة من السياسات 
االس���تثمارية؛  لذراع���ه  الداخلي���ة  واإلج���راءات 
قس���م تم تطويره مؤخًرا ويقوم بتنفيذ األنش���طة 

االستثمارية للصندوق.
وكذل���ك فت���ح المجل���س مناقص���ة ل���وزارة التربية 
والتعليم لتوفير أجهزة تفاعلية لعرض الوس���ائط 

المتع���ددة م���ع التركيب  للم���دارس والمواقع التي 
تحدده���ا ال���وزارة وف���ي المواعي���د المح���ددة، مع 
للمواصف���ات  ومطابقته���ا  االش���تراطات  مراع���اة 
الفني���ة المطلوب���ة ف���ي المناقص���ة، تق���دم إليه���ا 8 

عطاءات أقلها بنحو 326.2 ألف دينار.
وأيًض���ا فت���ح المجل���س مناقص���ة لهيئ���ة البحرين 
للثقاف���ة واآلث���ار الس���تبدال 5 أجه���زة تبري���د  في 
المبان���ي التابعة لمتح���ف البحري���ن الوطني تقدم 
إليها 5 عطاءات علق أحدها وأقل عطاء ب� 173.5 

ألف دينار.

417.3 ألف دينار لمأوى الحيوانات السائبة
أمل الحامد

علي الفردان

1.13
طن ملي��ون 
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ق���ررت الحكوم���ة األردنية أم���س تخفيض أس���عار المحروقات النفطية بنس���ب 
متفاوتة، ابتداًء من اليوم الثالثاء.

وقالت لجنة تس���عير المش���تقات النفطية األردنية في بيان صحافي إنه تم تخفيض أس���عار 
البنزين “90” من 750 فلسا )1.05 دوالر( للتر إلى 695 فلسا )0.98 دوالر(.

كما أعلنت اللجنة خفض أسعار بنزين “95”من 965 فلسا )1.36 دوالر( للتر إلى 905 فلوس 
)1.27 دوالر( وتخفيض أس���عار مادتي الديزل والجاز من 605 فلوس )0.85 دوالر( للتر إلى 

560 فلًسا )0.78 دوالر(.
كما قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن األردنية في بيان صحافي، تخفيض أس���عار 
الكهرب���اء بمقدار 6 فلس���ات لكل كيل���و / واط؛ نتيجة انخفاض كلفة الوقود المس���تخدم في 

توليد الكهرباء.

األردن يخفض أسعار الوقود والكهرباء تهافت بريطاني للحصول على الجواز األيرلندي
2018 ال��م��ت��ح��دة  ال��م��م��ل��ك��ة  ف���ي  ط��ل��ب  أل���ف   200 ت��س��ج��ي��ل 

ارتفع���ت طلب���ات الحصول عل���ى جواز الس���فر اإليرلندي م���ن بريطانيا بنس���بة 22 
% في العام 2018 مقارنة بالعام الس���ابق بس���بب بريكس���ت، بحس���ب أرقام وزارة 

الخارجية األيرلندية.

وُس���جل ف���ي الع���ام 2018 قراب���ة 200 أل���ف 
طلب في جميع أنح���اء المملكة المتحدة بما 

في ذلك أيرلندا الشمالية.
وقال���ت الوزارة ف���ي بيان إن “ع���دد الطلبات 
م���ن إيرلن���دا الش���مالية والمملك���ة المتح���دة 
يس���تمر ف���ي االرتف���اع من���ذ التصوي���ت على 

بريكست في يونيو 2016”.
وه���ذا العام، تلقى الجه���از األيرلندي المكلف 
ج���وازات الس���فر 84855 طلب���ا م���ن أيرلن���دا 
الشمالية و98544 طلبا من المملكة المتحدة، 
أي تم تسجيل “ارتفاع على التوالي بنسبة 2 

% و22 % مقارنة بأرقام العام 2017”.
وكان العام 2018 قياس���يا بالنس���بة إلى دبلن 
التي أصدرت في المجمل أكثر من 822 ألف 

جواز سفر.
واعتبر الس���يناتور نيال اودونغايل أن زيادة 
عدد الطلبات تبرر فتح مكتب جوازات سفر 

في أيرلندا الشمالية.
وصّرح في بيان أن “في الوقت الذي تتفاقم 
فيه فوضى بريكست، يطالب أشخاص أكثر 
فأكث���ر بحّقهم في الحصول على جواز س���فر 
أيرلندي والجنس���ية األوروبية. من المهّم أن 

تحصل هذه العملية من دون مشكالت”.
من المفترض أن تخرج بريطانيا من االتحاد 
األوروب���ي في 29 م���ارس 2019. وُيتوقع أن 

يق���رر البرلم���ان البريطاني ف���ي يناير الجاري 
بش���أن اتفاق االنس���حاب ال���ذي توصلت إليه 

حكومة تيريزا ماي مع بروكسل.

لندن - أ ف ب

باب تأسيس 
الجمعيات مفتوح 
وسط المنافسة 

الشريفة
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القيد: 86905-1  -  تاريخ: 23/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2018 -181202 ( لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

القيد: 32089  -  تاريخ: 31/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )--- ( لسنة 2018
بشأن تحويل شركة مساهمة بحرينية مقفلة إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليها الس���يد ع���ارف احمد نزير عامر خان المالك ل� إنيغما س���تار 
الترويج )مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموجب القي���د رقم 1-86905  
يطل���ب تحوي���ل المؤسس���ة الفردي���ة المملوكة ل���ه إلى ش���ركة تضامن 
برأس���مال وقدره 1٫000 االف دينار بحريني لتصبح الش���ركة مملوكة 

من السادة التالية اسمائهم:
1. عارف أحمد نزير عامر خان

BILAL AHMED KHAN .2

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليها الس���ادة مؤسسوا شركة صادق ديواني التجارية ش.م.ب 
مقفل���ة المس���جلة بموجب القيد رقم 32089  طالبين تحويل الش���كل 
القانوني للشركة المذكورة إلى شركة ذات مسؤلية محدودة برأسمال 

وقدره 1٫000٫000 )مليون( دينار بين كل من:
1. شايستا محمد صادق خليل دواني

2. سمير محمد صادق خليل دواني
3. محمد صادق خليل دواني

4. اسكندر محمد صادق خليل دواني

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )9999( لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة اي. ان. اي المحدودة ذ.م.م

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ادريكو المحدودة ذ.م.م

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة بوتاركو المحدودة ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )177922( لسنة

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة الونسو دريم المحدودة ذ.م.م

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة االحسان لمقاوالت التنظيفات العامة ذ.م.م

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ك. ك. هوم المحدودة ذ.م.م

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

/ علي عبدهللا علي ابراهيم سلمان باعتباره المصفي القانوني لشركة شركة اي. ان. 

اي المحدودة ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ؤلية محدودة بموجب القيد رقم 

102755، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من 

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

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

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

/ عل���ي عب���دهللا عل���ي ابراهيم س���لمان باعتب���اره المصف���ي القانوني لش���ركة ادريكو 

المح���دودة ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ؤلية مح���دودة بموج���ب القيد رقم 

104167، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من 

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

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

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

السيد / علي عبدهللا علي ابراهيم سلمان باعتباره المصفي القانوني لشركة شركة 

بوتاركو المحدودة ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مسؤلية محدودة بموجب القيد 

رق���م 1-102378، طالب���ا إش���هار انته���اء أعم���ال تصفية الش���ركة تصفي���ة اختيارية 

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

بالمرسوم 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 / عل���ي عب���دهللا عل���ي ابراهيم س���لمان باعتب���اره المصف���ي القانوني لش���ركة 

الونس���و دريم المحدودة ذ.م.م، المس���جلة كشركة ذات مس���ؤلية محدودة بموجب 

القيد رقم 104215-1، 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.

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

الس���يدة / ماري���ة عبدالعزيز يوس���ف بوع���اي باعتباره���ا المصفي القانوني لش���ركة 

االحس���ان لمق���اوالت التنظيف���ات العام���ة ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ؤلية 

مح���دودة بموجب القيد رقم 110929، 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 

/ علي���اء عب���دهللا عل���ي ابراهيم س���لمان باعتباره���ا المصفي القانوني لش���ركة ك. ك. 

هوم المحدودة ذ.م.م، المس���جلة كشركة ذات مسؤلية محدودة بموجب القيد رقم 

102355، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من 

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

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 1-27434 - التاريخ: 11/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة احمد عطية احمد الحايكي

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 

إليه���ا الس���ادة اصح���اب لش���ركة احم���د عطية احم���د الحايكي المس���جلة 

بموج���ب القي���د رق���م 27434، طالبي���ن تغيير االس���م التج���اري من احمد 

عطية احمد الحايكي إلى احمد عطية للحلويات ذ.م.م

فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراض���ه إل���ى اإلدارة المذكورة 

خال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

التاريخ: 27/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2018 -184749 ( لسنة 2018

تقدم إلى إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة الس���ادة ش���ركة 
تايل���وس لوس���اطة تأمين الس���يارات ذ.م.م بطلب تغيير االس���م التج���اري للفرع 

االول
من: شركة تايلوس لوساطة تأمين السيارات ذ.م.م

TYLOS INSURANCE CO W.L.L
الى: تاور غيت للخدمات التأمينية ذ.م.م

TOWERGATE INSURANCE SERVICES W.L.L
فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خال مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان
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روسيا تعتقل أميركيا 
بتهمة التجسس

أعلن جهاز األمن الفدرالي الروسي، أمس 
اإلثنين، اعتقال مواطن أميركي في موسكو 
بتهمة التجسس. وذكر مركز العالقات العامة 

التابع للجهاز، في بيان نقلته وسائل إعالم 
روسية أنه “في 28 ديسمبر الجاري، اعتقل 

ضباط األمن الفدرالي المواطن األميركي بول 
ويالن أثناء عملية تجسس في موسكو”.

وأضاف أن تحقيقا يجري في هذا الشأن، دون 
الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، 
تقتضي تهمة التجسس حكما بالسجن لمدة 

تتراوح بين 10 و20 عاما. واعتقلت السلطات 
الروسية مواطنا نرويجيا بناء على اتهامات 
مماثلة مطلع ديسمبر الجاري، وحدد القضاء 

فبراير 2019 موعدا للنظر في القضية.

مسيرات باتجاه القصر الرئاسي والشرطة تطلق الغاز على المحتجين

“تظاهرات الخبز” تطالب البشير بالتنحي

طال���ب متظاه���رون ف���ي مس���يرات احتجاجي���ة جديدة أم���س بالخرطوم الرئيس عم���ر البش���ير “بالتنحي من منصب���ه”، وذلك بعد الزي���ادات التي فرضها على أس���عار 
الخبز والوقود وتنديدا بظروفهم المعيش���ية الصعبة. وبينما تدخل هذه المظاهرات أس���بوعها الثاني، لم تقترح الحكومة أي حل يرضي الجميع وينهي الصراعات 

واالحتجاجات.

ول���م يمن���ع اس���تخدام العن���ف م���ن قبل 
قوات األم���ن واالعتق���االت التي طالت 
العديد من زعماء المعارضة المحتجين 
من تنظيم مسيرة جديدة في العاصمة 
الخرط���وم لمطالب���ة الرئي���س ب�التنحي، 
الش���غب  مكافح���ة  ق���وات  جع���ل  م���ا 
تنتش���ر مجددا في الس���احات الرئيس���ة 
للخرط���وم وعل���ى الط���رق المؤدية إلى 

مقر الرئاسة.
“س���لمية  ش���عارات  المتظاه���رون  وردد 
إس���قاط  يري���د  ”الش���عب  و  س���لمية” 
النظ���ام”، بينم���ا تواف���دوا إل���ى الس���وق 
العرب���ي بينم���ا حاصرتهم ق���وات األمن 
للدم���وع.  المس���يلة  الغ���ازات  بإط���الق 
ووقف بعض أفراد األمن فوق أس���طح 
وتمرك���زت  العاصم���ة  بوس���ط  المبان���ي 
مركبات مدرعة مزودة بمدافع رشاشة 

على طول الشوارع الرئيسة.

وكانت هيئة تجم���ع االتحادات المهنية 
المس���تقلة، دعت الشعب السوداني إلى 
تنظيم مس���يرة إلى القصر الرئاسي في 
الخرطوم للمطالبة بتنحي الرئيس عمر 

البشير.
وتع���د ه���ذه ه���ي ثان���ي دع���وة لتنظيم 
المهنيي���ن  تجم���ع  يطلقه���ا  المس���يرة 
الس���ودانيين الذي يتمت���ع بدعم أحزاب 
ف���إن  البي���ان،  وبحس���ب  المعارض���ة. 
الدعوة إلى التجمع ستكون في ميدان 
“القندول” في قلب العاصمة الخرطوم 

بهدف االتجاه نحو القصر الرئاسي.
وحثت االتح���ادات المهنية المحتجين 
عل���ى المك���وث في الش���وارع ومواصلة 
الس���كان  دع���ت  كم���ا  التظاه���رات، 
تنظي���م  إل���ى  الخرط���وم  خ���ارج  م���ن 

احتجاجات في الشوارع.
فأكث���ر من 10 أي���ام واالحتجاجات في 

السودان ال تتوقف وإن تباينت وتيرتها 
بي���ن يوم وآخر أو مدى انتش���ارها على 

مستوى المناطق.
مدين���ة األبي���ض غربي الس���ودان وبعد 
انط���الق  ع���ن  فيه���ا  المهنيي���ن  إع���الن 
“موك���ب  مس���مى  تح���ت  تظاه���رات 
الرحي���ل”، ح���اول المحتج���ون الوصول 
إل���ى ميدان ح���دد كنقط���ة تجم���ع، لكن 
بالتمت���رس  س���بقتهم  األمني���ة  الق���وات 
بس���احته ومحاص���رة مداخل���ه بحج���ة 
أن المي���دان معد مس���بًقا لحفل تخريج 
لق���وات أمني���ة. واس���تخدمت الش���رطة 
الغ���از المس���يل للدم���وع واله���راوات مع 
حملة اعتقاالت واس���عة بحس���ب لجنة 
األطباء. وفي العاصم���ة الخرطوم، بدا 
الحض���ور األمني كثيًفا تحفيًزا للموكب 
الثان���ي لتجم���ع المهنيي���ن، فيم���ا أعل���ن 
تحالف المحامين الديمقراطي الموازي 

للجسم الرس���مي عن إضراب شامل مع 
تأكيد مشاركتهم في الموكب. مشاركة 
عدته���ا نقاب���ة المحامين دع���وة هالمية 
من جس���م ال يملك رصيًدا. ويأتي ذلك 
فيم���ا ح���ذر الرئي���س عم���ر البش���ير م���ن 
التهاون بأمن وس���المة المواطنين عند 
التعاط���ي م���ع االحتجاج���ات. الرئي���س 
البش���ير طلب كذلك من قوات الشرطة 
ع���دم اس���تخدام الق���وة المفرط���ة ف���ي 
التعاطي مع االحتجاجات، فيما أعلنت 
قي���ادات الش���رطة التفافها ومس���اندتها 

له.

ودفع ارتفاع األسعار ونقص السلع  «
األساسية وأزمة السيولة النقدية 
المحتجين للخروج إلى الشوارع 

في أنحاء السودان لالحتجاج على 
الرئيس عمر البشير الذي تولى 

السلطة في انقالب عسكري دعمه 
اإلسالميون العام 1989.

الخرطوم ـ وكاالت

موسكو ـ وكاالت

جانب من االحتجاجات

كييف ـ أ ف برام اهلل ـ وكاالتبيروت ـ وكاالت

أعلن���ت وزارة الخارجي���ة اللبناني���ة، أنه���ا تقدم���ت بش���كوى أمام مجل���س األمن 
الدول���ي بش���أن الخروق���ات اإلس���رائيلية الخطي���رة، الت���ي ته���دد االس���تقرار في 

المنطقة، وتشكل خرقا سافرا للقرار 1701.

وذك���ر بي���ان ص���ادر ع���ن ال���وزارة أن وزي���ر 
الخارجية جبران باسيل، أعطى التعليمات 
إل���ى قنصلي���ة لبن���ان العامة ف���ي مونتريال، 
إلي���داع المنظم���ة الدولية للطي���ران المدني 
ش���كوى، ت���م إعداده���ا بالتع���اون م���ع وزارة 
الت���ي  إس���رائيل،  ممارس���ات  ض���د  الع���دل، 
شكلت خطرا على حركة الطائرات المدنية، 

وكادت تتسبب بكارثة بشرية كبيرة.
وبحسب البيان فإن “الوزارة تقوم بكل ما 
يلزم لردع إسرائيل عن خروقاتها الفاضحة 

للخطر،  اللبنانيين  حياة  وتعريضها 
يخيف  أن  ي��ج��ب  ال  ال�����ذي  األم�����ر 
من  وال���زوار،  والسياح  المواطنين 
ل��دى  ع��ل��ى حياتهم  أم��ن��ي��ة  أخ��ط��ار 
ل��ب��ن��ان”. وج��اء  توجههم م��ن وإل���ى 

موقف بيروت، بعد بيان سابق 

الغارات  اللبناني دان فيه  لوزير الخارجية 
ال��ج��وي��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة، ال��ت��ي اس��ت��ه��دف��ت 
اللبنانية أخيرا، والتي  سوريا من األجواء 

عرضت سالمة الطيران المدني للخطر.

ووفقا للبيان فإن المقاتالت  «
اإلسرائيلية حلقت بشكل مخالف 
للقواعد الدولية المعمول بها، في 

الوقت الذي كانت تقوم فيه، طائرات 
مدنية بالهبوط واإلقالع من المطار، 

مما وضع هذه الطائرات في دائرة 
الخطر نتيجة تبادل إطالق الصواريخ 
بين المقاتالت المعادية والدفاعات 

الجوية السورية، إضافة إلى 
تعرض أنظمة األقمار الصناعية 

اللبنانية، التي تستخدمها الطائرات 
المدنية إلى التشويش.

أك���د الرئي���س الفلس���طيني محم���ود عب���اس ف���ي كلم���ة بمناس���بة الذك���رى ال� 54 
لتأس���يس حركة “فتح”، أمس االثنين، أنه لن ُيس���مح للرئيس األميركي دونالد 

ترامب أن يبيع القدس إلسرائيل.

“الق���دس  عب���اس  الرئي���س  وأض���اف 
ليس���ت للبي���ع، ولن نقبل أب���دا بالتخلي 
ع���ن ذرة ت���راب منها”، مش���ددا على أن 
القدس ستبقى العاصمة األبدية لدولة 

فلسطين.
وأف���اد بأن “كل من يتحدث عن صفقة 

القرن سترد عليه بصفعة العصر”.
وأردف قائ���ال “ل���ن نبي���ع قدس���نا ونبيع 
مس���رى الرس���ول، ولن نقبل بأي ش���كل 
من أش���كال صفق���ة العص���ر المرفوضة 

من الكل الفلسطيني”.
إل���ى ذلك، أعلن���ت “فتح” امس أن 
حركة “حم���اس” اعتقل���ت المئات 

من عناصرها في قطاع غزة.
واتهم المتحدث باس���م “فتح” 

عاطف أبو سيف، في بيان، 

األجه���زة األمني���ة التابع���ة ل���� ”حماس” 
باعتق���ال أكث���ر م���ن 500 ش���خص م���ن 
عناص���ر وق���ادة فت���ح ف���ي غزة مس���اء 
ج���اء  ذل���ك  أن  عل���ى  األح���د، مش���ددا 
بس���بب إصرارهم على أحي���اء الذكرى 

ال�54 النطالقة الحركة.

وحملت فتح “حماس” المسؤولية عن  «
تنفيذ “عمليات اختطاف ومداهمات 

للبيوت وتفتيشها واستدعاءات”، 
مشيرة إلى أن المحتجزين “عوملوا 

بشكل قاس وعذبوا”. وقال 
أبو سيف “االعتقاالت طالت 
جميع األطر التنظيمية كما 

تمت مصادرة المواد اإلعالمية 
والدعائية الخاصة بإحياء 

الذكرى”.

ب���دأت الحمل���ة االنتخابي���ة أمس االثنين الس���تحقاق رئاس���ي مهم ف���ي أوكرانيا 
يواج���ه فيه الرئيس بترو بوروش���نكو معركة صعبة للفوز بوالية جديدة وس���ط 

خيبة أمل الناخبين من الفساد وبطء وتيرة اإلصالح.

وتظه���ر اس���تطالعات ال���رأي تق���دم رئيس���ة 
المنص���ب  تول���ت  الت���ي  الس���ابقة  ال���وزراء 
لواليتين يوليا تيموش���نكو على بوروشنكو 
ال���ذي تخ���وض حكومت���ه نزاع���ا دامي���ا م���ع 
المتمردي���ن المدعومي���ن م���ن موس���كو ف���ي 
ش���رق الب���الد. ويج���ري التصوي���ت ف���ي 31 
م���ارس بينم���ا تنظم الجول���ة الثاني���ة بعد 3 
أس���ابيع في حال لم يحصل أي مرشح على 
أكثر من 50 %. وفاز بوروش���نكو )53 عاما( 

في انتخابات مايو 2014 بعد انتفاضة 
فيكت���ور  بنظ���ام  أطاح���ت  ش���عبية 
يانوكوفيتش الذي دعمته موسكو. 
وتعهد بوروشنكو تقاربا بين الدولة 

السوفياتية سابقا والتي تعد 
45 مليون نس���مة والغرب 

فيما سعى لتطبيق إصالحات طموحة. لكن 
منتقديه يش���يرون إلى تراجع االقتصاد في 
عهده وتفشي الفساد وعدم بذل بوروشنكو 
جهودا كافية للجم النخبة الثرية الحاكمة.

وأظهر استطالع نشر هذا األسبوع  «
أن 16.1 % من الناخبين المحتملين 

يعتزمون التصويت لصالح تيموشنكو 
مقابل 13.8 % لبوروشنكو. وبعد 

انتفاضة العام 2014، ضمت موسكو 
شبه جزيرة القرم ودعمت االنفصاليين 

في شرق أوكرانيا، في نزاع أسفر 
عن مقتل 10 آالف شخص. وشكلت 

الحرب عبئا ثقيال على اقتصاد 
البالد وأجبر بوروشنكو على 

االعتماد على مساعدات 
الغرب.

بدء حملة االنتخابات الرئاسية في أوكرانياعباس: لن نسمح لترامب ببيع القدسلبنان يشكو إسرائيل في مجلس األمن
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الكويت ـ سكاي نيوز

دمشق ـ رويترز

أف���ادت وس���ائل إع���الم محلية، أم���س االثنين، بأن الكويت تس���لمت أخي���را “العقل 
المدب���ر” لقضية الش���هادات المزورة بعد هروبه إلى مصر ث���م إلى تركيا عقب إثارة 

القضية إعالميا، ومن ثم توجه إلى اإلمارات، في محاولة إلبعاد األنظار عنه.

 ونقل���ت صحيف���ة “القب���س” الكويتية 
الس���لطات  أن  مقرب���ة  مص���ادر  ع���ن 
نظيرته���ا  أبلغ���ت  اإلماراتي���ة  األمني���ة 
أراضيه���ا،  عل���ى  بوج���وده  الكويتي���ة 
وذل���ك عق���ب تعمي���م اس���مه م���ن قبل 
“اإلنترب���ول”، وم���ن ث���م ت���م تس���ليمه، 

وإحالته إلى التحقيق.

ووفق���ا للمص���ادر، فقد اعت���رف المتهم 
ش���خًصا  ب���أن  مع���ه  التحقي���ق  خ���الل 
مصرًي���ا يعم���ل ف���ي إح���دى الجامعات 
خ���ارج القاه���رة يُع���د ش���ريكه الرئيس 
في القضي���ة، وهو من ي���زّوده بنماذج 
شهادات منس���وبة لجامعات، ثم يقوم 

المتهم نفسه بتعبئتها وفق الطلب.

للجي���ش  العام���ة  القي���ادة  أص���درت 
س���وريا،  ف���ي  المس���لحة  والق���وات 
أمس اإلثنين، أم���را ينهي االحتفاظ 
س���وقهم  ت���م  ال���ذي  بالعس���كريين 
العام 2010.وتش���مل القرارات، حس���ب 
وكال���ة “س���انا” الس���ورية الرس���مية، أمرا 
إداري���ا ينه���ي االحتفاظ لص���ف الضباط 
المجندين الدورة 103 الذين تم سوقهم 
ف���ي 21 نوفمب���ر م���ن الع���ام 2010. كم���ا 

أصدرت���ه  ال���ذي  اإلداري  األم���ر  ينه���ي 
والق���وات  للجي���ش  العام���ة  القي���ادة 
المس���لحة االحتفاظ لألف���راد المجندين 

سوق 22 مايو2010 وما قبله.
يطب���ق  األم���ر  أن  الوكال���ة  وأوضح���ت 
 2019 يناي���ر   2 تاري���خ  م���ن  اعتب���ارا 
ويس���تبعد من���ه كل م���ن لدي���ه ف���رار أو 

خدمة مفقودة تتجاوز 30 يوما.

الكويت تتسلم العقل المدبر لـ “الشهادات المزورة”

الجيش السوري يسرح دفعة كبيرة من العسكريين

أبوظبي ـ وكاالت طهران ـ وكاالت

انتقد وزير الدولة للش���ؤون الخارجية اإلماراتي أنور قرقاش، أمس االثنين، ممارس���ات ميلشيات الحوثيين في اليمن، بعد اتفاق 
السويد، الذي تم التوصل إليه مع الحكومة اليمنية بداية الشهر الجاري.

وق���ال قرق���اش ف���ي تغري���دة عل���ى صفحت���ه 
ف���ي “تويت���ر”، إن “من محاس���ن اتفاق الس���ويد 
بش���أن اليم���ن أن���ه يع���ّري الحوث���ي تمام���ا أمام 
المجتمع الدولي ويفضح ممارس���اته، فخروقه 
المس���تمرة لالتفاق حول الحديدة ومس���رحية 
انسحابه من الميناء مكشوفة وتضعف موقعه 

وموقفه”.
الخارجي���ة  للش���ؤون  الدول���ة  وزي���ر  وأوض���ح 
اإلمارات���ي، أن���ه “ال يخف���ى أن رف���ض الحوث���ي 
فت���ح معبر للمس���اعدات اإلنس���انية م���ن ميناء 
الحدي���دة دلي���ل واضح لم���ن كان يعرقل العمل 
اإلغاثي واإلنساني في اليمن، وفي تقديري أن 
هذه الممارس���ات المليشياوية تضعف الحوثي 

في موقفه السياسي وتعريه وتكشفه”.
كما اتهم قرقاش الجانب الحوثي بالسعي إلى 
التحاي���ل “عل���ى االتفاق الذي يف���رض خروجه 

م���ن مين���اء ومدين���ة الحدي���دة، ه���ذا التوج���ه 
المكش���وف يوثق الطبيع���ة اإلجرامية للحوثي 
أم���ام المجتم���ع الدول���ي، وف���ي المحصل���ة هي 

مناورات يائسة لن تنجح”.

بدورها أق���رت األمم المتحدة بعدم تمكنها من 
فت���ح ممر إنس���اني ف���ي مدين���ة الحديدة غرب 
اليم���ن في الموعد المتفق علي���ه بين الحكومة 

المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين.

تحول���ت احتجاج���ات ط���الب جامعة آزاد للعلوم والبحوث في طهران إلى مظاهرات عارمة مناهضة للنظام، إذ انضم إليها الكثير 
من المواطنين الذين يهتفون “الموت لجمهورية الماللي”، بحسب الفيديوهات المنشورة عبر مواقع التواصل.

وبدأت المظاهرات من ساحة “انقالب )الثورة( 
وسط العاصمة، حيث تظاهر الطالب للمطالبة 
بإقال���ة المس���ؤولين خصوص���ا رئي���س جامع���ة 
آزاد، وهو علي أكبر واليتي مستش���ار المرش���د 
خامنئ���ي؛ بس���بب حادثة انق���الب حافلة أودت 
بحياة 10 من زمالئهم متهمين إياهم بالتقصير 
في حياة الطالب لعدم تحديث أسطول النقل 
المتهال���ك. وأظهرت مقاطع نش���رتها حس���ابات 
ناش���طين عبر مواق���ع التواصل انتش���اًرا مكثًفا 
لق���وات األم���ن اإليراني���ة ف���ي ش���ارع “انقالب” 
لمن���ع توجه المتظاهرين وتجمعهم في س���احة 
انق���الب. ب���دوره نش���ر تلفزي���ون “منوت���و” الذي 
يبث بالفارسية من لندن، مقطًعا يظهر اشتباك 
ع���دد م���ن المواطني���ن م���ع ق���وات األم���ن التي 

حاولت اعتقال امرأة من بين المتظاهرين.
أما حس���اب مؤسسة “شهرونديار” المدنية عبر 

موقع “تويتر” فنشر قمطعا يظهر هجوم عناصر 
األمن على المحتجين في شارع انقالب بهدف 
تفريقه���م بينما يهتف الناس ضدهم بش���عار “يا 
عديم���ي الش���رف”. وكانت الجامع���ة قد أعلنت 

أن حافل���ة تقل 30 طالبا انحرفت عن مس���ارها 
على طريق جبلي واصطدمت بعمود إسمنتي؛ 
بسبب إصابة سائقها بنوبة قلبية، لكن الطبيب 

الشرعي نفى ذلك الحقا.

التحالف يرصد 14 انتهاكا حوثيا لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة طالب جامعة طهران يحتجون ضد نظام خامنئي

ميليشيات التمرد تعرقل العمل اإلغاثي واإلنساني في اليمن احتجاجات طالبية تتحول إلى مظاهرات مناهضة للنظام

قرقاش: اتفاق السويد فضح ممارسات الحوثيين هتافات في طهران: “الموت لجمهورية الماللي”



لندن ـ رويترز

في إجراء س���ريع، اتفقت بريطانيا وفرنس���ا، على تعزيز التعاون بينهما لمواجهة 
مح���اوالت عب���ور بحر المانش من قبل مهاجرين على متن مراكب صغيرة، والتي 

شهدت ارتفاعا في األسابيع األخيرة.

الفرنس���ية  البريطاني���ة  الخط���ة  وتقض���ي 
لوقف م���د المهاجرين بزي���ادة عدد دوريات 
المراقبة وتحركات لكشف عصابات تهريب 
المهاجري���ن وتوعي���ة الالجئي���ن بالمخاط���ر 

التي ينطوي عليها عبور بحر المانش.
وس���يقوم بتنفي���ذ ه���ذه اإلج���راءات مرك���ز 
التنس���يق والمعلومات الفرنس���ي البريطاني 
ال���ذي يتخ���ذ مق���را ل���ه ف���ي كوكي���ل بالقرب 
وكال���ة  وف���ق  فرنس���ا،  بش���مال  كالي���ه  م���ن 
الداخلي���ة  وزي���ر  وق���ال  ب���رس”.  “فران���س 
“فرنس���ا  إن  جاوي���د  س���اجد  البريطان���ي 
وبريطانيا س���تعتمدان على جهود مش���تركة 

ل���ردع الهجرة الس���رية، عبر حماي���ة حدودنا 
واألرواح البشرية”.

وتعليقا على هذه اإلجراءات، دعت  «
الجمعية البريطانية “ديتنشن 
أكشن” التي تساعد المهاجرين 

وزير الداخلية إلى “تأمين ممر آمن 
لألشخاص الذين يواجهون صعوبات” 

من أجل “تجنب مآس إنسانية 
جديدة”. وتضاعفت محاوالت عبور 
بحر المانش في األسابيع األخيرة. 

ومنذ 23 ديسمبر أنقذت السلطات 
البريطانية أو الفرنسية حوالي مئة 

شخص في البحر.

طهران ـ رويترز

إلى جانب ممارس���ته لعمليات تهريب بحرية ألس���لحة ومخدرات بهدف زعزعة 
أمن واس���تقرار المنطقة، أعل���ن الحرس الثوري اإليراني، أم���س االثنين، عزمه 
تزوي���د ال���زوارق الس���ريعة التابعة له ف���ي الخليج بتكنولوجي���ا التخفي حتى ال 

يرصدها الرادار أو قاذفات الصواريخ.

وبهذا، تزيد إي���ران من عملياتها التخريبية 
التي تتحدى المجتمع الدولي، كون الهدف 
الوحي���د لهذه األجهزة الجديدة هو التهرب 

من أجهزة الرادار.
كذل���ك تزيد طه���ران من التوت���ر المتصاعد 
بينه���ا وبي���ن واش���نطن ف���ي المم���ر الحيوي 
لش���حن النف���ط، خصوص���ا بع���د أن دخل���ت 
حامل���ة الطائ���رات األميركي���ة “جون س���ي. 
س���تينيس” مياه الخليج األسبوع الماضي؛ 
لحام���الت  طوي���ل  غي���اب  بذل���ك  لينته���ي 
الطائ���رات األميركية ع���ن المنطقة، علما أن 

الزوارق الس���ريعة التابعة للح���رس الثوري 
اإليراني كانت تتعقبها.

ونقلت “وكالة الجمهورية اإلسالمية  «
لألنباء” عن قائد سالح البحرية 
التابع للحرس الثوري، األميرال 

علي رضا تنكسيري، قوله “نحاول 
زيادة قدرات زوارق الحرس 

السريعة وتجهيزها بتكنولوجيا 
التخفي لتسهيل عملياتها”. وأضاف 

أن الزوارق السريعة ستجهز 
بصواريخ جديدة، وستصل سرعتها 

إلى 80 عقدة في الساعة.

موسكو ـ وكاالت

قت���ل 3 أش���خاص على األقل وفقد 79 آخرون، أم���س االثنين، في انفجار للغاز 
ه���ز مبنى س���كنيا في مدين���ة ماغنيتوغورس���ك، الواقع���ة في منطق���ة األورال 

الروسية.

وق���ال أولي���غ كليم���وف، حاك���م منطقة 
المدين���ة  تق���ع  حي���ث  شيليابينس���ك 
الصناعية، إنه “تم انتش���ال 3 أشخاص 
أحياء من تحت األنقاض، بينما قتل 3 
أش���خاص آخرين”. وأضاف أن “مصير 
مع���روف”،  غي���ر  آخري���ن  ش���خصا   79
موضح���ا أن الش���رطة تعم���ل لمعرف���ة 

أماكنهم.
وذك���رت وكال���ة اإلعالم الروس���ية نقال 
ع���ن وزارة الط���وارئ أن أضرارا لحقت 
ب����48 ش���قة وإن 110 أش���خاص كان���وا 
“ت���م  مضيف���ة  العق���ار،  ه���ذا  يقطن���ون 
إج���الء 16 ش���خصا”. وأوضحت وكالة 

الط���وارئ على موقعه���ا اإللكتروني أن 
ج���زءا من العق���ار انهار نتيج���ة انفجار 

غاز طبيعي.
وتابعت أن 196 رجل إنقاذ موجودون 

في الموقع.

وكشفت وسائل إعالم في  «
المدينة، الواقعة على بعد 1700 

كيلومتر شرقي موسكو في 
جنوب األورال، عن أنه يمكن سماع 

صيحات االستغاثة من أشخاص 
محاصرين تحت األنقاض. وأفادت 
تقارير بأن االنفجار وقع بينما كان 

كثير من السكان نائمين.

خطة بريطانية فرنسية 
لوقف “هجوم المانش”

إيران تحاول إنعاش 
عمليات التهريب

 قتلى ومفقودين
 بانفجار بناية في روسيا

“السترات الصفراء” تهدد ليلة الشانزلزيه

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

أبدت الس����لطات الفرنس����ية قلقها من أن يفسد أصحاب “الس����ترات الصفراء” فرحة 
رأس الس����نة ف����ي العاصمة باريس، مس����اء أمس االثنين، في وق����ت توقع فيه تقاطر 
أكثر من 300 ألف شخص على جادة الشانزليزيه الشهيرة لالحتفال بالعام الجديد.
وقالت صحيفة “لو باريس���يان” الفرنس���ية إن االحتفال برأس الس���نة الميالدية في 
الش���انزليزيه سيشهد، هذه المرة، إجراءات أمنية مشددة خالفا للسنوات الماضية، 
وذلك بعد دعا عدد من منس���قي حركة “الس���ترات الصفراء” أنصارهم على الشبكات 
االجتماعية لالحتجاج، ليلة رأس الس���نة، حتى “ُيسَمع صوتهم بشكل أحسن”، وفق 
ما نقل المصدر. وأوضحت الصحيفة أن والية أمن باريس نّسقت مع كل عناصرها 
خط���ة تأمي���ن احتفاالت اس���تقبال الع���ام 2019، حتى تمر في أمن وس���الم. وذكرت 
الش���رطة الباريس���ية أن خطته���ا تأتي في س���ياق مواجه���ة “التهدي���دات اإلرهابية”، 
إضافة إلى احتجاجات أصحاب “الس���ترات الصفراء”. ومن بين اإلجراءات األمنية 
الت���ي ت���م اتخاذها، التحقق م���ن هوية بعض ال���زوار وتفتيش حقائبه���م، إلى جانب 
توقي���ف حركة المرور في المناطق المذكورة س���لفا ابتداء من الس���اعة 4 عصرا من 

االثنين إلى غاية 3 من صباح الثالثاء، كما سيكون صف السيارات ممنوعا هناك.

موسكوطهرانلندن

أعل���ن الرئي���س األميركي دونالد ترامب أن س���حب قوات بالده من س���وريا يجري بوتيرة منخفضة، مش���يدا بدوره في محاربة 
تنظيم “داعش”. وكتب ترامب على حسابه في “تويتر” أمس االثنين “سوريا كانت تشهد فوضى مع انتشار داعش في أراضيها 

عندما تولى مقاليد الحكم... لو فعل أحد ما فعلته في سوريا.. لحصل على لقب البطل القومي”.

وأش���ار ترامب إل���ى أن الحرب عل���ى “داعش” 
توشك على النهاية، قائال “نعيد جنودنا ببطء 
إلى دياره���م ليكونوا مع أهاليهم بالتزامن مع 

مطاردة فلول داعش”.
وش���دد ترامب على أن قراره س���حب القوات 
األميركي���ة م���ن س���وريا ج���اء تنفي���ذا للوعود 
الت���ي قدمها أثناء حملت���ه االنتخابية، منتقدا 
م���ا وصف���ه ب���� “األخب���ار المزيف���ة ف���ي وس���ائل 

اإلعالم”.
كم���ا ش���ن الرئي���س األميرك���ي هجوم���ا عل���ى 
“بع���ض الجنراالت” قائ���ال “عجزوا عن تحقيق 
المهمة قبل وصولي، وتعجبهم الش���كاية على 

تكتيكاتي التي تؤتي ثمارها”.
إلى ذلك، تش���هد المناطق الخاضعة لس���يطرة 

القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي 
سوريا انفالتا أمنيا، حيث أدت عملية إطالق 
ن���ار م���ن قبل مجهولي���ن على حاجز للش���رطة 
بمنطق���ة صوران أعزاز بريف حلب الش���مالي، 

إلى سقوط قتلى وجرحى.
وهاج���م مس���لحون يق���ودون دراج���ات نارية 
حاج���زا للش���رطة، مم���ا أدى إل���ى مقت���ل 3 من 
عناص���ر المعارض���ة، وأصي���ب 5 عل���ى األق���ل، 
كم���ا قت���ل أح���د المهاجمي���ن قب���ل أن يل���وذوا 
بالفرار، وفق ما ذكر المرصد الس���وري لحقوق 

اإلنسان، أمس االثنين.
ويأت���ي هذا الهجوم ف���ي إطار  حالة االنفالت 
األمن���ي المس���تمرة بمناط���ق س���يطرة القوات 

التركية والفصائل المعارضة الموالية لها.

2018.. أدنى حصيلة سنوية 

لقتلى الحرب 

قال المرصد الس���وري لحقوق اإلنسان، أمس، 
إن الع���ام 2018 ش���هد أدن���ى حصيلة س���نوية 
لضحايا الحرب في س���وريا منذ اندالعها قبل 
نحو 8 س���نوات، وذلك بمقتل حوالي 20 ألف 
شخص. ووثق المرصد السوري مقتل 19 ألفا 
و666 ش���خصا ف���ي س���وريا في الع���ام 2018، 

بينهم 6349 مدنيا.
وأوضح المرصد أن حصيلة الضحايا ش���ملت 
1437 طفال، حس���ب ما ذك���رت وكالة فرانس 

برس.

عواصم ـ وكاالت

ترامب: سننسحب من سوريا ببطء
ت���ص���اع���د “ال���ف���ل���ت���ان األم����ن����ي” ب��م��ن��اط��ق س���ي���ط���رة ال����ق����وات ال��ت��رك��ي��ة

بغداد ـ وكاالت

القدس المحتلة ـ رويترز

ق���ال الميجر جنرال تامي���ر هايمان رئيس المخابرات الحربية اإلس���رائيلية 
أم���س االثني���ن إن إي���ران يمكن أن تس���تخدم نفوذه���ا المتزايد ف���ي العراق 
لتحويله إلى منصة انطالق لش���ن هجمات على إسرائيل.   وتنظر إسرائيل 
إل���ى تزاي���د نفوذ طهران ف���ي المنطقة باعتباره تهدي���دا متناميا لها ونفذت 
عش���رات الضرب���ات الجوي���ة في س���وريا التي تمزقه���ا الح���رب األهلية ضد 
تمركزات عس���كرية مش���تبه بها وشحنات س���الح من القوات اإليرانية التي 

تدعم دمشق.

والع���راق ال���ذي لي���س ل���ه ح���دود مع 
إس���رائيل عدو إلس���رائيل نظريا لكنه 
مث���ل تهدي���دا فعلي���ا له���ا ف���ي ح���رب 
الخلي���ج ع���ام 1991. وبع���د أن أطاح 
غ���زو قادت���ه الوالي���ات المتح���دة في 
ع���ام 2003 بص���دام حس���ين ش���عرت 
إسرائيل بالقلق من إمكانية أن تميل 
األغلبي���ة الش���يعية ف���ي الع���راق إلى 

إيران.
وق���ال هايم���ان لمؤتمر ف���ي تل أبيب 
”الع���راق خاض���ع لنفوذ متزاي���د لقوة 
الق���دس وإي���ران“ مش���يرا إل���ى فيلق 
القدس في الحرس الثوري اإليراني 

الذي ينفذ عمليات خارجية سرية.

وف���ي وقت تظهر فيه مؤش���رات من 
دونال���د  األميرك���ي  الرئي���س  جان���ب 
ف���ك  ف���ي  يفك���ر  أن���ه  عل���ى  ترام���ب 
االرتب���اط م���ع المنطقة، ق���ال هايمان 
إن اإليرانيي���ن يمكن أن ”يروا العراق 
كمس���رح مالئ���م للتمرك���ز مماث���ل لما 
فعلوه في س���وريا وأن يس���تخدموه 
كمنص���ة لحش���د عس���كري يمك���ن أن 

يهدد أيضا دولة إسرائيل“.
وف���ي أغس���طس ذكرت رويت���رز نقال 
عن مصادر إيرانية وعراقية وغربية 
أن إي���ران نقل���ت صواريخ باليس���تية 
قصي���رة المدى إلى حلفاء ش���يعة لها 

في العراق. ونفت بغداد ذلك.

نفوذ إيران في العراق تهديد إلسرائيل

داهمت قوة عسكرية عراقية، منزل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، في المنطقة 
الخضراء وسط بغداد، وقامت بغلق أبوابه باألقفال واحتجزته وزوجته بداخله ألكثر 

من ساعة، ثم غادرت المكان.

وقال عضو ائتالف النصر، الذي يتزعمه العبادي، علي السنيد في تصريحات صحافية، 
إن القوة المداهمة التابعة لمكتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي عادت بعد س���اعات 

من مغادرتها وأبلغت العبادي وزوجته بضرورة “إخالء المنزل”.

“قص����ر  إل����ى  بنقلهم����ا  قام����ت  ذل����ك،  وبع����د 
الس����ندباد” وقضي����ا ليلتهم����ا هن����اك، وامتث����ل 
العب����ادي لألم����ر وخ����رج وف����ي ي����ده حقيب����ة 

صغيرة برفقة زوجته.
ولفت الس����نيد الى أن عملي����ة المداهمة تمت 
ألن المنزل الذي كان مخصصا له هو للس����كن 
فقط، لكنه كان يستخدمه مقرا لعقد لقاءات 
سياس����ية. من جانب آخر، أفاد مركز اإلعالم 
ف����ي  المش����تركة  العملي����ات  بقي����ادة  األمن����ي 
العراق، أمس االثنين، أن سالح الجو العراقي 
نف����ذ ضرب����ات جوي����ة ض����د تنظي����م “داع����ش” 

اإلرهاب����ي داخل األراضي الس����ورية. وأش����ار 
بي����ان المرك����ز إلى أن����ه “بناء عل����ى توجيهات 
من القائد العام للقوات المس����لحة، وبإشراف 
وتخطيط قيادة العمليات المش����تركة، ووفق 
معلومات من مديرية استخبارات ومكافحة 
اإلرهاب، نفذت طائرات F16 العراقية أمس 
االثني����ن، ضربة موجعة ومؤث����رة في منطقة 

)سوسه( داخل األراضي السورية”.
وأض����اف “كان اله����دف وال����ذي دم����ر بالكامل 
عبارة عن منزل مكون من طابقين يستخدم 
كوك����ر لإلرهابيي����ن ولعقد االجتماع����ات فيه، 

وج����اءت ه����ذه الضربة خ����الل عق����د اجتماع 
ض����م 30 قياديا مهما م����ن عصابات “داعش”، 
ويبع����د ه����ذا اله����دف بنح����و 8 كيلومت����رات، 
وتأت����ي ه����ذه الضرب����ة ل����دك أوكار العصاب����ات 
اإلره����اب”.  مناب����ع  ولتجفي����ف  اإلجرامي����ة 

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، أن الرئيس 
الس����وري بشار األسد، أعطى الضوء األخضر 
للجي����ش العراق����ي لض����رب تنظي����م “داع����ش” 
اإلرهابي داخل ب����الده دون الحاجة إلى إذن 

مسبق.

أُجبر العبادي على إخالء منزله في المنطقة الخضراء

س������اح ال����ج����و ي����وج����ه ض����رب����ة ل������ “داع����������ش” داخ�������ل س���وري���ا

قــوة عـراقيــة تـحتجــز الـعبــادي وزوجتــه

عناصر من قوات درع الفرات
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مع بداية العام 
الجديد نتمنى أن 

توفق االتحادات الرياضية في 
مسيرتها وخططها المستقبلية 

التي تساهم في استمرار الحصاد 
واإلنجازات لمملكة البحرين، وأن 

تكون االفتتاحية بإذن اهلل عبر 
منتخبنا الوطني لكرة القدم.

لألسف الشديد، ستكون 
جماهير المحرق مساء اليوم 
“مشتتة” االتجاه واألذهان؛ 

بسبب تضارب مباراتي فريقيها 
لكرة السلة والطائرة. هذا الحدث ال 

تتحمله جماهير األكثر شعبية في 
البحرين وإنما لغياب التنسيق 

المستمر بين االتحادات.

حقق فريق الرفاع فوزا مس���تحقا على حس���اب األهلي بنتيجة 89/ 77، في المباراة التي جمعتهما مس���اء أمس )اإلثنين(، على صالة اتحاد الس���لة بأم الحصم، ضمن 
منافسات الجولة 11 لدوري زين.

ورفع الس���ماوي رصيده إلى 18 نقطة تقدم بها إلى 
وصاف���ة الترتيب مؤقتا، فيم���ا وصل رصيد األهلي 

إلى 16 نقطة في المركز الرابع.
وجائ���ت نتائ���ج أش���واط المب���اراة كاآلت���ي: 17/ 18 
و20/ 14  الرف���اع   25 /31 األهل���ي،   20 /21 الرف���اع، 

الرفاع.
وخط���ف األهل���ي عص���ا الس���بق بتقدم���ه 4/ 0 بداية 
المب���اراة، قبل أن يخطف الرفاع األفضلية منتصف 
الرب���ع األول بتقدم���ه 12/ 6، ثم قلص األهلي الفارق 
إل���ى نقط���ة واحدة ف���ي مناس���بتين آخره���ا 18/ 17 

نهاية الفترة.
واس���تعاد األهلي التقدم بداية الربع الثاني 24/ 18، 
ثم عزز تقدمه مس���تغال تأخر منافس���ه عن تسجيل 

النقاط في هذا الربع.
وقل���ص الرف���اع الف���ارق تدريجي���ا قب���ل أن يع���ادل 

النتيجة مع نهاية الشوط األول 38/ 38.
بي���ن  متقارب���ة  الثان���ي  الش���وط  بداي���ة  وج���اءت 
الفريقين، قبل أن يبس���ط الرفاع سيطرته بدًءا من 

نهاية الربع الثالث التي حسمها ب�69/ 63.
ورفع الس���ماوي الفارق إلى 20 نقطة منتصف الربع 
األخي���ر؛ بفض���ل التركيز الكبي���ر والتأل���ق الهجومي 
الالف���ت من محم���د عبدالمجيد والش���قيقين يونس 
الدفاعي���ة  األدوار  إل���ى  إضاف���ة  كوي���د،  ومحم���د 

الناجحة لألميركي ويليامز.
وقلص األهلي الفارق إلى 10 نقاط مستغال أخطاء 
التي���رن أوفر على الرفاع، غير أن الس���ماوي حافظ 

على توازنه وصوال لحسم نتيجة اللقاء 89/ 77.
وف���ي المباراة األولى أمس، قاد نجم النجمة محمد 
بوع���الي فريق���ه لتحقي���ق فوز ف���ي المتن���اول على 
حساب سماهيج بنتيجة 98/ 51، رافعا رصيده إلى 

14 نقطة.

قمة المنامة والمحرق

تس���تهل أس���رة ك���رة الس���لة البحرينية الع���ام الميالدي 
الجدي���د بلقاء قمة الجولة الحادية عش���ر لدوري زين، 
الذي س���يجمع بين حامل لقب المسابقة فريق المنامة 
وفريق المحرق، في الس���اعة 7:45 مس���اًء، على صالة 

اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وتتج���ه األنظار للقاء القمة الي���وم التي من المؤكد أن 
تحظ���ى بحضور جماهيري كبير م���ن أنصار الفريقين، 
إذ يبح���ث كال الطرفان ع���ن ضرب أهداف عدة بحجر 

واحد.
ال���دور  ترتي���ب  ص���دارة  عل���ى  يتصارع���ان  الفريق���ان 
التمهي���دي والحفاظ على س���جلهما هذا الموس���م خاٍل 
من الخسارة، إذ لم يتعرض كالهما ألية خسارة حتى 
اآلن، حيث لع���ب المحرق 9 مباريات فاز فيها جميعا؛ 
ليحص���د 18 نقطة في المركز األول، فيما لعب الزعيم 
8 مباري���ات حقق فيهم الف���وز ويمتلك في رصيده 16 

نقطة في المركز الثاني.
ويمتلك الفريق���ان جميع المقوم���ات لتحقيق النتيجة 
اإليجابي���ة، بيد أن المنامة يتفوق على منافس���ه اليوم 

باالستقرار على الصعيد الفني.
المنام���ة بقيادة عقيل ميالد يعتمد في تش���كيلته على 
كال م���ن أحم���د عزيز وحس���ين ش���اكر ومحمد حس���ين 

وأحم���د نج���ف والمحت���رف األميرك���ي واي���ن تش���يزم، 
إضاف���ة إلى ميث���م جميل ومحمد أمير وصادق ش���كر 

هللا.
أّم���ا المحرق ال���ذي أجرى بع���ض التغيي���رات بإعادة 
الم���درب الصرب���ي ايفان جيرميك ال���ذي قاد تدريب 
الفري���ق ف���ي الموس���مين الماضيي���ن، بداًل للبوس���ني 
أل���ن أب���از، كما تعاق���د م���ع المحترف األمريكي س���ي 
ج���ي ال���ذي مث���ل الفري���ق س���ابًقا ب���داًل م���ن مواطنه 
ش���ون ويليامز، إذ س���يكون اليوم ه���و الظهور األول 
للمحترف سي جي في هذا الموسم، وتضم تشكيلة 
المح���رق كل من أحمد حس���ن الدرازي وبدر عبدهللا 
جاسم والسيد كاظم ماجد، عالوة على علي عباس 

ومحمد ناصر.

من لقاء النجمة وسماهيج من لقاء الرفاع واألهلي

قم��ة س��اوية بي��ن المنام��ة والمحرق تدش��ن الع��ام الجديد

أسود الرفاع تلتهم النسر األهالوي
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يتناف���س المح���رق وداركلي���ب على ص���دارة دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة عندما يلتقيان اليوم الثالثاء الس���اعة 6 مس���اء 
على صالة االتحاد البحريني للكرة الطائرة بمدينة عيسى الرياضية وذلك في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

ويتص���در داركلي���ب ترتي���ب ف���رق أندية 
الدرج���ة األول���ى ب���� 16 نقطة من خمس���ة 
بف���ارق  واح���دة،  وخس���ارة  انتص���ارات 
نقط���ة واح���دة ع���ن المح���رق )15 نقط���ة( 
ال���ذي يحت���ل المرك���ز الثان���ي من خمس���ة 
انتص���ارات متتالي���ة، فه���ل تتكب���د طائرة 

األحالم خسارتها األولى اليوم؟
هذا ما ستش���هده مباراة اليوم بين اثنين 
من أقوى أقطاب اللعبة، فداركليب بقيادة 
يتطل���ع  “لوش���يانو”  البرازيل���ي  الم���درب 
للبق���اء ف���ي ص���دارة الترتي���ب واإلطاحة 
بالمحرق وعدم التعرض لخسارة جديدة 
ثاني���ة، حي���ث يع���ول عل���ى تأل���ق كل من 
النجمي���ن محم���د يعقوب وعل���ي إبراهيم 

ضاربا األطراف واللذين يش���كالن مصدر 
الق���وة األس���اس ف���ي الهجوم، م���ع وجود 
البرازيل���ي “ويلي���ان”، وال���ذي  المحت���رف 
يتعي���ن علي���ه أن يظه���ر بص���ورة أفض���ل 
على مس���توى الهجوم واالستقبال اليوم، 
كم���ا يع���ول الفريق عل���ى ضارب���ا االرتكاز 
حس���ن عب���اس وأيمن عيس���ى ف���ي الصد 
والهجوم السريع، وس���تكون مهمة صانع 
األلع���اب محمود حس���ن ليس���ت بالس���هلة 
ف���ي توزيع األلع���اب الهجومية والتحايل 
على حوائ���ط المحرق قوية. أم���ا الليبرو 
علي خير هللا، فإنه مطالب بتأمين الكرة 
األولى لتسهيل مهمة الفريق في اإلعداد 

والهجوم.

في المقابل، فإن المحرق بقيادة المدرب 
الوطني محم���د المرباطي يمتلك العبين 
دوليي���ن م���ن أصح���اب الخب���رة يتقدمهم 
فاض���ل عب���اس بقدرت���ه في الهج���وم من 
مرك���ز 4 والمنطق���ة الخلفي���ة م���ع وج���ود 
حس���ين  وهم���ا  دوليي���ن،  لع���ب  صانع���ي 
الحايك���ي ومحم���ود العافي���ة إل���ى جانب 
المحترف البورتوريكي جاكسون ريفيرا 
المتمرس ف���ي الهجوم واالس���تقبال، كما 
يعتم���د الفريق على ق���وة ضاربي مركز 2 
س���واء عبدهللا النجدي أو حسن الحداد، 
والليب���رو ب���در ناص���ر، إضاف���ة إل���ى ق���وة 
العب���ي االرت���كاز محم���د حبي���ب وراش���د 

أحمد وعيسى الشوملي.

14 يناير القسم الثاني

أص���درت لجنة المس���ابقات باتحاد اللعبة 
جدول منافس���ات القس���م الثان���ي، والذي 
س���ينطلق بتاريخ 14 يناير المقبل 2019 
بانطالق الجولة التاسعة، والتي سيلتقي 
فيها البس���يتين مع النجم���ة والنصر أمام 
داركلي���ب، وتس���تكمل ي���وم الثالث���اء 15 
يناير بلقاء بني جمرة مع المحرق وعالي 

مع األهلي.
الثان���ي  القس���م  منافس���ات  وس���تنتهي 
يوم الخمي���س 28 فبراير بلق���اء المحرق 
واألهل���ي ف���ي الجول���ة الس���ابعة )الجولة 
الرابعة عش���رة( عل���ى أن تنطلق فيما بعد 

منافسات المربع الذهبي.
ف���إن  األول،  القس���م  ج���دول  وبخ���الف 
عل���ى  س���تقام  الثان���ي  القس���م  مباري���ات 
أي���ام مختلفة م���ن األس���بوع بعدما كانت 

معظم مباريات القس���م األول تقام يومي 
الثالث���اء واألربعاء من كل أس���بوع، وقد 
تم ف���ي وضع الج���دول مراعاة مش���اركة 
بطول���ة  ف���ي  واألهل���ي  المح���رق  نادي���ي 
س���تقام  الت���ي   37 ال����  العربي���ة  األندي���ة 
بجمهوري���ة تون���س ف���ي الفت���رة م���ن 12 
لغاي���ة 24 فبراي���ر المقبل، حيث تبين بأن 
الناديين لن يخوضا أي مباراة خالل تلك 

الفترة محليا بحسب الجدول.

المحـرق وداركليـب يتبـاريـان علـى الصـدارة

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

اعتم���د مجل���س إدارة االتح���اد البحريني للك���رة الطائرة تعيين ف���راس الحلواجي 
���ا لالتح���اد ابتداء م���ن 1 يناير 2019 بعدم���ا أمضى في أمانة الس���ر أربع  أميًن���ا عامًّ

دورات انتخابية حقق خاللها االتحاد العديد من اإلنجازات والمكتسبات.

 وبه���ذه المناس���بة، أك���د رئي���س مجل���س 
إدارة االتحاد الش���يخ علي بن محمد آل 
خليف���ة أن الحلواج���ي يعتب���ر ش���خصية 
قيادية من الطراز الرفيع سخر إمكاناته 
وخبراته طوال السنوات ال� 15 الماضية 
ف���ي خدم���ة االتح���اد والوط���ن تطوًع���ا 
وج���اء تعيين���ه بمنص���ب األمي���ن الع���ام 
إلكم���ال مس���يرة النجاحات الت���ي حققها 
االتحاد على الصعيد اإلداري والرياضي 
وتجارب���ه  خبرات���ه  م���ن  واالس���تفادة 
وعالقاته في االرتقاء بمسيرة االتحاد.

 وأض���اف الش���يخ عل���ي ب���ن محم���د أن 
تعيي���ن الحلواج���ي ل���م ي���أت م���ن ف���راغ 
المخل���ص  لعطائ���ه  نتيج���ة  ه���و  وإنم���ا 
وجه���وده المتمي���زة ف���ي خدم���ة الك���رة 
الطائ���رة البحريني���ة والرياض���ة المحلية 
الس���نوات  م���دار  عل���ى  ع���ام  بش���كل 
ف���ي  الواضح���ة  وبصمات���ه  الماضي���ة 
تحقي���ق العديد من المنجزات وإش���رافه 
م���ن  العدي���د  عل���ى  المباش���رة  وإدارت���ه 
البط���والت الت���ي اس���تضافتها المملك���ة، 

كم���ا أن تعيينه ف���ي منصب األمين العام 
يتواكب م���ع توجهات اللجن���ة األولمبية 
البحريني���ة برئاس���ة س���مو الش���يخ ناصر 
ب���ن حم���د آل خليفة في تعيي���ن وتفريغ 
الكف���اءات الوطني���ة بالمناص���ب المهم���ة 
ف���ي االتح���ادات الرياضي���ة بم���ا يس���هم 
ف���ي تعزيز منظوم���ة االتح���اد واالرتقاء 
بالعم���ل المالي والفن���ي واإلداري، مؤكًدا 
دعم مجلس اإلدارة للحلواجي لمواصلة 

عمله بكل كفاءة واقتدار.

الحلواجي أمينا عاما التحاد الطائرة

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

أص���در االتح���اد البحرين���ي لكرة الس���لة ج���دول مباريات الدور السداس���ي للفرق المتأهلة للمنافس���ة على لقب دوري زين الس���الوي 
للموسم الرياضي الحالي 2018 - 2019، وكذلك جدول مباريات الدوري الفضي للفرق التي لم تتأهل للمنافسة على اللقب، إذ تم 
ا مع انتهاء الدور التمهيدي  وضع جدول ثابت بالتواريخ ومن دون أسماء الفرق فقط برقم المركز، بانتظار تحديد المراكز رسميًّ

وبعدها سيكون الجدول واضًحا لكل الفرق.

وق���ال رئي���س لجن���ة المس���ابقات باالتح���اد 
البحريني لكرة السلة أنور شرف “سينطلق 
ال���دوري السداس���ي ي���وم 15 يناي���ر 2019، 
عل���ى  حصل���ت  الت���ي  الف���رق  وس���يضم 
المراكز الس���تة األولى ف���ي الدور التمهيدي 
وس���ينتهي ي���وم الراب���ع م���ن فبراي���ر، بينما 
مباريات الدوري الفضي س���تنطلق يوم 16 
يناي���ر وس���تتواصل من���ه 4 ج���والت لحي���ن 
معرف���ة الفريقي���ن اللذي���ن س���يكمالن ه���ذا 
ال���دوري، وهم���ا الفريق���ان غي���ر المتأهلي���ن 
للمربع الذهبي، أي اللذين سيحصالن على 
المركزي���ن الخامس والس���ادس ف���ي الدور 
السداسي للمتنافسين على اللقب”، مضيًفا 
س���يتم  الفريقي���ن  هذي���ن  تحدي���د  “وبع���د 

إص���دار ج���دول متكام���ل لل���دوري الفضي، 

المقت���رح انتهاؤه ف���ي األس���بوع األول من 

شهر أبريل”.

سيد أنور شريف

فراس الحلواجي

ال�����ج�����اري ي����ن����اي����ر   15 ي��������وم  ي���ن���ط���ل���ق 

إصدار جدول “سداسي” دوري زين

الرفاع – االتحاد البحريني أللعاب القوى

أش���اد أمي���ن س���ر االتحاد البحريني أللعاب القوى راش���د البوعيني���ن بالكوادر الفنية م���ن المدربين الوطنيي���ن العاملين في األندية 
وإسهاماتهم البارزة في االرتقاء بألعاب القوى من خالل صقل وتطوير قدرات الالعبين المحليين واكتشاف المزيد من المواهب 

الواعدة من كال الجنسين.
جاء ذلك، خالل حفل التكريم الذي أقامه 
االتحاد البحريني أللعاب القوى للمدربين 
المحليين تقديًرا إلسهاماتهم وعطاءاتهم 
ف���ي خدم���ة أم األلع���اب، وذل���ك بحض���ور 
رئي���س لجنة المس���ابقات والح���كام محمد 

علي محمد.
وعب���ر البوعيني���ن ع���ن اعت���زازه بالك���وادر 
الفنية الوطنية وما يتحلون به من كفاءة 
وق���درة عالي���ة في مج���ال عملهم مش���يًدا 
بدوره���م الفع���ال ف���ي تس���يير مس���ابقات 
االتح���اد وجهده���م الواض���ح في تش���كيل 
الفرق وضم العديد من العدائين للمشاركة 
في مس���ابقات االتحاد السنوية سواء في 
منافس���ات س���باقات اخت���راق الضاحية أو 

الميدان والمضمار.
المدربي���ن  تكري���م  أن  البوعيني���ن  وأك���د 

يجّس���د اهتمام االتح���اد البحريني أللعاب 
لرئي���س  األول  النائ���ب  برئاس���ة  الق���وى 
المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس 
اتحاد دول غرب آس���يا أللعاب القوى سمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، بالمدربين 
عل���ى  المتواص���ل  وحرص���ه  الوطنيي���ن 
تقديره���م بما يس���هم في مواصل���ة عملهم 

ودورهم البارز.

البوعينين يتوسط المدربين المكرمين

البوعينين: االتحاد حريص على تقدير إسهاماتهم البارزة

تكريم مدربي ألعاب القوى الوطنيين

محمد الدرازي | تصوير: رسول الحجيري

حسن علي

هل تتلقى 
“طائرة األحالم” 

خسارتها األولى 
من “العنيد”؟



انطلق���ت منافس���ات بطول���ة العيد الوطني للس���نوكر والت���ي ينظمها االتح���اد البحريني للبلي���اردو والس���نوكر تزامًنا مع 
احتف���االت المملك���ة بالعي���د الوطني المجيد وعيد جلوس جاللة الملك المفدى، وذلك بمش���اركة 42 العًبا في صالة كيو 

إن بالمنامة.

وتقام البطولة بنظام إخراج المغلوب، 
حيث أجريت قرعة لتحديد 20 العًبا 
سيخوضون الدور األول “التصفيات”، 
فيما انتقل 22 العًبا اآلخرين مباشرة 
لمرحل����ة دور 32، إذ س����يتنافس م����ن 
أوقعتهم القرعة في الدور األول على 

التأهل للمرحلة المقبلة.

األول  ال����دور  مواجه����ات  أب����رز  وم����ن 
اللق����اء ال����ذي س����يجمع حبي����ب صباح 
مع حامد ضي����ف، إلى جانب مواجهة 
ص����ادق عبدالغن����ي ون����ادر الدوس����ري، 
ف����ي الوق����ت ال����ذي س����ينافس ماج����د 
ضيف الالعب خالد أحمد على بطاقة 
العبور للدور المقبل كذلك، وفي بقية 

س����يتواجه  األول  ال����دور  مواجه����ات 
رائ����د أحم����د م����ع س����يد ج����واد وحميد 
الش����علة مع وائل القاس����مي واس����حاق 
الحايك����ي  حس����ن  م����ع  عبدالخال����ق 
وعب����دهللا عيس����ى م����ع س����لمان قمب����ر، 
ع����الوة ع����ن لقاء حمد ري����اض مع بدر 

جاسم.

كلف كل من إيلي س���معان عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني للس���يارات، الدكتور أمجد عبيد رئيس الفريق الطبي 
البحريني وأحمد كزبر نائب رئيس نادي المارش���الز بالمس���اهمة في ادارة وتحكيم منافس���ات رالي حائل الدولي 2019 
والذي يقام في نس���خته الرابعة عش���رة بمش���اركة واس���عة في الفترة من 28 ديس���مبر 2018 ويس���تمر حتى 1 من يناير 

.2019

االتحادي���ن  بي���ن  م���ا  وبالتنس���يق 
للس���يارات  الس���عودي  الش���قيقين 
إي���كال  ت���م  للس���يارات  والبحرين���ي 
مهم���ة المدي���ر الفن���ي إليل���ي س���معان، 
ورئاس���ة الفري���ق الطب���ي برال���ي حائل 
للدكت���ور أمج���د عبي���د رئي���س الفريق 

كزب���ر  وأحم���د  البحرين���ي  الطب���ي 
مهم���ة محك���م دول���ي، وتعك���س ه���ذه 
المش���اركة البحرينية ف���ي رالي حائل 
الدول���ي الذي يعتبر م���ن أكبر بطوالت 
الرالي���ات في المنطق���ة والتي ينظمها 
االتح���اد العربي الس���عودي للس���يارات 

والدارج���ات الناري���ة، حي���ث إن ه���ذا 
التعاون ما بين االتحادين الش���قيقين 
هو أحد أوجه التعاون بين المملكتين 
الرياض���ي  المج���ال  ف���ي  الش���قيقتين 
الس���يارات  رياض���ة  ومج���ال  عموًم���ا 

خصوًصا.

مشاركة بحرينية في رالي حائل الدولي42 العًبا في بطولة السنوكر

يغ���ادر وف���د منتخبن���ا الوطن���ي األول لك���رة الق���دم، مس���اء الي���وم )الثالث���اء( إل���ى دولة 
اإلم���ارات العربية المتحدة؛ للمش���اركة في نهائيات كأس آس���يا 2019 التي تقام خالل 

الفترة 5 يناير الجاري وحتى 1 فبراير المقبل.

بالمنتخ����ب  اإلداري  الوف����د  وس����يلتحق 
ي����وم الخمي����س المقبل، إذ س����يكون رئيس 
االتحاد البحريني لكرة القدم الش����يخ علي 
بن خليفة ب����ن أحمد آل خليفة في مقدمة 
الوف����د، بصفته رئيًس����ا لوف����د المنتخب في 
النهائي����ات اآلس����يوية، فيم����ا يلتح����ق نائب 
رئي����س االتح����اد للش����ؤون الفني����ة ورئيس 
لجنة المنتخبات الش����يخ خالد بن س����لمان 
غ����د  ي����وم  المنتخ����ب  بوف����د  خليف����ة،  آل 

األربعاء.
م����درب  الي����وم:  المغ����ادر  الوف����د  ويض����م 
المنتخب، التش����يكي ميروسالف سكوب، 
ت����اج،  خال����د  الوطن����ي  الم����درب  مس����اعد 
م����درب اللياقة “جي����ري”، م����درب الحراس 
“أندريه”، مدير المنتخب عارف عبدالرزاق 
وعب����دهللا  إبراهي����م  نبي����ل  واإلداريي����ن 
الطبيع����ي  الع����الج  اختصاصي����ا  المط����وع، 

شوقي الشنو و”كونيل”، المنسق  اإلعالمي 
المدل����كان “راج����ان” و  محم����د عبدالغف����ار، 
“أنيميش”، مصور الفيديو جليل كوهجي، 
المص����ور الفوتوغراف����ي س����يد عل����ي ش����بر، 
محاس����ب الوفد سعيد اإلس����كافي، وعامال 

المهمات “جريش” و”راجيش”.
التش����يكي ميروس����الف  الم����درب  واخت����ار 
سكوب قائمة مكونة من 23 العًبا للبطولة، 
وهم: سيد ش����بر علوي، عبدالكريم فردان، 
يوس����ف حبيب، س����يد رضا عيس����ى، أحمد 
مي����رزا، أحم����د جمعة، أحمد عب����دهللا، وليد 
الحيام، س����يد مه����دي باقر، أحم����د بوغمار، 
حم����د شمس����ان، عبدالوه����اب عل����ي، كمي����ل 
ح����رم،  عل����ي  الش����يخ،   جاس����م  األس����ود، 
عل����ي م����دن، مهدي حمي����دان، س����يد ضياء 
راش����د،  جم����ال  مره����ون،  محم����د  س����عيد، 
محمد الرميحي، عبدهللا يوس����ف وسامي 

الحسيني.
وتأت����ي مغ����ادرة المنتخ����ب المبك����رة؛ طبًقا 
لنظام البطولة الذي يشترط وصول الفرق 

قب����ل 4 أيام من المباراة األولى، وس����تكون 
أولى وجهات المنتخب في إمارة أبوظبي، 
قب����ل خوضه المب����اراة االفتتاحية للبطولة 

أمام المستضيف منتخب اإلمارات.
وسيس����تقر المنتخ����ب ف����ي فن����دق “كراون 
ب����الزا” بأبوظبي، على أن يدش����ن تدريباته 

في اإلمارات يوم األربعاء 2 يناير الجاري.
يش����ار إلى أن منتخبنا وقع في المجموعة 
األولى إلى جانب اإلمارات وتايلند والهند.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

ب����اإلم����ارات  2019 آس���ي���ا  ك�����أس  ن���ه���ائ���ي���ات  ف����ي  ل��ل��م��ش��ارك��ة  ت���ح���ض���ي���ًرا 

“األحمر” يغادر إلى أبوظبي اليوم

  منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

يختت���م منتخبنا الوطني األول لكرة القدم، اليوم، تحضيراته 
اإلعدادي���ة ضم���ن المرحلة األخي���رة قبل المش���اركة في كأس 
آس���يا 2019 التي ستحتضنها دولة اإلمارات العربية المتحدة 

خالل الفترة 5 يناير الجاري وحتى 1 فبراير المقبل.

أم���س  المنتخ���ب  وع���اود 
تدريبات���ه اليومية بعد الراحة 
الفن���ي  الجه���از  منحه���ا  الت���ي 
التش���يكي  الم���درب  بقي���ادة 
س���كوب لالعبي���ن بع���د مباراة 
خ���اض  إذ  الش���مالية،  كوري���ا 
عل���ى  أم���س  مس���اء  مران���ه 
خ���الل  الخارجي���ة  المالع���ب 
فيم���ا  المس���ائية،  الفت���رة 
تدريبات���ه  سلس���لة  يختت���م 
ا  اليوم بخوض���ه مراًنا صباحيًّ
عل���ى أن يغ���ادر خ���الل الفترة 

المسائية إلى اإلمارات.
يشار إلى أن منتخبنا الوطني 

لع���ب 3 مباري���ات ودية خالل 
تحضي���ًرا  الج���اري؛  الش���هر 
لالستحقاق اآلس���يوي، إذ فاز 
عل���ى طاجيكس���تان في ودية 
دولي���ة بنتيج���ة )0-4(، وعل���ى 
لبن���ان )0-1( في مناورة ودية، 
وعل���ى كوريا الش���مالية )4-0( 

في ودية دولية.
ومع وصول المنتخب مس���اء 
الي���وم إل���ى اإلم���ارات؛ يدخل 
أج���واء  المنتخ���ب  بذل���ك 
مكثًف���ا  اآلس���يوية  البطول���ة 
التحضي���رات للق���اء االفتت���اح 

أمام اإلمارات.

“األحمر” يختتم تحضيراته بمران صباحي الغانم يهنئ بإنجاز األندية الوطنية بغرب آسيا
البحريني��ة األثق��ال  رف��ع  مكان��ة  عكس��ت  مش��رفة  والنتائ��ج  المش��اركة 

لبن���اء  آس���يا  غ���رب  اتح���اد  رئي���س  رف���ع 
األجسام، النائب األول لرئيس اتحاد غرب 
آس���يا لرفع األثقال، مس���اعد رئيس االتحاد 
العرب���ي رئي���س االتح���اد البحرين���ي لرف���ع 
األثق���ال س���لطان الغان���م اإلنجاز المش���رف 
ال���ذي حققت���ه األندي���ة البحريني���ة للقي���اة 
الحكيمة، وإلى ممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيرية وش���ؤون الشباب، رئيس المجلس 
األعل���ى للش���باب والرياضة، رئي���س اللجنة 
األولمبي���ة البحريني���ة س���مو الش���يخ ناصر 
ب���ن حم���د آل خليف���ة ومش���اركتها الممي���زة 
ف���ي بطولة أندية غرب آس���يا لرفع األثقال 
للرجال والسيدات )شباب، ناشئين، عموم، 
ماس���تر للرجال( في الفت���رة من 27 وحتى 
والت���ي  الماض���ي،  ديس���مبر  ش���هر  م���ن   31
بمش���اركة 181 العب���ا والعبة م���ن 24 ناديا 
وم���ن 10 دول مش���اركة، والت���ي حظي���ت 
بمش���اركة كل م���ن األندي���ة ن���ادي المحرق، 

ن���ادي الرف���اع، ن���ادي الدي���ر، ن���ادي البدي���ع، 
ن���ادي النجمة، نادي الحال���ة وفريق برنامج 

اكتشاف المواهب الرياضية.
 كم���ا هن���أ الغان���م، رئي���س ن���ادي المح���رق 
الش���يخ أحمد ب���ن علي آل خليف���ة باإلنجاز 
الرياض���ي الجديد الذي حققه فريق النادي 
عل���ى مس���توى الس���يدات والالت���ي خطفن 
اللقب وعلى مس���توى الرج���ال وما قدموه 
من مس���توى مش���رف لرياضة رف���ع األثقال 
البحريني���ة، مثني���ا على الش���راكة الناجحة 
والفاعل���ة من نادي المحرق في اس���تضافة 
وتنظيم هذه البطولة في نس���ختها األولى 
وعل���ى كل م���ا قدمه النادي م���ن دعم كبير، 
كم���ا هن���أ األندي���ة الوطني���ة التي ش���اركت 
بالبطولة بكل قوة وحقق العبوها إنجازات 
رائعة ومستوى الفتا أشاد به الجميع وعزز 
م���ن موق���ع ومكان���ة رياض���ة رف���ع األثق���ال 

سلطان الغانم أثناء مراسم التتويجالبحرينية.

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال
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أيام قليلة وتنطلق بطولة كأس أمم آسيا في اإلمارات بمشاركة 24 منتخًبا وسط اهتمام جماهيري 
وإعالمي على أعلى مستوى.

منتخ���ب  المجموع���ات،  دور  قرع���ة  وأوقع���ت 
البحري���ن ف���ي مجموع���ة واح���دة رفق���ة اإلمارات 

صاحبة الضيافة وتايلند والهند.
وفيم���ا يل���ي بعض الحقائق ع���ن منتخب البحرين 

قبل كأس آسيا لكرة القدم 2019 في اإلمارات:

تصنيف “الفيفا”: 113 عالميا و20 

آسيويا

المش���اركات السابقة: ش���اركت البحرين في كأس 
آس���يا 5 م���رات، لكنه���ا انتظرت حت���ى العام 1988 
لتظه���ر ف���ي النهائي���ات ألول م���رة، وخرج���ت من 

الدور األول دون تحقيق أي فوز.
وع���ادت البحري���ن للظه���ور مجددا ف���ي النهائيات 
القاري���ة الع���ام 2004 ف���ي الصي���ن عندم���ا حققت 

أفض���ل نتائجها بالحصول عل���ى المركز الرابع بعد 
هزيمتها أمام اليابان في الدور قبل النهائي.

ولم يتجاوز المنتخب البحريني، دور المجموعات 
ف���ي مش���اركاته الثالث التالية ف���ي 2007 و2011 

و2015.

 المدرب: التشيكي 

ميروسالف سكوب

صن���ع الم���درب البالغ من العمر 53 عاًما، اس���مه مع 
منتخبات الناش���ئين والش���باب في بلده جمهورية 
التش���يك، قب���ل أن يتول���ى تدري���ب منتخب مصر 
تح���ت 20 عاما في 2008 ليقوده في كأس العالم 

في العام التالي.
وق���اد منتخ���ب اليم���ن لم���دة عامي���ن م���ن 2014 - 

2016، قب���ل تعيين���ه مدرب���ا للبحري���ن ف���ي يولي���و 
.2016

وتح���ت قيادة س���وكوب، بلغ المنتخ���ب البحريني 
قبل نهائي كأس الخليج مطلع العام الجاري، قبل 

هزيمته أمام ُعمان التي أحرزت اللقب بعد ذلك.

أبرز العب: عبد اهلل يوسف

أصب���ح عب���د هللا يوس���ف، أول الع���ب بحرين���ي، 

بجان���ب زميل���ه ف���ي المنتخ���ب الوطن���ي محم���د 
الح���ردان، يلع���ب في فري���ق أوروب���ي ينافس في 
الدرج���ة األول���ى، عندما انتق���ل إل���ى بوهيميانس 
ب���راج التش���يكي ف���ي يولي���و الماضي على س���بيل 

اإلعارة من الرفاع الشرقي.
وش���ارك عبد هللا في مباراته الدولية األولى العام 
2012 تح���ت قي���ادة المدرب بيتر تيل���ور، وأصبح 
خ���الل العام الماضي المهاجم األساس���ي للبحرين 

في تشكيلة سكوب.

الفرص

يلع���ب منتخ���ب البحرين ف���ي المجموع���ة األولى 
الت���ي تضم اإلم���ارات وتايلن���د والهن���د، ويخوض 
أصح���اب  أم���ام  للبطول���ة  االفتتاحي���ة  المب���اراة 
الضيافة في أبوظبي، قبل أن يواجه تايلند بعد 4 

أيام أخرى ثم الهند في 14 يناير المقبل.
وقال سكوب في وقت سابق هذا الشهر إن الهدف 

المبدئي للبحرين هو تجاوز دور المجموعات.

وكاالت

هدف البحرين آسيوًيا تجاُوز دور المجموعات

منتخب البحرين لكرة القدم

الصخير - االتحاد البحريني للسياراتاتحاد البلياردو والسنوكر

أحمد مهدي
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كان���ت الكلم���ة الس���امية التي ألقاه���ا عاهل البالد حضرة صاح���ب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة في افتت���اح دور االنعقاد 
الخامس للمجلس الوطني التي تضمنت إش���ادة جاللته بإنجازات الرياضة البحرينية خالل “عام الذهب” خير ش���اهد على ما وصلت 
إليه الرياضة البحرينية في هذا العهد الزاهر من تطور ملموس وضع مملكة البحرين على الخارطة الرياضية العالمية، ومن جانبهم 
ترجم أبطالنا وبطالتنا شعار “عام الذهب” الذي أطلقه ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشئون الشباب، رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على العام 2018 إلى واقع ملموس حققوا 
خالل���ه 252 ميدالي���ة ذهبية و194 ميدالية فضي���ة و163 ميدالية برونزية في مختلف األلعاب الرياضية وعلى مختلف المس���تويات 
على نطاق االتحادات التي حققت 508 ميداليات ملونة واألندية التي جمعت 101 ميدالية ملونة وهو رقم قياس���ي لم يتحقق من 
قبل، بنس���بة تفوق بكثير حصيلة الميداليات في العام الماضي 2017 والتي بلغت 429 ميدالية من بينها 139 ميدالية ذهبية و122 
ميدالي���ة فضي���ة و168 ميدالية برونزية في مختلف البطوالت، وهو ما يعطي مؤش���ًرا واضًح���ا على تنامي الحركة الرياضية بفضل 

الدعم الذي تقدمه اللجنة األولمبية البحرينية لسائر االتحادات الوطنية.

وقد كان س���مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أول م���ن يفي بوع���ده عندما حق���ق لقب بطولة 
العال���م للرجل الحديدي التي أقيمت في مدينة 
كون���ا بالوالي���ات المتحدة األميركي���ة في إنجاز 

رياضي تاريخي هو األول من نوعه.
وش���هدت دورة األلعاب اآلس���يوية التي أقيمت 
في أندونيس���يا بشهر اغسطس الماضي )آسياد 
جاكرتا وبالمبانغ 2018( الحصاد األهم واألوفر 
بعدما حقق أبطالنا وبطالتنا 26 ميدالية ملونة 
كان النصي���ب األكبر منها لمنتخب ألعاب القوى 
ال���ذي كس���ب 25 ميدالي���ة متنوع���ة م���ن بينه���ا 
12 ذهبي���ة و6 فضي���ات و7 برونزي���ات ليع���ادل 
رق���م الصي���ن ف���ي ع���دد الميدالي���ات الذهبي���ة 
)12 ذهبي���ة(، بينم���ا حص���د منتخب رج���ال اليد 
الميدالي���ة الفضي���ة ف���ي إنج���از تاريخ���ي جديد 
بعدم���ا دون اس���مه كأول منتخ���ب ف���ي األلعاب 
الجماعي���ة يحص���ل عل���ى تلك الميدالي���ة بدورة 

األلعاب اآلسيوية.

الترايثلون.. ناصر بن حمد يتألق

كت���ب س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حم���د آل خليفة 
فص���الً جدي���ًدا ف���ي تاري���خ إنج���ازات رياض���ة 
الترايثل���ون بعدما حقق لقب بطول���ة العالم في 
س���باق الرجل الحديدي بمدين���ة كونا بالواليات 
المتح���دة األميركي���ة بش���هر أكتوب���ر، حين قطع 
مس���ابقة الس���باق البالغ���ة 226.26 كيلومتر في 
زمن قياس���ي ومثي���ر 9.19 س���اعة، حيث حقق 
س���موه زم���ن 01.06.27 ف���ي الس���باحة وانطلق 
ليحق���ق زم���ن 4.40.22 س���اعة ف���ي الدراج���ات 
الهوائي���ة واختت���م س���موه س���باق الج���ري بزمن 
3.29 س���اعة. كم���ا حق���ق س���موه إنج���اًزا كبي���ًرا 
لمملك���ة البحري���ن ف���ي س���باق ش���مال الوالي���ات 
المتح���دة األميركي���ة للرج���ل الحدي���دي وال���ذي 
أقي���م في تكس���اس بش���هر ابري���ل 2018 عندما 
تمك���ن س���موه من تحقي���ق المرك���ز األول ولقب 
الس���باق تحت 49 سنة والتي حظيت بمشاركة 
كبي���رة وواس���عة من قبل مختل���ف العبي العالم 
لينهي س���موه الس���باق البال���غ 140.6 ميال بزمن 

قياسي وقدره 9:06:52 ساعة.
وتمكن س���مو الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة 
���ا والرابع في  م���ن تحقيق المرك���ز األول خليجيًّ
س���باق الت���اج الثالث���ي للرجل الجدي���دي والذي 
أقيم في إمارة دبي بشهر فبراير وسجل سموه 
���ا وق���دره 04.09.27 س���اعة بعد  مجموًع���ا زمنيًّ
تخط���ي البطولة بنجاح، ففي الس���باحة س���جل 
والدراج���ات  دقيق���ة،   00.31.12 ق���دره  زمًن���ا 
الهوائي���ة بزمن 02.08 س���اعة فيما أنهى س���باق 

الجري بزمن وقدره 01.23 ساعة.
وبص���ورة عامة فقد حققت رياض���ة الترايثلون 
7 ميدالي���ات م���ن بينه���ا 3 ميدالي���ات ذهبية و4 
ميدالي���ات فضية، وقد ش���هد الع���ام 2018 تألق 
الالع���ب عمر عب���دهللا حمزة الذي أح���رز ذهبية 
بطول���ة فالينغ س���تارت ترايثلون الت���ي أقيمت 
ف���ي الكوي���ت بش���هر أكتوب���ر، وب���روز الالع���ب 
موس���ى قرش الذي أحرز ذهبية بطولة األقصر 
األفريقية والعربية التي أقيمت في مصر بشهر 

نوفمبر.

ألعاب القوى.. إنجازات تلمع ذهًبا

ش���كلت ألع���اب الق���وى البحريني���ة رقًم���ا صعًب���ا 
وعالم���ة فارقة في س���جل اإلنجازات الرياضية 
لعام 2018 كعادتها بقيادة النائب األول لرئيس 
المجل���س األعل���ى للش���باب والرياض���ة، رئي���س 
االتح���اد البحريني أللعاب القوى س���مو الش���يخ 
خال���د ب���ن حمد آل خليف���ة، حيث أح���رز أبطالها 
وبطالتها 74 ميدالية ملونة من بينها 38 ذهبية 

و20 فضية و16 برونزية.
وباإلضاف���ة إل���ى اإلنجاز اآلس���يوي ال���ذي حققه 

أبط���ال ألع���اب الق���وى بتحقيقه���م 12 ميدالي���ة 
ذهبية ثمينة في آسياد جاكرتا وبالمبانغ 2018، 
ف���إن عدائينا تألقوا على المس���توى العالمي في 
بطول���ة العال���م لنص���ف الماراث���ون الت���ي أقيمت 
في اس���بانيا بش���هر مارس بعدما كس���بوا فضية 
وبرونزيتي���ن تاريخيتي���ن. كم���ا ت���وج منتخ���ب 
الرج���ال والس���يدات ببطولة غرب آس���يا الثالثة 
للعموم التي أقيمت في األردن بشهر يوليو بعد 
فوزه���م ب 35 ميدالي���ة ملونة بينه���ا 20 ذهبية 
و12 فضية و3 برونزيات لتحرز المملكة المركز 

األول على كافة الدول المشاركة.

كرة اليد.. نجاحات عالمية الفتة

ا  عاش���ت ك���رة الي���د البحريني���ة عاًم���ا اس���تثنائيًّ
ب���كل المقاييس بعد تأهل ثالث���ة منتخبات إلى 
نهائي���ات كأس العال���م وه���م منتخ���ب الرج���ال 
ومنتخب الشباب ومنتخب الناشئين في إنجاز 
تاريخي هو األول من نوعه بصعود المنتخبات 
الثالث���ة دفعة واح���دة بعدما اعت���ادت كرة اليد 

الوصول للعالمية وتحقيق اإلنجازات القارية.
وخالل عام 2018 كس���بت كرة اليد 5 ميداليات 
ملون���ة بينها ذهبيتان واح���دة كانت من نصيب 

منتخ���ب الناش���ئين ال���ذي ف���از بلق���ب البطول���ة 
اآلسيوية الثامنة التي أقيمت في األردن بشهر 
سبتمبر ليتأهل إلى مونديال مقدونيا للناشئين 
2019، وأخرى لنادي النجمة في بطولة األندية 
اآلسيوية وتوج منتخب الرجال بالمركز الثاني 
والميدالية الفضية في البطولة اآلس���يوية التي 
أقيمت في كوريا الجنوبية بش���هر يناير ليتأهل 
إل���ى مونديال ألمانيا والدنم���ارك 2019، كما فاز 
ذات المنتخب بفضية دورة األلعاب اآلس���يوية 
ليحقق أول فضية في تاريخ األلعاب الجماعية 

بدورة األلعاب اآلسيوية.
أم���ا منتخب الش���باب فق���د حقق المرك���ز الثالث 
والميدالي���ة البرونزي���ة ف���ي البطولة اآلس���يوية 
الت���ي أقيم���ت ف���ي س���لطنة عم���ان بش���هر يوليو 

ليتأهل إلى مونديال اسبانيا للشباب 2019.

الفروسية وسباقات القدرة.. فرسان الذهب

تأل���ق فرس���ان مملك���ة البحري���ن وعلى رأس���هم 
قائ���د فري���ق الفري���ق الملك���ي للق���درة الف���ارس 
س���مو الش���يخ ناص���ر بن حم���د آل خليف���ة بعدما 
حققوا في رياضة الفروس���ية وس���باقات القدرة 
19 ميدالي���ة متنوع���ة م���ن بينه���ا 7 ذهبيات و5 

فضيات و7 برونزيات.
كان عل���ى رأس األبطال س���مو الش���يخ ناصر بن 
حمد آل خليفة الذي توج بذهبية س���باق رويال 
ويندس���ور للقدرة الذي اقيم في بريطانيا بشهر 
مايو، كما تألق س���مو الش���يخ خالد ب���ن حمد آل 
خليفة عندما دش���ن عودته إلى الفروس���ية بعد 
غيبة طويلة بفوز س���موه بذهبية سباق السويد 

للقدرة الذي أقيم بشهر أغسطس.
وس���جل الف���ارس خليفة جمال الس���ندي اس���مه 
في لوحة األبطال بفوز بذهبية س���باق أومونت 
للقدرة في فرنس���ا بشهر أغس���طس، وسار على 
خط���اه الف���ارس علي عب���دهللا الس���بيعي الحائز 
على ذهبيتي س���باق بطولة فونتين بلو لمسافة 
160 كيلومت���ر الت���ي أقيم���ت في بلجيكا بش���هر 
أبري���ل، بينم���ا فاز الف���ارس خليفة مبارك س���الم 
بذهبية س���باق ايوس���تين البريطاني الذي اقيم 

بشهر يونيو.
وف���ي لعب���ة قف���ز الحواج���ز ف���از الس���يد عدن���ان 
العل���وي بفضي���ة بطول���ة )paderbon( الوطني���ة 
األلمانية التي اقيمت في ألمانيا بشهر ديسمبر، 
وفوزه كذلك ببرونزية بطولة )oelde( الوطنية 
األلمانية التي اقيمت في المانيا بش���هر نوفمبر، 

وف���وز الف���ارس خال���د ه���الل الخاط���ري بفضية 
س���باق ليمانز في فرنس���ا بش���هر يوليو، والعديد 

من اإلنجازات األخرى في قفز الحواجز.
وفي مس���ابقة جم���ال الخي���ل العربي���ة األصيلة 
فاز س���يد خليل المختار بالميدالية الذهبية في 
البطول���ة الدولية لجمال الخيل العربية األصيلة 
التي اقيمت في النمسا بشهر مايو عبر الحصان 

منتصر الزبير التابع لمربط النسيم البحريني.

ذوو اإلعاقة.. عزيمة ال تلين

كس���ب العب���و والعب���ات منتخ���ب ذوي اإلعاقة 
“أصح���اب الهمم” 64 ميدالي���ة متنوعة بينها 26 
ذهبية و19 فضية و19 برونزية كان من أبرزها 
حص���اد المملك���ة ف���ي دورة األلع���اب اآلس���يوية 
بعدم���ا  س���بتمبر  ف���ي  بأندونيس���يا  البارالمبي���ة 
حققت فاطمة صفر فضية رمي الرمح وكسبت 
رب���ا العم���ري فضية دف���ع الجل���ة وبرونزية رمي 

القرص.
وش���هدت األلعاب اإلقليمية التاس���عة لألولمبياد 
الخ���اص لمنطقة الش���رق األوس���ط التي أقيمت 
ف���ي اإلمارات بش���هر مارس تأل���ق ذوي العزيمة 
وتجس���د ذل���ك عبر تحقي���ق 39 ميدالي���ة ملونة 

بينها 17 ذهبية و11 فضية و11 برونزية.
وف���ي بطول���ة الش���ارقة الدولي���ة أللع���اب القوى 
التي أقيم���ت في اإلمارات بش���هر مارس حصد 
ميدالي���ات   8 العزيم���ة  ذوي  وبط���الت  أبط���ال 
بينه���ا 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين والعدد 
م���ن الميدالي���ات الملون���ة األخرى ف���ي بطوالت 

ودورات متفرقة.

رفع األثقال وكمال األجسام.. نجوم ساطعة

ب���رزت رياض���ة رف���ع األثق���ال وكمال األجس���ام 
على مس���توى االتح���اد واألندي���ة إذ حصدوا ما 
مجموعه 224 ميدالية بينها 105 ذهبيات و79 

فضية و40 برونزية 
إنج���ازات كم���ال األجس���ام تمث���ل أبرزه���ا ف���ي 
الميدالي���ة الذهبي���ة التي حققه���ا البطل العالمي 
سامي الحداد في بطولة أسبانيا لبناء األجسام 

للمحترفين بوزن 65 كغ.
كم���ا عان���ق أبط���ال كم���ال األجس���ام الذهب في 
بطولة العالم لألساتذة التي أقيمت في أسبانيا 
بشهر ديسمبر عبر كال من علي الخياط ومحمد 
صباح )49-45 سنة(، وفي بطولة العالم للعموم 
التي أقيمت كذلك في أسبانيا بشهر نوفمبر فاز 

علي محمد رضي بفضية وزن 65 كغ.
وف���ي بطول���ة آس���يا لبن���اء األجس���ام واللياق���ة 
البدني���ة التي أقيم���ت في منغوليا بش���هر أبريل 
ت���وج عرف���ات يعق���وب بذهبي���ة فئ���ة الماس���تر، 
وت���وج عب���اس مكي بذهبية فئة كالس���يك 162 
س���م، وتوج علي محمد رض���ي بذهبية وزن 65 

كغ.
وف���ي بطول���ة غرب آس���يا لبن���اء األجس���ام التي 
اس���تضافتها البحري���ن بش���هر مايو فقد ش���هدت 
غل���ة واف���رة م���ن الميداليات بلغ���ت 35 ميدالية 

من بينها 11 ذهبية و13 فضية و11 برونزية.
وأما إنجازات رفع األثقال فقد تمثلت في الفوز 
ب� 84 ميدالية ملونة في بطولة غرب آسيا لرفع 
األثق���ال الت���ي أقيمت على أرض المملكة بش���هر 
م���ارس م���ن بينه���ا 38 ذهبي���ة و36 فضي���ة و10 

برونزيات.
وسجلت الالعبة مريم محمد شريف اسمها في 
س���جل أبطال رف���ع األثقال بتحقيقه���ا الميدالية 
الذهبي���ة ف���ي بطول���ة دبي الت���ي أقيمت بش���هر 
لطيف���ة محم���د ش���ريف  نال���ت  ديس���مبر، فيم���ا 
الميدالي���ة الفضي���ة. باإلضاف���ة للحص���اد الوافر 
لن���ادي المح���رق ف���ي بطولة غرب آس���يا لألندية 

بتحقيق 40 ميدالية بينها 30 ذهبية.

كرة السلةجاللة الملك يهنئ بطل العالم سمو الشيخ ناصرسمو الشيخ ناصر يقلد جاللة الملك الميدالية العالمية

“عام الذهب” يحقق أهدافه ويحصـــــــــد 609 ميداليات منها 252 ذهبية
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أظهرت كرة السلة البحرينية 
تميًزا رائًعا على المستوى 

الخليجي العربي تمكن من 
خاللها العبونا من الصعود 

على منصة التتويج مرتين 
ليحصدوا ميدالية ذهبية 

وأخرى فضية.
المركز األول والميدالية الذهبية 

كانت من نصيب منتخب 
الشباب الحائز على لقب 

البطولة الخليجية التي أقيمت 
في سلطنة عمان بشهر فبراير، 

أما المركز الثاني والميدالية 
الفضية كانت من نصيب 

منتخب الناشئين في البطولة 
العربية للناشئين التي أقيمت 

في مصر بشهر يوليو ونادي 
المنامة في البطولة الخليجية

كرة السلة.. 
تألق عربي 

وخليجي
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خالد بن حمد 
يدشن عودته 
للقدرة بلقب 

بطولة السويد

ألعاب القوى 
تثبت علو كعبها 
بإنجازات عالمية 

وقارية باهرة

كرة اليد تواصل 
قفزاتها بفضية 
آسيوية تاريخية 
وتأهل عالمي

الدفاع عن النفس.. توهج 

للجوجيتسو والتايكوندو

أح���رزت منتخ���ب الدف���اع ع���ن النف���س بمختلف 
مظل���ة  تح���ت  المنضوي���ة  القتالي���ة  الرياض���ات 
االتح���اد 66 ميدالية ملونة بينها 26 ذهبية و18 

فضية و22 برونزية.
م���ع  موع���د  عل���ى  كان���ت  الجوجيتس���و  لعب���ة 
الميدالي���ات الذهبي���ة كان أبرزه���ا الف���وز بس���بع 
ميدالي���ات ذهبي���ة ف���ي بطول���ة برلي���ن الدولي���ة 
الت���ي أقيم���ت ف���ي ألماني���ا بش���هر ديس���مبر، كم���ا 
حق���ق منتخب الجوجيتس���و 4 ميداليات ذهبية 
ف���ي بطولة لن���دن المفتوحة بش���هر فبراير، ونال 
3 ميدالي���ات ذهبي���ة في بطول���ة أبوظبي جراند 
س���الم الت���ي أقيم���ت في اإلم���ارات بش���هر يناير، 
وعلى المستوى العالمي برز البطل علي منفردي 
الذي حقق برونزية بطولة العالم لوزن تحت 77 
التي أقيمت في السويد بشهر نوفمبر، باإلضافة 
إل���ى أع���داد أخرى م���ن الميدالي���ات الملونة التي 
م���ن  العدي���د  ف���ي  الجوجيتس���و  لعب���ة  حققته���ا 

االستحقاقات الخارجية.
أم���ا لعبة التايكون���دو فقط س���طع نجمها وكانت 
ه���ي األخرى واجهة مش���رفة للمملك���ة وكان من 
اب���رز نجاحاته���ا ف���وز الالعب���ة فج���ر عل���ي آل بن 
عل���ي بذهبي���ة دورة األلعاب اآلس���يوية للماس���تر 
الت���ي أقيمت ف���ي ماليزيا بش���هر س���بتمبر، وفوز 
ذات الالعب���ة بذهبي���ة بطول���ة العال���م للجامعات 
المفتوح���ة الت���ي أقيمت بكوريا الجنوبية بش���هر 
يولي���و، بجان���ب فوزه���ا ببرونزي���ة بطول���ة آس���يا 

بفيتنام بشهر مايو.
ميداليتي���ن  حص���دت  فق���د  الج���ودو  لعب���ة  أم���ا 
األندي���ة والمنتخب���ات  ف���ي بطول���ة  برونزيتي���ن 
العربي���ة الت���ي أقيم���ت ف���ي مص���ر بش���هر مارس 
ج���اءت عن طريق كال من فاي���ز عادل علي وزن 
60 كغ، والالعب محمد فرحان محمد لوزن فوق 

100 كغ.

كرة الطاولة.. عمالقة غرب آسيا

31 ميدالي���ة  الطاول���ة  ك���رة  لعب���ة  أح���رزت 
ملون���ة من بينها 11 ذهبية و6 فضيات و14 
برونزية، كان الحصاد األكبر منها في بطولة 
كأس دول غ���رب آس���يا للف���ردي والزوج���ي 
يولي���و  بش���هر  األردن  ف���ي  أقيم���ت  الت���ي 
حي���ن ف���از أبطالنا وبطالتن���ا ب 7 ميداليات 
ذهبية وفضية و5 برونزيات بعدما ش���هدت 
البطولة تألًقا الفًتا ألبطالنا اعتلوا من خالله 
المرك���ز األول في الترتيب العام للمنتخبات 

المشاركة بالبطولة.
العربي���ة  البطول���ة  ف���ي  ابطالن���ا  تمي���ز  كم���ا 
التي اس���تضافتها مصر بش���هر يوليو بعدما 
حقق���وا 3 ذهبيات و4 برونزيات، فيما نجح 
منتخبن���ا ف���ي الف���وز بذهبي���ة و4 فضي���ات 
و3 برونزي���ات ف���ي بطولة غرب آس���يا التي 

أقيمت في األردن بشهر مارس.

فنون القتال المختلطة.. نجاحات متواصلة

واصل���ت رياضة فن���ون القتال المختلط���ة تألقها 
 28 ب����  أبطالن���ا  الذه���ب بعدم���ا ظف���ر  ع���ام  ف���ي 
ميدالية ملونة بينها 9 ذهبيات و9 فضيات و10 

برونزيات.
في بطولة فنون القتال المختلطة MMA كس���ب 
الالعب باش���ا كركاش���يف الميدالي���ة الذهبية في 
بطول���ة العال���م التي اس���تضافتها المملكة بش���هر 
نوفمبر، كما حص���د باقي العبينا 3 فضيات و11 
برونزي���ة والعدي���د م���ن اإلنج���ازات األخ���رى في 
بط���والت مفتوح���ة متفرقة. وفي لعبة الس���امبو 
تألق باش���ا كركاش���يف بنيل���ه الميدالي���ة الذهبية 
ف���ي بطول���ة العال���م ال 24 للس���امبو التي أقيمت 
ف���ي روس���يا بش���هر ديس���مبر، كم���ا ف���وز مرتضى 
للس���امبو  اآلس���يوية  البطول���ة  ببرونزي���ة  علي���ه 
الت���ي اس���تضافتها منغولي���ا بش���هر ماي���و. وف���ي 
لعب���ة المصارع���ة ظف���ر المص���ارع آدم باتي���روف 
بالميدالي���ة البرونزي���ة ل���وزن 70 ك���غ ف���ي بطولة 
العال���م بهنغاريا التي أقيمت بش���هر أكتوبر. وفي 
لعبة الكيك بوكس���ينج حصد محمد عباس خان 
ذهبيتي���ن ف���ي بطولة األندي���ة العربية التاس���عة 

التي أقيمت في األردن بشهر مارس.

الكرة الطائرة.. فضيتان عربيتان
اكتفت لعب���ة الكرة الطائرة بتحقي���ق ميداليتين 
فضيتي���ن، األولى كان���ت في بطول���ة المنتخبات 
العربي���ة للرج���ال الت���ي أقيم���ت ف���ي جمهوري���ة 
مص���ر العربي���ة بش���هر أكتوب���ر الماض���ي ليحافظ 
عل���ى نف���س النتيج���ة المتميزة الت���ي حققها في 
النس���خة الت���ي أقيمت ع���ام 2016 لينال وصافة 
العرب ويصعد إل���ى منصة التتويج بكل جدارة، 
كم���ا حقق منتخب الش���واطئ المكون من محمد 
يعق���وب وعل���ي مره���ون الميدالي���ة الفضي���ة في 
البطول���ة العربية التي أقيمت في المغرب بش���هر 

يوليو.

رياضات الموروث الشعبي.. حصاد متميز
رغم حداثة تأسيس لجنة رياضات الموروث 
الش���عبي التي اش���تهرت ف���ي الع���ام 2018 إال أن 
أبطاله���ا تمكن���وا م���ن تحقيق 14 ميدالي���ة ملونة 

من بينها 6 ذهبيات و6 فضيات وبرونزيتين.
وكان حص���اد الذه���ب األب���رز للجن���ة ف���ي بطولة 
فخ���ر األجيال التي أقيمت ف���ي اإلمارات والتي 
تحق���ق فيه���ا 3 ذهبي���ات ج���اء ع���ن طري���ق كال 
م���ن خال���د مب���ارك الرميحي )قرناص حر(، س���عد 
ابراهي���م البوعيني���ن )ف���روخ الش���اهين(، برغش 
واس���تمر  الح���رار(،  )ف���روخ  المنص���وري  محم���د 
الحص���اد في بطول���ة كأس رئيس دولة اإلمارات 
البوعيني���ن  ابراهي���م  س���عد  م���ن  كال  ف���وز  اث���ر 
بذهبية )فروخ الشاهين(، وفوز خالد عبدالعزيز 
العجم���ان بذهبي���ة )قرن���اس ش���اهين(، فيم���ا فاز 
فري���ق البحرين ف���ي بطول���ة الموروث الش���عبي 
بدول���ة الكويت بالميدالية الذهبية في مس���ابقة 

)جرناس جير شاهين(.

البليارد والسنوكر.. تفوق خليجي

أثبت منتخب البليارد والس���نوكر تفوقه على 
المس���توى الخليجي بعدما كس���ب 15 ميدالية 
من بينها 5 ذهبيات و4 فضيات و6 برونزيات.

بطول���ة  ف���ي 
لخلي���ج  ا

المجمع���ة للبلي���ارد والس���نوكر الت���ي اقيمت في 
 4 ب  العبون���ا  ظف���ر  نوفمب���ر  بش���هر  اإلم���ارات 
ذهبي���ات و4 فضي���ات و4 برونزي���ات، وج���اءت 
الميدالي���ات الذهبي���ة عن طري���ق كال من حبيب 
صباح في فردي 6 كرات للس���نوكر لفئة الرجال، 
وذهبي���ة هش���ام راش���د الصقر في فردي ماس���تر 
لفئة الرجال، وذهبية خليل ابراهيم خليل تحت 
21 س���نة لفئ���ة الناش���ئين، وذهبي���ة وس���ام راتب 

بفردي 8 كرات لفئة الناشئين.
واس���تطاع منتخ���ب الس���نوكر أن يف���وز بث���الث 

برونزي���ة في البطول���ة العربية ميداليات 
التي أقيم���ت بأكتوبر 
اإلم���ارات،  بدول���ة 
ف���از  كم���ا 
صب���اح  حبي���ب 
لي���ة  ا لميد با
ف���ي  البرونزي���ة 
مكت���وم  بطول���ة 
آل  جمع���ة  ب���ن 
مكت���وم للس���نوكر 
التي 

أقيمت في اإلمارات بشهر مايو.

الرماية.. التصويب نحو الذهب

ظف���رت لعب���ة الرماية ب���� 32 ميدالي���ة ملونة من 
بينها 8 ذهبيات و11فضية و13 برونزية.

وجاء حص���اد الذهب عن طريق الرامي محمود 
علي حاجي في مس���ابقة بندقي���ة 3 أوضاع في 
بطول���ة ع���ام زاي���د الدولي���ة الت���ي أقيمت بش���هر 
ديس���مبر، كم���ا توج الرامي حس���ن ماجد بذهبية 
مسابقة الش���وزن في بطولة حيدر علي الدولية 
المفتوح���ة لرماي���ة الش���وزن الت���ي أقيم���ت ف���ي 
أذربيج���ان بش���هر ماي���و. وف���ي البطول���ة العربية 
للرماي���ة لمس���ابقتي المس���دس والبندقي���ة التي 
أقيم���ت بمصر بش���هر م���ارس حص���د رماتنا ب 4 
فضي���ات وبرونزية، وف���ي بطولة أمي���ر الكويت 
الت���ي أقيم���ت بش���هر يناي���ر ظف���ر رماتن���ا ب 4 
برونزي���ات والعديد م���ن الميداليات األخرى في 

استحقاقات متفرقة.

البولينج.. 7 ميداليات عربية

حص���دت لعب���ة البولينج 7 ميدالي���ات ملونة من 
بينه���ا ذهبيتي���ن وفضية و4 برونزي���ات تحققت 
جميعه���ا ف���ي البطول���ة العربي���ة الثامن���ة للرجال 
والرابعة للس���يدات التي أقيمت في س���لطنة 
عمان بش���هر مارس. الالعب يوس���ف فالح 
ح���از عل���ى الميدالي���ة الذهبي���ة بف���ردي 
الرج���ال، فيما ح���ازت الالعبة نورة 
ف���ردي  ذهبي���ة  س���لطان  ماج���د 
م���ن  كال  وح���ازت  الس���يدات، 
نادية أحم���د عقيل ونورة ماجد 
جناح���ي  حس���ن  وليل���ى  س���لطان 
ومري���م عبدالرس���ول م���دارا فضي���ة 
الفرق للس���يدات باإلضافة إلى تحقيق 
أرب���ع برونزي���ات ف���ي مس���ابقات متفرق���ة 

ضمن ذات البطولة.

الرياضات البحرية.. ذهبيتان ثمينتان

أح���رزت لعب���ة الرياض���ات البحري���ة 6 ميداليات 
ملونة من بينها ذهبيتين وفضية و3 برونزيات.
حص���اد الذهب كان م���ن نصيب البح���ار عبدهللا 

محم���د جناح���ي ال���ذي ف���از بذهبي���ة فئ���ة الليزر 
س���تاندر بالبطول���ة العربية للش���راع التي أقيمت 
في البحرين بش���هر مارس، فيما جاءت الذهبية 
الثاني���ة م���ن نصي���ب البح���ار محم���د عبدالرحمن 
قمب���ر بف���ردي التجدي���ف تح���ت 23 س���نة )فئ���ة 
الش���باب( ف���ي البطول���ة العربية للتجدي���ف التي 

أقيمت في الكويت بشهر مارس.

الرياضات الجوية.. فضية القفز بالمظالت

حققت لعب���ة الرياضات الجوي���ة ميدالية فضية 
واح���دة جاءت عن طريق فريق القفز بالمظالت 
المك���ون م���ن مقب���ل حم���دي عل���ي، أحم���د محمد 
جاس���م، عب���دهللا ش���ريدة س���لطان، هان���ي مثنى 
علي، جاس���م محم���د المنص���وري، صالح عبدهللا 
صال���ح ف���ي البطولة العربي���ة األول���ى للرياضات 
الجوية والس���ابعة للقفز بالمظالت والتي أقيمت 

في المغرب بشهر نوفمبر.

المبارزة.. فضية العرب

ح���ازت لعب���ة المب���ارزة عل���ى 5 ميدالي���ات بينه���ا 
فضيت���ان و3 برونزي���ات ميدالي���ة فضية واحدة 
منتخ���ب  عليه���ا  الف���رق حص���ل  مس���توى  عل���ى 
الناش���ئين المك���ون م���ن حم���د خليف���ة العط���اوي 
وس���عود خليف���ة العط���اوي وعبدالكريم عيس���ى 
عب���دهللا وعلي هان���ي علي في البطول���ة العربية 
لألش���بال والناش���ئين الت���ي أقيمت بمصر بش���هر 

فبراير.

األلعاب الذهنية واإللكترونية..

الهاجري يخطف األضواء

 3 واإللكتروني���ة  الذهني���ة  األلع���اب  حص���دت 
ميدالي���ات ملونة م���ن بينها فضي���ة وبرونزيتين 
توزع���ت بي الالعب راش���د أحم���د الهاجري الذي 
حق���ق الميدالي���ة الفضي���ة )مكعبات( ف���ي بطولة 
الرمل���ي الدولي���ة المفتوح���ة الت���ي أقيم���ت على 
أرض المملكة بشهر أغسطس، وفوزه بالميدالية 
البرونزية في ذات البطولة، كما أحرز برونزيتين 
)مكعب���ات( ف���ي بطول���ة الكوي���ت المفتوحة التي 
أقيمت بش���هر ديس���مبر. باإلضافة إلنج���از فريق 

نادي الحالة.

الجولف.. بروز عربي

حققت لعبة الجولف ميداليتين إحداهما فضية 
واألخ���رى برونزي���ة جاءت ف���ي بطول���ة الخليج 
للرج���ال والناش���ئين الت���ي أقيم���ت ف���ي س���لطنة 

عمان بشهر ديسمبر.
الميدالي���ة الفضية حققها فري���ق العموم المكون 
محم���د  وعل���ي  س���لطان  عب���دهللا  س���لطان  م���ن 
الكواري، ومحمد ابراهيم الخليفة ومحمد ذياب 
النعيم���ي، أم���ا الميدالي���ة البرونزي���ة فق���د حققها 
منتخب الش���باب المكون م���ن محمد حمد العثم، 

فارس عيسى قطامي، رونان سميث.
كما حقق نادي البحري���ن لهوكي الجليد ميدالية 

ذهبية واحدة.

المالكمةذوو االحتياجات الخاصة اليد - رجال

شباب السلة

البطل سمو الشيخ ناصر يرفع جائزة اإلنجاز العالمي

سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالدجانب من التتويج

الطاولة - مصر البولنج

بطالت ألعاب القوى

اليد - ناشئون



برش���لونة  العب���ي  م���ن  ع���دد  اقت���رب 
الفري���ق  ع���ن  الرحي���ل  م���ن  اإلس���باني، 
الكتالون���ي خالل الفت���رة المقبلة، خاصة 
وأن عقودهم تنتهي بش���كل رس���مي في 

الصيف المقبل.
صحيف���ة  قال���ت  الص���دد،  ه���ذا  وف���ي 
“مون���دو ديبورتيف���و”، إن���ه اعتب���اًرا م���ن 
 3 هن���اك  س���يكون  يناي���ر،  م���ن  األول 
العبين من برش���لونة، س���يكونون أحراًرا 
ف���ي التف���اوض م���ع أي فري���ق، على عقد 

مستقبلي محتمل.
وأوضحت الصحيفة أن الثالثي توماس 
فيرمايلي���ن ومني���ر الحدادي وس���يرجي 
س���امبر يحق لهم التفاوض مع أي فريق، 
خ���الل يناي���ر، قب���ل نهاي���ة عقوده���م مع 

برشلونة في الصيف المقبل.
وأش���ارت الصحيف���ة إل���ى أنه رغ���م منير 
الح���دادي وس���يرجي س���امبر ق���د ينتهي 
موق���ف  أن  إال  للتجدي���د،  بهم���ا  األم���ر 
توماس فيرمايلين أكثر تعقيًدا، في ظل 
أن إصابات���ه المتع���ددة والمتك���ررة تقف 

عائًقا في مسيرته مع ناديه برشلونة.

ناصر بن حمد: 5 آالف دينار دعم إضافي 
للمراكز الشبابية 

وافق ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على 
مبادرة وزارة ش���ؤون الش���باب والرياضة وبعد التقرير الذي رفعه أيمن المؤيد وزير ش���ؤون الش���باب والرياضة إلى سموه بمنح المراكز الشبابية مبلغ 5 آالف دينار كدعم إضافي 

وذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني لتطوير قطاع الشباب والرياضة “استجابة” لتكون البحرين عاصمة للشباب والرياضة. 

وتأت���ي موافق���ة س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن 
“الش���باب  حم���د آل خليف���ة عل���ى مب���ادرة 
والرياض���ة” حرص���ا م���ن س���موه عل���ى دعم 
المراك���ز الش���بابية المنتش���رة ف���ي مختلف 
الم���كان  وجعله���ا  المملك���ة،  محافظ���ات 
المفضل للش���باب واألكثر نشاطا في تنمية 

مهارات الشباب واس���تنهاض هممهم، وهو 
األمر الذي يتناس���ب م���ع الرعاي���ة الكريمة 
الت���ي يوليها حضرة صاحب الجاللة الملك 
حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة عاه���ل البالد 
للحرك���ة الرياضية والش���بابية في المملكة، 
وتجس���يدا لح���رص جاللت���ه عل���ى توفي���ر 

مختلف أش���كال الدعم والمس���اندة للمراكز 
الش���بابية لتواص���ل أدواره���ا الحيوي���ة في 
النه���وض بالحرك���ة الرياضي���ة والش���بابية، 
كم���ا أن ه���ذا الدعم يتوافق م���ع اهتمامات 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليفة بن 
ف���ي  ال���وزراء  رئي���س  خليف���ة  آل  س���لمان 

المراك���ز  ف���ي  العم���ل  بمنظوم���ة  االرتق���اء 
الش���بابية ودع���م صاح���ب الس���مو الملك���ي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائ���ب القائد االعل���ى النائ���ب األول لرئيس 
مجلس ال���وزراء لتك���ون المراكز الش���بابية 

الوجهة المفضلة للشباب.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

السبت 1 يناير

الدوري اإلنجليزي
الجولة 21

ايفرتون
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كارديف
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توتنهام

15.30
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وكاالت

vw   وكاالت وكاالت

وكاالت

مصير مجهول

اعتذرت س���وزانا دينيدج عن تولي منصب المديرة التنفيذية لرابطة الدوري اإلنكليزي لكرة القدم، بحس���ب ما كش���فت األخيرة 
بشكل مفاجئ، بعد أكثر من شهر على إعالن تعيينها خلًفا لريتشارد سكادومير.

وعين���ت ديني���دج الت���ي تش���غل منص���ب 
القن���اة  بالني���ت”،  “أنيم���ال  رئيس���ة 
المتخصص���ة بعال���م الحيوان���ات والتابعة 
لشبكة “ديس���كوفري” التلفزيونية، مديرة 
تنفيذي���ة للدوري الممتاز الش���هر الماضي، 
في خطوة اعتبرت متقدمة للسيدات في 

عالم اإلدارة الرياضية.
وكان م���ن المقرر أن تتس���لم مهامها أوائل 

عام 2019.
إال أن البي���ان الص���ادر ع���ن رابطة الدوري، 
ل���م يكش���ف أس���باب اعتذاره���ا ع���ن قبول 
المنصب، مكتفي���ا بالقول “على الرغم من 
التزامه���ا تجاه الدوري اإلنكلي���زي الممتاز 
ف���ي نوفمبر، فإن س���وزانا ديني���دج أبلغت 
لجن���ة التعيي���ن أنه���ا ل���ن تتس���لم منصبه���ا 

كمديرة تنفيذية للرابطة”.
وكان���ت ديني���دج ق���د أك���دت بع���د إع���الن 
تعيينه���ا ف���ي 13 نوفمب���ر الماض���ي، أنه���ا 
“بدع���م م���ن األندية وفري���ق العمل، أتطلع 

الى توس���يع نجاح الرابطة لس���نوات عدة 
في المستقبل”.

وس���يتعين على ال���دوري االنكليزي إعادة 

فتح باب الترش���يح لهذا المنصب الختيار 
بديل جديد لسكودامور. وأشارت الرابطة 
ف���ي بيانها إلى أن لجنة متخصصة “بدأت 
التحدث إلى المرش���حين”، مؤكدة أنه “لن 
يكون هناك أي تعليق حتى يتم التعيين”.

وعندم���ا تول���ى س���كودامور إدارة الرابطة 
ف���ي 1999، كان���ت قيم���ة حق���وق النق���ل 
التلفزيون���ي لل���دوري الممت���از نح���و 670 
مليون جنيه استرليني )زهاء 770 مليون 
يورو(. وبموجب الصفقة األخيرة، تم بيع 
الحقوق العائدة لفترة 2019 2022- بأكثر 
م���ن 4,5 ملي���ارات جني���ه )5,18 ملي���ارات 

يورو(.
وإذا كان���ت أغلبية هذه اإليرادات ال تزال 
من العمالقين التلفزيونيين “سكاي” و”بي 
تي”، فق���د دخل العب جدي���د على الخط 
يتمث���ل بعم���الق التج���ارة اإللكترونية في 
الواليات المتحدة “أمازون”، الذي اشترى 

حقوق 20 مباراة.

ش���دد السويس���ري شيردان ش���اكيري، العب ليفربول، على ضرورة تحقيق الفوز على مانشستر سيتي، خالل مباراة الفريقين مساء 
الخميس، بمنافسات الدوري اإلنجليزي.

ويحت���ل ليفرب���ول المرك���ز األول بج���دول 
نقط���ة   54 برصي���د  البريميرلي���ج  ترتي���ب 
بف���ارق 7 نق���اط عن الس���يتي صاحب ال�47 

نقطة.
إل���ى  نذه���ب  ال  “نح���ن  ش���اكيري:  وق���ال 
مانشس���تر إلبعاد السيتي من السباق، نحن 
نذه���ب إلى هناك من أج���ل مباراة بالدوري 

اإلنجليزي”.
وأضاف “نذهب إلى هناك من أجل تحقيق 
ه���ذا  الف���وز،  ومحاول���ة  أوالً،  جي���د  أداء 
ه���و اله���دف الوحيد لدين���ا، ال توج���د أمور 
أخ���رى في أذهانن���ا بالوقت الحال���ي، علينا 
فقط االس���تمرار والعمل بج���د كل يوم في 

التدريبات”.
وتاب���ع “أن���ا متأكد م���ن أننا سنس���تمر هكذا 
وس���نكون ناجحين للغاية، كل شيء يمكن 
أن يح���دث ف���ي ه���ذا الموس���م لك���ن هن���اك 
طري���ق طويل للذه���اب فيه، نحن س���عداء 

للغاية”.

وأردف “بالنس���بة لن���ا ه���ي مج���رد 3 نق���اط 
مهمة، الس���يتي خلفنا أيًضا برفقة توتنهام، 
النق���اط،  لحص���د  الف���وز  يح���اول  الجمي���ع 
نتطل���ع  ونح���ن  مثي���رة،  مب���اراة  س���تكون 

للذه���اب إليه���ا وتقدي���م أداء ممي���ز، نح���ن 
واثقون من محاولة الفوز بها”.

ويعد ش���اكيري واحًدا من الالعبين القالئل 
ف���ي ليفرب���ول، ال���ذي رف���ع لق���ب ال���دوري، 
ف���ي سويس���را مع ب���ازل وألمانيا م���ع بايرن 

ميونخ.
وح���ول التعامل مع الضغط، قال ش���اكيري 
“الضغط ف���ي كل مكان ف���ي حياتك، حتى 
ف���ي ك���رة القدم هن���اك دائًما ضغ���ط، عندما 
تك���ون أول الترتي���ب فالجميع يأتي خلفك 
ويري���د أن يهزم���ك، ل���ذا كل مب���اراة تك���ون 

تحدًيا”.
وأتم “علين���ا فقط االس���تمرار والبقاء على 
أعلى مس���توى، وبعد ذلك أنا متأكد من أنه 
يمكننا االس���تمرار لكن هن���اك طريق طويل 
لنقطع���ه، وفي النهاية بالنس���بة لن���ا، ال يهم 
���ا أي���ن نقع ألنن���ا نريد الف���وز بالمباريات  حقًّ
حتى النهاية، ثم س���نرى ما سيحدث، نحن 
ا لكي نكون ناجحين”. في طريق جيد جدًّ

ج���اره  م���ن  ليك���رز  أنجلي���س  ل���وس  ث���أر 
س���اكرامنتو كينغ���ز بالف���وز علي���ه األح���د 
114-121 بغياب نجم���ه ليبرون جيمس، 
وذلك ضمن منافس���ات دوري كرة الس���لة 

األميركي للمحترفين.
وه���و الف���وز األول لليك���رز في ث���الث مباريات 
خاضه���ا بغياب “المل���ك” جيمس ال���ذي تعرض 
إلصاب���ة الثالث���اء ف���ي المب���اراة الت���ي ف���از بها 
س���تايت  غول���دن  اآلخ���ر  ج���اره  عل���ى  فريق���ه 
ووري���رز حام���ل اللقب. وكان ليكرز س���قط في 
مبارات���ه األول���ى بع���د إصاب���ة جيم���س الجمعة 
أم���ام س���اكرامنتو بال���ذات 117-116 في ثاني 
مب���اراة ل���ه ضمن سلس���لة م���ن أرب���ع مواجهات 
م���ع جيران���ه ف���ي والي���ة كاليفورني���ا، غول���دن 
ستايت، ساكرامنتو، لوس أنجليس كليبرز ثم 
ساكرامنتو مجدًدا. وقّدم ليكرز بهذا االنتصار 
أفض���ل هدي���ة لجميس في عيد مي���الده الرابع 
والثالثي���ن الذي احتفل ب���ه األحد بالذات، وقد 
حضر “الملك” إلى الملعب قبل انطالق المباراة 
بقليل ثم غادر “س���تايبلس س���نتر” مباشرة بعد 

صافرة النهاية.
وجدد تورونتو رابتورز، ثاني ترتيب المنطقة 
الش���رقية، تفوق���ه عل���ى ضيف���ه ش���يكاغو بولز 

بالف���وز عليه للمرة الس���ابعة تواليا بنتيجة -95
89، وذل���ك بفضل كاوهي لين���رد والكاميروني 
باس���كال سياكام اللذين س���جال 27 و20 نقطة 

تواليا مع 12 متابعة للثاني.
وف���ي المباري���ات األخرى، قاد الفرنس���ي ايفان 
فورني���ه فريق���ه اورالن���دو ماجيك للف���وز على 
ديترويت بيس���تونز 107-109 بتس���جيله سلة 
الحس���م ف���ي الثاني���ة األخيرة من اللق���اء، فيما 

تغل���ب بورتالند ترايل بالي���زرز على فيالدلفيا 
سفنتي سيكسرز 95-129 بفضل 35 نقطة من 
س���ي دجاي ماكولوم، وداالس مافريكس على 
اوكالهوما س���يتي ثان���در 103-105 رغم تألق 
بول جورج )36 نقطة(، ومينيسوتا تمبروولفز 
عل���ى ميام���ي هي���ت 104-113 بفض���ل كارل-
أنتون���ي تاون���ز )34 نقط���ة م���ع 18 متابع���ة و7 

تمريرات حاسمة(.

سوزانا دينيدج

شيردان شاكيري

من مواجهة ليكرز وكينغز

اعتذار دينيدج

مجرد مباراة مهمة ليكرز يثأر من جاره

sports@albiladpress.com
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يتوقع بأن يكون السباق محتدًما بين األندية األوروبية الكبرى على إبرام تعاقدات خالل فترة االنتقاالت الشتوية التي تفتح 
ا. في ما يأتي عرض ألبرز التوقعات  اليوم الثالثاء، باستثناء إيطاليا التي تنتظر أنديتها حتى الخميس لبدء التعاقدات رسميًّ

في فترة االنتقاالت التي تستمر شهًرا:

إسبانيا

أوروب��ا  أبطال  ري��ال مدريد، بطل دوري  ب��دأ 
في  نشاطه  الماضية،  الثالثة  المواسم  في 
��ا،  س���وق االن���ت���ق���االت ق��ب��ل أن ت��ف��ت��ح رس��م��يًّ
ال��وس��ط  الع���ب  كبير ض��م  ح��د  إل���ى  بحسمه 
باالسيوس  إيسيكييل  ال��ش��اب  األرجنتيني 
م��ن ري��ف��ر ب��الي��ت، بحسب وس��ائ��ل اإلع���الم 
أيًضا عن قرب ضمه  التي تحدثت  المحلية 
اإلسباني الشاب ابراهيم دياز )19 عاًما( من 

مانشستر سيتي اإلنكليزي.
برشلونة  ال��ت��ق��ل��ي��دي  ال��غ��ري��م  معسكر  وف���ي 
المتصدر وحامل لقب الدوري المحلي، يبرز 
رابيو  أدري���ان  الفرنسي  الوسط  الع��ب  اس��م 
كهدف محتمل بعدما رفض تمديد عقده مع 

فريقه الحالي باريس سان جرمان.
وأكد برشلونة األحد تواصله مع رابيو، نافًيا 
ف��ي ال��وق��ت ذات���ه التوصل ال��ى ات��ف��اق لضم 
من  أيا  يخرق  لم  أنه  على  ومشدًدا  الالعب 
األن��دي��ة.  بين  لالنتقاالت  الناظمة  القوانين 
وسيكون سان جرمان أمام خيار من اثنين: 
بيع رابيو في فترة االنتقاالت الشتوية لقاء 
الموسم من  نهاية  بعد  أو رحيله  بدل مالي، 

دون أي مقابل مع انتهاء مدة عقده.
خط  لتعزيز  برشلونة  يسعى  أن  يتوقع  كما 
توماس  البلجيكي  إص��اب��ة  ف��ي ظ��ل  ال��دف��اع 
ف��ي��رم��اي��ل��ن وم���ع���ان���اة ال��ف��رن��س��ي ص��ام��وي��ل 
أوم��ت��ي��ت��ي م��ع آالم ال��رك��ب��ة. ون��ج��ح ال��ن��ادي 
ال��ح��ص��ول على  ف��ي  اآلن  ال��ك��ات��ال��ون��ي حتى 
على  مورييو  جايسون  الكولومبي  خدمات 

بينما  فالنسيا،  مواطنه  م��ن  االع���ارة  سبيل 
في  كريستنسن  أن��دري��اس  الدنماركي  يبدو 
طريقه الى “كامب نو” من تشلسي اإلنكليزي.

األع��وام  في  اعتاد  ال��ذي  مدريد  أتلتيكو  أما 
األخيرة على خسارة نجومه، فهناك إمكانية 
أن يرضخ إلغراء ال�80 مليون يورو للتخلي 
عن ظهيره الدولي الفرنسي لوكاس هرنانديز 

لصالح بايرن ميونيخ األلماني.

إنجلترا

ع���اد ال��ت��ف��اؤل ي��ش��ق ط��ري��ق��ه ال���ى مانشستر 
حققها  التي  ال��واع��دة  ال��ب��داي��ة  بعد  يونايتد 
بقيادة مدربه الموقت النروجي أولي غونار 
ج��وزي��ه  ال��ب��رت��غ��ال��ي  خ��ل��ف  ال���ذي  سولسكاير 

مورينيو.

ورصدت إدارة النادي مبلغ 50 مليون جنيه 
المقبل  الشهر  التعاقدات  إلج��راء  استرليني 
التركيز  وسيكون  المحلية،  التقارير  بحسب 
على ضم قلب دف��اع جديد في ظل الوضع 
ال��م��ت��ردي ل��دف��اع “ال��ش��ي��اط��ي��ن ال��ح��م��ر” ه��ذا 

الموسم.
لقب  حامل  لمانشستر،  اآلخ��ر  القطب  ول��دى 
عن  الحديث  ي��دور  سيتي،  الممتاز  ال���دوري 
العب وسط ليون الفرنسي حسام عوار لكي 
يكون المساند المثالي للبرازيلي فرناندينيو.

خسارة  من  قريًبا  أرسنال  يبدو  لندن،  وفي 
األل��م��ان��ي م��س��ع��ود أوزي����ل ف��ي ظ��ل عالقته 
المتوترة مع المدرب الجديد اإلسباني أوناي 
إي���م���ري، وق���د ي��ك��ون إن��ت��ر م��ي��الن اإلي��ط��ال��ي 
بين  يعتبر  الذي  السنوي  راتبه  لكن  وجهته، 
الصفقة.  يعرقل  قد  البريمرليغ،  في  األعلى 
وقد يخسر أرسنال العًبا مؤثًرا آخر في خط 
الذي  الويلزي آرون رامسي  وسطه بشخص 
قد ينضم ليوفنتوس بطل إيطاليا أو باريس 

سان جرمان بطل فرنسا.

وف����ي ت��ش��ل��س��ي، ث��م��ة ت���وج���ه ل��ل��ت��خ��ل��ي عن 
وتتحدث  موراتا،  ألفارو  اإلسباني  المهاجم 
وسائل االعالم اإليطالية عن إمكانية انتقاله 
إلى ميالن مقابل قدوم األرجنتيني غونزالو 
السابق  مدربه  إش��راف  في  للعب  هيغواين 
في نابولي ماوريتسيو ساري. وهناك حديث 
عن اهتمام تشلسي بخدمات نجم بورنموث 

كالوم ويلسون.

إيطاليا

تعاني  التي  األن��دي��ة  تكون  أن  المرجح  م��ن 
ح��ال��ي��ا ف��ي ال�����دوري ال��م��ح��ل��ي، األن��ش��ط في 
حيث  روم��ا  غ��رار  على  الشتوية  االنتقاالت 
إعارته  إمكانية  اإلعالم عن  تتحدث وسائل 
أن  على  تشيك،  باتريك  التشيكي  لمهاجمه 
الذي  باتشواي  ميتشي  بالبلجيكي  يعوضه 
يلعب حاليا مع فالنسيا اإلسباني على سبيل 

اإلعارة من تشلسي.
ويرّجح أن يعّزز ميالن خط وسطه باإلسباني 
اإلنكليزي،  تشلسي  من  فابريغاس  سيسك 

إن��ت��ر ميالن بينما  ي��واص��ل 
ل���ض���م ال����ك����روات����ي ل��وك��ا مسعاه 

مودريتش من ريال مدريد اإلسباني.
ويبدو أن يوفنتوس لن يقف مكتوف األيدي 
الصيف  أب��رم��ه��ا  ال��ت��ي  الهائلة  الصفقة  رغ��م 
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  بضم  الماضي 
م��ن ري����ال، إذ ي��راق��ب ع��ن ك��ث��ب ال��ه��ول��ن��دي 

ماتييس دي ليخت )اياكس(.

ألمانيا

بعدما أيقنت إدارته بأن الجيل الذهبي الذي 
مواسم  لستة  األلماني  ال���دوري  بلقب  ت��وج 
متتالية، وصل إلى نهاية عهده، يستعد بايرن 

ميونيخ لضخ دماء جديدة في الفريق.
ورغ����م أن رئ��ي��س ال���ن���ادي ال���ب���اف���اري أول���ي 
هونيس تحدث عن أن “بايرن سيكون نشًطا 
االن��ت��ق��االت الصيفية ول��ي��س في  ف��ي  ا”  ج���دًّ
الشتاء، فذلك ال يعني أنه استبعد التعاقدات 
اع��ت��ب��اًرا م��ن يناير وأب���رز األه���داف سيكون 

الظهير الفرنسي لوكاس هرنانديز.

وكاالت

فرصة الكبار
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إعداد: هبة محسن

للدراس���ات  البحري���ن  معه���د  عق���د 
ن���دوة   )BIBF( والمالي���ة  المصرفي���ة 
تدريبي���ة في مقر المعه���د، بالتعاون مع 
شركة MMJS لالستشارات الضريبية؛ 
إلع���داد الش���ركات وأصح���اب األعم���ال 
لتطبي���ق المرحل���ة األول���ى م���ن ضريبة 
القيم���ة المضاف���ة ابت���داء م���ن 1 يناي���ر 
عل���ى  تطبيقه���ا  س���يتم  والت���ي   ،2019
 5 مبيعاته���ا  تتج���اوز  الت���ي  الش���ركات 
الن���دوة  س���نوًيا.وقدمت  دين���ار  ماليي���ن 
منصة توعية شاملة للمسؤولين التنفيذيين 
لمناقش���ة وفه���م  القطاع���ات  م���ن مختل���ف 
التغييرات التي تحتاجها الشركات لاللتزام 
بالقواني���ن الضريبية الجدي���دة في المملكة، 
بحض���ور أكثر م���ن 50 مس���ؤوال تنفيذيا من 
مختلف القطاعات في المملكة، كما ناقشت 
قان���ون ضريب���ة  تطبي���ق  تأثي���رات  الن���دوة 
القيم���ة المضاف���ة على االقتص���اد واألعمال 
ف���ي المملكة، وأبرز التحدي���ات التي تواجه 

القطاعات الرئيسة. 
وته���دف ه���ذه الن���دوة التدريبي���ة لمناقش���ة 

جمي���ع اإلرش���ادات التنفيذي���ة إضاف���ة إل���ى 
األخ���رى،  ال���دول  تطبيق���ات  م���ن  التعل���م 
الس���عودية  العربي���ة  المملك���ة  وتحدي���ًدا 
واإلم���ارات العربي���ة المتح���دة الش���قيقتين، 
إذ يرك���ز التدري���ب عل���ى مختل���ف قطاعات 
األعم���ال بم���ا ف���ي ذل���ك قط���اع الخدم���ات 
العق���ارات،  وقط���اع  والتأمي���ن،  المالي���ة 
وقط���اع التجزئ���ة والخدمات اللوجس���تية. 
وأعلن المعهد عن ط���رح مزيد من الدورات 
لزي���ادة  المقبل���ة؛  الس���نة  ف���ي  التدريبي���ة 
الوع���ي الضريبي لدى األفراد والمؤسس���ات 

المشمولين بدفع الضريبة.
وتم���ت إدارة ه���ذه الن���دوة م���ن قبل ش���ركة 
MMJS لالستش���ارات الضريبي���ة، باإلضافة 
إل���ى فري���ق من الخب���راء في تنفي���ذ ضريبة 
قس���مي  رئي���س  وق���ام  المضاف���ة.  القيم���ة 
الدراس���ات المصرفية والمالية والدراس���ات 
الدي���ن  بره���ان   BIBF بمعه���د  المحاس���بية 
جاي���ا، بتس���ليط الض���وء عل���ى أهمي���ة فه���م 
قواني���ن الضرائب وتأثيراتها على العمليات 

التجارية. 
الخط���وات  التدريبي���ة  الن���دوة  وأوضح���ت 

العملية التي يجب على الش���ركات اتخاذها 
في األيام القليلة المقبلة لالستعداد لتطبيق 
إل���ى  وإضاف���ة  المضاف���ة.  القيم���ة  ضريب���ة 
ذل���ك، تم مناقش���ة الدروس المس���تفادة من 
دول���ة اإلم���ارات العربية المتح���دة والمملكة 
العربية السعودية باإلضافة إلى اإلجراءات 
المطلوب���ة ف���ي س���ياق البيئ���ة والنظ���ام في 

البحرين.
وق���ال جايا “تطبيق ضريبة القيمة المضافة 
س���يغير طبيع���ة األعم���ال والطريق���ة إدارة 

الشركات للعمليات المختلفة”.

زي����ادة ال��وع��ي ال��ض��ري��ب��ي ل���دى األف�����راد وال��م��ؤس��س��ات

»BIBF« يناقش آثار تطبيق “المضافة”

BIBF - المنامة

أقام���ت ش���ركة غاز البحري���ن الوطنية احتفالها الس���نوي لتكري���م الموظفين 
أصحاب الخدمة الطويلة والموظفين المرشحين لجائزة التفوق من وزارة 

العمل والتنمية االجتماعية.
حض���ر الحف���ل رئي���س مجل���س إدارة 
الش���ركة يوس���ف العوض���ي ورئي���س 
غ���از  توس���عة  إدارة ش���ركة  مجل���س 
البحري���ن الوطني���ة )التوس���عة( ظافر 
الجالهم���ة وأعض���اء مجل���س اإلدارة 
واإلدارة التنفيذي���ة ورئيس وأعضاء 

النقابة العمالية. 
وفي بداية االحتف���ال ألقى العوضي 
تهاني���ه  خال���ص  فيه���ا  ق���دم  كلم���ة 

بمناسبة احتفاالت البحرين بالذكرى 
صاح���ب  الب���الد  عاه���ل  لتس���لم   19
الجالل���ة المل���ك حم���د بن عيس���ى آل 
خليفة مقاليد الحكم والعيد الوطني 

ال� 47. 
كم���ا ق���ّدم ش���كره وتقدي���ره ألعضاء 
مجل���س اإلدارة عل���ى حضورهم هذا 

االحتفال السنوي.

وألقى الجالهمة كلمة قدم فيها تهانيه إلى القيادة الرشيدة بمناسبة  «
احتفاالت البحرين بأعيادها الوطنية، مهنًئا الموظفين أصحاب الخدمة 

الطويلة والموظفين المرشحين لجائزة التفوق من وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية. 

“بناغاز” تكرم موظفيها القدامى

أقام���ت مجموع���ة البرك���ة المصرفية حفل توديع لمس���ؤول التطوير والمش���اريع الخاصة ف���ي دائرة التخطيط االس���تراتيجي في 
المجموعة أيمن محمد، وذلك بعد قرار انتقاله إلى بنك البركة السودان ابتداء من مطلع العام 2019.

لمجموع���ة  التنفي���ذي  الرئي���س  ووج���ه 
البرك���ة المصرفي���ة عدن���ان يوس���ف كلم���ة 
ش���كر وتقدير للمك���رم نظير المس���ؤوليات 
الكثي���رة التي نهض بها عل���ى أفضل وجه 
عب���ر مختلف المناصب التي تقلدها خالل 
فت���رة عمل���ه ف���ي المجموعة، كم���ا قدم له 
هدي���ة تذكارية في هذه المناس���بة، وذلك 
ف���ي الحف���ل ال���ذي حض���ره فري���ق اإلدارة 

التنفيذية وعدد من الموظفين.
البرك����ة  مجموع����ة  إل����ى  محم����د  وانض����م 
المصرفي����ة الع����ام 2006، وعم����ل من����د ذل����ك 
الوقت في دائرة التخطيط اإلس����تراتيجي، 
حي����ث نفذ وأش����رف خالل فت����رة عمله على 
تنفي����ذ العدي����د م����ن المش����اريع المهم����ة التي 
س����اهمت في تطوي����ر المجموع����ة. واعتبارا 
م����ن مطل����ع الع����ام الجدي����د، س����وف ينتق����ل 
أيمن إلى بنك البركة الس����ودان مسؤوال عن 

التخطيط والتطوير اإلستراتيجي.

اس���تقبلت ش���ركة تس���هيالت البحري���ن - الش���ركة المالي���ة الرائدة في المملك���ة - طلبة ذوي العزيم���ة في مقرها بتوبل���ي، وذلك يوم 
الثالثاء الماضي ضمن أنشطة المسؤولية االجتماعية لدعم هذه الفئة المهمة من المجتمع.

ونظم���ت هذه الزي���ارة بالتع���اون مع مركز 
الح���د لتأهيل ذوي اإلعاق���ة، حيث تعرف 
طلب���ة ذوي العزيم���ة عل���ى وظائ���ف جميع 
أقس���ام الش���ركة واالطالع ع���ن كثب على 

كيفية سير العمل داخل المقر الرئيس. 

واس���تمع الطلب���ة إلى ش���رح عن األقس���ام 
المختلفة بحض���ور المديرين والموظفين، 
وفي نهاية الزيارة تم توزيع ش���هادة عمل 
لمدة يوم واحد لجميع المش���اركين تأكيدا 
داخ���ل  العزيم���ة  ذوي  انخ���راط  ألهمي���ة 

المجتمع ودورهم البارز في ميادين العمل 
كافة.

 وعبر الطلبة عن سعادتهم بزيارة الشركة 
والتعرف على مديري وموظفي األقس���ام 

المختلفة في الشركة.

س����اه����م ف����ي ت���ط���وي���ر ال���م���ج���م���وع���ة ون���م���وه���ا

الطلبة اس��تمعوا لش��رح عن األقس��ام المختلفة للش��ركة 

“البـركـة”  تـودع مسـؤول المشـاريـع

“التسهيـالت” تستقبـل ذوي العزيمـة

1 يناير 2019 الثالثاء
للتواصل: 2517111509 ربيع الثاني 1440

أقامت غرفة تجارة وصناعة البحرين احتفاالً لتكريم عدد من الموظفين والموظفات 
المتقاعدي���ن؛ تقدي���ًرا لجهودهم التي بذلوها طوال فترة عملهم المخلصة، فضالً عن 
دورهم وحرصهم على كل ما فيه صالح هذه المؤسس���ة العريقة ورفعة الوطن، إلى 
جان���ب تكري���م الموظف المتميز، في س���ياق اهتم���ام ودعم الغرفة للكوادر البش���رية 
العامل���ة وتحفيزه���ا، وذلك بحض���ور النائب الثان���ي لرئيس الغرفة محم���د عبدالجبار 

الكوهجي، والرئيس التنفيذي للغرفة شاكر إبراهيم الشتر.

وأك���د الرئي���س التنفي���ذي للغرف���ة ش���اكر 
الش���تر أن الموظفي���ن المتقاعدي���ن كان���وا 
مث���االً ب���ارًزا يحت���ذى ب���ه ف���ي اإلخ���الص 
والتفاني في العم���ل، الفًتا إلى أن الغرفة 
لن تنس���ى عطاءهم وإنجازاتهم للنهوض 
الغرف���ة، وم���ا  الت���ي تقدمه���ا  بالخدم���ات 
ه���ذه المناس���بة إال تعبي���ر ص���ادق لمرحلة 
م���ن مراحل عطائه���م الوظيفي الذي أخذ 

جزًءا كبيًرا من حياتهم ووقتهم.
يذك���ر أن تكري���م المتقاعدي���ن ش���مل كل 
من س���لمان مجي���د محمد يوس���ف، ناديه 
ش���وكت علي الهاشمي، س���يد مجيد سيد 

محفوظ، محمد حسين رسول الخزاعي، 
إلى جانب تكريم الموظف المتميز محمد 

خليفة الذوادي.

“الغرفـة” تكـرم عـددا مـن مـوظفيـهـا المتقـاعـديـن

21

تقديًرا 
لجهودهم 

المخلصة طوال 
فترة عملهم

أعلنت ش���ركة ألمنيوم البحرين “ألبا” عن حصول منس���ق الس���المة والصحة والبيئة 
عل���ي حس���ن رضي، عل���ى جائ���زة Rising Stars of Safety للع���ام 2018 من مجلس 
الس���المة الوطن���ي خ���الل مؤتمر ومع���رض مجلس الس���المة الوطني ال���ذي عقد في 

أكتوبر الماضي بمدينة هدسون بالواليات المتحدة األميركية.

وت���م تكري���م عل���ي رض���ي؛ لتركي���زه على 
الس���المة في جميع مهامه ومس���ؤولياته 
ثقاف���ة  تعزي���ز  عل���ى  الدائ���م  وحرص���ه 

السالمة في ألبا.
وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي 
لش���ركة ألب���ا تيم م���وري قائالً ”تفخ���ر ألبا 
بكونها رائ���دة في تعزيز س���المة وصحة 

الموظفي���ن. وتش���هد ه���ذه الجائ���زة على 

المس���ؤولية القص���وى الت���ي نأخذها على 

عاتقنا بالنس���بة للسالمة، وس���عينا الدائم 

لضمان التزام جميع موظفينا والمقاولين 

العاملي���ن معن���ا بجعل األولوية للس���المة 

في جميع األوقات”.

وأضاف “نحن مسرورون بتكريم علي رضي من قبل مجلس السالمة الوطني  «
نظير التزامه بالسالمة، ونحث جميع الموظفين على مواصلة التزامهم 

وتركيزهم الدائم؛ للحفاظ على بيئة عمل خالية من الحوادث”.

“ألبا”: رضي ينال جائزة “السالمة العالمية”
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مشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك.

كل خطوة كنت تقوم بها ستنال التهنئة.

استمر في ممارسة رياضتك المفضلة.

تشعر باالرتياح نوًعا ما وتستفيد.

قد تحقق أمًرا مذهًل وتتلّقى مساعدة مالية.

من اليوم أصبحت الرياضة الحل الوحيد.

تميل إلى الوحدة وتفتقر إلى الحيوية.

طاقة كبيرة وحيوية صاخبة تتمتع بها.

تبحث أوضاًعا مالية دقيقة، احذر الغيرة.

ال تنقل هواجسك وشكوكك إلى الزملء.

ال تضخم المشكلت الصحية التي تعانيها.

تتمتع بحيوية ونشاط غير معهود.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

1 يناير

1959
القوات الموالية لفيدل 

كاسترو تزيح 
فولجينسيو 

باتيستا من 
منصب 

رئاسة كوبا 
علي إثر انقالب 

عسكري.

يستعد يوسف العماني 
إلطالق أغنيته الجديدة 

“ذاك القوي” وتصويرها في 
الوقت نفسه بطريقة الفيديو 
كليب لتكون أولى مشاريعه 

للعام 2019 األغنية تدور 
حول فكرة ضرورة تحكيم 

اإلنسان لعقله.

tariq.albahar
@albiladpress.com

تمي��ز طبيع��ي لعم��رو دي��اب وع��ودة قوي��ة لتام��ر حس��ني

حصاد األغاني في 2018

شهدت الساحة الغنائية في العام 2018 تنافسا كبيرا في عالم الطرب بين نجوم الغناء، بعد طرح العديد من األلبومات التي ينتظرها الجمهور في كل عام. وتسابق 
نجوم الغناء للحصول على لقب أفضل نجم وأحسن ألبوم في هذا العام، وكان من أبرز النجوم:

عمرو دياب

ف���ي أول أكتوب���ر، ط���رح الفنان عمرو دياب النس���خة 
األصلي���ة م���ن ألبومه الجديد “كل حياتي” في س���وق 
ال���� CD، ليفاجئ جمهوره به، كذلك طرح األلبوم عبر 
تطبي���ق iTunes اإللكترون���ي، وAppleMusic أيًضا، 
إضاف���ة إل���ى موق���ع الفيديوه���ات يوتي���وب، وباق���ي 

المتاجر اإللكترونية. 
وض���م األلب���وم 13 أغني���ة، ه���ي “ي���ا س���احر، يتعلموا، 
ه���دد، كل حيات���ي، كن���ت ف���ي بال���ي، باي���ن حبيت مع 
مارشميلو، باين حبيت، يا هناه، تعالي، ده لو اتساب، 

مالك الحسن، أنت مغرور، قالك ندم”.

تامر حسني

وفي أول أغس���طس 2018، طرح الفنان تامر حس���ني 
أح���دث ألبومات���ه “عي���ش بش���وقك”، وال���ذي يع���د أول 
إنت���اج فن���ي لش���ركته، ويتع���اون خالله م���ع مجموعة 
من الش���عراء والملحني���ن والموزعين ومنهم مصطفى 
حس���ن، وبالل سرور، وهاني محروس، وتامر حسين، 
وتامر علي، وهيثم راضي، وجالل الحمداوي، وصابر 
كم���ال، وش���ريف بدر، وش���ريف م���كاوي، وعبدالرحمن 

شوقي، ووسام عبدالمنعم، ورمضان محمد.

شيرين عبدالوهاب

طرح���ت الفنان���ة ش���يرين عبدالوهاب ألبومها “نس���اي” 
ف���ي س���وق ال���� CD، وعب���ر المتاج���ر اإللكتروني���ة ف���ي 

أكتوبر الماضي، وبالتزامن مع عيد ميالدها.
وض���م ألبوم “نس���اي” لش���يرين عبدالوه���اب، 12 أغنية 
وه���ي “حبة جنة، كدابين، أب���و الرجالة، أغنية ضعفي، 
بيصع���ب علي���ا، تاج على راس���ك، ياريته���ا جت، طيبة 

وجدعة، لواني، كالم عينيه، ونساي”.

إليسا

وفي شهر يوليو الماضي، طرحت الفنانة إليسا أغاني 
ألبومها الجديد “إلى كل اللي يحبوني”، والذي تعاونت 
فيه مع عدد من الشعراء المصريين واللبنانيين منهم: 
رام���ي جم���ال، ومحم���د يحي���ى، وأس���امة مصطف���ى، 
ومدين، وأمير طعيمة، ونادر عبدهللا، وسليم عساف.

لطيفة

في شهر فبراير، احتفلت المطربة لطيفة بألبومها الجديد 
“فريش” في إحدى الصحف التونس���ية وهو األلبوم الذي 

تم طرحه في نفس الشهر بعد فترة من الترويج له.
وتضم���ن األلب���وم 12 أغني���ة كاملة وه���م “فريش وكل 
الل���ي حب���وا وال ي���ا عب���دهللا وتحل���و األي���ام وملحوقة 
وبحر الغرام وعش���ان حبي���ت وأخون ال وطبعك عنيد 

وأول مرة يا حبيبي والهم كبره وليلة”.
وتعاون���ت لطيفة في ألبوم “فريش” مع باقة من أروع 
نج���وم الوط���ن العربي في مج���ال التلحي���ن والتأليف 

والتوزيع.

أنغام

وحم���ل ألب���وم أنغ���ام، الذي غنت���ه باللهج���ة الخليجية، 
اس���م “راح تذكرن���ي”، تتضم���ن 12 أغنية “ه���دى قلبه، 
راح تذكرني، إلهي، أش���وف نجوم، الخيانة، ال تهجي، 
يوجعون���ك، مجرد ش���يء، لو تحلف، مس���تحيل، وين 

تروح، وتالقينا”.
وف���ي أغس���طس أيًضا، طرحت ش���ركة “مزي���كا” ألبوم 
المطرب سامو زين الجديد الذي يحمل اسم “لو عمري 

يرجع”، وذلك عبر اليوتيوب وعلى تطبيق أنغامي.

ساموزين

ب���دأ “س���امو” ف���ي اختي���ار كلم���ات األغني���ات الخاصة 
الماض���ي م���ع مجموع���ة م���ن  باأللب���وم ف���ي س���بتمبر 
الش���عراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، ويقدم 
في���ه أغني���ات متنوعة ومختلفة تتماش���ى م���ع التطور 

الموسيقى الذي يواكب الوقت الحالي.

هيفاء وهبي

وفي نهاية س���بتمبر الماضي، طرحت الفنانة اللبنانية 
هيف���اء وهبي ألبوم “حوا” بش���كل متتاب���ع على قناتها 
عب���ر موق���ع الفيديوه���ات يوتي���وب، قب���ل أن تطرح���ه 

.CD بشكل كامل في
وتضم���ن البوم “ح���وا” العديد من األغان���ي ومنها “في 
ي���وم م���ن األي���ام” تأليف تامر حس���ين، ولحنها إس���الم 

زكي، ووزعها هادي شرارة، وأغنية “واحشني” 

سميرة سعيد

طرح���ت المطرب���ة س���ميرة س���عيد ألبومه���ا الجديد 
بعن���وان “س���وبرمان”، حي���ث ظه���رت ب���� ”ني���و لوك” 
مختل���ف وجريء، واأللبوم حق���ق نجاحا كبيرا في 

األسواق.

تحت رعاية المدير العام للثقافة والفنون الشيخة هال بنت محمد آل خليفة، 
يس���تعد الفنانان التش���كيليان البحرينيان أحمد عنان ومحمد المهدي لتقديم 
جديد أعمالهما في معرض مشترك “انتهت اللعبة”، وذلك يوم 6 يناير المقبل، 
بمرك���ز وغاليري “فولك آرت س���بيس” للفنون المعاصرة )الس���هلة(. وتتميز كل 
م���ن تجرب���ة الفنانيين بروح المغام���رة في ابتكار صيغ فني���ة معاصرة يمكنها 
أن تالم���س قضاي���ا وموضوع���ات تتعلق بكينونة اإلنس���ان وتلك التش���ابكات 

والتعقيدات التي يعيشها رجال وامرأة وطفال. 

يقام معرض “انتهت اللعبة” في الساعة 7 من مساء األحد المقبل،  «
والمعرض سيستمر لغاية 25 من يناير 2019.

معرض مشترك لعنان والمهدي
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25 ربيع الثاني 1440

1651
تولي شارل الثاني الحكم في اسكتلندا.

1673
بداية التوزيع النظامي للبريد بين نيويورك وبوسطن.

1707
تولي جون الخامس عرش البرتغال.

1801
عقدت الوحدة بين بريطانيا العظمى وأيرلندا.

1801
اكتشاف أول نيزك على سطح األرض.
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كرم مهرجان الكويت المسرحي في دورته التاسعة عشرة الناقد 
المس��رحي البحريني يوس��ف الحمدان، إذ ق��ام األمين العام 
للمجل��س الوطني للثقاف��ة والفنون واآلداب ب��در الدويش 
بتس��ليمه ش��هادة التكري��م، مثنيا على جهوده في مس��يرة 
المس��رح الخليجي وريادته في النقد المس��رحي وإسهاماته 

الكثي��رة. والمعروف أن مهرج��ان الكويت المس��رحي ينظمه 
المجل��س الوطني للثقاف��ة والفنون بالكوي��ت ويحظى بمتابعة 

كبيرة من قبل المهتمين.

طرح��ت المطربة ديانا كرزون، أغنية “يعش��ق النس��وان” عبر 
قناتها عل��ى موق��ع الفيديوهات الش��هير “يوتي��وب”، من 
كلمات عمار الحس��ن وألحان خالد العبيدي وتوزيع مثنى 

العيسى.
وهذه األغني��ة من اللون العراقي، ال��ذي اتجهت إليه أخيًرا 

ك��رزون للتنويع في الغناء، إذ س��بق أن أدت أغنيات بلهجات 
مختلف��ة، وتس��عى كرزون إل��ى إرضاء جمهورها ف��ي كل الدول 

العربية. يذكر أن آخر أعمال الفنانة كرازون كليب “ياوسفه هان”.

انته��ت المطربة المغربي��ة نادية خالص من تس��جيل أحدث 
أغانيها المنفردة “ش��بيك لبيك”، التي أهدتها إلى جمهورها 

العربي؛ بمناسبة حلول احتفاالت رأس السنة الجديدة.
ونش��أت نادي��ة، في قل��ب مدين��ة أغادي��ر جنوب��ي البالد، 
وترعرع��ت في تون��س حيث أمض��ت طفولتها ودراس��تها 

للموسيقى، وعرفت في الساحة الغنائية المغربية بتعمقها 
ف��ي أص��ول المألوف التونس��ي ت��ارة والموس��يقى األندلس��ية 

واألمازيغية تارة أخرى، لتجمع بين فلكلوريات البلدين في غنائها.

شبيك لبيك»يعشق النسوان«تكريم الحمدان



“الجنادرية” يستقطب عشرات اآلالف من األسر السعودية

ألغت النجمة اريانا غراندي حفلها الذي كان مقررا أن تحييه ليلة  «
السبت في الس فيغاس لتحتفل بقدوم السنة الجديدة بعد أيام 

قليلة. وقد أثار قرار اريانا غراندي إلغاء حفلها الكثير من الجدل، فخاف 
محبوها من كيفية استرجاع ما دفعوه لمشاهدتها بينما حزن البعض 

اآلخر، خصوصا بعدما اتضح أنها مريضة.

بينم���ا يتواص���ل تواف���د عش���رات اآلالف م���ن ال���زوار يومي���ا للمهرج���ان الوطن���ي للت���راث 
والثقاف���ة )الجنادري���ة 33(  الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني تحت ش���عار “والء وفاء”، 
تألق���ت القرية التراثية وعروض الفرق الش���عبية من مختلف مناطق الس���عودية وبعض 
دول الخليج العربي؛ لتكون عالمة فارقة في المنظومة المتكاملة ألجمل عناصر التراث 

الثقافي المادي والمعنوي للمملكة العربية السعودية، والتي ُيقّدمها المهرجان لزواره.

و ”الجنادرية” أكبر مهرجان ثقافي سعودي 
وأضخم حدث من نوعه على صعيد العالم، 
وُيق���ام لم���دة 21 يوما خ���ال الفترة من 20 
 ،2019 يناي���ر   9 ولغاي���ة   ،2018 ديس���مبر 
بالت���راث  ضم���ن جه���ود تكثي���ف االهتم���ام 
الس���عودي وإبرازه إقليمي���ا ودوليا، وتعزيز 
ح���وار الثقاف���ات والحض���ارات بي���ن األم���م 

والشعوب.
وتشهد الطرق المؤدية  إلى موقع المهرجان 
حرك���ة مروري���ة انس���يابية رغ���م الحش���ود 
اس���تعداد  بفض���ل  الضخم���ة؛  الجماهيري���ة 
م���ع  بالتع���اون  المهرج���ان  إدارة  وتأه���ب 
الجهات ذات العاقة بتنظيم حركة الس���ير 

والمواقف المخصصة للزائرين.
بالجنادري���ة  التراثي���ة  القري���ة   وتس���تقطب 

يوميا آالف العائات من مختلف الش���رائح 
العمري���ة؛ نظ���را لم���ا ُتقّدم���ه م���ن فعالي���ات 
تراثي���ة ثقافي���ة ممتعة وُمفي���دة تهّم جميع 
أف���راد األس���رة دون اس���تثناء، إضاف���ة إلى 
أركان الحرفيي���ن المنتش���رة ف���ي مختل���ف 
أرج���اء أرض المهرج���ان خصوص���ا الس���وق 
الشعبي، حيث يستلهم الزائر للجنادرية من 
خ���ال ورش وفعالي���ات الموروث الش���عبي 
والنش���اط الحرف���ي، الماض���ي الجميل الذي 
عاش���ه األج���داد واآلب���اء، ويستكش���ف في 
ذات الوق���ت معال���م النهض���ة والتطور الذي 
تش���هده المملكة في حاضرها الُمش���رق في 
ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك 
س���لمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي 

عهده األمين.

وعمل المهرجان على توفير جميع وسائل الراحة للزوار بما يمكنهم من المشاهدة  «
الشّيقة واالستمتاع بفعالياته المختلفة.

الثالثاء
1 يناير 2019 
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حِفل العام 2018 بتميز ونشاط واضح في الساحة الفنية المحلية، إذ أبدع الفنان البحريني 
وقدم أعماال في مختلف الحقول “مسرح، موسيقى، سينما، دراما”، واستطاع خاللها تعميق 
التذوق الفني والجمالي في مناهج تلك الفنون وكانت للمساته إشعاع في نفوس المتابعين 
والمهتمي���ن، وفي تقريرنا التالي نس���تعرض أهم إنجازات الس���احة الفنية مع علمنا التام أن 

هناك إنجازات كثيرة ولكن ضيق المساحة تجبرنا على االختصار.

لع���ل المس���رح البحرين���ي كان أكث���ر حيوي���ة 
ونش���اطا م���ن بقي���ة الفن���ون، حي���ث تع���ددت 
المهرجان���ات المس���رحية مث���ل مهرجان أوال 
المس���رحي الدول���ي الحادي عش���ر، ومهرجان 
الص���واري الدول���ي، وليال���ي أوال المس���رحية 
ومهرج���ان جائ���زة خال���د ب���ن حم���د للمس���رح 
الش���بابي، وغيره���ا، إضاف���ة إلى المش���اركات 
الخارجية للمس���ارح األهلية، ومنها مش���اركة 
مس���رح البيادر في مهرج���ان الكويت الدولي 
للمينودرام���ا ال���ذي اقي���م ف���ي الفت���رة من 25 
إل���ى 30 أبري���ل بمس���رحية بعنوان “س���أبحر”، 
م���ن تألي���ف وإخ���راج الفن���ان جم���ال الصق���ر 
وتمثيل الفنان حسن محمد وقد حققت هذه 
المسرحية نجاحا كبيرا في المهرجان وأشاد 

بها كثير من النقاد. 
كما ت���م اختيار مس���رحية “نوح العي���ن” التي 
قدمه���ا مس���رح أوال في فعالي���ة “ليالي أوال 
المس���رحية“ في أكتوبر؛ لتمثيل البحرين في 
مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في شهر 
يناي���ر المقب���ل، وهي من تألي���ف الفنان جمال 
الصق���ر وإخ���راج وس���ينوغرافيا الفن���ان أنور 
وتمثي���ل كل م���ن الفنان القدي���ر أحمد مبارك، 

والفنانة منى فيروز.
والزلنا تحت شمس ضياء المسرح، ففي في 
بادرة جميلة تحس���ب لمس���يرته، أقام مسرح 

رعاي���ة  وتح���ت  االس���تعراضي  جلجام���ش 
هيئ���ة البحرين للثقافة واآلث���ار حفا لتكريم 
الفناني���ن البحرينيي���ن المتميزين للعام 2018 
تحت عنوان “بحرينيون بش���غف” في “قراند 
ه���م:  والمكرم���ون  ذا ووك،  بمجم���ع  س���ينما“ 
فيص���ل األنصاري عن مش���اركته ف���ي برنامج 
“ذا فوي���س”، المخ���رج القدي���ر أحم���د يعقوب 
المقلة عن مسلس���ل “الخافي أعظم”، مساعد 
المخرج طاهر محس���ين عن نفس المسلسل، 
المخ���رج محم���د القف���اص والمخ���رج المنف���ذ 
األول عبدالرحم���ن محم���ود المخ���رج المنف���ذ 
الثاني خالد مراد عن مسلس���ل “عطر الروح”، 
المخ���رج عل���ي العلي ع���ن مسلس���ل “الخطايا 
العش���ر”، والمؤل���ف حس���ين المه���دي والمنتج 
قحطان القحطاني وأناب عنه الفنان عبدهللا 
ملك،اإلش���راف الع���ام خالد الش���اعر، ومصمم 
المناظ���ر جعفر يعق���وب والمونت���اج واأللوان 
علي نجم، وصديق���ة األنصاري في الماكياج، 
مس���اعد المخ���رج أحم���د الصف���ار، ومش���رف 
اإلضاءة هاني الغانم، الناقد يوسف الحمدان 
ع���ن نيل���ه الدكت���وراه الفخرية ف���ي النقد من 

أكاديمية الجامعة العربية.
وإلى الجوائ���ز والمبدعين، فقد حصل الفنان 
الش���اب حس���ن محمد على جائ���زة التميز في 
التمثيل في مهرجان أوال المسرحي الدولي 

الح���ادي عش���ر عن دوره في مس���رحية “رماد 
ف���ي رم���اد” م���ن تألي���ف الكات���ب البريطان���ي 
هارولد بنتر وإخراج الشاب عيسى الصنديد 

وشاركته في التمثيل الفنانة دانة آل سالم.
كما س���جل الفن���ان والمخ���رج والكاتب جمال 
س���لة  إل���ى  يض���اف  جدي���دا  إنج���ازا  الصق���ر 
إبداعات���ه، وذل���ك بنيل���ه جائ���زة إبراهيم بحر 
للنص المسرحي في ختام مهرجان الصواري 

المس���رحي الدول���ي ع���ن نص مس���رحية “في 
الحل���وة والم���رة“، الت���ي جس���د أدواره���ا بكل 
براعة وإتقان الفنانة القديرة ش���فيقة يوسف 
والفنان عبدهللا س���ويد، وحقق الفنان البسام 
عل���ي الجائ���زة الثاني���ة ف���ي مهرج���ان خال���د 
ب���ن حم���د للمس���رح الش���بابي ع���ن تأليف نص 
مس���رحية “ك���وت 6“ والجائ���زة األولى ذهبت 
للناقد المس���رحي يوس���ف الحم���دان عن نص 

“ظالوه”.
وم���ن المس���رح إلى الدرام���ا، إذ حقق المخرج 
البحرين���ي علي العل���ي جائ���زة أفضل مخرج 
ف���ي جوائز األنباء الكويتي���ة ألفضل األعمال 
الرمضاني���ة 2018 ع���ن المسلس���ل البحرين���ي 
والخليجي الناجح الخطايا العش���ر من إنتاج 

أوفري لإلنتاج الفني.
وج���اء التصوي���ت بمش���اركة ع���دد كبي���ر جدا 

من أهم النقاد والكت���اب والصحافيين داخل 
وخ���ارج دول���ة الكوي���ت، وأيض���ا ف���از بجائزة 

أفضل مقدمة لمسلسل. 
وإلى الفن السابع وتحديدا األفام القصيرة، 
فق���د ف���از المص���ور المع���روف جان البلوش���ي 
بالمرك���ز األول ف���ي مس���ابقة ن���ادي البحري���ن 
للس���ينما عن فيلم���ه “زراب” الذي يروي قصة 
عائلة بلوش���ية م���ن منطقة “ج���وادر”، تحاول 
االستمرار في العيش في ظل صعوبة الحياة 
وقس���وتها في منطقة “بلوشستان”، ومن بين 
أف���راد ه���ذه العائل���ة، ش���خص يح���اول بل���وغ 

الثراء، باستخدام أساليب غير قانونية.
أم���ا ف���ي عال���م الموس���يقى، فق���د ت���م اختيار 
ضم���ن  م���ن  “س���يروس”  البحرين���ي  الفن���ان 
المرش���حين لجائ���زة “بام���ا اورد 2018” لفئ���ة 
أفضل منتج موس���يقي وموزع موسيقي في 
الش���رق األوسط. وفي ش���هر مارس من العام 
2018 رح���ل الفن���ان المس���رحي القدير س���الم 

سلطان بعد معاناة مع المرض.

تفــوق المســرح وجــوائــز تميــز للفنــانيــن
2018 ال����ب����ح����ري����ن  ف�����ي  ال���ف���ن���ي���ة  ال����س����اح����ة  ح�����ص�����اد 

أسامة الماجد

سمو الشيخ خالد بن حمد يكرم البسام علي سيروس يترشح لجائزة عالمية جان البلوشي وفيلم المركز االول

حسن محمد وجائزة التميزمسرحية نوح العين تمثل البحرين في الشارقة

جمال الصقر وجائزة إبراهيم بحر للنص المسرحي جلجامش يكرم المقلة جائزة أفضل مخرج لعلي العلي الفنان الراحل سالم سلطان
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البريطانيون يقبلون على جواز دولة أخرى
قال���ت وزارة الخارجي���ة األيرلندي���ة أم���س االثني���ن إن ع���دد 
البريطانيي���ن الذي���ن يقدمون طلبات للحص���ول على جوازات 
س���فر أيرلندي���ة ارتفع بنس���بة 22 % في الع���ام 2018، وهو ما 
يزيد عن مثلي العدد السنوي اإلجمالي للطلبات منذ تصويت 

بريطانيا لصالح الخروج من االتحاد األوروبي.
وس���عى نحو 100 ألف بريطاني مؤهل إلى التمسك بتبعيتهم 
لالتح���اد األوروب���ي م���ن خالل الحص���ول على جواز س���فر من 
أقرب جيرانهم هذا العام، مما يسجل ارتفاعا عن 81 ألفا العام 
الماضي و46 ألفا في العام 2015، وهو العام السابق لالرتفاع 
الح���اد في عدد الطلبات نتيجة التصويت لصالح الخروج من 

التكتل.
ويحق ألي ش���خص ولد ف���ي جمهورية أيرلن���دا أو في أيرلندا 
الش���مالية أو ول���د ألبوي���ن أو جدين أيرلنديي���ن الحصول على 
ج���واز س���فر أيرلن���دي، أي أن ذل���ك من حق نحو س���تة ماليين 

بريطاني إجماال. 
وبمقدورهم حمل جنسيتين.

وارتف���ع عدد الطلبات المس���جلة للحصول على جوازات س���فر 
أيرلندي���ة ف���ي أيرلن���دا الش���مالية، التي يح���ق لمواطنيها حمل 
ج���وازي س���فر بريطان���ي وأيرلن���دي؛ ألنه���ا ج���زء م���ن المملكة 

المتحدة، بنسبة 2 % في العام المنتهي في نهاية ديسمبر.

 اتفاق الخروج من االتحاد األوروبي

مع تبقي 3 أشهر على الموعد المقرر لخروج المملكة  «

المتحدة من االتحاد األوروبي، وهو يوم 29 مارس، توجد 

حالة من التخبط فيما يخص مسودة اتفاق الخروج التي 

توصل إليها الجانبان قبل التصويت عليها في البرلمان 

البريطاني المقرر الشهر المقبل، مما يفتح الباب أمام 

احتماالت مختلفة بينها الخروج من التكتل دون اتفاق 

تجاري وإلغاء الخطوة بالكامل.

قرر المتقاعد الفرنس���ي جان جاك س���افين، 
القيام برحلة بحرية عبر المحيط األطلسي 

بواسطة مركب على شكل برميل.
ب���أن   ”Ouest-France“ صحيف���ة  وتفي���د 
المظل���ي العس���كري المتقاع���د س���افين )71 
س���نة( ب���دأ رحلت���ه ي���وم األربع���اء الماضي، 
على مت���ن “مركب” م���ن دون مجاذيف، من 
جزي���رة “إل هيي���رو” الكناري���ة، ومع���ه نبيذ 
وفطيرة إوز لالحتفال بحلول رأس الس���نة 
الجديدة 2019. ويطلق المسن على مركبه 
“برميل”، وطوله ثالثة أمتار وقطره مترين 
مصن���وع م���ن الخش���ب المق���اوم للرطوب���ة. 
وفي “البرميل” م���كان للنوم ومطبخ صغير 
وقط���اع لحف���ظ الم���واد، وف���ي قاع���ه ك���وة 

لمراقبة األسماك.

ويأمل سافين في أن ينقله التيار  «
بصورة طبيعية إلى جزر الكاريبي، 

حتى شهر مارس 2019، وقد جمع 
لهذه الرحلة 60 ألف يورو عن 

طريق التمويل الجماعي.

مسن يعبر المحيط 
األطلسي بواسطة 

“برميل”
ذكر االتحاد الدولي للصحافيين، أمس اإلثنين، أن 94 صحافيا قتلوا جراء أعمال 

عنف أثناء عملهم في دول عدة حول العالم خالل 2018، مقابل 84 في 2017.

)أكب���ر  لالتح���اد  تقري���ر  ف���ي  وج���اء 
الصحافيي���ن  تمث���ل  دولي���ة  منظم���ة 
ومق���ره بروكس���ل( أن ذل���ك الع���دد من 
الصحافيي���ن قت���ل إما عمدا أو بس���بب 
ن���ار  تفجي���رات أو تعرضه���م إلط���الق 
بشكل عرضي أثناء تغطيتهم أحداث.
واعتبر التقرير أن البلد األكثر خطورة 

للصحافيي���ن كان أفغانس���تان، حي���ث 
قت���ل فيه���ا 16 صحافي���ا، وم���ن بعدها 
 11 مقت���ل  ش���هدت  الت���ي  المكس���يك 

صحافيا.
وحلت س���وريا ثالثا )8 صحافيين(، ثم 
الهند )7(، وبعدها باكستان والصومال 

والواليات المتحدة )5 في كل منها(.

تعرض���ت العاصم���ة المصري���ة القاهرة ومحافظ���ات أخرى، ظهيرة أم���س اإلثنين، 
لهزة أرضية متوس���طة بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر، وفق ما أفادت 

مصادر إخبارية.

وق���ال رئي���س الش���بكة القومي���ة للزالزل 
أحم���د ب���دوي إن أجهزة الرص���د الزلزالي 
س���جلت الهزة التي حدثت عند الس���اعة 
بتوقي���ت  اإلثني���ن  أم���س  ظه���ر   12.35
القاه���رة. وأوض���ح أن اله���زة متوس���طة 
القوة وحدثت على عم���ق 20 كيلومترا، 

ولذلك ش���عر به س���كان مناط���ق عدة من 
بينه���ا القطامي���ة والعاش���ر م���ن رمض���ان 
والعاصم���ة اإلداري���ة الجدي���دة ومناطق 
شمال وشرق القاهرة. ولم تعلن أي جهة 
أمنية أو طبية حتى اآلن وقوع إصابات 

بشرية أو خسائر مادية جراء الهزة.

94 صحافيا قتلوا أثناء عملهم في 2018

زلزال يضرب القاهرة والمناطق المحيطة

احتفلت دولة ساموا الواقعة في جنوبي المحيط الهادئ بدخول العام الجديد بحكم موقعها الجغرافي، 
لتسبق جارتيها نيوزلندا وأستراليا.  وفي مدينة سيدني تزينت السماء بعروض مبهرة من األلعاب النارية 
عند أبرز معالمها مثل دار األوبرا وجسر الميناء. وأشار موقع “غارديان” البريطاني إلى أن تكلفة االحتفال 

لهذا العام بلغت 5.78 مليون دوالر، وتعد األكبر التي يشهدها خليج سيدني، واستمرت لمدة 12 دقيقة.

ذك���رت تقاري���ر إعالمي���ة إيراني���ة أم���س اإلثني���ن أن مس���ؤوال ف���ي هيئ���ة اإلذاعة 
والتلفزيون اإليرانية الرسمية )IRIB( تعرض للفصل بعد أن ُعرض مشهد جنسي 

للمثل الصيني جاكي شان، عن طريق الخطأ، أثناء عرض أحد أفالمه.
وكان المش���اهدون ف���ي جزيرة كي���ش اإليرانية ق���د فوجئوا عندما ظهر المش���هد 
الجنسي على محطتهم التلفزيونية المحلية، بالرغم من أنه ال يسمح بعرض مثل 

هذه المشاهد في إيران.
 وأث���ارت الثوان���ي القليلة لهذا المش���هد، حالة من الجدل في إيران، إذ س���رعان ما 

انتشر تداول المقطع بسرعة في البالد.
وذك���رت “وكال���ة أنباء الطلبة اإليرانية” ش���به الرس���مية: “مقاطع من مش���اهد غير 
أخالقي���ة لفيلم يضم جاكي ش���ان، انتش���رت على وس���ائل التواص���ل االجتماعي، 
بع���د أن ظه���رت عل���ى المحط���ة التلفزيوني���ة في كيش عل���ى ما يبدو”، حس���ب ما 
نقل���ت صحيف���ة “ديل���ي مي���ل” البريطاني���ة. وتوال���ت ردود الفع���ل الغاضب���ة عل���ى 
مواق���ع التواص���ل االجتماعي، ردا عل���ى فصل العاملين في المحطة، حيث أش���ار 
مس���تخدمون إل���ى أن���ه لم يت���م فصل أح���د بس���بب حادث���ة الحافلة القاتل���ة التي 

أسفرت عن مصرع 10 طالب في جامعة أزاد بطهران األسبوع الماضي.

مشهد فاضح يطيح مسؤوال بتلفزيون إيراني

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مسابقة “الزحمة”

حقق منشور بعنوان “الزحمة في 
ذروتها... برأيك ما الحل؟” أعلى 
مع���دل تفاع���ل عل���ى إنس���تغرام 
“البالد” ف���ي اليومين الماضيين. 
وتب���ارى المتابع���ون عل���ى ط���رح 
األف���كار لعالج مش���كلة االزدحام 
الم���روري، الت���ي لم يخ���ل بعضها 
sali- @نن الفكاه���ة. واقترحت 

األش���غال  وزارة  تقي���م  أن   setri
مس���ابقة للح���ل وع���دم االكتفاء 

بمن لديها من مهندسين.

الجني���د  س���مير  التقن���ي  الخبي���ر  ح���ذر 
والمتخص���ص ف���ي أم���ن المعلوم���ات م���ن 
حيل���ة خطيرة انتش���رت مؤخرا عبر البريد 

اإللكتروني تهدف البتزاز المستخدمين.
وقال الجنيد لصحيفة “عاجل” السعودية، 
اإللكترون���ي  البري���د  ألهمي���ة  نظ���را  إن���ه 
يس���تخدم  ب���ات  األش���خاص،  حي���اة  ف���ي 
إليق���اع ضحايا. وأك���د أن األون���ة األخيرة 
ش���هدت انتش���ار مح���اوالت ابت���زاز لكثي���ر 
م���ن المس���تخدمين، عب���ر تأس���يس مواقع 
إلكترونية وهمية، يطلب فيها المشغل من 
المستخدم فتح حساب؛ لكي يحصل على 

الخدمات المطلوبة.

وأضاف أنه فور تسجيل  «
المستخدم لبياناته، والتي تشمل 

عنوان البريد اإللكتروني واالسم 
وكلمة المرور، سيتلقى بعد عدة 

أيام رسالة بريد إلكتروني من 
بريده الخاص، يأتي فيها أنه تم 

تصويره عبر شاشة الحاسب اآللي 
أو الجوال بأوضاع غير مقبولة.

مرك���ز  ف���ي  أس���دا  إن  مس���ؤولون  ق���ال 
للحي���اة البري���ة بوالي���ة ن���ورث كاروالينا 
األميركية افت���رس عاملة تبلغ من العمر 
22 عام���ا، قب���ل أن تقتل���ه ق���وات إنف���اذ 

القانون المحلية بالرصاص.
وقال مركز )كونس���يرفاتورز س���نتر( في 
بيان تم إرس���اله بالبري���د اإللكتروني، إن 
أحد األس���ود في المركز “خ���رج بطريقة 
ما من المنطق���ة المغلقة ودخل المنظمة 
الخاصة بالبشر وبسرعة افترس امرأة”. 
وتاب���ع “لم يتضح بعد كيف خرج األس���د 
م���ن المنطقة المغلقة”، مضيفا أنه يجري 

التحقيق في الحادث.

وقال المركز إن نائب قائد الشرطة  «
أطلق الرصاص على األسد وقتله 

حتى تتمكن الشرطة من استعادة 
جثمان بالك. وأوضح مكتب قائد 
الشرطة أن رجاله حاولوا تخدير 

األسد قبل قتله إال أنهم فشلوا.

تحذير من حيلة 
خطيرة لالبتزاز عبر 

“اإليميل”

واقعة بشعة... 
أسد يهرب 

ويفترس شابة
تص���در فيل���م الحرك���ة والمغامرة ”الرج���ل المائي“ )أك���وا مان( إي���رادات الس���ينما األميركية 

لألسبوع الثاني على التوالي محققا 51.55 مليون دوالر.

والفيلم بطولة جايس���ون موموا وآمبر هيرد 
وولي���ام داف���و ونيكول كيدم���ان ومن إخراج 
جيمس وان. وجاء الفيلم الموس���يقي ”عودة 
م���اري بوبين���ز“ )م���اري بوبين���ز ريتيرن���ز( في 
المرتب���ة الثاني���ة لألس���بوع الثان���ي بإيرادات 

بلغت 28.02 مليون دوالر.
والفيل���م بطولة إيميل���ي بلنت ولي���ن مانويل 

ميراندا وميريل ستريب وإيميلي مورتيمير 
وم���ن إخ���راج روب مارش���ال. واحت���ل فيل���م 
الخي���ال العلم���ي ”النحل���ة الطنان���ة“ )بامبلبي( 
المركز الثالث لألس���بوع الثان���ي على التوالي 

بإيرادات بلغت 20.5 مليون دوالر.
والفيلم بطولة هيلي ستاينفيلد وجون سينا 

ومن إخراج ترافيس نايت.

“أكوا مان” يتصدر إيرادات السينما األميركية

أصدرت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، في مصر، حكما بالحبس لمدة عام 
بحق المطربة دوللي شاهين. وذكرت صحيفة “الشروق” المصرية أن النيابة العامة 

كانت أحالت المطربة دوللي شاهين، للمحاكمة أمام جنح التهرب الضريبي، لتهربها من 
دفع 194 ألف جنيه ضرائب على الدخل. وقال موقع “شبابيك” إن المغنية والممثلة 

دوللي شاهين ولدت في 2 يوليو 1980، ودخلت عالم الشهرة بعد ظهور كليب أغنية 
“أكوا مان” من بطولة جايسون موموا وآمبر هيرد ووليام دافو ونيكول كيدمان

سعى 100 بريطاني للحصول على جواز سفر أيرلندا
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