
دخل���ت أمس ضريبة القيمة المضافة في البحرين 
حي���ز التنفي���ذ بواقع 5 % على الس���لع والخدمات. 
ويأتي التطبيق بناء على اتفاق خليجي في وقت 
كان���ت الحكوم���ة ق���د ح���ددت 6 مبادرات رئيس���ة 
ته���دف إلى تحقيق األه���داف المالية بحلول العام 
2022 أبرزه���ا تطبي���ق القيم���ة المضاف���ة. وأعف���ى 
م���ن  حكومي���ة  خدم���ة   1400 ال���وزراء  مجل���س 
ضريب���ة القيمة المضافة، تض���اف إلى أكثر من 94 
سلعة رئيس���ة كانت معفاة أصال، من بينها اللحوم 
واألس���ماك والخض���روات والفواكه والبن والش���اي 
والحب���وب والس���كر والمل���ح واأللب���ان ومش���تقاتها 
والخب���ز ومحض���رات  الط���ازج  والبي���ض  والمي���اه 

غذائية لألطفال. 

وبادرت مطاعم ومحالت تجارية كبرى  «
أمس بإخطار الزبائن بأنها سوف تتحمل 

الضريبة القيمة المضافة عن سلعها 
وخدماتها؛ في خطوة للتخفيف على 

المواطنين من وطأة الضريبة.

أمير الكويت يطمئن على سمو رئيس الوزراء
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المنامة - وزارة األشغال

قام وزير األش���غال وش���ؤون البلديات 
والتخطي���ط العمران���ي عص���ام خل���ف 
بجولة تفقدية؛ لمتابعة مراحل العمل 
في مشروع الطرق المؤدية إلى مطار 

البحرين الدولي.
الوزي���ر أن المش���روع يش���تمل  وذك���ر 
عل���ى توفير اإلن���ارة وأرصفة للمش���اة 
ومواق���ف للطوارئ إلى جانب إنش���اء 

ش���بكة تصريف مي���اه األمط���ار، وتبلغ 
كلفة المرحلة 2.4 مليون دينار.

وتاب���ع: تتضمن أعمال المرحلة الثانية 
اس���تبدال دوار المط���ار بتقاط���ع ي���دار 
بإشارات ضوئية مع استكمال توسعة 
طري���ق رقم 2403، بكلف���ة 3.1 مليون 
دين���ار. يذك���ر أن المرحلتي���ن تنف���ذان 

ضمن برنامج الدعم الخليجي.
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المنامة - بنا

كش���ف الوكي���ل المس���اعد للخدمات 
المب���ارك  وائ���ل  المش���تركة  البلدي���ة 
ع���ن أن “ش���ؤون البلدي���ات” نظم���ت 
ورش���ا تدريبي���ة لنح���و 110 مكاتب 
هندسية، وكان عدد المتدربين 224 

شخصا.
وقال إن الورش تستهدف عددا من 
المكات���ب الهندس���ية المرخص���ة في 
البحري���ن عل���ى النظ���ام اإللكتروني 

الجديد لتراخيص البناء )بنايات(.
وأض���اف “تم���ت مخاطب���ة المكاتب 
الهندس���ية إلكتروني���ا للتس���جيل، إذ 
إن ال���ورش كان���ت بمع���دل يومي���ن 

أسبوعيا واستمرت لمدة شهر”.

وأشاد الوكيل المساعد للخدمات  «
البلدية المشتركة بتجاوب 

المكاتب االستشارية ورغبتها 
في االستفادة من هذه الورش 

الستخدام نظام “بنايات”.

ج���رى اتص���ال هاتفي بي���ن رئيس 
ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي 
آل  س���لمان  ب���ن  خليف���ة  األمي���ر 
خليفة وأخيه أمي���ر دولة الكويت 
الش���قيقة صاحب الس���مو الش���يخ 
الصب���اح  الجاب���ر  األحم���د  صب���اح 
اطم���أن في���ه س���موه عل���ى صح���ة 
سمو رئيس الوزراء، سائال المولى 
تعالى أن يديم على سموه موفور 

الصحة والعافية.

تدريب 110 
مكاتب هندسية 

بومبيو: االنس��حاب من سوريا لن يغير شيئا في دعمنا لتل أبيبعلى “بنايات”

واشنطن وإسرائيل تتعهدان بمواجهة إيران

برازيليا ـ أ ف ب

تعهدت الواليات المتحدة وإس���رائيل بمواصلة التعاون بش���أن مواجهة “العدوان اإليراني” في الشرق األوسط، رغم خطط الرئيس 
األميركي دونالد ترامب سحب القوات األميركية من سوريا.

وق���ال رئي���س ال���وزراء اإلس���رائيلي بنيامي���ن 
نتنياه���و، قب���ل اجتم���اع م���ع وزي���ر الخارجي���ة 
األميركي مايك بومبيو في العاصمة البرازيلية، 
أم���س الثالثاء، إنه يعت���زم بحث كيفية “تعزيز 
التع���اون في مجالي االس���تخبارات والعمليات 
ف���ي س���وريا ومناطق أخرى للتص���دي للعدوان 

اإليراني في الشرق األوسط”.
وف���ي أول تعلي���ق له بش���أن ق���رار ترامب، قال 
بومبي���و إن االنس���حاب م���ن س���وريا “ل���ن يغير 
ش���يئا” بالنس���بة للدع���م والحماي���ة األميركيين 

إلسرائيل.
وق���ال بومبيو إن “قرار الرئيس بش���أن س���وريا 
ال يغي���ر ش���يئا تعم���ل علي���ه ه���ذه اإلدارة م���ع 

إسرائيل”.
وأض���اف أن “الحمل���ة ض���د داع���ش مس���تمرة، 
وجهودنا لمواجهة العدوان اإليراني مس���تمرة، 

والتزامنا باس���تقرار الش���رق األوس���ط وحماية 
إس���رائيل مس���تمر بنف���س الطريق���ة الت���ي كان 

عليها قبل القرار”.
م���ن ناحيت���ه ق���ال نتنياه���و “هن���اك الكثي���ر من 

القضايا التي علينا مناقشتها. 
إس���رائيل  بي���ن  المكث���ف  التع���اون  س���نناقش 
والوالي���ات المتح���دة، واألس���ئلة الت���ي ترتبت 

على القرار األميركي بشأن سوريا”.

نتنياهو وبومبيو التقيا في البرازيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تكثف حمالت التفتيش لكل المناطق والقطاعات

ضاع���ف ممث���ل جالل���ة المل���ك لألعم���ال الخيري���ة وش���ؤون الش���باب رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الميزانية السنوية للمراكز الشبابية بعدما 
وافق سموه على التقرير المرفوع من وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن 

المؤيد بزيادتهما 5 آالف دينار دعما إضافيا.

وبموجب ذلك القرار، فإن ميزانية 
المراكز الشبابية في العام الجاري 
2019 س���تقفز إل���ى 10 آالف دينار 
س���نويا بعدما كان���ت 5 آالف دينار 
ف���ي الع���ام الماض���ي 2018، ويقدر 
 175 ب����  الزي���ادة  مبل���غ  مجم���وع 
ألف دين���ار، فيما س���يصل مجموع 
ف���ي  جميعه���ا  المراك���ز  ميزاني���ة 
الع���ام الجدي���د ب���� 350 أل���ف دينار 
بعدم���ا كان���ت 175 أل���ف دينار في 
العام الفائ���ت، أي أن الزيادة بلغت 

الضعف.
الش���باب  ش���ؤون  وزارة  وتش���رف 
والرياض���ة على 35 مركزا ش���بابيا 

بمختلف محافظات المملكة.
م���ا  بن���اء عل���ى  الزي���ادة  وج���اءت 
م���ن  الش���بابية  المراك���ز  قدمت���ه 
أنش���طة وبرامج في العام الماضي 
فاق���ت 1340 فعالية اس���تفاد منها 
150 ألف ش���باب، األمر الذي يعني 
زي���ادة ع���دد البرام���ج خ���الل العام 

الجاري.

وشهدت المراكز الشبابية في السنوات الماضية نشاطا كبيرا على  «
الصعيد الرياضي والفني والثقافي بتعدد مختلف األنشطة والبرامج 

التي استقطبت أعدادا كبيرة من الشباب.

ميزانية المراكز الشبابية “المضافة” تدخل حيـز التنفيـذ
م��ط��اع��م وم���ح���ات ت��ج��اري��ة ت���ب���ادر ب��ت��ح��م��ل ال��ض��ري��ب��ة

المنامة يذيق المحرق أول خسارةحصاد شباك التذاكرمقاطعة قطر مستمرة80 مليار برميل نفطيبدء التسجيل في “تآلف 3”

كشف رئيس مشروع الزواج )تآلف 3(  «
الجماعي إياد المقهوي أن جمعية 
مدينة عيسى الخيرية االجتماعية 

أطلقت حملتها للتسجيل بمشروع 
الزواج الجماعي )تآلف( في نسخته 

الثالثة، والذي سيقام 15 مارس 2019 
بقاعة أماسي لألفراح.

اعتبر اإلعالن عن االكتشاف  «
النفطي الجديد أهم ما حدث 

في قطاع النفط البحريني 
العام الماضي، إذ كشف عن 
أن الحقل الجديد في خليج 

البحرين يحتوي على 80 
مليار برميل.

أكد وزير الدولة اإلماراتي  «
للشؤون الخارجية أنور قرقاش 

أن “مقاطعة قطر مستمرة” 
في العام 2019؛ كونها ترتبط 

بتغييرات واجبة في توجهات 
الدوحة المخربة. بينما توقع 
انفراجات في األزمة اليمنية.

استقبلت دور العرض السينمائية  «
في 2018 نحو 30 فيلًما متنوعا. 

وحازت بعضها إشادات النقاد، 
وفازت أخرى بنصيب األسد من 

إيرادات التذاكر، ولم تحظ فئة ثالثة 
باهتمام الجمهور، فجاءت إيراداتها 

مخيبة.

واصل فريق المنامة )حامل اللقب(  «
هيبته وقوته عبر انتصاراته، وهذه المرة 

كانت ضحيته فريق المحرق بمحترفه 
“الجديد القديم” سي جي بنتيجة -81

 89 في المباراة التي جمعتهما أمس 
بالجولة الحادية عشرة من دوري زين 

لكرة السلة.
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العاهل يتلقى شكر وزير الداخلية
تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية شكر وتقدير من 

وزير الداخلية الفريق اول ركن الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، وفيما يلي نصها:-

س���يدي حضرة صاح���ب الجاللة الملك حمد 
بن عيس���ى آل خليفة مل���ك مملكة البحرين 
وأيدك���م  ورعاك���م  هللا  حفظك���م  المف���دى 

بنصره وتوفيقه.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

يش���رفني بكل معاني الوالء ومشاعر الفخر 
مق���ام جاللتك���م  إل���ى  أرف���ع  أن  واالعت���زاز 
الس���امي أجل آيات الش���كر وعظيم التقدير 
واالحت���رام، مقرون���ًة بص���ادق ال���والء عل���ى 
تفضل جاللتكم، حفظكم هللا، بإصدار األمر 
الملك���ي الس���امي بترقيتي إل���ى رتبة فريق 

أول.
امتنان���ي  خال���ص  ع���ن  أعب���ر  إذ  وإنن���ي 

لجاللتك���م على ما أوليتمون���ي به من الثقة 
الغالية التي ش���رفتموني به���ا، فإنني أعاهد 
هللا ع���ّز وجل عل���ى مواصل���ة أداء الواجب 
الوطن���ي وحم���ل مس���ؤولية األمان���ة الت���ي 
تشرفنا بأدائها في إطار االلتزام بتوجيهات 
جاللتكم الرشيدة للحفاظ على أمن الوطن 
وس���المة مواطني���ه والمقيمي���ن على أرضه 
لتمض���ي مس���يرة الخير في عه���د جاللتكم 

الّزاهر بإذن هللا. 
إّن مكرمة جاللتكم الس���امية التي أنعمتم 
به���ا علّي، إنما هي وس���ام الش���رف الملكي 
الرفيع ال���ذي تحمله صدورنا عم���الً دؤوبًا 
مخلصًا، ولتكون إرادتكم السامية وبعون 

م���ن هللا الداف���ع لب���ذل مزي���د م���ن العطاء 
المخلص لخدمة أمن الوطن مسترشدين 
بحكمتك���م ورؤي���ة قيادتك���م الثاقبة التي 
هي عل���ى الدوام مصدر اإللهام لمنتس���بي 
وزارة الداخلي���ة الذي���ن يج���ددون العه���د 
والوف���اء لجاللتك���م ف���ي خدم���ة الوط���ن 
والحفاظ عل���ى مقدرات���ه ومنجزاته التي 
جاللتك���م  مش���روع  إط���ار  ف���ي  اكتس���بها 

اإلصالحي الشامل.
وتقبل���وا جاللتكم ص���ادق التحي���ة وموفور 
الثن���اء وبال���غ اإلج���الل واالحت���رام مقرونة 
بالدع���اء إلى هللا أن يحفظكم قائ���دًا وبانيًا 

لهذا الوطن المزهو بقيادتكم الحكيمة.
ودمتم في رعاية هللا موفقين سيدي

الفريق أول ركن - وزير الداخلية
راشد بن عبدهللا آل خليفة

المنامة - بنا
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@albiladpress.com

م��م��ل��ك��ة  خ���ارج���ي���ة  وزارة  أدان�������ت 
ال���ب���ح���ري���ن ح�������ادث ال���ط���ع���ن ال����ذي 
مدينة  ف��ي  ق��ط��ارات  بمحطة  وق���ع 
مانشستر بالمملكة المتحدة، وأسفر 
ع���ن إص���اب���ة ع����دد م���ن األش���خ���اص، 
معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل 
للمصابين جراء هذا العمل اإلرهابي.

واذ أكدت وزارة الخارجية تضامن 
مملكة البحرين مع المملكة المتحدة 
ال���ص���دي���ق���ة ف����ي م���واج���ه���ة ال��ع��ن��ف 
واإلره��������اب، ف��إن��ه��ا ج�����ددت م��وق��ف 
المناهض  ال��ث��اب��ت  البحرين  مملكة 
ل��ل��ت��ط��رف واإلره��������اب ب��ك��ل ص���وره 
واش���ك���ال���ه وم���ه���م���ا ك���ان���ت اس��ب��اب��ه 

ودوافعه.

المنامة - وزارة الخارجية

“الخارجية” تدين 

02حادث مانشستر

ق���ام وزير األش���غال وش���ؤون البلدي���ات والتخطيط العمران���ي عصام خلف بجول���ة تفقدية لمتابع���ة مراحل العمل 
ف���ي مش���روع الطرق المؤدي���ة إلى مطار البحري���ن الدولي. وتتواصل أعم���ال تنفيذ أعمال تطوي���ر المنافذ المؤدية 
إلى ش���ارع المطار، حيث يش���تمل المش���روع على مرحلتين متتاليتين س���يتم افتتاحهما تزامًنا مع مراحل االفتتاح 

التجريبي للمبنى الجديد لمطار البحرين الدولي.

وأوض���ح خل���ف أن أعم���ال المرحل���ة 
األول���ى تتضم���ن تطوي���ر طريق رقم 
2403 الواق���ع بمح���اذاة مبنى المطار 
وتحويله إلى اتجاه واحد من الغرب 
والش���رق ورب���ط الطريق مع الجس���ر 
العلوي الموصل إلى قاعة المسافرين 
والذي يتم إنش���اءه من قبل مشروع 
المط���ار، إضافة إلى توس���عة الطريق 
2403 إل���ى 3 مس���ارات وتخصي���ص 

مس���ار لل���دوران العكس���ي ومس���ارين 
الضوئي���ة  اإلش���ارة  نح���و  لالتج���اه 

لتقاطع شارع عراد.
وأضاف وزير األش���غال أن المشروع 
سيشتمل على توفير اإلنارة وأرصفة 
للمشاة ومواقف للطوارئ إلى جانب 
إنشاء ش���بكة تصريف مياه األمطار، 
وتبل���غ كلفة هذه المرحلة 2.4 مليون 
دين���ار، وتس���تغرق م���دة العم���ل فيها 

22 أس���بوًعا، فيم���ا س���تتضمن أعمال 
المرحلة الثانية استبدال دوار المطار 
بتقاط���ع ي���دار بإش���ارات ضوئي���ة مع 
اس���تكمال توسعة طريق رقم 2403، 
وستس���تغرق أعمال التنفيذ للمرحلة 

الثاني���ة نح���و 36 أس���بوعا بكلفة 3.1 
أعم���ال  إل���ى  إضاف���ة  دين���ار  ملي���ون 
عالي���ة  الكهرب���اء  كاب���الت  تحوي���ل 
الجه���د )66KV(، علًم���ا أن المرحلتين 
يت���م تنفيذهما ضمن برنام���ج الدعم 

الخليجي.
يذك���ر أن���ه بلغ���ت نس���بة اإلنج���از في 
المرحل���ة األول���ى م���ن المش���روع م���ا 
يقارب 50 % بينما قد بدأت األعمال 
ف���ي المرحلة الثانية بحس���ب الخطة 

الموضوعة. 

وتأتي هاتان المرحلتان كجزٍء من مشروع متكامل من 4 مراحل يحمل  «
رؤية شاملة لمعالجة شبكة الطرق المحيطة بالمطار لرفع كفاءتها وتوفير 

حركة حرة وانسيابية؛ تماشيا مع مشروع التطوير والتوسعة القائم في 
مطار البحرين الدولي.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

ألولـى مـراحـل تـطـويـر مـنـافـذ الـمـطـار

وزير األشغال يتفقد مشروع تطوير المنافذ المؤدية إلى المبنى الجديد للمطار

سمو محافظ الجنوبيةوزير الداخلية

تـوفـيـر اإلنـارة وأرصـفـة للـمـشــاة ومـواقــف للـطــوارئ وشـبـكــة تـصـريــف األمـطــار

2.4
مليون دينار

جاللة الملك

المنامة - وزارة الداخلية

تلقى وزير الداخلية الفريق أول ركن الش���يخ راشد بن عبدهللا 
آل خليف���ة برقي���ة تهنئ���ة م���ن محافظ الجنوبية س���مو الش���يخ 
خليف���ة بن علي ب���ن خليفة آل خليفة؛ بمناس���بة ترقية معاليه، 

بموجب األمر الملكي السامي إلى رتبة فريق أول ركن.

وقال سمو المحافظ إن هذا التقدير رفيع المستوى  «
للفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، 

يعكس إسهامات الوزير البارزة وما تبذله وزارة الداخلية 
من جهود كبيرة في حفظ األمن والنظام العام في 

مملكة البحرين.

وزير الداخلية يتلقى تهنئة 
سمو محافظ الجنوبية

دور رائد لسمو رئيس الوزراء في تعميق العالقات
أمير الكويت يطمئن على صحة سموه

جرى اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليف���ة وأخي���ه أمي���ر دولة الكويت الش���قيقة صاحب الس���مو الش���يخ صباح األحمد 
الجاب���ر الصب���اح اطمأن خالله س���موه على صحة س���مو رئي���س الوزراء، س���ائال المولى 

تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

وأك���د س���مو أمي���ر دول���ة الكوي���ت الدور 
الرائ���د ال���ذي يضطلع به صاحب الس���مو 
تعمي���ق  ف���ي  ال���وزراء  رئي���س  الملك���ي 
العالق���ات البحرينية الكويتية واالرتقاء 
بالتع���اون الثنائ���ي بم���ا يحق���ق المصالح 

المشتركة.
وأع���رب صاحب الس���مو الملك���ي رئيس 
ال���وزراء ع���ن ش���كره وتقدي���ره لصاحب 
الس���مو أمير دول���ة الكويت على ما أبداه 
م���ن حرص عل���ى االطمئن���ان على صحة 
سموه، مما يعكس عمق ومتانة العالقات 
التي ترب���ط بين مملك���ة البحرين ودولة 

الكويت الشقيقة.
صاح���ب  بي���ن  هاتف���ي  اتص���ال  وج���رى 
الس���مو الملك���ي رئي���س ال���وزراء وأخيه 
ولي العهد بدولة الكويت الش���قيقة سمو 
الش���يخ ن���واف األحم���د الجاب���ر الصباح، 
اطم���أن خالله على صحة س���موه، داعيا 

هللا جل���ت قدرت���ه ب���أن يحف���ظ صاحب 
الس���مو الملك���ي رئي���س ال���وزراء وينع���م 
عليه بالصحة والعافية لمواصلة مسيرة 

الخير والعطاء بمملكة البحرين.
كم���ا ج���رى اتص���ال هاتفي بي���ن صاحب 
الس���مو الملك���ي رئي���س ال���وزراء وأخيه 
الصب���اح  المحم���د  ناص���ر  الش���يخ  س���مو 
اطم���أن خالله عل���ى صحة س���مو رئيس 
الوزراء، داعيا المولى أن يحفظ س���موه 

ويرعاه.
وأع���رب صاحب الس���مو الملك���ي رئيس 
ال���وزراء عن اعتزازه بالمش���اعر األخوية 
الصادق���ة الت���ي أبداها س���مو أمي���ر دولة 
وس���مو  العه���د  ول���ي  وس���مو  الكوي���ت 
الش���يخ ناص���ر المحم���د الصب���اح والت���ي 
تعك���س عمق ومتان���ة العالقات األخوية 
التاريخي���ة بي���ن مملكة البحري���ن ودولة 

الكويت الشقيقة.

سمو أمير الكويت

سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح

سمو رئيس الوزراء

سمو ولي عهد الكويت

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

في إطار تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الدول الش���قيقة والصديقة، زار وفد من وزارة 
الداخلي���ة برئاس���ة نائ���ب رئيس األم���ن العام الل���واء عبدهللا  الزاي���د يرافقه كل م���ن مدير إدارة 
العملي���ات ومدي���ر إدارة االتص���االت وع���دد م���ن الضب���اط، القي���ادة العامة لش���رطة دب���ي وغرفة 

العمليات بشرطة أبوظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وكان في استقبالهم القائد العام لشرطة دبي 
اللواء عبدهللا الم���ري ومدير قطاع العمليات 
المركزية بشرطة أبوظبي اللواء علي خلفان 

الظاهري وعدد من المسؤولين.
م���ن  ع���دد  بح���ث  الزي���ارة  خ���الل  ت���م  وق���د 
المش���ترك  االهتم���ام  ذات  الموضوع���ات 
المش���ترك  التع���اون  أهمي���ة  عل���ى  والتأكي���د 
وتب���ادل الخب���رات واالط���الع عل���ى التجارب 

والممارسات األمنية بين الجانبين.
كم���ا اطل���ع الوف���د عل���ى المه���ام والواجب���ات 
الت���ي تضطل���ع به���ا غرفت���ا العمليات بش���رطة 

دب���ي وش���رطة أبوظب���ي وآلي���ة العم���ل بهم���ا، 
وممارس���اتهما  المجتمعي���ة  وتجربتيهم���ا 
ف���ي مج���االت العم���ل الش���رطي، م���ن خ���الل 
االس���تعانة بأحدث المنظومات التكنولوجية 
األجه���زة  منتس���بي  وتأهي���ل  والتدريبي���ة 
األمنية بالدورات والمناهج األمنية والعلمية 
الش���املة وفق النظ���م والمعايي���ر الدولية، بما 
يساهم في الوقاية من الجريمة وتعزيز مبدأ 
س���يادة القانون والحف���اظ على المكتس���بات 
الحضاري���ة وينعك���س إيجابي���ا ف���ي تحقي���ق 

وفد من وزارة الداخلية يزور القيادة العامة لشرطة دبي وغرفة العمليات بشرطة أبوظبياألمن واالستقرار.

ـــي ـــوظـــب ــــــي وشـــــرطـــــة أب ــــة دب ــــرط ــــــد مـــــن “الــــداخــــلــــيــــة” يــــــــزور ش وف

تــعــزيــز الــتــعـاون األمــنـي مـع اإلمـارات
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تس���ارعت خطوات مملكة البحرين في مجال تنفيذ أهداف التنمية المس���تدامة 2030، 
والت���ي باتت جزءا أساس���يا من برنامج عمل الحكومة، إذ عمل���ت المملكة على اإليفاء 
بمتطلب���ات التنمي���ة وتحقي���ق المزي���د من المنج���زات التنموي���ة في مختل���ف القطاعات 
اإلس���كانية والتعليمية والصحية وغيرها، وس���اهمت بشكل استثنائي في دفع الجهود 
الدولية وتوسيع الشراكات العالمية في مجال التنمية المستدامة من خالل المبادرات 
الت���ي قاده���ا رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة 

إيمانا بأهمية العمل الدولي الجماعي في تجاوز التحديات المتعلقة بالتنمية.

وف���ي هذا اإلطار، عملت الحكومة برئاس���ة 
صاح���ب الس���مو الملك���ي رئي���س ال���وزراء، 
للس���نوات  برنام���ج عمله���ا  عل���ى مواءم���ة 
األرب���ع 2015 – 2018 م���ع أه���داف التنمية 
ف���ي  نجح���ت  بحي���ث   ،2030 المس���تدامة 
إدراج 78 % م���ن مقاص���د ه���ذه األه���داف 
ف���ي برنام���ج عم���ل الحكوم���ة، في إش���ارة 
إل���ى إص���رار المملك���ة عل���ى االس���تفادة من 
النجاح���ات المتتالي���ة الت���ي تحققه���ا عل���ى 
التق���دم  مس���ار  لمواكب���ة  التنمي���ة  صعي���د 

العالمي بروح عصرية حديثة.
وف���ي الس���نوات الماضي���ة األرب���ع الماضية 
غاي���ات  ترجم���ة  ف���ي  الحكوم���ة  نجح���ت 
وأه���داف التنمية المس���تدامة، وهو ما أدى 
إل���ى أن تك���ون مملك���ة البحرين م���ن أوائل 
ال���دول الت���ي اس���تطاعت إنج���از األه���داف 
موعده���ا  حل���ول  قب���ل  لأللفي���ة  اإلنمائي���ة 
ف���ي العام 2015، س���واء من حي���ث توفير 
التعلي���م المجاني أو تمكي���ن المرأة وتكافؤ 
بتوس���يع  م���رورا  الجنس���ين  بي���ن  الف���رص 
نطاق التضامن االجتماعي ورفع مس���توى 
الرعاي���ة الصحي���ة، وه���و األم���ر ال���ذي كان 
موضع إش���ادة من األمم المتحدة والعديد 

من المؤسسات الدولية ذات الصلة.
وتنطلق الحكومة في جهودها على صعيد 
التنمية المستدامة من رؤية صاحب السمو 
الملك���ي رئيس ال���وزراء الحكيمة التي عبر 
عنها في العديد من المناسبات، حيث يرى 
س���موه أن التنمية المستدامة تمثل سياًجا 
من شأنه أن يعزز قدرات الدول والشعوب 
ف���ي مواجه���ة مختلف التحدي���ات، وهو ما 
يتطل���ب م���ن المجتم���ع الدول���ي مضاعف���ة 
المعيش���ية  الظ���روف  لتحس���ين  الجه���ود 
للش���عوب وابت���كار الحلول التي تس���اعدها 

في توجيه طاقاتها نحو العمل واإلنتاج.
كما أن س���موه يش���دد دائما عل���ى أن مملكة 
صاح���ب  الب���اد  عاه���ل  بقي���ادة  البحري���ن 
الجال���ة المل���ك حمد بن عيس���ى آل خليفة 
ماضي���ة في طري���ق التنمية بكل أش���كالها، 

مح���وًرا  تمث���ل  المس���تدامة  التنمي���ة  وأن 
انج���ازه،  عل���ى  الحكوم���ة  تعم���ل  أساس���ًيا 
وبفضل ذلك االهتمام استطاعت البحرين 
أن تقطع أشواطا كبيرة في تحقيق أهداف 
التنمي���ة المس���تدامة 2030 عب���ر منظوم���ة 

متكاملة للتنمية في مختلف المجاالت.
وفي س���ياق متصل، عمل���ت البحرين على 
تعزي���ز التعاون الدولي في مج���ال التنمية 
المستدامة عبر العديد من اإلجراءات، منها 
الح���رص على الوف���اء بالتزاماته���ا الدولية 
ف���ي ه���ذا الص���دد، واس���تضافة المؤتمرات 
بالتنمي���ة  المعني���ة  والدولي���ة  االقليمي���ة 
البحري���ن  اس���تضافة  ومنه���ا  المس���تدامة، 
رفي���ع  العرب���ي  للمنت���دى  الثاني���ة  لل���دورة 
المس���توى ح���ول التنمي���ة المس���تدامة في 
ماي���و 2015، إل���ى جانب مش���اركة المملكة 
ف���ي المؤتمرات والمنتدي���ات العالمية ذات 
الصل���ة بقضاي���ا التنمي���ة المس���تدامة؛ م���ن 
أج���ل تعري���ف العالم بقص���ص النجاح التي 
حققته���ا المملك���ة في هذا المج���ال وكذلك 
تب���ادل المعارف والخبرات التي من ش���أنها 
أن تع���زز م���ن جه���ود البحرين ف���ي تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.
ولع����ل المحط����ة األبرز في ه����ذا الصدد هو 
تقدي����م مملك����ة البحرين تقريره����ا الوطني 
الطوعي األول ألهداف التنمية المستدامة 
2030 أم����ام المنتدى رفيع المس����توى الذي 
نظم����ه المجل����س االقتص����ادي واالجتماعي 
التاب����ع لمنظم����ة األمم المتحدة ف����ي يوليو 
الماضي، والذي سلط الضوء على المسيرة 
التنموية الشاملة التي يرعاها عاهل الباد  
صاحب الجالة الملك حمد بن عيس����ى آل 
خليف����ة وجه����ود الحكومة برئاس����ة رئيس 
ال����وزراء صاح����ب الس����مو الملك����ي األمي����ر 
خليفة بن سلمان آل خليفة وبمؤازرة ولي 
العه����د نائ����ب القائ����د األعل����ى النائ����ب األول 
لرئي����س مجل����س ال����وزراء صاحب الس����مو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأك����دت ه����ذه الخط����وة صاب����ة مقوم����ات 

النم����و التي تس����تند إليها جه����ود الحكومة، 
والتي أهلتها لتك����ون نموذجا تنمويا رائدا 
على مس����توى العالم، إذ استرعت المسيرة 
التنموي����ة ف����ي المملك����ة وم����ا حققت����ه م����ن 
منج����زات نوعي����ة ف����ي مج����االت التنمي����ة 
العالمي����ة،  المنظم����ات  اهتم����ام  المختلف����ة 
والتي س����عت إلبراز النم����وذج البحرين في 
التنمي����ة المس����تدامة كتجربة تحتذى على 

الصعيد العالمي.
وإيمان����ا م����ن الحكوم����ة بض����رورة متابع����ة 
العم����ل؛ من أج����ل تحقيق أه����داف التنمية 
المس����تدامة 2030، فقد حرصت الحكومة 
عل����ى اتخ����اذ كل الخط����وات الت����ي تضم����ن 
تحق����ق  م����ا  اس����تكمال  عمله����ا  لبرنام����ج 
م����ن منج����زات عل����ى صعي����د تحقي����ق هذه 
األه����داف، حي����ث واف����ق مجل����س ال����وزراء 
في جلس����ته المنعقدة بتاريخ 6 أغس����طس 
اللجن����ة  توصي����ات  إل����ى  اس����تنادا   2018
التنسيقية برئاس����ة صاحب السمو الملكي 
األمي����ر س����لمان ب����ن حم����د آل خليف����ة ول����ي 
العه����د نائ����ب القائ����د األعل����ى النائ����ب األول 
لرئي����س مجل����س ال����وزراء، عل����ى أن يكون 
برنام����ج عم����ل الحكوم����ة المقبل منس����جما 
 2030 المس����تدامة  التنمي����ة  أه����داف  م����ع 
وأجندته����ا لما بعد العام 2015 التي أقرتها 
األم����م المتح����دة، وكل����ف المجل����س اللجنة 
الوطنية للمعلومات بمتابعة ذلك، كما كلف 
مجلس الوزراء كل وزارة وهيئة حكومية 
بمناظ����رة م����ا يخصها من أه����داف وخطط 
وسياس����ات ف����ي برنام����ج عم����ل الحكوم����ة 
الق����ادم م����ع أه����داف التنمي����ة المس����تدامة، 

وأن تق����دم البيان����ات الازم����ة الت����ي تجعل 
المس����تدامة  التنمي����ة  مؤش����رات  قي����اس 
ممكنة، وإنشاء قسم لرصد التقدم المحرز 
ف����ي تحقي����ق أه����داف التنمية المس����تدامة 
المعلوم����ات  هيئ����ة  ف����ي  ومؤش����راتها 

والحكومة اإللكترونية.
عم����ل  برنام����ج  لتقدي����م  االس����تعداد  وم����ع 
الحكوم����ة الجدي����د، فاش����ك أن مس����اعي 
أه����داف  تحقي����ق  مج����ال  ف����ي  الحكوم����ة 

التنمي����ة المس����تدامة س����وف تش����كل جزءا 
عم����ل  برنام����ج  أولوي����ات  ضم����ن  أساس����يا 
ش����املة  أهداف����ا  باعتباره����ا  الحكوم����ة، 
وطموح����ة فضا عن أنه����ا تتوافق مع رؤى 
وتوجيهات جالة المل����ك، لمواصلة جهود 
النمو والبناء لارتقاء بمس����تقبل االقتصاد 
الوطني وتنمية مص����ادر الدخل، بما يكفل 
للمملكة النمو المس����تدام ويضمن مستقبل 

األجيال القادمة.

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء )أرشيفية(

سمو رئيس الوزراء مستقبال وفد جائزة نوبل )أرشيفية(

سمو رئيس الوزراء يمنح بان كي مون جائزة خليفة بن سلمان للتنمية المستدامة )أرشيفية(

المنامة - بنا

إشادة وتقدير إقليمي وعالمي بنجاحات الحكومة
التحدي��ات مواجه��ة  ف��ي  المس��تدامة  التنمي��ة  دور  دائم��ا  يؤك��د  ال��وزراء  رئي��س  س��مو 

الحكومة 
عملت على 

مواءمة برنامج 
عملها مع 

أهداف التنمية 
المستدامة

 نجحت في 
إدراج 78 % 
من مقاصد 

األهداف في 
برنامج العمل

البحرين من 
أوائل الدول في 

إنجاز األهداف 
اإلنمائية لأللفية 

قبل موعدها

مواصلة الدعوات بالصحة والعافية لسمو األمير خليفة بن سلمان

تواصل���ت دع���وات المواطنين عب���ر مواقع التواصل 
االجتماع���ي لصاحب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة 
بالصح���ة  ال���وزراء  رئي���س  ب���ن س���لمان آل خليف���ة 
والعافية، وأعربوا عن س���عادتهم بتعافي سموه من 
الع���ارض الصح���ي، في مش���هد يجس���د م���دى محبة 
س���موه في قل���وب المواطنين وما يحملونه لس���موه 
من تقدي���ر على عطاءاته الكبيرة وجهوده في بناء 
الوط���ن ونهضته. وأك���د المواطنون ف���ي تعليقاتهم 
أن صاح���ب الس���مو رئيس الوزراء ه���و والد الجميع 
والقريب من كل المواطنين، وأن لس���موه دورا بارزا 
ف���ي الحفاظ عل���ى امن واس���تقرار ونهض���ة الوطن، 
س���ائلين المولى ع���ز وجل أن يحفظ س���موه ويديم 

عليه نعمة الصحة والعافية والعمر الطويل.
وق���ال أح���د المواطني���ن ف���ي تعليق���ه: “خليف���ة ب���ن 
س���لمان بن���ى البحرين وط���ور األزم���ان، رجل حكيم 
محن���ك وفر للبحرين األمان، ول���م يقصر في البناء، 
هللا يعطي���ه الصح���ة والعافي���ة ويطول ف���ي عمره”، 
وق���ال آخر:.”خليفة بن س���لمان الوالد اإلنس���ان، قاد 
الب���اد إل���ى ب���ر األم���ان، عطاي���اه ومكرمات���ه طال���ت 

كل األوط���ان، عطفه وحنانه ش���مل كل إنس���ان، ربِّ 
يحفظ���ه ويم���د في عم���ره ط���ول األزم���ان”. واعتبر 
المواطن���ون أن خبر تعافي س���موه، حفظه هللا، يعد 
أس���عد وأجمل بش���ارة مع بداية الع���ام الجديد، وأن 

أعينهم قرت برؤية سموه، وهو في صحة وعافية، 
مؤكدي���ن أن س���موه هو درع الوط���ن ومصدر فخره 
واعت���زازه، داعي���ن هللا س���بحانه وتعال���ى أن يدي���م 

سموه سندا وذخرا للبحرين وشعبها.

محرر الشؤون المحلية
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اختتم المجلس األعلى للمرأة برنامج عمله للعام 2018 بنتائج ساهمت بشكل إيجابي 
على صعيد تعزيز حضور المرأة البحرينية كمساهم فاعل في مجاالت التنمية الوطنية 
والمش���اركة ف���ي الحي���اة العام���ة، وم���ن بين أبرزه���ا ما س���جلته من مع���دالت عالية في 
المشاركة االنتخابية، النيابية والبلدية األخيرة، ووصولها إلى رئاسة المجلس النيابي.

وم���ن المعال���م الب���ارزة ف���ي الع���ام 2018 رعاية 
جالل���ة الملك لمناس���بة ي���وم الم���رأة البحرينية، 
وافتت���اح قرين���ة عاه���ل البالد رئيس���ة المجلس 
األعل���ى للم���رأة صاحبة الس���مو الملك���ي األميرة 
س���بيكة بنت إبراهي���م آل خليفة للمق���ر الجديد 
لمحاكم األسرة، وتنفيذ األمانة العامة للمجلس 
لبرنام���ج ش���امل لتعزي���ز التع���اون والش���راكات 
الدولية بزيارة للعديد من العواصم والمش���اركة 
في اجتماعات ون���دوات خصصت للتعريف بما 
حققت���ه مملكة البحرين ف���ي مجال تقدم المرأة 
البحريني���ة. كما ركز برنامج عمل المجلس على 
تنفيذ الخطط والمبادرات والبرامج والفعاليات 
في إطار محاور الخطة الوطنية لنهوض المرأة 

البحرينية.
وانعكس���ت تلك اإلنج���ازات عل���ى تقييم جهود 
مملك���ة البحرين في عدد م���ن التقارير الدولية، 
م���ن بينه���ا تقري���ر التنافس���ية العالم���ي )2018( 
العالم���ي  االقتص���ادي  المنت���دى  ع���ن  الص���ادر 
)داف���وس( وال���ذي أش���ار إل���ى أن البحري���ن ق���د 
ش���ارفت على إغالق الفجوة بين الجنسين في 
مح���وري التحصي���ل العلمي والصح���ة والحياة، 
باإلضاف���ة إل���ى تقدمه���ا الملح���وظ ف���ي مح���ور 
المش���اركة في االقتصاد والف���رص بزيادة بلغت 
7 % مقارن���ة بالعام الماض���ي )2017(، كما حلت 
المملك���ة ف���ي المرتب���ة الثاني���ة كأفض���ل دول���ة 
خليجًي���ا ف���ي المح���ور، حي���ث ج���اء أداءها في 
مص���اف الدول المتقدمة، وبترتيب مقارب لكل 

من المملكة المتحدة وايسلندا. 

 رعاية جاللة العاهل 

برعاي���ة كريمة من عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة تفضلت قرينة 
العاهل رئيس���ة المجل���س األعلى للمرأة بحضور 
االحتفال الرس���مي ليوم المرأة البحرينية للعام 
2018 تح���ت ش���عار “الم���رأة ف���ي مج���ال العمل 
التشريعي والبلدي”، الذي أقيم في مبنى بلدية 

المنامة.
وقد تفضل صاحب الجاللة بإلقاء كلمة سامية 
مس���جلة به���ذه المناس���بة ق���ال فيه���ا “ف���ي يوم 
الم���رأة البحريني���ة وم���ا تحمل���ه هذه المناس���بة 
الوطني���ة العط���رة من بواعث الفخ���ر واالعتزاز، 
أتوج���ه بخال���ص التهان���ي وعمي���ق العرفان لمن 
س���اهمت ف���ي البناء، والت���ي لم تغ���ب يوًما عن 
س���احة العمل والعطاء على مر التاريخ. وصواًل 
ليومن���ا الحاض���ر، فق���د أن���ارت بمصابي���ح العلم 
طري���ق نهضتن���ا، وحّصن���ت بإرادته���ا المس���تقلة 
س���ياج وحدتن���ا، فه���ي م���ن “ق���رأت.. وتعلمت.. 

وشاركت”، فصنعت مجد وطنها”.
وتضم���ن االحتف���ال ع���رض س���ينمائي توثيق���ي 
يجس���د رحل���ة عط���اء الم���رأة البحريني���ة عب���ر 
المس���يرة الوطنية لبن���اء البحرين الحديثة، كما 
تفضلت صاحبة الس���مو الملكي األميرة سبيكة 
بن���ت إبراهي���م آل خليفة ف���ي االحتفال بتكريم 
ع���دد م���ن النس���اء البحريني���ات اللواتي ش���غلن 
عضوية مجلس���ي الش���ورى والنواب والمجالس 
البلدية من���ذ العام 2000 وحتى 2014، والتقت 
س���موها خالل الحف���ل بالس���يدات الفائزات في 
عضوي���ة مجل���س الن���واب والمجال���س البلدي���ة 

للفصل التشريعي الخامس 2018-2022.

 “المرأة في التعليم العالي 

وعلوم المستقبل”

ترأس���ت قرين���ة عاه���ل الب���الد رئيس���ة المجلس 
األعل���ى للمرأة اجتماع المجل���س الثالث للدورة 
السادس���ة، ج���رى خالل���ه اإلعالن ع���ن موضوع 
مناس���بة ي���وم الم���رأة البحريني���ة للع���ام 2019 
الذي س���يخصص لالحتفاء ب� ”المرأة البحرينية 
في مج���ال التعلي���م العالي وعلوم المس���تقبل”. 

وذل���ك ليتزامن مع الذك���رى المئوية للتعليم في 
البحري���ن العام 1919. وإلبراز وتوثيق مس���يرة 
الم���رأة البحرينية وما حققته م���ن إنجاز وتميز 
على مس���توى كاف���ة المراح���ل التعليمية، حيث 
تعتب���ر مملك���ة البحري���ن م���ن أوائل ال���دول في 
المنطق���ة الت���ي أول���ت التعلي���م اهتمام���ا مبكًرا، 
الق���رن  مطل���ع  من���ذ  الم���رأة  تعلي���م  وش���جعت 
العش���رين وحت���ى يومن���ا ه���ذا، كما أتيح���ت لها 
فرصة الدراس���ة في الخارج الع���ام 1937، وبدأ 
التعلي���م العال���ي الحكومي في المملكة بإنش���اء 
معه���د المعلمي���ن العام 1966، ومعه���د للمعلمات 
ف���ي الع���ام 1967. وتدرج���ت الم���رأة ف���ي تولي 
المناص���ب القيادي���ة في مج���ال التعلي���م العالي 

حتى تقلدت منصب رئيسة جامعة البحرين.

إدماج احتياجات المرأة 

اس���تقبل عاه���ل الب���الد صاح���ب الجالل���ة الملك 
حم���د بن عيس���ى آل خليفة، بتاري���خ 20 مارس 
2018، رئيس���ة المجلس األعل���ى للمرأة صاحبة 
الس���مو الملكي األميرة س���بيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة، بحضور أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة 
تنفي���ذ النم���وذج الوطن���ي إلدم���اج احتياج���ات 
الم���رأة ف���ي برنامج عم���ل الحكوم���ة التي تضم 
ممثلي���ن عن القط���اع العام والخاص والس���لطة 
التش���ريعية والمجتمع المدني؛ بمناس���بة انتهاء 
أعمال اللجنة التي ش���كلت بأمر ملكي في العام 
2011 برئاس���ة سموها، والتي أنجزت ما نسبته 
77 % م���ن متطلبات النم���وذج الوطني إلدماج 
التنمي���ة.  ف���ي  البحريني���ة  الم���رأة  احتياج���ات 
وأوص���ت باعتماد آلية متابعة تمثلت في إعداد 
تقرير وطني يعمل على قياس مؤشرات ترصد 
فعالية سياسات وبرامج التوازن بين الجنسين 
ف���ي مملك���ة البحرين، ال���ذي باعتم���اده وتنفيذه 

تك���ون اللجنة قد أنهت المه���ام التي أنيطت بها 
والمتمثل���ة ف���ي امت���الك البحرين لنظام ش���امل 

يعمل على حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص.

 التوازن بين الجنسين

بناء على توجيهات عاهل البالد، وافق مجلس 
ال���وزراء بن���اء على توصي���ة اللجنة التنس���يقية 
برئاس���ة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب 
القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئي���س مجل���س 
ال���وزراء ف���ي جلس���ته المنعق���دة ي���وم االثني���ن 
المواف���ق 30 أبري���ل 2018 عل���ى إع���داد تقري���ر 
وطن���ي دوري يقي���س الت���وازن بي���ن الجنس���ين 
في مؤسس���ات القطاع الع���ام ويتولى المجلس 

األعل���ى للمرأة بالتعاون م���ع الجهات الحكومية 
تعم���ل  كآلي���ة  وتعميم���ه.  بإع���داده  المعني���ة 
عل���ى رص���د التق���دم المحرز ف���ي مج���ال إدماج 
الف���رص  تكاف���ؤ  وتحقي���ق  الم���رأة  احتياج���ات 
على المس���توى الوطني في المجاالت النوعية. 
ويأخذ باالعتبار خصوصية مملكة البحرين مع 
االس���تهداء بالمنهجيات العلمية التي اعتمدتها 

المؤشرات والتقارير الدولية في هذا المجال.

المرصد الوطني 

كم���ا وافق مجل���س ال���وزراء بناء عل���ى توصية 
اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي 
ول���ي العه���د نائ���ب القائ���د األعلى النائ���ب األول 

لرئي���س مجل���س ال���وزراء، على اعتم���اد مرصد 
وطني لمؤش���رات التوازن بين الجنس���ين يكون 
مرجًع���ا فيم���ا يتعل���ق بمتابع���ة قياس تنافس���ية 
مملكة البحرين في مجال المرأة على المستوى 
اإلقليم���ي والدولي، وقد أنه���ى المجلس األعلى 
للم���رأة بالتعاون مع مكتب النائب األول لرئيس 
مجل���س ال���وزراء إط���الق التطبي���ق اإللكتروني 
باعتب���اره  الجنس���ين  بي���ن  الت���وازن  لمؤش���رات 
المرجع الرس���مي لكافة المؤشرات ذات العالقة 

بالمرأة البحرينية.

تقارير دولية

أظه���ر تقرير التنافس���ية العالمي )2018( الصادر 
عن المنت���دى االقتصادي العالم���ي )دافوس( أن 
مملك���ة البحري���ن ش���ارفت على إغ���الق الفجوة 
بين الجنس���ين ف���ي محوري التحصي���ل العلمي 
تقدمه���ا  إل���ى  باإلضاف���ة  والحي���اة،  والصح���ة 
الملح���وظ ف���ي محور المش���اركة ف���ي االقتصاد 
بالع���ام  مقارن���ة   7% بلغ���ت  بزي���ادة  والف���رص 
الماض���ي، وبحس���ب التقري���ر فقد حل���ت مملكة 
البحري���ن ف���ي المرتب���ة الثاني���ة كأفض���ل دول���ة 
االقتصادي���ة  المش���اركة  مح���ور  ف���ي  خليجًي���ا 
والفرص، وجاء ترتيبها مقارب لترتيب المملكة 

المتحدة وايسلندا.
 )2018( العالم���ي  التنافس���ية  تقري���ر  وأش���ار 
إل���ى تحس���ن قيم���ة مؤش���ر العاملي���ن المهنيون 
والتقني���ون اكث���ر م���ن الضع���ف مقارن���ة بالع���ام 
2017، كم���ا حققت مملك���ة البحرين المرتبة 12 
عالمًيا في مؤش���ر األجر ف���ي األعمال المتماثلة، 
وش���هدت البحري���ن تقدًم���ا واس���ًعا ف���ي مح���ور 
التحصي���ل العلمي ب� 32 مرتبة من 75 في العام 
2017 إل���ى 43 في العام 2018، وتتصدر مملكة 
البحري���ن الدول في مؤش���ري صاف���ي االلتحاق 

بالتعلي���م الثان���وي وإجمالي االلتح���اق بالتعليم 
العالي بعد إغالق الفجوة.

افتتاح مقر محاكم األسرة

افتتح���ت قرينة عاه���ل البالد رئيس���ة المجلس 
األعلى للمرأة في 24 يناير 2018 مجمع محاكم 
األس���رة بمنطقة الحنينية، وذلك كإنجاز وطني 
يضاف إلى سجل اإلنجازات الرامية إلى تعزيز 

االستقرار األسري في مملكة البحرين.
وقام���ت قرين���ة العاهل بجول���ة تفقدية اطلعت 
خاللها على انس���يابية العمل في مجمع محاكم 
األس���رة بما يضم���ه من قاع���ات محاكم ومكتب 
التوفي���ق األس���ري وم���ا تضمن���ه م���ن خدم���ات 
ومكت���ب صن���دوق النفق���ة، وبما يحق���ق الهدف 
المنش���ود من إنش���اء هذا المجمع والمتمثل في 
مراع���اة خصوصية القضايا الش���رعية األس���رية 

وتسريع إجراءاتها.

مكتب التوفيق األسري

يواص���ل المجل���س األعلى للم���رأة وبالتعاون مع 
الش���ركاء المعنيين في السلطة التنفيذية العمل 
عل���ى فتح ف���روع لمكتب التوفيق األس���ري في 
المحافظ���ات، باعتباره���ا أحد الخدم���ات الهامة 
المتاح���ة بقص���د احت���واء الخالف���ات األس���رية 
االس���تقرار  وتحقي���ق  خصوصيته���ا  والحف���اظ 
األس���ري وبم���ا يس���هم ف���ي مزي���د من التس���ريع 
للقضاي���ا األس���رية التي أل���زم القان���ون أصحابها 
بعرضه���ا عل���ى مكت���ب التوفي���ق األس���ري، وقد 
حققت ه���ذه الجه���ود الوطنية تطوًرا مس���تمًرا 
ف���ي أداء ه���ذا المكتب من ناحية ع���دد القضايا 
الت���ي يتعامل معها، وتلك التي ينجح في حلها، 
وتطوير آليات العمل داخله، وتس���هيل تسجيل 
القضايا وتس���ريع النظر فيها، إضافة إلى تزويد 
ك���وادر المكتب م���ن اختصاصيي���ن اجتماعيين 
والمه���ارات  بالخب���رات  وقانونيي���ن  ونفس���يين 
الت���ي تمكنهم من التعام���ل مع مختلف الحاالت 

األسرية المعروضة أمامهم.

قاعدة بيانات العنف األسري

عق���د المجل���س األعل���ى للم���رأة لق���اءات عديدة 
من أبرزها لقاء تنس���يقي م���ع ممثلين من وزارة 
الداخلية من أجل بحث مستجدات عمل قاعدة 
البيانات واإلحصائيات الوطنية للعنف األس���ري 
“تكات���ف”، والتي جرى إطالقه���ا كقاعدة بيانات 
موح���دة لح���االت العن���ف األس���ري م���ن النس���اء 
والفتي���ات في البحرين مرتبطة بجميع الجهات 
واألجه���زة الحكومي���ة ذات العالقة، عبر اعتماد 
تعريف���ات وتصنيف���ات موحدة لح���االت العنف، 
إل���ى دراس���ات وإحصائي���ات  الوص���ول  بقص���د 
تس���هم في تمكي���ن الجهات المعني���ة من تقديم 
الدعم الالزم لحاالت العنف وتس���هيل الحصول 
على الخدمات الصحية والنفسية واالجتماعية 
الت���ي توفره���ا مؤسس���ات الدول���ة، إل���ى جان���ب 

تعزيز وضع البحرين في التقارير الدولية.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

“األعلى للمرأة” يختم 2018 بإنجازات غير مسبوقة
وص����ول زي��ن��ل إل����ى رئ���اس���ة ال��م��ج��ل��س ال��ن��ي��اب��ي أب����رز ال���م���ؤش���رات اإلي��ج��اب��ي��ة

إنجاز 77 % 
من متطلبات 

النموذج 
الوطني إلدماج 

احتياجات 
البحرينية

جاللة الملك يستقبل سمو رئيسة المجلس األعلى للمرأةجاللة الملك يستقبل صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم وأعضاء لجنة تحكيم جائزة سموها العالمية لتمكين المرأة

سمو قرينة العاهل تفتتح مقر محاكم األسرة

صاحبة السمو الملكي لدى حضورها االحتفال

األنصاري تلقي كلمة مملكة البحرين بالمنتدى االوراسي الثاني
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دع���ت استش���ارية أمراض وجراحة العي���ون بمركز الخليج الطبي والس���كر خاتون 
عل���ي إل���ى ض���رورة إج���راء التش���خيص المبكر لضغ���ط العي���ن واالعتالل الش���بكي 

بالنسبة للمرضي الذين يعاون الداء السكري.

المرض���ى  م���ن  الكثي���ر  أن  إل���ى  ولفت���ت 
وذويه���م يتأخ���رون في إج���راء الفحص 
مم���ا ي���ؤدي إل���ى تراج���ع مس���توى وق���وة 
اإلبصار، موضحًة بأن من أكثر المشكالت 
ه���و  الس���نوات األخي���رة  ف���ي  المنتش���رة 
ارتفاع الشكوى من ضغط العين والسبب 
في ذلك تأخر التشخيص، ومن ثم توفير 
الع���الج المناس���ب، إضاف���ة إل���ى مش���كلة 
االعتالل الشبكي التي ينتج عنها ارتفاع 
العي���ن، وأن هاتي���ن المش���كلتين  ضغ���ط 
تتطلب���ان اهتماًم���ا أكب���ر وتوعي���ة مكثفة 
وبرام���ج مس���ح الكتش���اف المش���كلة في 

وقت مبكر.

وقالت أن مثل هذه المش���كالت لها عالقة 
طريق���ة  أفض���ل  وإن  وراثي���ة،  بعوام���ل 
لك���ي  المبك���ر  االكتش���اف  ه���ي  للوقاي���ة 
يحاف���ظ المري���ض عل���ى مس���توى إبص���ار 
أفض���ل؛ ذل���ك ألن التأخر في التش���خيص 
والعالج يسبب تراجًعا في مستوى البصر 
وم���ن الصع���ب بالطب���ع إع���ادة النظ���ر إلى 
س���ابق عهده، ذاك���رًة أنه من أج���ل حماية 
ورعاي���ة مرض���ى  الس���كر وف���رت الدول���ة 
مسًحا الكتشاف الداء السكري في جميع 
المراك���ز الصحي، لكن مع ش���ديد األس���ف، 
فلي���س جميع المرضى يج���رون الفحوص 

بشكل دوري في الوقت المناسب.

االستش���ارية  تلف���ت  أخ���رى،  جه���ة  م���ن 
إل���ى انتش���ار مش���كالت ضع���ف  خات���ون 
واإلحم���رار  والحك���ة  والحرق���ان  النظ���ر 
بين األطفال والناش���ئة وكذلك الش���باب، 
فمن���ذ بداي���ة عمله���ا ف���ي ط���ب العي���ون 
الع���ام 2006 الحظ���ت أن الش���كوى ف���ي 
ازدي���اد ومن بين األس���باب المؤدية إليها 
ه���و اس���تخدام األجهزة الذكية لس���اعات 

طويلة خصوًصا بالنس���بة لألطفال الذين 
ال يمك���ن من���ع األجهزة عنه���م، لكن يمكن 
تقلي���ل س���اعات اس���تخدامهم وتحوي���ل 
نش���اطهم إلى مجاالت آخ���رى كالرياضة؛ 
ألن الجل���وس أمام األجهزة دون تحريك 
العي���ن لوقت طويلة وقل���ة حركة الجفن 
يتعل���ق  وفيم���ا  الجف���اف.  إل���ى  ت���ؤدي 
استش���ارة  دون  القط���رات  باس���تخدام 

الطبيب، قالت إن قطرات العين المرطبة 
لي���س منه���ا ض���رر، لك���ن ذل���ك ال يعني أن 
يعال���ج الش���خص نفس���ه بنفس���ه، فأحياًنا 
ق���د يش���ير الع���رض إل���ى أكث���ر م���ن حالة 
كالحساس���ية ودخ���ول جس���م غريب في 

العين وااللتهابات الفيروسية والبكتيرية 
التي تبدأ بالحرقان واإلحمرار، ونصحت 
بمراجع���ة الطبي���ب ف���ي حال تك���رار تلك 
األع���راض وط���ول مدتها قبل اس���تخدام 

أي نوع من القطرات.

دعـــوة للتشخيـــص المبكــــر لضغـــط العيـــــن

استشارية أمراض وجراحة العيون خاتون علي

“فريق التشغيلية” يناقش 1200 طلب
رص��د مصروف��ات غي��ر أساس��ية يمك��ن االس��تغناء عنه��ا لترش��يد اإلنف��اق

عمل فريق عمل تخفيض المصروفات التشغيلية األخرى، برئاسة وزير اإلسكان باسم 
الحمر، على صياغة مقترحات ومبادرات لتحس���ين آلية س���ير العمل والنظر في إمكان 
توحيد طلبات المشتريات ذات الطبيعة المتشابهة، وإعادة النظر في كل المصروفات 

غير األساسية، لتحقيق األهداف المرجوة وفي فترات زمنية قياسية.

وأش���اد الوزير بجهود أعض���اء الفريق التي 
المالي���ة  األوض���اع  اس���تدامة  ف���ي  تس���هم 
واس���تقرارها بما يصب في استمرار تعزيز 
وتي���رة التنمية لصال���ح الوط���ن والمواطن 
وترس���يخ قواع���د صلبة؛ لضمان اس���تدامة 
بالنتائ���ج  والخ���روج  الوطني���ة،  الم���وارد 
المصلح���ة  لم���ا في���ه  المرج���وة والمأمول���ة 

العامة. 
ج���اء ذل���ك خ���الل اجتم���اع عق���ده الفري���ق 
أم���س ضمن مب���ادرة تقلي���ص المصروفات 
ع���ن  المنبثق���ة  للحكوم���ة  التش���غيلية 
المب���ادرات الس���ت لبرنامج الت���وازن المالي 
الهادف لتحقي���ق التوازن بين المصروفات 
واإليرادات الحكومية بحلول العام 2022، 
حيث بينت إحص���اءات الفريق بأنه قد تم 
مناقشة 1200 معاملة تقدمت بها عدد من 

ال���وزارات والهيئ���ات الحكومي���ة تحت بند 
المصروفات التشغيلية األخرى، والتي قام 
الفري���ق باس���تعراضها ودراس���تها وتقييمها 
وفقا للمعايير والسياسات التي تم وضعها؛ 
م���ن أج���ل اتخ���اذ الق���رارات المناس���بة لدى 
دراسة كل طلب، بعد أن تمت دراسة كافة 
الطلبات دراس���ة مس���تفيضة، ليتم إحالتها 
الوطن���ي  واالقتص���اد  المالي���ة  وزارة  إل���ى 
لتقوم بدورها بعرضها على اللجنة الوزارية 
للش���ؤون المالي���ة واالقتصادي���ة والت���وازن 
المالي التي س���تتخذ القرار النهائي بشأنها 
إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم.

وف����ي االجتم����اع أوص����ى الفري����ق بإع����ادة 
وإم����كان  العم����ل  س����ير  آلي����ة  ف����ي  النظ����ر 
تحس����ينها، من خالل عدد م����ن التوصيات 
الت����ي س����يتم رفعها إل����ى الجه����ات المعنية، 

نظ����را للع����دد الكبي����ر ال����وارد م����ن الطلب����ات 
المصنف����ة كمصروف����ات تش����غيلية أخ����رى، 
وال����ذي بلغ إجمال����ي عددها حت����ى تاريخه 
نح����و 1200 طلب، األمر الذي يتطلب بذل 
وقت وجهد كبير للنظر في كل طلب على 
ح����دة م����ع مراع����اة الس����رعة ف����ي البت في 
الطلبات وع����دم تأخيرها بقدر اإلمكان بما 

يخدم المصلحة العامة. 
ورف���ع الفري���ق ع���ددا م���ن المقترح���ات عن 
إم���كان توحي���د طلب���ات المش���تريات ذات 

الطبيع���ة المتش���ابهة؛ نظرا لوج���ود طلبات 
ف���ي  متش���ابهة  طبيع���ة  ذات  مش���تريات 
مختل���ف الجه���ات الحكومي���ة بتس���عيرات 

متفاوتة لسعر الوحدة.
وأوض���ح فري���ق العم���ل بأن���ه ت���م مالحظة 
وج���ود مصروف���ات غي���ر أساس���ية يمك���ن 
االس���تغناء عنه���ا؛ من أجل ترش���يد اإلنفاق 
الحكومي، األمر الذي يس���اهم في معالجة 
المصروف���ات  وتخفي���ض  الص���رف  أوج���ه 

التشغيلية.

اجتماع فريق المصروفات التشغيلية األخرى بوزارة اإلسكان

 المنامة - بنا

تقـديــم الدعــم للمنظمــات األهليــة
ح����م����ي����دان ي���ش���ي���د ب������ال������دور اإلن����س����ان����ي ل�����“ال����ك����وث����ر”

التق���ى وزير العم���ل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، رئي���س مجلس إدارة جمعية 
الكوث���ر لرعاية األيتام أحمد النعيمي، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، 

وذلك في مكتبه أمس االثنين.

وتم خ���الل اللقاء بحث تعزيز التعاون بين 
ال���وزارة والمنظم���ات األهلية والتس���هيالت 
الت���ي تقدمه���ا الحكوم���ة الموق���رة لتطوي���ر 
العمل الخي���ري في مملك���ة البحرين للقيام 
بال���دور المنوط بها عل���ى أكمل وجه خاصة 
لدعم الفئات المحتاجة التي تعكس ترابط 
المجتم���ع البحريني وتماس���كه، وما يتس���م 
ب���ه من قي���م المحب���ة والتعاي���ش والتعاون 
اس���تنادًا إل���ى القيم األصيل���ة وتعاليم ديننا 

الحنيف.
وأش���اد وزي���ر العم���ل والتنمي���ة االجتماعية 

بال���دور الرائد واإلنس���اني ال���ذي تضطلع به 
جمعي���ة الكوث���ر لدع���م األيت���ام، مؤك���دًا أن 
ال���وزارة ل���ن تأل���وا جه���دًا ف���ي تقدي���م كافة 
أنواع الدعم وتس���هيل مختلف اإلجراءات 
لتحقي���ق األه���داف النبيلة للجمعي���ة، الفتًا 
إل���ى أهمي���ة تطوي���ر الجمعي���ات الخيري���ة 
للتوجه نحو العمل االحترافي الذي يش���كل 
نقل���ة نوعي���ة ف���ي تاري���خ العم���ل التطوعي 

والخيري في مملكة البحرين.
من جانبه عبر النعيمي عن ش���كره وتقديره 
ل���وزارة العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة على 

الدعم والتعاون الذي تحظى به الجمعيات 
الخيري���ة في المملك���ة، مؤكدًا عل���ى أهمية 
الشراكة المجتمعية لتدعيم العمل الخيري 
واإلنساني، ورفع درجة الكفاءة لتتالقى مع 

اهداف الوزارة الس���اعية الى تطوير العمل 
الخي���ري، وم���ده بمختل���ف أش���كال الدع���م 
لمواصلة خدماتها للش���رائح المستفيدة من 

مبادراتها في تنمية المجتمع.

من اللقاء

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

Û  انش���غل المواطن���ون أخي���را بالع���ارض الصح���ي ال���ذي ألمَّ بصاحب الس���مو
الملكي األمير خليفة بن س���لمان، داعين لس���موه -بمش���اهد رائعة- بموفور 
الصحة والعافية، وبالعودة للمش���هد الوطني، كقائد، وأب، وقيادي محنك، 

تبعث رؤيته األريحية في النفوس، والصدور، والقلوب. 
Û  ويق���دم هذا االنش���غال الوطني الجمي���ل، حجم األرث العظي���م الذي خلفه

س���موه الكريم في قلوب أبنائه المواطنين، عبر سنوات مباركة من الحكم 
الرشيد، أساسها صون حقوق المواطن، وحفظ كرامته، وتسهيل األرضية 

المثلى، لكي يبدع، ويتفوق، وينتج، ويكون مختلفا عن غيره.
Û  وأذك���ر أنن���ي وبع���د صدور صحيف���ة البالد الع���ام 2008 بش���هور قليلة، بأن

كلف���ت م���ن جان���ب إدارة التحرير بإعداد سلس���لة من اللق���اءات التوثيقية 
تحت عنوان )فارس النهضة(، بحديث عن محطات تأس���يس سموه لركائز 

الدولة البحرينية الحديثة، كيف كانت؟ وأين أصبحت؟
Û  ،وشملت اللقاءات شخصيات عامة مختلفة ومتنوعة، من باحثين، وتجار

وكت���اب، ومثقفي���ن، وساس���ة وغيره���م، كعبدالحمي���د المحادي���ن، عبدهللا 
الح���واج، عل���وي الهاش���مي، علي المس���لم، بحديث مس���تمر ع���ن خليفة بن 

سلمان، كيف يفكر؟ وماذا يفعل؟ 
Û  وتؤكد المش���اهدات الوثائقية، بأن لس���مو رئيس ال���وزراء اليد الطولى في

كل الحق���ول التنموي���ة الناهض���ة بالبحرين، مهم���ا صغر ش���أنها أو كبر، في 
السياس���ة الداخلي���ة والخارجي���ة، والفن، والتعلي���م، والثقاف���ة، والصناعة، 

والتجارة، والطب، وغيرها الكثير.
Û  ،وذكر المتحدثون بلقاءاتي معهم، بأن س���موه هو المؤسس في كل شيء

وبأنه الرجل الذي عمل كثيرا وال يزال؛ لكي تكون البحرين بالصورة التي 
نراه���ا الي���وم، مس���تعرضين وثائق عدي���دة، وصور لرجل يعم���ل بال كلل أو 

تعب أو ملل.
Û  لصاح���ب الس���مو الملك���ي األمير خليفة بن س���لمان آل خليف���ة مكانه كبرى

في نفوس المواطنين مكانة تنبع من تضحيات س���موه نفسها، فنسأل هللا 
العل���ي القدي���ر أن يحفظ س���موه، ويطيل عم���ره ويديم بق���اءه، قائدا، وأبا، 

وملهما للجميع.

البشارة 
بسالمة سموه

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

المنامة - مجلس إدارة جمعية فزعة شباب

اس���تقبل رئي���س مجل���س إدارة جمعية فزعة 
شباب جاسم المريسي سفير مملكة البحرين 
المف���وض فوق العادة لدى روس���يا االتحادية 

أحمد الساعاتي وذلك بمقر الجمعية.
للجمعي���ة  كدع���ٍم  الس���فير  زي���ارة  وج���اءت 
وتأكي���دًا على دورها اله���ام والفعال في كافة 
النش���اطات المجتمعية عل���ى صعيد المجتمع 

البحريني.
وقام الساعاتي بجولة استطالعية في مبنى 
الجمعي���ة وتع���رف عل���ى لجانه���ا وأنش���طتها 
نتيج���ة  حصدته���ا  الت���ي  ال���دروع  وجمي���ع 
مشاركتها في مختلف الفعاليات االجتماعية 
منذ تأسيس���ها على مس���توى مملكة البحرين 

وخارجها.

الساعاتي يتفقد أنشطة “فزعة شباب”

المنامة - بنا

أوض���ح الوكيل المس���اعد للخدمات البلدية المش���تركة وائل المبارك أنه في إط���ار اإلجراءات التنفيذية للنظام اإللكتروني لتراخيص البناء )بنايات( الذي دش���نه 
مؤخ���را ول���ي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حم���د آل خليفة في الملتقى الحكومي 2018 
وبن���اًء عل���ى توجيه���ات وزير األش���غال وش���ؤون البلديات والتخطي���ط العمراني، نظمت “ش���ؤون البلديات” ورش تدريبية تس���تهدف عدد من المكاتب الهندس���ية 

المرخصة في البحرين على النظام اإللكتروني الجديد.

وأشار إلى أن الورش كانت على فترات تم 
م���ن خالله���ا تدريب 110 مكاتب هندس���ية 
حيث كان عدد األشخاص المتدربين 224 

شخصا.
وأوض���ح أن ال���ورش كانت تق���ام في مركز 
التدري���ب البل���دي التابع لش���ؤون البلديات 
وأنها اس���تهدفت جميع المكاتب الهندسية 
س���يضمن  “بناي���ات”  نظ���ام  أن  “موضح���ا 
الس���رعة والدق���ة في اإلنجاز كما سيش���كل 
محف���زا لتطوير االقتص���اد الوطني وتعزيز 

إج���راءات  وتس���هيل  العمراني���ة  التنمي���ة 
تراخيص مشاريع البناء”.

وأضاف “تمت مخاطبة المكاتب الهندسية 
إلكتروني���ا للتس���جيل، إذ أن ال���ورش كانت 
بمع���دل يومين أس���بوعيا واس���تمرت لمدة 
ش���هر”، وأش���اد الوكيل المس���اعد للخدمات 
المكات���ب  بتج���اوب  المش���تركة  البلدي���ة 
االستش���ارية ورغبته���ا في االس���تفادة من 

هذه الورش الستخدام نظام )بنايات(.
ورأى المب���ارك أن نظ���ام “بنايات” سيش���كل 

نقل���ة نوعي���ة ف���ي الخدم���ات الت���ي تقدمها 
الحكوم���ة على صعيد إص���دار التراخيص، 
مشيرا إلى أنه تم حصر جميع االشتراطات 
المتعلق���ة بالبناء في دلي���ل موحد يتضمن 
اش���تراطات الجه���ات الحكومي���ة المعني���ة 
واستحداث نظام إلكتروني جديد إلصدار 

رخص البناء يغطي هذا النظام الطلبات.
وأردف “أن ه���ذا النظ���ام قادر على تس���ريع 
وتيرة العمل بنس���بة كبيرة مقارنة بالنظام 
بقي���ة  وتطوي���ر  تحس���ين  وم���ع  الحال���ي، 

اإلجراءات المرتبطة بالنظام.
وتابع “أصبح القط���اع الخاص مع انطالقة 
نظ���ام بنايات ش���ريكا أساس���يا ف���ي عملية 
إص���دار الرخ���ص من خ���الل إس���ناد طلبات 
الهندس���ية  المكات���ب  إل���ى  البن���اء  رخ���ص 
دور  س���يقتصر  إذ  للمراجع���ة،  المعتم���دة 
الحكومة على التدقي���ق على الطلبات بعد 
صدور الرخصة وسيسمح لجميع المكاتب 
الهندس���ية بالقيام بعملي���ة المراجعة طالما 

تمتلك ترخيص لمزاولة مهنة الهندسة”.

ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة ف���ي ال���خ���دم���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى ص��ع��ي��د إص�����دار ال��ت��راخ��ي��ص

تدريـب 110 مكاتب هنـدسيــة على نظــام بنــايــات

استخدام 
األجهزة الذكية 
لساعات طويلة 

أبرز األسباب

االستشارية خاتون: 
مرضى السكري 

يتأخرون في إجراء 
الفحص

سعيد محمد



إن م���ا تتمي���ز ب���ه الق���رى القديم���ة عندم���ا كنت أج���ول في البع���ض منها 
ه���و بس���اطتها والمراف���ق العالقة بها رائح���ة الماضي الجمي���ل، والوجوه 
البشوش���ة الطيب���ة والمتواضع���ة، إال أن الجان���ب اآلخ���ر والمح���زن ه���و 
رؤيت���ي لبي���وت قديمة متصّدع���ة ومتهالكة ومازالت تحتض���ن العوائل، 
كن���ت أتج���ّول في محافظ���ة العاصمة وتحدي���ًدا في الس���نابس، وبعدما 
رأي���ت بعض المن���ازل القديمة ذهبت لس���ؤال أحد القاطني���ن في القرية 
ع���ن وج���ود بيوت قديمة آيلة للس���قوط، ومن هنا ب���دأ يعّرفني على تلك 
البيوت ومن يس���كن فيها، فتواصلت مع من استطعت أن أتعرف عليهم 

ثم بدأت بمقابلتهم وسؤالهم عن حالهم.

مياه الصرف الصحي لوثت 

أرضية المنزل

في بيت آي���ل للس���قوط والحامل عنوان 
253 طري���ق 615 وال���ذي يض���م 3 عوائل 
وام���رأة كبي���رة بالس���ن غي���ر ق���ادرٍة على 
المش���ي، ه���ذا البيت ال���ذي يملكه عبدهللا 
حميدان، وقيل إنه تمت متابعة الجهات 
المختصة بش���أنه منذ م���دة طويلة وجاء 
وف���د لتقيي���م حالته، حتى أنه���م تحدثوا 
ع���ن ضرورة هدم البيت وتأهيله بالكامل 
التنفي���ذ.  يت���م  ل���م  اآلن  حت���ى  أن���ه  إال 
عم���ا  المن���زل  قاطن���ي  أح���د  وحدثن���ي 
واجه���وه من متاعب في موس���م األمطار 
الت���ي هطلت منذ مدة مبيًنا مدى التضرر 
ال���ذي ب���دأ من تس���رب المياه إل���ى الغرف 
ووص���واًل لخ���روج مياه الص���رف الصحي 

الملّوثة على أرضية المنزل.

بيت ال يمكن ترميمه

يقط���ن إبراهيم فضل في منزل يحمل 
عن���وان 930 طري���ق 621 ويقدر عمره 
بم���ا يزي���د ع���ن 50 س���نة، ويض���م ه���ذا 
البي���ت 6 أفراد. تحدث���ت ابنة إبراهيم 
ع���ن معاناتهم التي يعيش���ونها في هذا 
المن���زل الصغي���ر والقدي���م، مبينًة عدم 

توافر الغرف الكافية للعيش فيها.
وتابع���ت االبنة في حديثه���ا عن زيارة 
وف���د من الجه���ات المختص���ة من أجل 
متابع���ة الحال���ة، إذ بّين له���م المهندس 
أن من المستحيل ترميم البيت بسبب 
قدم���ه، األم���ر ال���ذي ق���د يتس���بب ذلك 

بسقوطه إن اتخذ هذا القرار.
وأظه���رت االبن���ة رس���الة ت���م كتابته���ا 
لوزير اإلسكان تتضمن موضوع إمكان 

االنتفاع بخدمة إسكانية مناسبة.
ويعان���ي إبراهي���م فض���ل م���ن إصاب���ة 
بعظمة الحوض بس���بب س���قوطه، مما 
جعل���ه طريح الفراش في المستش���فى 
لم���دة ش���هر، وبّين���ت االبن���ة أن والدها 
كان يقط���ن في الطابق العل���وي، وعند 
خروجه من المستش���فى س���يضطرون 
لجعل���ه يعي���ش ف���ي الطاب���ق األرضي، 
علًم���ا أن البي���ت ودورات المي���اه الت���ي 

في���ه غير مجهزًة لتتناس���ب م���ع حالته 
والمس���تلزمات  حجمه���ا  ناحي���ة  م���ن 

الضرورية.

“البيك أب” ساعدني 

بمستلزمات المعيشة

وأم���ا بالنس���بة لعبدالحس���ين القاطن في 
من���زل وال���ده، فق���د بّي���ن أن المنزل يصل 
عم���ره إل���ى م���ا يق���ارب الس���بعين س���نة، 
 ،633 طري���ق   1380 عن���وان  ويحم���ل 
وتح���دث عبدالحس���ين ع���ن الصعوب���ات 
الت���ي عاصرها في ه���ذا المنزل ومتابعته 
الجهات المختصة بش���أن منزل���ه القديم، 
وحك���ى ذات مرٍة أن ش���خصا م���وّكل من 
جهة ما كان يصور المنزل من الخارج ثم 
س���أله “لماذا هذا البيت ل���م ُيبن والمقاول 
يق���ول ق���د تم االنته���اء من بنائ���ه؟” األمر 
الذي جعل عبدالحسين متعّجًبا مما قيل.
وتابع عبدالحس���ين حديثه عن الخس���ائر 
الت���ي تكبده���ا م���ن األمط���ار، إذ أفس���دت 
علي���ه أرضي���ة الغ���رف نتيج���ة انغماره���ا 
بالمياه حتى اضط���ر لتبديلها رغم حالته 

المادية.
ويعي���ش عبدالحس���ين عل���ى الم���ال الذي 
يحص���ل علي���ه م���ن عمل���ه إضاف���ًة لراتبه 
التقاع���دي غير الكافي، وقال “أنا متقاعد 
وم���ا أجني���ه م���ن س���يارة النق���ل الخاصة 
المصاع���ب  مواجه���ة  عل���ى  س���اعدني 

المعيشية”.

سقوط سقف الغرفة ألزمني 

الخروج من المنزل

ويتح���دث محم���د س���عيد ع���ن معاناته 
ف���ي الس���كن بمن���زل قدي���م ذي عن���وان 
ملكيت���ه  وتع���ود   633 طري���ق   1402
لجده الحاج محمد، وحس���ب ما يقوله 
محمد فهذا المنزل ال يقل عمره عن 70 
س���نة، ويس���كن في هذا المن���زل القديم 
ذي الس���قف المتهال���ك ما يق���ارب 4 من 
األف���راد أو أكث���ر مع وج���ود جدته غير 
القادرة على المش���ي، ويخش���ى محمد 
م���ن حالة المنزل الّرثة والس���قف الهش 
المتهال���ك ب���أن ينه���دم ف���ي أي لحظ���ة، 

متحّدًثا عن س���بب خروجه من المنزل 
كان  إذ  العائل���ة،  أف���راد  بقي���ة  وترك���ه 
س���قوط ج���زء كبير م���ن س���قف غرفته 

جعله يتخذ هذا القرار رغًما عنه.

وتح���دث محم���د عما نتج م���ن األمطار 
الت���ي هطلت قبل مدة، والتي تس���ببت 
بإفس���اد أثاث المنزل وأرضي���ة الغرف، 
حت���ى تش���ّبعت بع���ض الغ���رف برائحة 

بس���بب  األرضي���ة؛  تصدره���ا  كريه���ة 
انغمارها بمياه األمطار.

باح���ث  المرباط���ي،  رفي���دة  وأك���دت 
اجتماع���ي أول ومق���رر لجن���ة اإلع���ام 

والعاق���ات العام���ة في مجل���س أمانة 
ف���ي  المبذول���ة  الجه���ود  العاصم���ة، 
متابعتهم وإرسال المختصين لاطاع 
على البيوت القديمة واآليلة للس���قوط 

والتواصل مع ساكنيها.
وبين���ت رفي���دة اش���تراطات تصني���ف 
البي���وت؛ لتكون ضمن مش���روع تأهيل 
والت���ي  للس���قوط،  اآليل���ة  البي���وت 
يك���ون  كأن  فني���ة  معايي���ر  تتضم���ن 
البي���ت غير قاب���ل للترمي���م باعتبار أن 
أس���اس بنائ���ه من طين كح���ال البيوت 
القديم���ة إضاف���ة للبي���وت المحترق���ة، 
والمعايي���ر االجتماعي���ة، والت���ي تدخل 
ضم���ن االش���تراطات، وه���و أن يك���ون 
المن���زل بحرين���ي الجنس���ية،  صاح���ب 
وأال يزي���د دخله ع���ن 600 دين���ار، وأن 
تكون األسرة قاطنة في المنزل المراد 
بناؤه، وأن يكون مملوًكا بالكامل وغير 
مؤّج���ر، إضاف���ة لمدة س���كن ال تقل عن 

10 سنوات.
وأوضح���ت رفيدة أن مش���روع تأهيل 
البيوت اآليلة للس���قوط متوقف حاليا، 
وأن م���ا بقي حالّيا هو مش���روع ترميم 
البي���وت ويج���ب أال تتج���اوز تكالي���ف 
إل���ى  إضاف���ة  دين���ار   10000 الترمي���م 

مشروع عوازل األمطار.
وأك���دت المرباط���ي أن���ه وبالرغ���م م���ن 
توق���ف المش���روع إال أن متابع���ة أمانة 
العاصمة والجه���ات المختصة لقاطني 
البي���وت القديم���ة مازال���ت قائم���ة ول���م 
ع���ن احتياجاته���م  تتوق���ف؛ لاط���اع 

والبحث عن الحلول.
ويبق���ى هن���ا التس���اؤل، ه���ل س���يرجع 
اآليل���ة  البي���وت  تأهي���ل  مش���روع 
للسقوط، أم س���يكون هناك تعاون بين 
كب���ار التج���ار والمقاولي���ن م���ع الجهات 
المختصة وطرح مناقصة على البيوت 
تأهي���ل  إل���ى  تحت���اج  الت���ي  القديم���ة 

بصورة طارئة؟

ناصر اليافعي
طالب في جامعة البحرين

منزل عبدالله حميدان

منزل إبراهيم فضل

منزل محمد سعيد

منزل عبدالحسين

بيـوت متهالكـة... وأسقـف متآكلـة فـي السنابـس
م����راف����ق ع���ال���ق���ة ب���ه���ا رائ����ح����ة ال���م���اض���ي ال��ج��م��ي��ل رغ�����م ب��س��اط��ت��ه��ا

3 عوائل وامرأة 
مسنة غير قادرٍة 

على المشي 
في بيت آيل 

للسقوط

رجل طريح 
الفراش في بيت 
قال مهندس إن 

من المستحيل 
ترميمه

أمانة العاصمة 
تتابع قضية 

البيوت القديمة 
مع الجهات 

المختصة

هل يعـود 
مشروع تأهيل 

البيوت اآليلة 
للسقوط 

المتوقف؟
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أشاد النائب بدر الدوسري بالضباط 
الخريجين بمختل���ف التخصصات 
منوه���ا  واألكاديمي���ة،  العس���كرية 
بدوره���م ال���ذي س���يقومون به إلى 
مختل���ف  ف���ي  إخوانه���م  جان���ب 
القطاعات في مواصلة صون نهج 
التحديث واإلب���داع والتطوير في 
المس���يرة التنموية الشاملة بقيادة 
عاه���ل البالد القائد األعلى صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل 
خليفة.

وهن���أ الدوس���ري الخريجين، داعيا 
إياهم لالعتزاز والفخر بانضمامهم 
إل���ى إخوانهم ف���ي مي���دان الرفعة 
والكرامة متس���لحين بحب الوطن 
والمعرفة واإليمان خدمة لوطنهم 
والنه���وض ب���ه إلى مص���اف الدول 

المتقدمة عسكريا وأمنيا.

الدوسري: نفخر بالخريجين الضباط

ازدحام���ات مروري���ة خانقة ش���هدتها معظم ش���وارع المملك���ة الحيوية عك���رت مزاج العدي���د من المواطني���ن والمقيمين 
الراغبي���ن ف���ي االس���تمتاع بليل���ة رأس الس���نة الميالدي���ة مس���اء أم���س األول اإلثني���ن بالقرب م���ن المجمع���ات التجارية 

والمتنزهات والحدائق العامة والمطاعم والفنادق ومختلف أماكن الترفيه األخرى.

حرك����ة  تش����ل  االزدحام����ات  وب����دأت 
السيارات في المملكة منذ يوم السبت 
واألحد الماضيين وزادت وتيرتها ظهر 
ي����وم اإلثني����ن والذي عانى في����ه الكثير 
م����ن موظف����ي الدول����ة ف����ي القطاعي����ن 
الع����ام والخاص للوصول إل����ى منازلهم 
الرس����مي،  ال����دوام  انته����اء فت����رة  بع����د 
حيث علق الكثير منهم ساعتين وأكثر 
ف����ي االزدحام����ات المروري����ة الخانق����ة 
خصوص����ا ف����ي المنطقة الدبلوماس����ية 
بالعاصمة المنام����ة ومحافظة المحرق 
ووصل بعضهم إلى منازلهم الس����اعة 4 

عصرا رغم انتهاء فترة الدوام الساعة 
2:15 ظه����را ف����ي ال����وزارات والهيئ����ات 

الحكومية.
وشهدت شوارع المملكة الحيوية مثل 
شارع كورنيش الملك فيصل ومحيط 
والمنطق����ة  البحري����ن  خلي����ج  منطق����ة 
الدبلوماس����ية وضاحية الس����يف تدفق 
أع����داد هائل����ة م����ن المركب����ات عطل����ت 
حركة الس����ير المروري����ة بصورة كبيرة، 
األم����ر إلى دفع بالكثي����ر من المواطنين 
للتعبي����ر ع����ن غضبه����م واس����تيائهم في 
مواق����ع التواص����ل االجتماع����ي، حي����ث 

 ”bh.muharraqi“ قال صاحب حساب
ف����ي تعليق����ه عل����ى مقطع فيدي����و يبين 
المح����رق  بجس����ر  الم����روري  االزدح����ام 
)طلع����ة م����ن المح����رق مان����ي طال����ع..(، 
فيم����ا قال أحدهم معلقا )الحل الوحيد 

استخدام الدراجة الهوائية..(.
المواطني����ن  م����ن  الكثي����ر  وفض����ل 
االحتفال بليلة رأس الس����نة الميالدية 
ف����ي منازله����م م����ع األه����ل واألصدق����اء 
عبر إقامة حفالت الش����واء في الهواء 
الطل����ق في ظل تحس����ن حال����ة الطقس 
أو الت����ردد عل����ى المجمع����ات التجاري����ة 

ع����ن  البعي����دة  والمطاع����م  الصغي����رة 
الشوارع المكتظة بزحام السيارات.

وتع����ود اس����باب االختناق����ات المرورية 
إلى تدفق األعداد الكبيرة من الس����ياح 
واألجان����ب  والع����رب  الخليجيي����ن 
خصوصا الس����ياح من المملكة العربية 

البحري����ن  إل����ى  الش����قيقة  الس����عودية 
الس����نة  رأس  ليل����ة  عطل����ة  لقض����اء 
الميالدي����ة، حيث بلغ عدد المس����افرين 
القادمين عبر جسر الملك فهد برا يوم 
الخمي����س الماض����ي 100 أل����ف مس����افر 
وذلك وفقا لتصريحات مدير جوازات 

جس����ر المل����ك فه����د العقي����د ضويح����ي 
أعلن����ت  أن  بع����د  خصوص����ا  الس����هلي، 
البحرين الس����ماح بدخ����ول المواطنين 
غي����ر  م����ن  الجس����ر  عب����ر  الس����عوديين 
إج����راءات الدخول بش����كل اس����تثنائي 

بمناسبة اإلجازة المدرسية.

 )3 )تآل���ف  ال���زواج  مش���روع  رئي���س  كش���ف 
الجماع���ي إي���اد المقه���وي أن جمعي���ة مدين���ة 
عيس���ى الخيرية االجتماعي���ة أطلقت حملتها 
لمش���روع الزواج الجماعي )تآلف( في نسخته 
الثالثة، والذي س���يقام في مساء يوم الجمعة 
)المواف���ق 15 م���ارس 2019( بقاع���ة أماس���ي 

لألفراح )نادي طيران الخليج سابقا(.
وأش���ار المقهوي إلى أن المشروع يهدف على 
إحي���اء الس���نة النبوي���ة في تش���جيع الش���باب 
على دخ���ول الحياة الزوجي���ة وتحمل نفقات 
حف���ل ال���زواج ال���ذي تثق���ل مصاريفه���ا كاه���ل 
الشباب، ويستهدف المشروع جميع الراغبين 
بإتمام حفل زواجهم أو المقبلين على الزواج، 
والدع���وة موجه���و لمختل���ف مناط���ق مملك���ة 

البحرين لالنضمام لهذا الحفل البهيج.
وتوق���ع المقه���وي أن يك���ون هناك إقب���ال كبير 
للتس���جيل ف���ي مش���روع تآل���ف ف���ي نس���خته 
الثالث���ة؛ نظ���را للنج���اح الكبي���ر ال���ذي تميز به 
الحفل في نسخته األولى والثانية إلى جانب 
مي���زة م���كان إقام���ة الحفل في قاعة أماس���ي 
لألف���راح. وع���ن ش���روط االنضم���ام، أف���اد بأن 
الش���روط بس���يطة وميس���رة، ولكن من أهمها 

ال���زوج والزوج���ة بالبرنام���ج  ه���ي أن يلت���زم 
اإلرش���ادي الذي يس���بق حف���ل ال���زوج، ويأتي 
ذل���ك إليمان الجمعية بأن هذه المرتكزات في 
معرف���ة مفاهي���م الحي���اة الزوجة ت���كاد تكون 
أهم من المشاركة في حفل الزفاف، لكون أن 
تفهم الزوجين لبعضهما يضمن حياة س���عيدة 
وتنعكس إيجابا عل���ى تربية أطفالهم، كما أن 
ه���ذه البرام���ج تس���هم ف���ي تقليل م���ن حاالت 

الطالق التي باتت تؤرق المجتمع.
بال���زواج  الراغبي���ن  جمي���ع  المقه���وي  ودع���ا 
الس���عي�����دة  الفرص���������ة  ه���ذه  انته���از  إل���ى 
م���ن  وال���ذي  المش���روع،  ف���ي  والتس���جي�����ل 
خالل����ه ستتكف�����ل الجمعية بتغطية تكالي��ف 
صالة الحفل والضيافة والتغطية اإلعالمية، 
إضافة إلى تغطية تكاليف الورشة واإلرشاد 
األسري وذلك من خالل الوصلة اإللكترونية 

ب���اب  س���يفتح  حي���ث   ،isatown.org/zawaj
التس���جيل من تاريخ اإلعالن حتى استكمال 
الع���دد، حي���ث إن الع���دد محدود للمش���اركين 
واألولوي���ة للمبادرين بالتس���جيل واس���تكمال 
الوثائ���ق  وتس���ليم  المطلوب���ة،  اإلج���راءات 

الداعمة للطلب.

ال���ت���س���ج���ي���ل ف����ي “ت����آل����ف 3” ب������دء 
م�����ش�����روع ال�����������زواج ال���ج���م���اع���ي ي���س���ت���ه���دف ال���ش���ب���اب

واعتادت شوارع المملكة أن تتعرض لمثل تلك  «
االختناقات المرورية في العطالت الرسمية لمختلف 

المناسبات واألعياد، إال أن عطلة رأس السنة 
الميالدية لهذا العام شهدت زحاما أكبر بسبب تزايد 

أعداد السياح بصورة ملحوظة، والذي انعكس بشكل 
إيجابي على حركة األسواق والمجمعات التجارية 

والمطاعم وأماكن الترفيه.

ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها اإلدارة العامة  «

للمرور لتنظيم الحركة المرورية خالل عطلة رأس 
السنة الميالدية عبر تواجد شرطة المرور بشكل 

مكثف في جميع المحافظات خصوصا عند 
التقاطعات المهمة والشوارع التي تشهد حركة 

مرورية متزايدة، إال أنها لم تسهم بصورة فعالة في 
الحد من االختناقات المرورية الحادة، األمر الذي 

يتطلب التعامل مع مثل تلك الحالة مستقبال بخطة 
مرورية تسهم في انسياب حركة السيارات بصورة 

أفضل.

زحام أكبر

07 local@albiladpress.com
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بدور المالكي

حسن علي

محرر الشؤون المحلية

إياد المقهوي

ب���ع���ض���ه���م ف����ض����ل����وا االح�����ت�����ف�����ال م������ع األه����������ل ف������ي م���ن���ازل���ه���م

االزدحامات الخانقة تعكر مزاج المواطنين بليلة رأس السنة

قيادات جميع لجان “العاصمة”... مؤنثة
م���ط���ل���ق وال����ق����ط����ان وم�����ب�����ارك ي����ف����زن ب��ال��ت��زك��ي��ة

لج���ان   3 برئاس���ة  الم���رأة  ف���ازت 
بالتزكية في مجلس أمانة العاصمة.

وبي���ن رئيس مجلس أمانة العاصمة 
صالح طاهر ط���رادة أن تولي لولوة 

مطلق رئاسة لجنة العالقات العامة 
رئاس���ة  مب���ارك  وه���دى  واإلع���الم، 
القط���ان  وخل���ود  الفني���ة،  اللجن���ة 
رئاس���ة اللجن���ة المالي���ة والقانونية، 
هو أمر يدعو للفخر ويؤكد مساعي 

المجل���س لدع���م الم���رأة البحريني���ة 
وفًق���ا لتوجيه���ات القيادة الرش���يدة 

الت���ي أول���ت الم���رأة البحرينية دعًما 
غير محدود.

وتابع “األمر اآلخر الذي ال يمكن إغفاله هو أن يوم المرأة البحرينية لعام 2018 كان  «

تحت شعار “المرأة البحرينية في مجال العمل التشريعي والبلدي” وهو أكبر دليل 

على دعم القيادة للمرأة في هذا المجال ونهوضها لتولي المناصب العليا”.

هدى مباركلولوة مطلق خلود القطان

الزنج - مجلس أمانة العاصمة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

َنّظم قس���م أنش���طة المتدربين بمعه���د البحرين للتدريب محاضرة بعنوان “إعادة تدوير المخلف���ات البيئية”، للتوعية بأهمية 
االس���تفادة من المخلفات البيئية وإعادة تصنيعها، بهدف التقليل من اآلثار الس���لبية على صحة اإلنس���ان والبيئة، فضالً عن 

كيفية المحافظة على النظافة العامة.

وتناول���ت المحاض���رة الت���ي قدمتها 
األستاذة عديلة المشخص أخصائي 
بيئة أول، تأثير النفايات على البيئة 
وصحة األفراد، والمشكالت الناتجة 
والمراح���ل  النفاي���ات  تراك���م  ع���ن 
المختلفة لإلدارة المتكاملة للنفايات 
الصلب���ة، حي���ث قدمت ش���رحًا حول 
أهمي���ة ف���رز النفاي���ات م���ن المصدر، 
واس���تخدامها،  تدويره���ا  وإع���ادة 
لم���ا له م���ن دور ف���ي توفي���ر الطاقة 
طرح���ت  كم���ا  األولي���ة،  والم���واد 
المش���خص عددًا من القضايا البيئية 
والمش���روعات المس���تقبلية الهادف���ة 
إلى تعريف أفراد المجتمع، وبش���كل 
خ���اص فئ���ة الش���باب بأهمي���ة إعادة 

تدوير المخلفات البيئية.
المعه���د  أن  إل���ى  اإلش���ارة  تج���در 
ه���ذه  مث���ل  تقدي���م  عل���ى  يح���رص 

المحاض���رات لدع���م جه���ود الحفاظ 
على البيئة، والمس���اهمة في تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.

نفذت إدارة العالقات العامة واإلعالم بوزارة التربية والتعليم 760 زيارة طالبية ش���ملت 30 قطاعا رس���ميا وأهليا لفائدة 
جميع المدارس الحكومية للبنين والبنات، حيث تأتي هذه الزيارات؛ بهدف تعزيز قيم التربية للمواطنة ومعلومات وخبرات 

الطلبة.

وكانت الزيارات ق���د انطلقت تزامنا مع 
ب���دء العام الدراس���ي واس���تمرت طوال 
األي���ام الدراس���ية، م���ع مراع���اة مواعيد 
االمتحانات والعطالت الرس���مية، وذلك 
اإلدارة،  أعدته���ا  لخط���ة فصلي���ة  وفق���ا 
حي���ث ش���ملت قطاع���ات متنوع���ة ذات 
صل���ة وثيق���ة بالمناه���ج الدراس���ية؛ من 
أج���ل تقدي���م المعلومات التي تتناس���ب 
مع المراحل العمرية والدراسية للطلبة.

وش���هد الفصل الدراس���ي الحالي تعاونا 
بالتاري���خ  صل���ة  ذات  قطاع���ات  م���ع 
الوطن���ي مث���ل المتاح���ف، كم���ا ش���ملت 
قطاع���ات التعلي���م والتدري���ب، اإلعالم، 
األم���ن  والزراع���ة،  البيئ���ة  االقتص���اد، 

وخدمة المجتمع، الصناعة.

يذك���ر أن البرنام���ج يعتم���د عل���ى ال���دور 
الفاعل ل���إلدارات المدرس���ية والمعلمين 
يش���كل  الذي���ن  الطلب���ة  أم���ور  وأولي���اء 

وعيه���م عام���ال أساس���يا ف���ي إنجاح���ه، 
بفض���ل تش���جيعهم عل���ى زي���ارة الطلبة 

لقطاعات المملكة الحيوية.

المحاضرة التوعوية إعادة تدوير ا لمخلفات البيئية جانب من الزيارات الطالبية

“تدوير المخلفات” في “البحرين للتدريب” 760 زيارة للمدارس لتعزيز قيم المواطنة



قض���ت محكم���ة االس���تئناف العلي���ا الجنائي���ة األول���ى بتأييد معاقبة ش���اب )29 عاما( بالس���جن لم���دة 15 عاما؛ إلدانت���ه وآخرين 
باالنضم���ام إل���ى جماع���ة إرهابية تابعة ل� “ائت���اف 14 فبراير” اإلرهابي، وإدارتها، وتس���ليم مبالغ بآالف الدناني���ر للمتهم الثالث، 
والت���ي صرف���ت لصال���ح المطلوبين للجهات األمنية أو ألصحاب الش���قق التي يس���كنون فيها أو األدوات المس���تعملة في أعمال 

التجمهر.

وكان���ت محكم���ة أول درج���ة عاقبت آخر 
)28 عاما( أدار الجماعة اإلرهابية س���الفة 
البيان بالس���جن المؤبد، فيما سجنت ابن 
عم���ه )23 عام���ا( والمس���تأنف )29 عام���ا( 
لم���دة 15 عام���ا ل���كل منهم���ا، كم���ا أم���رت 
 100 بمبل���غ  الثالث���ة  المداني���ن  بتغري���م 
ألف دين���ار لكل منهم، فضال عن إس���قاط 
الجنس���ية البحريني���ة عنه���م، وبمص���ادرة 

المضبوطات.
وكانت أحالته���م النيابة العامة للمحاكمة 
عل���ى اعتبار أنهم في غض���ون الفترة من 

العام 2015 وحتى 2018:
عل���ى  جماع���ة  أدار  األول:  المته���م  أوال: 
منه���ا  الغ���رض  القان���ون  أح���كام  خ���الف 
الدع���وة إل���ى تعطي���ل أح���كام الدس���تور 
والقان���ون ومنع المؤسس���ات والس���لطات 
العام���ة م���ن ممارس���ة أعماله���ا واالعتداء 
على الحقوق والحريات العامة والخاصة 
واإلض���رار بالوح���دة الوطني���ة ب���أن تزعم 
الرامي���ة  مخططاته���ا  لتنفي���ذ  الجماع���ة 
إل���ى إث���ارة القالق���ل وإح���داث الفوض���ى 
وتكون مجموع���ات بمناطق مختلفة في 
الب���الد لممارس���ة العن���ف والقي���ام بأعمال 
التخري���ب والتروي���ع والتفجي���ر والحرق 
وقطع الطرق واالعتداء على األشخاص 
رج���ال  عل���ى  والتع���دي  والممتل���كات 
األم���ن وكان اإلره���اب من الوس���ائل التي 
تس���تخدم في تحقي���ق وتنفيذ األغراض 

التي تدعوا إليها هذه الجماعة.
ثاني���ا: المتهمون من األول وحتى الثالث 

“المستأنف”: 

الجماع���ة  إل���ى  وآخ���رون  انضم���وا   .1
موض���وع التهم���ة األول���ى وش���اركوا ف���ي 
أعماله���ا وأنش���طتها مع علمه���م بأغراضها 

ووسائلها اإلرهابية.
للجماع���ة  أم���واال  وأعط���وا  جمع���وا   .2
موض���وع التهمة األول���ى والمنتمين إليها 

مع علمهم بممارستها نشاطا إرهابيا.
وج���اء ف���ي حك���م المحكم���ة أن الواقع���ة 
تول���ى  األول  المته���م  أن  ف���ي  تتمث���ل 
القي���ادة ف���ي تنظيم “ائت���الف 14 فبراير” 
تعطي���ل  إل���ى  يدع���و  وال���ذي  اإلرهاب���ي، 
أح���كام القان���ون والس���لطات العام���ة إلى 
ممارسة أعمالها واالعتداء على الحريات 
والحق���وق العام���ة والخاص���ة واألض���رار 
باألم���ن  واإلخ���الل  الوطني���ة  بالوح���دة 
الع���ام والمصلح���ة العامة وذل���ك بأن كان 
يقود المس���يرات غي���ر المرخصة وأعمال 
التجمه���ر والش���غب الت���ي تق���ام بمنطق���ة 
 14 “ائت���الف  عل���م  برف���ع  ويق���وم  س���ار 
فبراي���ر” ثم هرب إلى إي���ران وأخذ يأتمر 
بأم���ر زعم���اء التنظيم ف���ي الخ���ارج فتم 
تكليف���ه من قبلهم بالبحث عن أش���خاص 
لضمهم للتنظيم اإلرهابي لخدمة أهدافه 
ومصالحه وتتولى نق���ل األموال وتوفير 
الدع���م المال���ي للعناصر التابع���ة له؛ حتى 
تتمكن من االس���تمرار في إث���ارة القالقل 
وإح���داث الفوضى وتكوي���ن مجموعات 
ف���ي مناط���ق مختلف���ة بالب���الد لممارس���ة 
العنف والقيام بأعمال التخريب والترويع 
وقطع الطرق واالعتداء على األشخاص 
والممتل���كات والتعدي عل���ى رجال األمن 

دون  والحيلول���ة  المطلوبي���ن  وإخف���اء 
استقرار المملكة.

وأضاف���ت أن المته���م األول عم���ل عل���ى 
تجني���د وضم المتهم الثالث “المس���تأنف” 
لتل���ك الجماع���ة اإلرهابية وال���ذي بالفعل 
قب���ل بذلك رغ���م علمه بأه���داف وغايات 
التنظي���م ب���أن تواص���ل المته���م األول مع 
الثالث بعد فترة من هروبه لخارج البالد 
عب���ر البح���ر إل���ى إيران ف���ي الع���ام 2015 
االجتماع���ي  التواص���ل  برنامج���ي  عب���ر 
“الواتس آب، والسناب شات” وطلب منه 
التوجه إلى إحدى الساحات بمنطقة سار 

الستالم مبلغ مالي واالحتفاظ به.
وبع���د  بذل���ك  المس���تأنف  ق���ام  وبالفع���ل 
أي���ام ع���دة تواص���ل مع���ه المته���م األول 
ال���ذي وضع مبلغ���ا ماليا له؛ ليس���تلمه من 
أح���د المس���اجد بمنطقة س���ار - بما يعرف 
بطريق االس���تالم والتس���ليم عب���ر البريد 
الميت - إذ وضع له المبلغ خلف المحراب 
ف���ي الجام���ع وبعد حوال���ي 5 أي���ام عاود 
المته���م األول التواص���ل م���ع المس���تأنف 
وطلب منه اس���تالم مبالغ مالية من ذات 
الجامع، وفي ذات المكان الذي وضع فيه 
المبالغ في المرة األولى، وبالفعل اس���تلم 
ظرف كان يحتوي على مبلغ 4000 دينار 
وفي اليوم التالي حضر له المتهم الثاني 
والذي ب���دوره كان أحد عناص���ر التنظيم 

واستلم منه ذلك المبلغ.
وبين���ت أنه في ش���هر س���بتمبر م���ن العام 
المس���تأنف  م���ع  األول  تواص���ل   2017
وطلب منه اس���تالم مبالغ أخرى وبالفعل 

اس���تلم ع���ن طريق���ه مبل���غ 7500 دين���ار 
م���ن ذات المكان المش���ار إلي���ه، ثم عرض 
القي���ام  المس���تأنف  عل���ى  األول  المته���م 
بنفس���ه بتقس���يم المبل���غ عل���ى ع���دد م���ن 
األظ���رف لتوزيعه���ا في مختل���ف مناطق 
البحري���ن مقاب���ل حصوله عل���ى ملغ 120 
دين���ارا، فواف���ق على ذلك، ث���م طلب منه 
تحمي���ل برنام���ج التواص���ل االجتماع���ي 
“التلغ���رام”؛ لك���ي يتواص���ل مع أش���خاص 
تابعين له، والذين يعملون تحت إشرافه 
حت���ى يتس���نى له تنس���يق عملي���ة توزيع 

المبالغ.
وذك���رت أن المته���م الثال���ث “المس���تأنف” 
ت���م ربطه ب� 4 أش���خاص يحملون أس���ماء 
مس���تعارة، من خالل إضافته عبر برامج 
التواص���ل االجتماع���ي، وأبلغ���ه أحده���م 

عن كيفي���ة توزيع المبالغ من خالل وضع 
المبل���غ في مكان ما ومن ثم يصور المبلغ 
والمكان ويرس���ل له الص���ورة وهو بدوره 
يرسله ألشخاص آخرين ليستلموا المبلغ 
م���ن البريد الميت، ثم أرس���ل للمس���تأنف 
قائم���ة بأس���ماء المناطق والمبال���غ المالية 

لكل منطقة، وهو ما حصل فعال.
فيما كان صاحب االسم المستعار الثاني 
المبال���غ  لتوزي���ع  يوجه���ه  كان  م���ن  ه���و 
الخاص���ة بإيج���ارات الش���قق، والتي يتم 
فيها إيواء وإخف���اء المطلوبين، وطباعة 
البنرات والبوس���ترات ودع���م المطلوبين 
وش���راء األدوات المس���تعملة ف���ي أعمال 

التخريب.
كما اس���تخرج المس���تأنف صاحب أكثر 
عل���ى األرض ش���ريحة هات���ف  نش���اط 

باس���م شخص آس���يوي بناء على طلب 
م���ن صاح���ب االس���م المس���تعار والذي 
كان قد وفر له هاتفا نقاال ووضعه في 
ذات الجام���ع، فض���ال عن توفي���ره مبلغ 
13 أل���ف دين���ار عب���ر البري���د الميت، ثم 
طلب منه إضافة مبلغ 1000 دينار من 
المبالغ الموجودة لديه والتي اس���تلمها 
م���ن المته���م األول؛ ليصب���ح المبل���غ 14 
أل���ف دينار، على أن يس���لم ذل���ك المبلغ 
إلى س���يدة س���تحضر إليه ف���ي منطقة 

سكنه.
وبينت أن المس���تأنف اس���تطاع توصيل 
مبل���غ مال���ي إل���ى أح���د المس���ؤولين ع���ن 
منطق���ة ش���ارع البدي���ع، وال���ذي ب���دوره 
وزعه���ا على المناط���ق الواقعة على ذلك 

الشارع.

15 عاما لمدان باالنضمام لجماعة تتبع “14 فبراير”
دي���ن���ار أل������ف   100 وغ����رم����ت����ه  ج���ن���س���ي���ت���ه  أس���ق���ط���ت  ال���م���ح���ك���م���ة 

لماذا التأخير في إنجاز شبكات الصرف الصحي؟
آل رحـــمـــــــــة يــســــــــأل خــلــــــــف عـــــــن خـــطـــــــة الـــــــوزارة

توج���ه النائب غازي آل رحمة بس���ؤال إلى وزير األش���غال وش���ؤون البلديات والتخطي���ط العمراني عصام 
خلف حول خطة الوزارة بش���أن إنش���اء ش���بكات الصرف الصحي وس���بب تأخر الوزارة في إنشاء شبكات 
ص���رف صحي في بع���ض المناطق، وخصوصًا في بعض المجمعات الس���كنية بالدائ���رة الرابعة بالمحافظة 

الشمالية والتي كان من المفترض أن يتم إنشاءها منذ بضع سنوات.

وج���اء ف���ي نص الس���ؤال: م���ا هي مش���اريع ش���بكات 
الصرف الصحي التي تم إنجازها في السنوات األربع 
الس���ابقة )من 2015 وحتى 2018(؟، وما هي مشاريع 
الص���رف الصحي الت���ي تم إدراجها ف���ي برنامج عمل 
الحكوم���ة لألع���وام )م���ن 2015 وحت���ى 2018( ول���م 
تتمك���ن ال���وزارة من إنجازه���ا؟ وما هي أس���باب عدم 

اإلنجاز؟.
وأض���اف آل رحمة في س���ؤاله: ما هي خط���ة الوزارة 
إلنش���اء ش���بكات الصرف الصحي ف���ي المملكة خالل 
األع���وام من 2019 وحتى 2022؟، وهل تتضمن هذه 
الخطة إنش���اء ش���بكات صرف صحي في المجمعات 

السكنية التي تعاني من 

وتابع: لماذا تأخرت الوزارة في إنش���اء ش���بكة صرف 
صحي عن المجمعات السكنية التي تعاني من غياب 
تلك الش���بكة في الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية 
رغ���م إقراره���ا ف���ي خط���ط وميزاني���ات عام���ة للدولة 
في أوقات س���ابقة؟، وما هو الجدول الزمني إلنش���اء 
وإنجاز ش���بكة الص���رف الصحي للمجمعات الس���كنية 

بالدائرة الرابعة للمحافظة الشمالية؟.
وأك���د آل رحم���ة أن س���ؤاله البرلمان���ي ين���درج ف���ي 
إط���ار دوره الرقاب���ي حول واحدة م���ن أهم الخدمات 
الحكومي���ة المقدم���ة للمواطني���ن، منوه���ًا إل���ى وجود 
تأخ���ر في تنفيذ بعض المش���اريع المهم���ة على صعيد 
ش���بكات الص���رف الصح���ي ف���ي الكثير م���ن المناطق، 

باإلضاف���ة إلى تأخر في إنجاز محطات صرف صحي 
قادرة على اس���تيعاب حركة التطور العمراني الكبيرة 
ف���ي المملك���ة، وه���و األم���ر ال���ذي يتطل���ب المزي���د من 

المتابعة في هذا القطاع.

النائب غازي آل رحمة

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى متهمين آس���يويين )41 و46 عاما( 
بالس���جن لم���دة 15 عام���ا وبتغريم كل منهم���ا مبلغ 5000 دين���ار، وبإبعادهما 
نهائي���ا ع���ن الب���اد عق���ب تنفي���ذ العقوب���ة المقض���ي به���ا، وأم���رت بمصادرة 
المضبوط���ات؛ وذل���ك إلدانتهما بجل���ب كمية من نب���ات الماريغوانا المخدرة 

ولتعاطيهما مؤثر عقلي.

تفاصي���ل  أن  المحكم���ة  وذك���رت 
القضي���ة تتمثل في أن المتهم الثاني 
وعن���د وصوله إل���ى مملك���ة البحرين 
قادما م���ن بالده عبر مط���ار البحرين 
الدولي اش���تبه فيه ضاب���ط الجمارك، 
فأم���ر بتحويل���ه إل���ى المس���ار األحمر 

للتدقيق في عملية تفتيشه.
أمتعت���ه  وتفتي���ش  معاين���ة  وأثن���اء 
إضاف���ة إل���ى علب���ة كرتوني���ة، تمك���ن 
ضب���اط الجم���ارك م���ن العث���ور عل���ى 
ع���دد 5 كت���ب ف���ي حقيب���ة مالبس���ه، 

والتي بمعاينتها تبين احتواؤها على 
رطوبة فضال عن انبعاث رائحة مواد 
مخدرة منها، فتم تفتيش تلك الكتب 
والت���ي تبي���ن احت���واء أغلفته���ا على 
الم���ادة المخ���درة والتي ثب���ت معمليا 

أنها نبات الماريغوانا المخدرة.
الكرتوني���ة  العلب���ة  وخ���الل تفتي���ش 
 4 ع���دد  ضب���ط  م���ن  أيض���ا  تمكن���وا 
كت���ب أخ���رى تبي���ن احتوائه���ا عل���ى 
ذات المادة المخ���درة في أغلفة تلك 
الكتب، والتي كان���ت مخبأة بطريقة 

فنية بداخلها ولكن رائحتها المنبعثة 
فضحت أمرهما.

وتبين من خالل تفحص تلك الكتب 
وجود رقم هاتف نقال ثبت أنه هاتف 
المتهم األول، والذي تم القبض عليه 
هو اآلخر بع���د االتصال به في كمين 
أعد لهذا الغ���رض، إذ تم االتفاق معه 
م���ن قبل المتهم الثاني على اللقاء به 

في منطقة سلماباد وبمجرد حضوره 
تم إلقاء القبض عليه.

أول  الم���الزم  تحري���ات  وتوصل���ت 
التابع إلدارة مكافحة المخدرات إلى 

أن المته���م الثان���ي ق���ام بجل���ب مادة 
الماريغوان���ا لق���اء مبل���غ مال���ي، وأن���ه 
عل���ى علم باحتواء تل���ك الكتب على 
م���ادة الماريغوان���ا المضبوطة بداخل 
يق���وم  األول  المته���م  وأن  أغلفته���ا، 
بالتنس���يق م���ع المتهم الثان���ي لجلب 
مادة الماريغوانا المخدرة إلى مملكة 
البحري���ن. وثب���ت م���ن خ���الل تحليل 
عين���ة إدرار المتهمين احتواؤها على 

المؤثرات العقلية.
المتهمي���ن  أن  للمحكم���ة  ثب���ت  كم���ا 
أوال:   ،2018 يولي���و   8 بتاري���خ 
المتهم���ان األول والثاني: جلبا بقصد 
االتجار نبات الماريغوانا المخدر في 
غي���ر األح���وال المرخص به���ا قانونا، 
ثاني���ا: المته���م الثان���ي: ح���از وأح���رز 
بقص���د التعاط���ي المؤث���ر العقلي في 

غير األحوال المصرح بها قانونا.

السجن 15 عاما آلسيويين جلبا الماريغوانا في كتب
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عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

رائحة المخدر 
فضحت 
أمرهما

المحرق - بلدي المحرق

قال العضو البلدي عبدالعزيز الكعبي ممثل مدينة الحد في مجلس المحرق البلدي 
أنه يعد 3 مقترحات لتسهيل حركة المرور في مدينة الحد، وأولها إعادة تخطيط 

التقاطع الواقع على شارع حاتم الطائي مقابل منزل الوجيه عيسى الكبيسي. 

أم����ا المقت����رح الثان����ي، فيتلخص في 
الح����د  غ����رب  إنش����اء ش����ارع جدي����د 
متصل بش����ارع 46 وممتد إلى جسر 

األمير خليفة بن سلمان.
وتاب����ع الكعبي: مقترح����ي الثالث هو 
إعادة تهيئة شارع حاتم الطائي من 
نهايته جهة ارتباطه بشارع الحوض 

الجاف، حيث يحتاج توسعة لثالثة 
مسارات بدل مسارين.

وق����ال إنه في مرحل����ة وضع التصور 
النهائي لهذه المشاريع على أن ُترفع 
رس����ميا إلى وزارة األش����غال وشؤون 
العمران����ي  والتخطي����ط  البلدي����ات 

قريبا.

الكعبي: 3 مسارات بشارع حاتم الطائي

محرر الشؤون البرلمانية
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 قائمة الضريبة 
تبدو بال نهاية

مازال المواطن غير مستوعب بشكل إيجابي وفعال حقيقة ضريبة القيمة 
المضافة لس����بب بس����يط ه����و تناقض تصريحات الش����ركات والمؤسس����ات 
وحتى الجهات الرسمية، ففي الوقت الذي سمع فيه المواطن التطمينات 
الرس����مية وأصدرت الجهات الحكومية الئحة بالخدمات والسلع المعفية 
من الضريبة، نرى البنوك التجارية وبعض الشركات الكبرى تبتهج بقدوم 
الضريب����ة وفرضها على المواطن، ولعل البن����وك أي أهل االختصاص أكثر 
الرابحي����ن وكأنه����م اكتش����فوا عقارا جدي����دا أو اختراعا حديثا، فالرس����ائل 
النصي����ة الت����ي تبين ب����دء س����ريان الضريبة عل����ى الخدم����ات المصرفية ال 
تتوق����ف ع����ن المواط����ن “ثالث أو أربع رس����ائل نصي����ة في الي����وم” والبقية 
تأتي، وكذلك ش����ركات االتصاالت وعل����ى رأي الفنان عادل إمام في فيلم 

عنتر شايل سيفه “الساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب”.
قائم����ة الضريبة تبدو بال نهاية وفي كل مرة يتعرض المواطن إلى عملية 
تدمير بدون س����ابق إنذار، فجهات تطلق العنان لسلس����لة من التصريحات 
وجه����ات أخ����رى تناقضه����ا وهذه المس����ألة مرهقة ج����دا بالنس����بة للمواطن 
الذي تعب وتقطعت أوصاله من الرس����وم والضرائب، وفي مجتمع صغير 

مث����ل البحرين كلما زادت الرس����وم وأثقل كاهل المواطن، س����تقل بش����كل 
ملحوظ القوة الش����رائية وهي بالفعل اليوم كذلك، فقد تعاظمت سياس����ة 
ش����د الحزام والتوفير عند معظم الناس، فاألس����واق خاوية على عروشها 
وهن����اك كثي����رون جدا يفك����رون ألف م����رة قبل دخول الس����وق وبعضهم ال 
يخرج إلى السوق إال مرة في الشهر، فما بالكم اليوم وبعد تطبيق ضريبة 
القيم����ة المضافة واختالل الت����وازن وضعف الرواتب وتوس����ع التجار في 
رف����ع األس����عار، وبالمناس����بة رفع األس����عار يعتب����ر فرعا من ف����روع المعرفة 
وأعظم مكافأة يحصل عليها التاجر هي الضرائب والرس����وم التي تس����لخ 
جل����د المواطن، فأكاد أج����زم أن كل تاجر في البحرين طار من الفرح عند 

سماعه تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

الرسوم والضرائب أكثر المسائل مساسا بحياة المواطن، ورغم أننا  «
نسمع أن تطبيق الضريبة على السوق له نتائج إيجابية إال أن ذلك ال 

يعني المواطن في شيء، ألنه من األساس محمل بنظرة حيرة ويفكر 
طوال اليوم في راتبه البسيط الذي ال يتحرك.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

عام الضرب والضرائب

ع����ام الض����رب بامتي����از... كان 2018 عام ضرب المواط����ن باألخبار المتتابعة 
حول مكاس����به التي تحقق����ت على مدى أكثر من أربعين س����نة مضت، فمن 
تهدي����د تقاع����ده إلى تقليل الدعم على بعض الس����لع ثم زيادة الرس����وم على 
الكثي����ر م����ن الخدمات، وتقب����ل المواطن كل ذلك واعتبره����ا تضحية وطنية 
ف����ي ظ����ل وجود أزمة مالية ح����اول البعض إقناعه بأنه����ا عالمية أو إقليمية، 
لكن ذلك لم يقنعه ألنه لو كان األمر كذلك لما أثر بدول كثيرة بما فيها دول 

أفقر منا لم تنتزع من المواطن فيها مكاسبه.
أم����ا عن الضرائب فأظ����ن أنه ال يوجد صحافي وال كاتب عمود وال صحيفة 
محلية باإلضافة لوسائل التواصل االجتماعي بمختلف أنواعها، لم تتوقف 
عن����د موضوع الضرائ����ب، وفوق ذلك كله مجلس الن����واب الذي توافق على 
التأجي����ل، لك����ن يب����دو أن الضربة قادمة وما عليكم س����وى ش����د الح����زام، أما 
أخط����ر م����ا في األم����ر تلك اللعبة الت����ي لعبتها البن����وك الوطنية بال����ذات التي 
أفقدت المواطن صوابه بهجمات مبرمجة من الرسائل التي تبعثها بالصباح 
والمساء تهدده بالضرائب وكأنها تعيش حالة من الرقص فرحًا بهذه النكبة 
التي حلت بالمواطن في ضربه بمكاسبه التي حققها طوال العقود الماضية، 
ليجد نفسه فجأة في خضم عاصفة من التهديدات من البنوك بالذات التي 

لألس����ف تجاهلت كل الطمأنة التي س����اقتها الدولة بأن الخدمات المالية لن 
تمسها الضرائب، لكن البنوك وأكرر خصوصا منها الوطنية لألسف الشديد، 
أبت إال أن ترجم زبائنها بالصواريخ والقنابل الهاتفية التي جعلت المواطن 
يفق����د الرغبة بالنوم لي����الً ويفقد طعم النهار لرؤيته المتكررة تلك الرس����ائل 
تهاجمه حتى لو أغلق الهواتف فبمجرد أن يفتحها حتى تقفز تلك الرسائل 

لتذكره بأنه فقد مكاسبه التي تمتع بها طوال السنين الماضية.
من هنا اس����تحق العام المنصرم أن يكون ع����ام التهديد بالضرب والضرائب 
ليتبع����ه ع����ام 2019 ليكون عام تطبيق الض����رب والضرائب، أصبح المواطن 
اليوم ال يتطلع للش����راء بل لشد الحزام والسؤال كم سيؤثر ذلك على القوة 
الش����رائية وبالتالي على حركة الس����وق التي هي قبل الضرائب بحالة ركود 
فم����ا بالك بع����د الضرائب؟ لق����د غابت عن البال سياس����ة التحفي����ز لالقتصاد 

وحلت سياسة الضرب والضرائب. لقد أصبحت مكاسبنا مهددة.

تنويرة: «

 ال تلم النار وأنت تلعب بها. «

ahmedjuma44@yahoo.com

أحمد جمعة

تحتفل شعوب العالم في األول من يناير من كل عام بقدوم عام ميالدي جديد، 
فع���ام يذه���ب ب���كل آماله وآالمه ويأت���ي غيره ال نأم���ل منه إال خي���را، يذهب عام 
بأحداث���ه ومناس���باته ويأت���ي آخ���ر وعس���ى أن يك���ون أفضل منه وأحس���ن صحًة 

وعافية وأمانا وسكينة.
يأت���ي ع���ام 2019م وهو يرث من س���ابقه آالما وأحداثا وفواج���ع، يأتي على أمل 
أن يكون أفضل من سلفه ُمبشًرا بآيات من التفاؤل وُمزيًنا باآلمال الجميلة التي 
تضيء ما تبقى من حياتنا وتجعلها أكثر س���عادة من 2018م، والكثير من الدول 
والناس يحتفلون بمقدم العام الجديد باالبتهاج والمرح وإطالق األلعاب النارية 
وتزيين منازلهم، يتزاورون ويتبادلون الهدايا بينهم، فماذا يعني احتفالنا بقدوم 

العام الجديد؟
احتفالي���ة الع���ام المي���الدي ليس���ت مخصصة لدول وش���عوب دون غيره���ا، كونها 
احتفالية كونية وإنس���انية، فهي احتفالية تودع س���نة مضت عاشها جميع البشر 
ويس���تقبلون جميعهم س���نة َقِدمت، احتفالية ُيجدد اإلنسان فيها نفسه مع نفسه 
إيماًن���ا ووج���وًدا وحي���اًة وفك���ًرا، احتفالي���ة تجمع���ه م���ع مجتمع���ه واآلخرين من 
الش���عوب األخ���رى على المحبة والس���الم ف���ي حياٍة زاده���ا قيم التس���امح وظلها 
التعايش مع اآلخر، في هذه المناسبة الكونية يتباهى اإلنسان الُمسلم بإنسانيته 
ووجوده وفرحته في العام الميالدي الجديد مع أخيه في الديانات األخرى على 

هذه األرض التي خلقها هللا لنا جميًعا.
إن عام 2018م وإن كان قاس���ًيا على الكثير من الدول وش���عوبها إال أن فيه شيئا 
م���ن الف���رح، ه���ذه هي الُدني���ا بكاٌء وابتس���امة، اس���تقباٌل وُفراق، أخ���ٌذ وعطاء، ال 
ش���يء يبق���ى على حال���ه، فالدنيا تتغير وتعطي اإلنس���ان ما ُكتب له في الس���ماء 
وعليه أن يتقبل كل ما يأتي من السماء وهو عطاٌء ُمقدر من رب العالمين، رحل 
عنا 2018م ولنذكره بالخير ولنصبر على ما س���يأتينا من 2019م وس���يجزي هللا 

الصابرين أجرا.

نتمنى في 2019م كما كنا نتمنى في كل عاٍم جديد، األمن والطمأنينة  «
لبالدنا البحرينية العربية، ونتمنى النماء لها والرخاء لشعبها، وأن ُيمكننا 

الله من خدمة بالدنا العزيزة وشعبنا الكريم، وأن تكون 2019م سنُة 
سعيدة وسنة عطاء ألمتنا العربية وشعبنا العربي ولإلنسانية جمعاء، 
سنًة خالية من األوجاع واألزمات واآلالم، سنًة رخاء وصفاء ونقاء. وكل 

عام وجميعنا بخير.

2019... أمنيات متجددة

عبدعلي الغسرة

sm.adnan56
@hotmail.com

أنَت... في تناغٍم مع الكون!

ه���ذا الك���ون الفس���يح ال���ذي يس���تعصي تخي���ل ح���دوده عل���ى الكثيرين، وال���ذي يقف 
عن���ده الفيزيائي���ون والفلكي���ون في حيرة من أمره���م، غالبا ما ينتهي به���م - أًيا كانت 
معتقداته���م - إل���ى حقيقة مطلقة، ال يختلفون حولها؛ هو أن لهذا الكون إلًها، مس���ؤواًل 
عن حركته االنسيابية، التي تسير في تناغم مذهل، َيقُصر العقل عن استيعاب مداها! 
غير أن أهم ما اتفقوا عليه؛ أن أصغر ذرة فيه ترتبط – بشكل أو بآخر – بهذه الحركة، 

وتدور معها في سيمفونية واحدة، ال تميل أو تنحرف عن المسار.
فكي���ف باإلنس���ان نفس���ه!؟ إن���ه بال ش���ك، ُمنس���جم – بش���كل طبيعي وفط���ري – ودون 
أن يش���عر م���ع هذه الحرك���ة، غير أننا ال نفكر ف���ي النظرية الكونية الكبي���رة التي تقف 
وراء ذلك؛ فكل ما يهمنا أو يش���غل بالنا هو الحّيز الضّيق الذي وجدنا أنفس���نا فيه، أو 
المساحة التي تستطيع أقدامنا بلوغها؛ لذلك فإن كوكب األرض أقصى حدودنا، فإذا 
تحدثن���ا ع���ن الفضاء؛ عددنا األمر خاًصا بالوكاالت الفضائية، وأنه ال يعنينا! وِإْن قرأنا 

عنه؛ فمن قبيل الفضول العلمي الذي ال يخرج عن اكتشاف كوكب أو مجّرة! 
لم نتعلم أن حياتنا نحن البشر جزٌء من مسارات الكواكب ودورة األفالك، وأننا نعيش 

معها في حالة تكامل، كحلقة دائرية تتحرك بانتظام شديد، واتساق ُمحكم!
لذلك؛ فال عَجب أن يسير كل شيء – بال استثناء – ضمن هذه النظرية المتعلقة بهذا 
التناغم؛ حتى إذا وقفنا عند اإلنس���ان ككائن حي؛ ال نس���تغرب أن يكون أبرَز ما يؤكد 

هذه النظرية؛ فكُل ذرٍة، وعضو، وجهاز – تعملون جميًعا – ِوفق هذا المفهوم!
له���ذا كان التناغ���م بي���ن العق���ل والقلب بالمفه���وم الفكري أو الفلس���في أكب���ر بكثير من 
مج���رد حرك���ة أو إش���ارات جس���د؛ إن���ه تناغ���م ال���روح، المرب���وط أو المرتب���ط بالحركة 
الكونية الكبيرة، فهل فكرنا يوًما في هذا؟ الواقع أننا – بالكاد جدا – نربط بين أنفسنا 
كأش���خاص به���ذه الحرك���ة، وكل ما نلتف���ت إليه هو حرك���ة الحياة اليومية المعيش���ية 
المعت���ادة، والت���ي تش���غلنا ع���ن التأمل ف���ي دورن���ا أو غاية وجودن���ا ضمن ه���ذا العالم 
الفسيح؛ بل؛ إن دورة حياة اإلنسان ال تتعدى كونها؛ جزًءا من الدورة الكونية األكبر! 

وأنها محسوبة وُمقدرة – ال تزيد أو تنقص – وإال تأثر سلًبا هذا التناغم.
ل���و نظرن���ا إلى األفراد واألمم؛ فيما بينهم، لوجدناهم يعيش���ون ف���ي عالقات مختلفة، 
يتعاون���ون فيم���ا بينهم؛ ويبحثون عن تلك الق���وة أو الطاقة التي تمنحهم القدرة على 
االنس���جام والتأقل���م والعمل بحرية؛ لتحقيق مختلف األغ���راض. لكن! هل فكر هؤالء 
– لحظًة - أنهم يس���يرون بش���كل فطري غريزي لتسهيل حركة التناغم الكوني األكبر؟ 

ال أظن!.

“إن التناغم بين العقل والقلب بالمفهوم الفكري أو الفلسفي أكبر بكثير  «
من مجرد حركة أو إشارات جسد؛ إنه تناغم الروح، المرتبط بالحركة الكونية 

الكبيرة”.

د. زهرة حرم 

م���ا ال���ذي يني���ر دروب المس���تقبل ف���ي بالدن���ا البحري���ن الغالي���ة؟ كلمات من المش���اعر 
واألحاس���يس الصادقة ننعم بها ونحن نستمع إلى كلمات أو خطب أو نقرأ تصريحات 
القي���ادة الرش���يدة التي تحب ش���عب هذه البالد ويحبه���ا ش���عبها، “فالمواقف المضيئة 
لش���عب البحري���ن هي الت���ي زينت التاري���خ الوطني وال ت���زال تضيء طري���ق الحاضر 

وتنير دربنا نحو المستقبل”.
ونحن نس���تقبل عاًم���ا جديًدا ملؤه الدع���وات الصادقة لوطننا وقيادتنا وش���عبنا ولكل 
ش���عوب العال���م بأن يعم الس���الم والخير ف���ي كل الربوع، أم���ا تلك العب���ارة فقد وردت 
ف���ي لق���اء صاحب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليفة رئي���س الوزراء 
الموقر حفظه هللا ورعاه حينما اس���تقبل س���موه قبل أيام مضت عدًدا من المسؤولين 
والنخب الفكرية والثقافية والصحافية واإلعالمية، وجميل أن نستقبل العام الجديد 
بفي���ض من التفاؤل واألمل كذلك الذي يبثه في نفوس���نا س���مو رئي���س الوزراء فنرفع 
لسموه وقيادتنا وشعب البحرين أجمل التهاني واألمنيات بعام موفق، وكانت كلمات 
س���موه ذات تعبي���ر عمي���ق ونح���ن نخطو نح���و عام جدي���د وكلنا تف���اؤل وثقة في هللا 
س���بحانه وتعالى بأن يكون العام الجديد أفضل من س���ابقه، وبالفعل، نحن كمواطنين 

ومسؤولين يلزمنا تجديد العزم في العمل والجد واالجتهاد لنهضة الوطن.
ونح���ن نس���تقبل عاًما جديًدا ف���ي أول أيامه، ربم���ا تمتلئ قلوبنا باآلم���ال والتطلعات، 
وربم���ا تك���ون أمنياتن���ا ال ح���د له���ا، لكن ال ح���دود لعطائن���ا للوط���ن، بتمس���كنا بوحدتنا 
الوطنية والحفاظ عليها وإشاعة المحبة بين أهل البلد، وفي مطلع كل عام جديد، قد 
نس���تعرض ش���ريًطا مما مضى من شؤون وش���جون وأحداث ومواقف مررنا بها، ومن 
الجي���د أن ندرس���ها ونتجاوزها بكل إصرار على أن ننجح ف���ي القادم من أيامنا، وكلما 
تجولن���ا بالنظ���ر حولنا، نحم���د هللا على نعمة األمن واالس���تقرار التي نعيش���ها في هذا 
الوط���ن الطيب الكري���م المبارك، وها نحن نرى أهل البحري���ن كيف يصونون الموروث 
الس���خي ال���ذي ورثوه عن األج���داد واآلباء أي وحدة الصف وخدم���ة البلد وأهل البلد، 

والحفاظ على تماسك مجتمعنا كأسرة واحدة.

كلمة سمو رئيس الوزراء رعاه الله هي منهج عمل بأن ال ننشغل  «
بالهوامش ونغفل الضروريات ونتفانى من أجل رفعة وتقدم وازدهار 
بالدنا، كل عام والبحرين وقيادتها وشعبها بخير.. وكل عام والبحرين 

تزهو بأجمل حلة.. وكل عام وحب الوطن يجمعنا ويظللنا ويسمو بنا 
إلى أعلى المراتب.

عام جديد ونظرة تفاؤل... وحكمة القائد خليفة بن سلمان

زهراء عادل عيسى المرزوق
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المواط��ن تم��س  الت��ي  والخدم��ات  الس��لع  معظ��م  إعف��اء 

“المضافة” تدخل حيز التنفيذ

دخل���ت أمس ضريبة القيم���ة المضافة في البحرين حيز التنفيذ بواقع 5 % على 
السلع والخدمات.

ويأتي ذلك بعدما تأجل موعد تطبيقها 
ال���ذي كان م���ن المقرر ف���ي 2018، نظرًا 
لع���دة اعتبارات اجتماعي���ة واقتصادية 
بالمملكة، وهو نفس الحال في س���لطنة 
عم���ان والكوي���ت وقط���ر عل���ى عك���س 

اإلمارات والسعودية.
اتف���اق  عل���ى  بن���اء  التطبي���ق  ويأت���ي 
خليج���ي ف���ي وق���ت كان���ت الحكوم���ة 
حددت 6 مب���ادرات رئيس���ة تهدف إلى 
تحقي���ق األه���داف المالية بحل���ول عام 

2022: أبرزها تطبيق القيمة المضافة.
وتش���ير وكالة موديز، إل���ى أن البرنامج 
زي���ادة  إل���ى  جماع���ي  بش���كل  يه���دف 
اإلي���رادات غي���ر النفطية بنس���بة 2% - 
%2.5 م���ن النات���ج المحل���ي اإلجمال���ي 
بينم���ا خفض اإلنفاق إل���ى 19.5 % من 

الناتج المحلي اإلجمالي من 26.6 %.
وأكدت أن تلك اإلصالحات االقتصادية 
ته���دف إلى تخفيض العج���ز المالي في 
البحري���ن إل���ى الصف���ر وخف���ض الدي���ن 

الع���ام إل���ى حوال���ي ٪82 م���ن النات���ج 
المحل���ي اإلجمال���ي بحلول ع���ام 2022 

من ٪87 المتوقعة في 2018.
وأعف���ى مجل���س ال���وزراء 1400 خدمة 
حكومي���ة من ضريبة القيم���ة المضافة، 
تضاف إلى أكثر من 94 س���لعة رئيسية 
كان���ت معف���اة أصال، م���ن بينه���ا اللحوم 
واألسماك والخضروات والفواكه والبن 
والمل���ح  والس���كر  والحب���وب  والش���اي 
واأللب���ان ومش���تقاتها والمي���اه والبيض 
الط���ازج والخب���ز ومحض���رات غذائي���ة 

لألطفال.
القط���اع  أيض���ا  الضريب���ة  تش���مل  ول���م 

الصحي���ة( واألدوي���ة  )الرعاي���ة  الطب���ي 
المحل���ي  والنق���ل  الطبي���ة  والمع���دات 
والخارج���ي والتعلي���م والنف���ط والغ���از 

)المحروقات( غير مشمولة. 

وكذلك األمر بالنسبة لتصدير  «
البضائع وبيع وتأجير العقارات 

وخدمات البناء للمباني 
الجديدة وخدمات مالية معينة 

واستثمارات الذهب والفضة 
والبالتين واألحجار الثمينة. 

وكذلك األمر بالنسبة للمشتريات 
الشخصية )المستوردة( التي ال 

تزيد قيمتها عن 300 دينار.

ُعمان: زيادة 
اإلنفاق في 2019

قال بيان رس���مي إن حكومة سلطنة 
عم���ان تتوقع زيادة اإلنفاق قليال في 
الع���ام الحال���ي وفق���ا لموازن���ة 2019 

التي نشرت أمس الثالثاء.

وم���ن المتوق���ع أن يبلغ اإلنف���اق 12.9 
مليار ريال )33.5 مليار دوالر(، ارتفاعا 
م���ن 12.5 ملي���ار ري���ال ف���ي الموازن���ة 
األصلية للع���ام 2018. وتقدر الموازنة 
الجدي���دة اإلي���رادات عن���د 10.1 مليار 
ري���ال، عل���ى افتراض متوس���ط س���عر 
ه���ذا  للبرمي���ل  دوالرا   58 يبل���غ  نف���ط 

العام.

وبناء على ذلك، يصل العجز في  «
موازنة 2019 إلى 2.8 مليار ريال.

دبي - رويترز

أج���رى مس���اهمون رئيس���يين ف���ي مص���رف الس���الم، المدرج���ة أس���همه في 
بورص���ة البحري���ن عدة صفقات لش���راء 1.404 مليون س���هم خزينة، بقيمة 

إجمالية بلغت نحو 131.94 ألف دينار.

وتعود تفاصيل الصفقات التي تمت 
يوم الخميس إلى شراء المساهمين 
107342 س���هم بس���عر 0.093 دين���ار 
للس���هم الواحد، و1.23 مليون س���هم 
بس���عر 0.094 دين���ار للس���هم الواحد، 
و66658 س���هم بس���عر 0.095 دين���ار 

للسهم الواحد.
البورص���ة  ف���ي  المس���تثمرون  وكان 
س���هم،  ملي���ون   38.69 تداول���وا 
بنح���و 41.60 ملي���ون دين���ار، نف���ذت 
م���ن خ���الل 92 صفق���ة، حي���ث رك���ز 
المس���تثمرون تعامالتهم على أس���هم 
قطاع االس���تثمار والت���ي بلغت قيمة 
ملي���ون   40.84 المتداول���ة  أس���همه 
دين���ار أي م���ا نس���بته %98.19 م���ن 
القيم���ة اإلجمالي���ة للت���داول وبكمية 
ت���م  س���هم،  ملي���ون   33.83 قدره���ا 

تنفيذها من خالل 26 صفقة.
“الس���الم”  أس���هم  قيم���ة  وبلغ���ت 
أل���ف دين���ار، أي   367.38 المتداول���ة 

ما نس���بته %0.88 من إجمالي قيمة 
األس���هم المتداول���ة، وبكمي���ة قدرها 
3.99 مليون س���هم، ت���م تنفيذها من 

خالل 29 صفقة.
وعل���ى صعيد متصل، أعلن المصرف 
شراء 4.846 مليون سهم من أسهمها 
)أس���هم خزينة( ف���ي البورصة لترتفع 
 24,278,858 م���ن  الخزين���ة  أس���هم 
س���هًما   29,124,858 إل���ى  س���هًما 
)%1.36 من األسهم الصادرة( يومي 

27 و30 ديسمبر الماضي.

“السالم”: شراء 1.4 مليون سهم خزينة
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ش���هدت األس���واق العالمية أوقاتا جيدة وأخرى عصيبة خ���الل عام 2018، وكانت 
التقلب���ات الح���ادة الس���مة الرئيس���ية لألداء، فعلى س���بيل المثال المس���ت األس���هم 
األميركية مس���تويات قياس���ية قب���ل انخفاضها الدرامي بعد ذل���ك، في حين قفزت 
أس���عار النفط إلى أعلى مس���توياتها في أربع سنوات قبل أن تفقد ما يزيد على 40 

% منذ ذلك الحين.
وكم���ا يتذك���ر التاري���خ أحداثا مثل فقاع���ة “التوليب”، فإن االنخف���اض الحاد لقيمة 
العمالت الرقمية خالل هذا العام يستدعي التوقف وإعادة تقييم اآلراء المحذرة 

من االستثمار في “بتكوين”.

يناير.. شهر العمالت الرقمية  

يمك���ن من���ح يناي���ر م���ن ع���ام 2018 لقب 
ش���هر العم���الت الرقمي���ة بامتي���از، حيث 
اتجه���ت أنظ���ار العال���م م���ن مس���تثمرين 
ومنظمي���ن ومحللي���ن إلى هذه الس���وق، 
بعدم���ا تجاوزت قيمتها 800 مليار دوالر 

قبل بدء السنة بأيام.
وهبط���ت عملة “بتكوين” إلى ما دون 10 
آالف دوالر، مقارنة بمس���تواها القياس���ي 
المس���جل في الشهر الس���ابق، كما هبطت 
القيمة اإلجمالية للس���وق إلى قرابة 500 

مليار دوالر.

فبراير.. اضطرابات حادة

ش���هدت سوق األس���هم اضطرابات حادة 
المؤش���ر  وس���جل  الش���هر،  ه���ذا  خ���الل 
األميرك���ي “داو جون���ز” اثنتين من أقوى 
الجلس���ات الهابطة في تاريخه )إحداهما 
كان���ت األكب���ر عل���ى اإلط���الق(، وارتف���ع 
مؤش���ر التقلب���ات “الخ���وف” في الس���وق 
األميركي���ة بأعل���ى وتي���رة يومي���ة آنذاك 
وبلغت نس���بتها 116%، في حين فقدت 
األس���واق العالمية مجتمعة ما يزيد على 

5 تريليونات دوالر في أسبوعين.

مارس.. انخفاض الليرة التركية

التصني���ف  مودي���ز  وكال���ة  خفض���ت 
إل���ى  واح���دة  درج���ة  لتركي���ا  االئتمان���ي 
Ba2، وفي نفس الشهر انخفضت الليرة 
عل���ى  مس���توياتها  أدن���ى  إل���ى  التركي���ة 

اإلطالق مقابل الدوالر واليورو.
وكان الش���هر الثالث من العام قاسيًا على 
ش���ركات التكنولوجيا، حتى أن »تنسنت« 
الصيني���ة فقدت نحو 50 مليار دوالر من 
قيمته���ا الس���وقية خالل جلس���تين، فيما 
تراجع���ت القيم���ة الس���وقية ل�»فيس���بوك« 

بمقدار 100 مليار دوالر.

أبريل.. هدوء نسبي

كان الش���هر الرابع من 2018 هادئًا نسبيًا 
عل���ى األس���واق العالمي���ة. وأه���م أحداثه 
إع���الن وكالة الطاق���ة الدولية إن أعضاء 
“أوب���ك” وروس���يا أوش���كوا عل���ى إنج���از 
مهمتهم، مع اقتراب المخزونات العالمية 
م���ن االنخف���اض إل���ى م���ا دون متوس���ط 

الخمس سنوات.

مايو.. دهشة صفقة التفاح

ش���هدت بورصة تشنغتش���و للسلع تداول 
4.6 ماليي���ن عق���د آج���ل للتف���اح، وهو ما 
يماث���ل 46 مليون طن من ه���ذه الفاكهة، 

أو نصف محصول العالم السنوي. 
انكم���اش  الرس���مية  البيان���ات  وأظه���رت 
االقتص���اد الياباني للمرة األولى منذ عام 

.2015

يونيو.. انخفاض مخزونات النفط

كش���فت “أوبك” ع���ن انخفاض مخزونات 

النف���ط العالمي���ة إل���ى م���ا دون متوس���ط 
السنوات الخمس األخيرة.

وش���هد الش���هر أيًض���ا رف���ع االحتياط���ي 
الفيدرالي ألس���عار الفائدة للم���رة الثانية 

في 2018.

يوليو..  الحرب التجارية

2018 مكتظ���ا  م���ن  الس���ابع  الش���هر  كان 
باألح���داث ف���ي األس���واق العالمية، وفي 
أدن���ى  الذه���ب  س���جل  جلس���اته،  أول���ى 
إغالق له منذ ديسمبر عام 2017 بضغط 
م���ن قوة ال���دوالر، ف���ي حين قف���ز الخام 
األميرك���ي في الجلس���ة التالية أعلى 75 
دوالًرا للم���رة األول���ى من���ذ أواخ���ر ع���ام 

.2014
وأطلق الرئيس األميركي دونالد ترامب 
الرصاص���ة األول���ى في صراع���ه التجاري 

م���ع الصي���ن، عندم���ا أعلن فرض رس���وم 
جمركي���ة عل���ى س���لع صيني���ة بقيم���ة 34 

مليار دوالر.

أغسطس.. “ذعر” من األسواق الناشئة

)خ���الل  التركي���ة  العمل���ة  هبط���ت قيم���ة 
جلس���ة واح���دة( بأكث���ر م���ن 20% فيم���ا 
حي���ث  آن���ذاك،  اللي���رة  بمذبح���ة  وص���ف 
منخفض���ا،  قياس���يا  مس���توى  س���جلت 
وأعقب ذلك هبوط األس���هم التركية إلى 
أدنى مستوياتها في 9 سنوات، وفقدان 
نص���ف قيمته���ا الدوالري���ة خالل األش���هر 

الثمانية األولى من 2018.
ولكن على جانب آخر، كان الشهر الثامن 
الت���ي  أب���ل  لش���ركة  ه���و األكث���ر س���عادة 
تج���اوزت قيمته���ا الس���وقية التريلي���ون 

دوالر للمرة األولى على اإلطالق.

سبتمبر.. الخام يحّلق

 تواصل���ت تواب���ع زل���زال أزم���ة العم���الت 
ش���هد  ال���ذي  س���بتمبر،  حت���ى  الناش���ئة 
والري���ال  الهندي���ة  الروبي���ة  انخف���اض 
اإليراني إلى مس���تويات قياس���ية، وعلى 
غ���رار “أبل” تمكنت “أم���ازون” من تجاوز 

حاجز التريليون دوالر قيمة سوقية.
وفي منتصف الش���هر التاس���ع من 2018، 
أص���در الرئي���س األميركي ق���راره بفرض 
رس���وم جمركي���ة عل���ى واردات صيني���ة 

قيمتها 200 مليار دوالر.
االحتياط���ي  رف���ع  س���بتمبر  ش���هد  كم���ا 
الفدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا 

العام.

أكتوبر.. أكبر خسائر لـ”ناسداك”

كم���ا كان ش���هر أكتوبر ش���اهدًا على بلوغ 

النف���ط أعل���ى مس���توياته ف���ي 4 أع���وام، 
وتج���اوز س���عر خ���ام “برن���ت” 86 دوالرًا 
للبرميل، فقد كان شاهدًا على بدء سوق 
النف���ط تحركها في االتج���اه الهابط، مما 
دفع األس���عار إل���ى االنخف���اض بأكثر من 

30% خالل أسابيع.
وانخفضت األسهم األميركية بشكل حاد 
على مدار جلس���تي الثامن عش���ر والرابع 
ناس���داك”  مؤش���ر  وتع���رض  والعش���رين، 
ألكب���ر خس���ائر يومي���ة بالنس���بة بالمئوية 

)4.4%( منذ أغسطس عام 2011.

نوفمبر.. زيادة الضغوط على النفط

 ترقب���ت األس���واق العالمي���ة ق���دوم ه���ذا 
لدخ���ول  موع���دًا  كان  حي���ث  الش���هر، 
العقوب���ات األميركي���ة عل���ى إي���ران حي���ز 
التنفيذ، ولك���ن الواليات المتحدة أعلنت 
ع���ن اس���تثناء ثمان���ي دول م���ن الحظ���ر 
المفروض على ش���راء النفط من طهران 
حت���ى مايو المقبل، في خطوة زادت من 

الضغوط الهبوطية على أسعار النفط.
وش���هد النفط واحدة من أس���وأ جلساته، 
وأغلق فيها منخفضا للمرة الثانية عشرة 
عل���ى التوال���ي، وتراجع خ���ام »نايمكس« 
بنس���بة 7%، فيم���ا هب���ط »برنت« بنس���بة 

.%6.6

ديسمبر.. رفع الفائدة للمرة الرابعة

وافقت واش���نطن وبكين على بدء هدنة 
في الح���رب التجارية المش���تعلة بينهما، 
تس���تمر طيل���ة 3 أش���هر ال يت���م خالله���ا 
فرض أي رس���وم جمركية عل���ى واردات 

الجانبين لحين إجراء محادثات.
وش���هد الش���هر أيًض���ا، رف���ع االحتياط���ي 
الفدرال���ي ألس���عار الفائدة للم���رة الرابعة 

على مدار 2018.

الرياض - أرقام

االقتصاد واألسواق... أبرز المحطات في 2018

المحرر االقتصادي

 المحرر االقتصادي

ال��ف��ض��ل ي���ع���ود ل���ل���ع���روض ال���ق���وي���ة وال��ح��ص��ري��ة

“مونتريال”: مبيعات قياسية في 2018

حقق���ت ش���ركة مونتري���ال للس���يارات نتائ���ج مميزة 
للع���ام 2018، إذ تمكن���ت م���ن تحقي���ق نم���و كبي���ر في 

إجمالي حجم مبيعاتها على مدار العام. 

وكان السبب الرئيس وراء هذا النمو الكبير هو العروض 
القوي����ة والحصري����ة الت����ي قدمتها الش����ركة ط����وال العام 
الماضي على ش����راء الس����يارات الجديدة والمس����تخدمة 
وعروض االستبدال القوية التي أتاحت الفرصة لجميع 

عمالئها لشراء سياراتهم بدون عناء.
إضاف����ة إلى امتالك مونتريال كافة القدرات التي تمكنها 
من تقدي����م افضل الحل����ول التمويلي����ة المتعلقة بامتالك 
الس����يارة حي����ث تعتب����ر الش����ركة من أب����رز الش����ركات في 

مجال بيع وتقسيط السيارات.
واتبع����ت ش����ركة مونتريال الع����ام الماضي اس����تراتيجية 
تش����مل تخفي����ض األس����عار على جمي����ع أنواع الس����يارات 
األم����ر ال����ذي يعتب����ره العمي����ل من اه����م العوام����ل الختيار 
ش����ركة مونتري����ال لش����راء س����يارته والتي كان����ت الدافع 
األساسي لجميع العمالء إلى اختيار مونتريال للسيارات 
كوجهة أساس����ية لهم لشراء س����ياراتهم استبدالها عالوة 

على الخدمة المتميزة التي تقدمها الشركة لعمالئها.

ونتيج����ة لنجاحه����ا االس����تثنائي الع����ام الماض����ي تحت����ل 
الش����ركة اآلن مكانة وش����عبية كبيرة ل����دى فئة كبيرة من 
مختلف عمالئها وتعد من اكبر ش����ركات السيارات داخل 

مملكة البحرين.
وأعلنت الش����ركة أن هناك عروضا حصرية س����تعلن عنها 
قريب����ا للع����ام الجديد ضم����ن اس����تراتيجية تقديم افضل 

الخدمات وافضل األسعار خالل العام الجديد.
وتمتلك ش����ركة مونتري����ال 5 أفرع، الرئي����س في منطقة 
الهملة وفرع السيارات الفخمة في منطقة السيف وآخر 
في محافظ����ة المحرق فيما يقع الفرع الرابع في منطقة 
س����ترة والخامس الذي ت����م افتتاحه ف����ي منطقة الرفاع 

العام الماضي.

الهملة - مونتريال

النفط... 
األسهم... 

العمالت 
الرقمية... 

الحروب التجارية
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توقع آخر تقرير اقتصادي فصلي صادر عن مجلس التنمية االقتصادية في البحرين تسجيل القطاع النفطي تراجًعا في العام 2018 بنسبة 0.5 %، وأن 
يستقر نموه في 2019، وذلك بعد أن شهد انخفاًضا في 2017 بنسبة 0.7 %، و0.1 % في العام 2016.

أمـــا العجز في الميزانية، فيقـــدر بـ 7.2 % في 
العـــام 2018 من الناتج المحلي اإلجمالي للعام 
ذاتـــه، علـــى أن ينخفض في العـــام 2019 عند 
5.4 %، وذلـــك بعـــد أن كان العجـــز بالميزانيـــة 
10.1 % فـــي العام 2017، و13.5 % في العام 

.2016
 2017 للعاميـــن  المملكـــة  ميزانيـــة  وقـــدرت 
و2018 علـــى أســـاس ســـعر برميـــل النفط عند 
55 دوالًرا، فـــي حيـــن تحتـــاج البحريـــن ألجل 
الوصـــول إلى توازن في ميزانيتها لســـعر 119 
دوالًرا للبرميـــل فـــي 2017 و114 دوالًرا فـــي 

.2018
وبحســـب الميزانية، فإن اإليرادات الحكومية 
المقـــدرة لعامي 2017 و2018 بلغت 4.5 مليار 
دينـــار، لعـــام 2017 نحـــو 2.2 مليـــار دينار، من 
بينهـــا 1.7 مليار دينار إيـــرادات نفطية، وتوقع 
أن يبلـــغ اإلنفاق العام 3.5 مليـــار دينار، ليكون 

هناك عجز قدره 1.3 مليار دينار. أما في العام 
2018، فكانـــت التوقعـــات أن تبلـــغ اإليـــرادات 
2.3 مليار دينار من بينها إيرادات نفطية بنحو 
1.8 مليـــار دينار، بينما يبلـــغ اإلنفاق 3.5 مليار 
دينار ليكون هناك عجز قدره 1.2 مليار دينار.

ووفًقـــا للميزانية، فإن إنتاج حقل البحرين من 
النفط يبلغ 47 ألف برميل يومًيا للسنة المالية 
2017 و45.6 ألف برميل يومًيا للســـنة المالية 
2018، أمـــا إنتـــاج حقل أبو ســـعفة فيبلغ 150 
ألـــف برميل يومًيا لكل من الســـنتين الماليتين 

2017 و2018.
كمـــا تم تقدير إيـــرادات بيع الغاز على أســـاس 
ســـعر 3.03 دوالر للوحدة الحرارية ابتداء من 
السنة المالية 2017، وسعر 3.29 دوالر ابتداء 
اإلنتـــاج  وتقديـــر   ،2018 الماليـــة  الســـنة  مـــن 
الســـنوي للغـــاز عنـــد 516.8 مليار قـــدم مكعب 
و535.4 مليار قدم مكعب للســـنتين الماليتين 

2017 و2018 على التوالي.
وافترضت الميزانية متوســـط سعر النفط عند 
55 دوالًرا للبرميـــل فـــي العـــام 2018 لتصـــل 
البحريـــن إلـــى التـــوازن فـــي ميزانيتهـــا، إال أن 
متوســـط سعر البرميل في ذات العام كان عند 
57.5 دوالًرا، أي أنـــه ارتفـــع نحـــو 2.5 دوالًرا 
للبرميـــل )نحـــو 4.5 %(، لكن هـــذا االرتفاع لم 
يحقـــق التـــوازن فـــي الميزانيـــة، نظـــًرا لكـــون 
الفـــارق بين ســـعر البرميل في 2018، والســـعر 
الذي تحتاجه البحرين نحو 56.5 دوالر، أي ما 

نسبته 49.6 %.

وكانت بيانات وزارة المالية أظهرت أن  «
الحكومة أدارت عجًزا فعلًيا بلغ 1.5 مليار 

دينار في 2016 أو 12.5 % من الناتج المحلي 
اإلجمالي الذي قدره صندوق النقد الدولي 

لذلك العام، فيما بلغت إيرادات النفط 
الفعلية 1.9 مليار دينار.

زيادة بـسـعـر الـنـفـط عـن تـقـديـرات 2018
%  49.6 ال�����ت�����وازن  م��ب��ل��غ  ع����ن  اب���ت���ع���د 

حقل أبوسعفة

بلغ سعر النفط الخام الصادر من حقل البحرين بنهاية العام الماضي نحو 51.63 دوالًرا، متراجًعا 11.67 دوالًرا، ما نسبته 18.44 %، 
قياًسا بسعره في نهاية العام 2017، إذ بلغ قرابة 63.3 دوالًرا. ومعلوم أن سعر نفط البحرين يصنف ضمن الزيت العربي المتوسط، 

وسعره أقل من برميل برنت نحو 3 دوالرات.

وبلغ إنتاج البحرين 71.958 مليون برميل 
من النفط في العام 2017 )16.145 مليون 
برميـــل إنتـــاج حقـــل البحريـــن، و55.813 
مليون برميل إنتاج حقل أبوسعفة(، قياًسا 
بــــ 73.943 مليون برميـــل )17.758 مليون 
برميـــل إنتـــاج حقـــل البحريـــن، و56.185 
أبوســـعفة(  حقـــل  إنتـــاج  برميـــل  مليـــون 
فـــي العـــام 2016. كمـــا بلغ متوســـط إنتاج 
البحريـــن من النفـــط 197.276 ألف برميل 
في اليوم خالل العام 2017، وهو ما يشير 
إلى انخفاض بنســـبة 2.4 % عن متوســـط 
العـــام 2016 البالـــغ 202.063 ألـــف برميـــل 
فـــي اليـــوم.  والمتوســـط اليومـــي إلنتـــاج 
حقـــل البحرين فـــي الربـــع األول 2017 بلغ 
42.668 ألـــف برميـــل، كمـــا وصـــل اإلنتـــاج 
البحـــري إلـــى 126.463 ألـــف برميـــل فـــي 
اليوم بانخفاض نسبته 4.8 % على أساس 

ربع ســـنوي و19.5 % على أســـاس سنوي، 
وذلـــك وفًقا إلحصاءات وأرقام المنشـــورة 

فـــي تقريـــر اقتصـــادي صـــادر عـــن مجلس 
التنمية االقتصادية.

2017 ب���ن���ه���اي���ة  ق���ي���اس���ا   %  18.4 ت����راج����ع 

حقل البحرين ينهي العام عند 51.63 دوالر

أظهر استطالع أجرته رويترز يوم اإلثنين أنه من المرجح تداول أسعار النفط الخام دون 70 دوالًرا للبرميل في 2019 مع تقوض 
الجهود التي تقودها أوبك لدعم السوق بفعل اإلنتاج الفائض، القادم معظمه من الواليات المتحدة، وتباطؤ النمو االقتصادي.

وتوقع مســـح شـــمل 32 اقتصادًيـــا ومحلال 
أن يبلغ متوســـط سعر خام القياس العالمي 
 2019 فـــي  للبرميـــل  دوالر   69.13 برنـــت 
بانخفـــاض أكثـــر مـــن خمســـة دوالرات عن 
توقع الشـــهر الماضي. وبلغ متوســـط ســـعر 
 .2018 فـــي  للبرميـــل  دوالر   71.76 برنـــت 
ســـتراتاس  مـــن  بيترســـون  أشـــلي  وقـــال 
أدفيزورز “النصف األول من 2019 ستهيمن 
عليه المخاوف المتعلقة بتخمة المعروض”.

وكانـــت منظمة البلـــدان المصـــدرة للبترول 
ومنتجـــون آخـــرون من بينهم روســـيا، فيما 
يعرف باســـم أوبـــك+، قد اتفقـــوا في وقت 
سابق من الشهر الجاري على خفض اإلنتاج 
1.2 مليون برميـــل يوميا لمحاولة تصريف 
مخزونـــات الخـــام العالمية ودعم األســـعار. 
لكـــن التخفيضـــات لم تدخـــل حيـــز التنفيذ 
قبل ينايـــر الجاري، بينما تراجعت األســـعار 

أكثر من 15 % منذ اإلعالن.

وتوقع مســـح رويترز أن يبلغ متوسط سعر 
دوالر   61.05 الخفيـــف  األميركـــي  الخـــام 
للبرميـــل فـــي 2019 مقارنة بــــ 67.45 دوالر 
فـــي االســـتطالع الســـابق. وبلـــغ المتوســـط 

64.98 دوالر في 2018.
ويعتقـــد المحللـــون أن إنهاء االســـتثناءات 
األميركيـــة فـــي العقوبـــات المفروضـــة على 
صـــادرات النفـــط اإليرانية ســـيضع ضغوطا 

إضافية على أسعار الخام.

شـــهد العام 2018 تدشـــين خط أنابيـــب النفط 
الجديد الذي يعتبر ثمرة التعاون المســـتمر بين 
شـــركة نفط البحرين “بابكو” وشـــركة “أرامكو” 
الســـعودية بسعة تقدر بـ 358 ألف برميل يوميا 
إلـــى  الســـعودية  مـــن  كيلومتـــرا   112 وطـــول 

البحرين في مصفاة شركة بابكو.

ويأتي مشروع خط األنابيب إيذاًنا لمشروع  «
توسعة مصفاة بابكو وهو األكبر في تاريخها، 
والذي من المتوقع أن يتم االنتهاء منه خالل 
األربع سنوات القادمة، وستصل قيمة النفط 

المستورد من المملكة سنوًيا إلى أكثر من 
10 مليارات دوالر من النفط المكرر.

تدشين خط األنابيب البحريني السعودياستطالع: النفط دون 70 دوالًرا في 2019

        إنفوجرافيك: 
محمد خليل

سعر البرميل بالدوالر نهاية 2018 قياًسا بنهاية 2017

برنت 

20182017

54.6366.3

خام غرب تكساس

20182017

46.3760

دبـي

20182017

57.2863.7

نفط البحرين

20182017

51.6363.3

لندن - رويترز

2.5
دوالر

االكتشاف النفطي الجديد... 80 مليار برميل
ب��������دء ع����م����ل����ي����ات ح����ف����ر اآلب������������ار ال���ت���ج���ري���ب���ي���ة

اعتب���ر اإلع���الن عن االكتش���اف النفطي الجدي���د أهم ما حدث ف���ي قطاع النفط 
البحريني العام الماضي. حيث كش���ف عن أن الحقل الجديد في خليج البحرين، 

يحتوي على 80 مليار برميل وما ال يقل عن 20 تريليون قدم مكعب من الغاز.

يقـــع  الـــذي  الحقـــل  ومعلـــوم أن 
حـــدود  مـــن  الغربيـــة  بالمنطقـــة 
المملكة، بمســـاحة تقـــدر بـ 2000 
النفـــط  مـــن  ُمربـــع،  كيلومتـــر 
النفـــط  وزيـــر  وأكـــد  الصخـــري. 
آل  خليفـــة  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
أنـــه يمكـــن  فـــي حينهـــا  خليفـــة 
استخراج ما بين %5 إلى 15 % 

من هذه الكمية.
مليـــارات   4 تســـاوي   %  5 والــــ 
برميـــل، و15 % تعادل 12 مليار 
برميل. وأشـــار الوزير وقتها إلى 

توقيـــع مذكرة تفاهم مع شـــركة 
هيليبرترون األميركية للتحضير 
لعمليـــات حفـــر آبـــار إنتاجية في 
الحقـــل الجديـــد. وأكـــد أيضا أنه 
تم استقدام عروض من شركات 
عالميـــة ترغـــب باالســـتثمار مـــن 
بينهـــا أميركية. وبـــدأت عمليات 
الحفر العام الماضي بواقع بئرين 
ليتم بعدها تقييم الوضع. يشـــار 
إلـــى أن االكتشـــاف النفطـــي يعد 
وجـــاء  االكتشـــافات  أكبـــر  مـــن 
الممارســـات  أفضـــل  باســـتخدام 

لتقنيـــة الحفر األفقي والتكســـير 
المراحـــل  الهيدروليكـــي متعـــدد 

في المناطق البحرية.
لديهـــم  األمريكيـــان  أن  يذكـــر 
تكنولوجيا متطورة الســـتخراج 
النفط من الصخـــر الزيتي بكلفة 
تصـــل إلى نحـــو 40 دوالرا، وهو 
رقم اعتبره كثيرون مناســـبا في 
ظل تذبذب أســـعار برميل النفط 

بين الـ 60 و70 دوالرا.
وكان الوزيـــر أكد وقـــت اإلعالن 
عن االكتشـــاف أن نوعية الحقل 
فـــي البحرين أفضل وأســـهل من 
تلـــك الموجودة فـــي أمريكا، في 
إشـــارة إلى أن كفلة االســـتخراج 

ستكون أقل من 40 دوالرا.

تراجعت أســـعار النفط العالمية بنهاية العام 
الماضي 2018 قياًسا بالفترة ذاتها من العام 
الـــذي ســـبقه 2017. ولدى مقارنة متوســـط 
سعر خام برنت بنهاية العام 2018، نجد أنه 
بلـــغ 54.63 دوالر، بانخفـــاض 11.67 دوالر، 
أي مـــا نســـبته %17.6 قياًســـا بســـعره فـــي 

نهاية العام 2017 عند 66.3 دوالر.
كما تراجع متوســـط ســـعر الخـــام األميركي 
القياســـي المعـــروف بخـــام غـــرب تكســـاس 
)WTI( بمقدار 13.63 دوالر، ما نسبته 22.7 
%، مـــن 60 دوالرا بنهاية العام 2017، لتبلغ 

46.37 دوالرا في نهاية 2018.
وعلـــى ذات المنـــوال، ســـار ســـعر متوســـط 
ســـعر برميل دبي بنهاية العـــام 2018، الذي 
بلـــغ 57.28 دوالرا، متراجعا 6.42 دوالر، ما 
نســـبته 10.1 %، قياًسا بسعره بنهاية العام 

2017 عند 63.7 دوالر.
وكان ســـعر برميـــل النفـــط الكويتي بلغ في 
األسبوع الماضي 52.99 دوالرا وفًقا للسعر 
المعلـــن مـــن مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة، 
قياســـا بســـعرها في مطلع العام 2018 عند 

63.78 دوالر.

54.6 دوالر متوسط “برنت” في 2018

االكتشاف النفطي

إعداد أمل الحامد



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

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

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

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

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

أخصائیة بحرینیة مؤهلة يف العالج الطبیعي لخدمتکم

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان
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تفجير انتحاري 
في جنوب ليبيا

أصيب شخص في تفجير انتحاري أمام 
مركز شرطة جنوبي ليبيا، أمس الثالثاء، 

حسبما كشف مراسل “سكاي نيوز عربية”. 
ونفذ االنتحاري الهجوم أمام مركز شرطة 
غدوة، التي تقع على بعد 60 كيلومترا إلى 
الجنوب من مدينة سبها. وكشفت مصادر 
صحفية ليبية أن منفذ الهجوم ينتمي إلى 
تنظيم “داعش”، الذي تلقى ضربة موجعة 
من الجيش الوطني الليبي، يوم اإلثنين. 

وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني 
الليبي العميد أحمد المسماري، تحرير 22 

مختطفا لدى التنظيم اإلرهابي من مناطق 
الفقهاء وتازربو بالدوائر الزراعية في منطقة 

غدوة، من قبل وحدات الجيش، والقضاء 
على عدد من مسلحي “داعش”.

استشرف زيادة قوة المحور العربي في مقابل اإليراني والتركي

قرقاش: مقاطعة قطر مستمرة في 2019

أكد وزير الدولة اإلماراتي للش���ؤون الخارجية أنور قرقاش، أن مقاطعة قطر مس���تمرة في العام 2019؛ كونها ترتبط بتغييرات واجبة في توجهات 
الدوحة المخربة، بينما توقع انفراجات في األزمة اليمنية وزيادة قوة المحور العربي في مقابل المحاور اإليرانية والتركية، واستمرار اإلمارات في 

دورها الداعم لالستقرار بالمنطقة.

وف���ي تغريدات عل���ى موقع “تويتر” 
ف���ي اليوم األول م���ن العام الجديد، 
أن  تقدي���ري  “ف���ي  قرق���اش  ق���ال 
مقاطع���ة قطر مس���تمرة في 2019؛ 
واجب���ة  بتغيي���رات  مرتبط���ة  ألنه���ا 
المخرب���ة.  الدوح���ة  توجه���ات  ف���ي 
وسيس���تمر الفش���ل القطري في فك 
اإلج���راءات المتخ���ذة ضده���ا برغم 
الكلف���ة الباهظ���ة. الموق���ف القطري 
يحركه األمير الس���ابق وعبره يدافع 
عن إرث أوقع الدوحة في مأزقها”.

واإلم���ارات  الس���عودية  واتخ���ذت 
ومص���ر والبحري���ن في يوني���و العام 
2017، ق���رارا بمقاطعة قطر بس���بب 
للجماع���ات  الداعم���ة  أنش���طتها 
توثيقه���ا  ج���رى  الت���ي  اإلرهابي���ة 
بتغيي���ر  الدوح���ة  مطالب���ة  باألدل���ة، 

سلوكها وسياساتها جذريا.

انفراجة في اليمن

وفيم���ا يتعل���ق بالش���أن اليمني، قال 
قرق���اش إن التحالف العربي باليمن 
ف���ي موقع أفضل، وسيش���هد 2019 
انفراج���ات ف���ي األزم���ة وتضعض���ع 
سياس���ي لموقف الحوثي، الفتا إلى 
أن “الطريق مازال وعرا، والمس���ائل 
اليمني���ة البد من أن يمه���د لها حوار 
يمن���ي داخل���ي جدي، لكن���ه وبفضل 
الري���اض  التحال���ف بقي���ادة  تدخ���ل 

أصبحنا أكثر تفاؤال”.
العرب���ي  التحال���ف  تحقي���ق  وأدى 
إنج���ازات ميداني���ة ف���ي اليم���ن إلى 
دع���م وتقوي���ة الموق���ف التفاوضي 
وإجب���ار  الش���رعية،  للحكوم���ة 
اإلرهابي���ة  الحوث���ي  ميليش���يات 
المدعومة م���ن إيران على الجلوس 
إلى طاولة المفاوضات في الس���ويد 
في الس���ادس من ديسمبر الماضي، 
وه���و ما اعتبر اختراقا كبيرا لألزمة 

بعد سنوات من المماطلة.
وأمام الضغط العسكري الكبير الذي 
مارس���ته قوات المقاوم���ة مدعومة 
م���ن التحال���ف العربي عل���ى األرض، 
الحوث���ي  ميليش���يات  اضط���رت 
للتوقيع على اتفاق ستوكهولم الذي 
نص للم���رة األول���ى على انس���حابها 
م���ن الحديدة ومينائه���ا، إضافة إلى 

موانئ أخرى.
ورغم التوقيع على االتفاق، ال تزال 
ميليش���يات الحوث���ي مس���تمرة في 
خرق وقف إطالق النار في المدينة، 
فيم���ا لم تنف���ذ التزامها باالنس���حاب 

من الموانئ حتى اآلن.
وكان قرق���اش ق���د ق���ال ف���ي وقت 
سابق إن “من محاسن اتفاق السويد 
بشأن اليمن أنه يعّري الحوثي تماما 
ويفض���ح  الدول���ي  المجتم���ع  أم���ام 
المس���تمرة  فخروق���ه  ممارس���اته، 
لالتفاق حول الحديدة ومس���رحية 

مكش���وفة  المين���اء  م���ن  انس���حابه 
وتضعف موقعه وموقفه”.

مواجهة محاور إيران وتركيا

وم���ن جهة أخرى، أك���د وزير الدولة 
اإلماراتي للشؤون الخارجية زيادة 
ف���ي ق���وة المح���ور العرب���ي المرتكز 
على الرياض والقاهرة في مواجهة 
اإليراني���ة  اإلقليمي���ة  المح���اور 

والتركية.
وقال قرقاش “في الس���ياق األشمل 
نج���د أن المح���ور العرب���ي المرتك���ز 
س���يزداد  والقاه���رة  الري���اض  عل���ى 

زخما وقوة تجاه المحاور اإلقليمية 
اإليراني���ة والتركي���ة ف���ي المنطق���ة. 
لعلنا ما زلنا في المساحات الرمادية 
ولك���ن الحضور العرب���ي أصبح أكثر 
أهمي���ة ودوره أكب���ر حضورا بعكس 

السنوات الماضية”.
واصطفت ال���دول العربية لمواجهة 
األنش���طة اإليراني���ة التخريبي���ة في 
دع���م  عل���ى  ترك���ز  الت���ي  المنطق���ة 
الطائفي���ة  اإلرهابي���ة  الميليش���يات 
في العراق واليمن وس���وريا ولبنان، 
إضاف���ة إلى دع���م وتأس���يس خاليا 

إرهابية في البحرين.

وكان الموقف العربي الداعم لالنسحاب األميركي من االتفاق النووي  «
ذا تأثير كبير في دعم الجهود الدولية لمواجهة سلوك النظام اإليراني، 
الذي استغل مكاسب االتفاق في دعم الميليشيات المسلحة بالمنطقة. 

وعلى الجانب اآلخر، ال تزال أنقرة التي ثبت دعمها لتنظيم “داعش” 
في سوريا والجماعات اإلرهابية في ليبيا، بحسب تقارير أجهزة 

المخابرات الغربية، تواصل انخراطها مع كل من الدوحة وطهران في 
دعم الجماعات المتطرفة.

أبوظبي  وكاالت

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

قرقاش أشار إلى أن حل أزمة قطر مرتبطة بتغيير توجهها

القدس المحتلة  اف بالقاهرة  وكاالتواشنطن  اف ب

ف���ي اليوم األخير له في البنتاغون، دع���ا وزير الدفاع األميركي جيمس ماتيس 
الجنود إلى “الصمود”، بعدما قدم اس���تقالته إلى الرئيس دونالد ترامب بس���بب 

خالف معه على ملفات عدة.

وفي مذكرة داخلي���ة إلى العاملين في 
الوزارة والجنود، كتب الجنرال السابق 
في قوات المارينز أن البنتاغون “أثبت 
عل���ى الدوام أن���ه يعرف كي���ف يتجاوز 
نقل���ت  م���ا  وف���ق  المواق���ف”،  أصع���ب 
“فران���س ب���رس”. وتابع ماتي���س “إبقوا 
عل���ى إيمانك���م ببالدكم واصم���دوا إلى 
جان���ب حلفائنا لنبق���ى موحدين بوجه 
أعدائن���ا”. وكان ماتي���س اس���تقال ف���ي 
العشرين من ديسمبر غداة قرار ترامب 
بس���حب مجمل الق���وات األميركية من 

سوريا.
كت���اب  ف���ي  ماتي���س  وش���دد 
أن  ض���رورة  عل���ى  اس���تقالته 

تتعامل الواليات المتحدة 
“باحترام مع حلفائها”.

وأع���رب ماتيس عن ثقته ب���أن القوات 
األميركي���ة “لن تحيد ع���ن المهمة التي 
أقس���مت اليمين إلنجازها، كم���ا أنها لن 
تحي���د ع���ن الدف���اع ع���ن الدس���تور مع 

الحفاظ على نمط عيشنا”.

وكان الوزير المستقيل يعتبر  «
الصوت المعتدل داخل اإلدارة 

األميركية، كما كان من المفترض 
بعد استقالته أن يبقى في منصبه 
حتى نهاية فبراير لضمان حصول 

انتقال سلس في البنتاغون، إال 
أن ترامب قدم موعد مغادرته 

شهرين. ومن المقرر أن يتسلم 
مساعده باتريك شاناهان وزارة 

الدافع لفترة انتقالية ابتداء 
من مطلع السنة الجديدة.

اقترح الكاتب الصحافي المصري رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم الحكومية 
ف���ي مص���ر ياس���ر رزق إدخ���ال تعدي���الت بنس���بة 15 % على نصوص الدس���تور 

المصري ضمنها مقترحات لزيادة فترة والية الرئيس.

وم���ن ضم���ن المقترحات الت���ي عرضها 
رزق ف���ي مق���ال كتب���ه ف���ي الصحيفة، 
زيادة مدة الرئاس���ة إلى س���ت سنوات 
الت���ي  4 بس���بب المخ���اوف  ب���دال م���ن 
تطال الحكم بع���د انتهاء مدة الرئيس 
الثاني���ة الع���ام 2022، وإنش���اء مجلس 
برئاس���ة الرئي���س الحال���ي عبدالفت���اح 
وأه���داف  الدول���ة  لحماي���ة  السيس���ي 
الث���ورة، واتخ���اذ التدابي���ر الضروري���ة 

عند مواجهة الدولة للمخاطر.
وق���ال رزق ف���ي مقال���ه “ع���ام اإلصالح 

السياسي الذي تأخر” بشأن دستور 
الب���الد، “إذا س���ارت األم���ور ف���ي 
اتج���اه االكتفاء بزيادة س���نوات 

كن���ص   - الرئاس���ية  الم���دة 
س���نوات،   6 إل���ى   - انتقال���ي 

وعدم توس���عة مدد الوالية عن مدتين، 
أو حت���ى إذا رئي - وهو ما أس���تبعده - 
اإلبقاء على الن���ص الحالي، فإنني أرى 
أن المصلحة العليا للبالد، التي أحسبها 
مهددة اعتبارا من شتاء 2021 - 2022، 
تقتض���ي إضاف���ة م���ادة إلى الدس���تور، 
تنص على إنشاء مجلس انتقالي مدته 
خمس س���نوات، تب���دأ مع انته���اء فترة 
رئاس���ة السيس���ي، ه���و مجل���س حماية 

الدولة وأهداف الثورة”.

وأكمل “يتولى المجلس كمهمة  «
رئيسية له اتخاذ التدابير 

الضرورية، عند تعرض الدولة 
لمخاطر تستهدف تقويضها أو 

الخروج على مبادئ ثورة 
30 يونيو”.

أكد رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يس���تقيل في حال وجه 
الي���ه اته���ام ف���ي قضايا فس���اد، علما أن إس���رائيل ستش���هد انتخابات تش���ريعية 

مبكرة في أبريل 2019.

وردا على س���ؤال لصحافي اسرائيلي 
خ���الل مؤتم���ر صحاف���ي تكل���م خالله 
بالعبري���ة ف���ي ري���و دي جاني���رو ف���ي 
إطار زيارة رسمية يقوم بها للبرازيل، 
قال نتاياهو إنه لن يستقيل “في حال 
اس���تدعاني المدع���ي العام لالس���تماع 
إل���ي قب���ل االنتخاب���ات”، وه���ي آلي���ة 

إلزامية تسبق توجيه االتهام.
والمعروف أن ال ش���يء يجبر نتنياهو 
على االس���تقالة في ح���ال وجه اتهام 
اليه، ولن يكون مجبرا على االستقالة 

إال ف���ي ح���ال إدانت���ه ونف���اد كل 
أنواع االستئناف.

وكان ش���اي نيتزان، المس���اعد 
أفيش���ان  الع���ام  للنائ���ب  األول 

ماندلبي���ت، أعل���ن ف���ي منتصف 

ديس���مبر أنه نقل إلى مديره توصياته 
فس���اد  تحقيق���ات  ثالث���ة  بش���أن 
أن  دون  م���ن  نتنياه���و،  تس���تهدف 

يكشف مضمونها.
كم���ا أوصت الش���رطة مطلع ديس���مبر 
بتوجي���ه اتهام إل���ى نتنياهو وزوجته 
ساره بشأن إحدى قضايا الفساد التي 

تحوم الشبهات حول تورطه بها.

وتفيد وسائل اإلعالم اإلسرائيلية  «
بوجود ما يكفي من األدلة لتوجيه 

اتهام إلى نتنياهو لتورطه بالفساد. 
وأضاف نتنياهو “أنا ال أنوي 

االستقالة. أوال ألنهم لن 
يجدوا شيئا، وثانيا ألن 

القانون ال يجبرني على القيام 
بذلك”.

نتنياهو: لن أستقيل في حال اُتهمت بالفساداقتراح بزيادة فترة والية السيسيماتيس مودعا الجنود: اصمدوا
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القدس المحتلة ـ اف ب

وق���ع اعت���داء بس���كين ليل���ة رأس الس���نة ف���ي محط���ة س���كك الحدي���د بفيكتوري���ا ف���ي 
مانشستر، شمال غرب بريطانيا، أدى إلى جرح 3 أشخاص، رجل وامرأة وشرطي. 

وأك���دت الش���رطة البريطاني���ة صباح 
م���ع  تتعام���ل  أنه���ا  الثالث���اء  أم���س 
إرهاب���ي  عم���ل  أن���ه  عل���ى  الهج���وم 
وتفت���ش مكانا ف���ي منطقة تش���يتام 
هي���ل بالمدينة. وأصيب���ت المرأة في 
الوج���ه والبطن، فيم���ا أصيب الرجل 
المصاَبي���ن،  نق���ل  وت���م  بطن���ه.  ف���ي 

وهم���ا ف���ي الخمس���ينات م���ن العم���ر، 
إل���ى المستش���فى. وقال���ت الُس���لطات 
إن جروحهم���ا بالغة لكنهما ليس���ا في 
خط���ر. أما الجريح الثالث فهو عنصر 
في الشرطة البريطانية وُأصيب في 
كتف���ه. ول���م تكش���ف الش���رطة هوية 

المعتدي الذي تم اعتقاله.

ف���كك زعي���م ح���زب العم���ل اإلس���رائيلي أكبر كتل���ة معارضة ف���ي البالد، مم���ا أحدث 
اضطرابات سياسية قبل االنتخابات المقررة في شهر أبريل المقبل.

الثالث���اء،  أم���س  غب���اي،  آف���ي  وأعل���ن 
س���يدير  اإلس���رائيلي  العم���ل  ح���زب  أن 
ش���ؤونه بشكل مس���تقل بعيدا عن حركة 
“هتنوعاه” التي تقودها وزيرة الخارجية 
الس���ابقة تس���يبي ليفني. وش���كل االثنان 
كتلة “المعسكر الصهيوني” التي حصلت 
على 24 مقعدا في االنتخابات الس���ابقة، 

لتحت���ل المركز الثان���ي بعد حزب الليكود 
برئاس���ة بنيامين نتنياه���و. ويقود الكتلة 
حزب العمل الذي أسس إسرائيل وقادها 
في أول 30 عاما، ويأتي هذا التطور بعد 
أن غادر وزيران ح���زب “البيت اليهودي” 
األس���بوع الماضي لتشكيل حزب يميني 

جديد يتحدى نتنياهو.

الشرطة: هجوم مانشستر “عمل إرهابي”

تفكيك أكبر كتلة معارضة في إسرائيل

عواصم  وكاالت الخرطوم  وكاالت

كش���فت اللجنة العليا لإلغاثة، أمس الثالثاء، عن أن ميليش���يات الحوثي المدعومة من إيران احتجزت أكثر من 88 سفينة إغاثية 
وتجارية ونفطية، ومنعتها من الدخول إلى ميناءي الحديدة والصليف بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وأوضح���ت اللجن���ة أن الميليش���يات احتجزت 
هذا الكم من الس���فن ومنعتها من الدخول إلى 
مين���اء الحدي���دة والصلي���ف، منه���ا 34 س���فينة 
تلفت حمولتها بعد أن احتجزتها الميليش���يات 

ألكثر من 6 أشهر.
واستهدفت الميليشيات، بحسب اللجنة العليا 
لإلغاث���ة، 7 س���فن إغاثي���ة وتجاري���ة ونفطي���ة 
بالقصف المباش���ر ف���ي البحر األحم���ر، توزعت 
تل���ك الس���فن على كٍل من الس���عودية 4 س���فن، 

واإلمارات 2، وتركيا سفينة واحدة.
كما احتجزت ونهبت 697 ش���احنة إغاثية في 
كٍل م���ن الحدي���دة وصنع���اء وإب وتعز وحجة 
وذم���ار، وكان آخره���ا احتجاز ش���احنة تزن 32 
طن���ا ف���ي مين���اء الحدي���دة كانت متجه���ة إلى 

صنعاء.
يذك���ر أن بعض تلك الش���احنات المنهوبة كانت 

تحم���ل أدوية خاصة بوب���اء الكوليرا ولقاحات 
األطفال.

الوطن���ي  الجي���ش  ق���وات  تمكن���ت  ميداني���ا، 
اليمن���ي، من تحرير مواقع جديدة في مديرية 
باِقم ش���مالي محافظ���ة صعدة، كم���ا تمكن من 

ص���د هج���وم حوث���ي ف���ي محافظ���ة الج���وف، 
بحسب ما ذكرت مصادر عسكرية، أمس.

وف���ي س���ياق متص���ل، أحبطت ق���وات الجيش 
اليمن���ي هجوم���ا لمليش���يات الحوث���ي الموالية 

إليران على مواقع لها في محافظة الجوف.

وقع 22 حزًبا سودانًيا، غالبيتها مشاركة في الحكومة، على مذكرة رفعتها، امس الثالثاء، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة 
بحل الحكومة والبرلمان السوداني. كما طالبت األحزاب بتشكيل مجلس انتقالي يتولى قيادة البالد، إضافة إلى تشكيل حكومة 

انتقالية تجمع بين الكفاءات والتمثيل السياسي.

ح���زب  أن  العربي���ة  مراس���ل  أف���اد  ذل���ك،  إل���ى 
م���ن  ممثلي���ه  أعل���ن س���حب جمي���ع  اإلص���الح 

الحكومة.
ق���د أص���در ف���ي وق���ت س���ابق،  البش���ير  وكان 
لجن���ة  بتش���كيل  جمهورًي���ا  ق���راًرا  الثالث���اء، 
للتحقي���ق ف���ي العنف ال���ذي راف���ق التظاهرات 

المناهضة للحكومة التي هزت البالد.
وُقت���ل 19 ش���خصا على األق���ل، وأصيب مئات 
خ���الل  الرس���مية،  الحصيل���ة  وف���ق  بج���روح، 
االحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن بينها 
الخرطوم بتاريخ 19 ديس���مبر في أعقاب قرار 

حكومي برفع أسعار الخبز والوقود.
متس���ارع  بش���كل  االحتجاج���ات  وتحول���ت 
إل���ى مس���يرات تنتق���د سياس���ة الحكوم���ة ف���ي 

الخرطوم وغيرها من المناطق السودانية.

وخالل األيام األولى من الحركة االحتجاجية، 
أح���رق المتظاهرون مباني عدة ومكاتب تابعة 
لح���زب المؤتم���ر الوطن���ي الحاك���م. وتمكن���ت 

قوات مكافحة الشغب من تفريق المسيرات.

يذك���ر أن الس���ودان يواج���ه أزم���ة ف���ي النق���د 
التضخ���م،  ارتف���اع مع���دالت  األجنب���ي وس���ط 
رغم رفع واش���نطن من���ذ أكتوبر 2017 الحصار 

االقتصادي المفروض عليه.

مقاتلون تابعون لقوات الشرعية اليمنية

الرئيس السوداني عمر البشير

ص��د هج��وم ف��ي الج��وف... وتحري��ر مواق��ع ف��ي باق��م تش��كيل لجن��ة حكومي��ة للتحقي��ق بعن��ف االحتجاجات

اليمن... 88 سفينة إغاثة منعها الحوثيون السودان... 22 حزبا يطالب بحكومة انتقالية



كابول ـ رويترز

ش���نت حركة “طالبان” هجومين مفاجئين في والية س���ربل ش���مالي أفغانس���تان، 
مما أسفر عن مقتل 15 شرطيا، وفقا لمسؤول.

ففي الهج���وم األول، الذي كان على 
مشارف مدينة س���اريبول - عاصمة 
الوالي���ة، أطلق���ت الق���وات األفغانية 
قذائ���ف مدفعية ثقيل���ة في محاولة 
والذ  الحرك���ة،  لعناص���ر  للتص���دي 
الس���كان المحليون بالفرار بحثا عن 

األمان.
وق���ال محمد ن���ور رحمان���ي، رئيس 
 15 “إل���ى جان���ب  الوالي���ة،  مجل���س 
ش���رطيا قتلوا، هناك 21 أصيبوا في 
الهجومي���ن اللذين وقعا في س���اعة 

متأخرة من مساء االثنين.”

وأضاف أن معارك مس���لحة شرس���ة 
اس���تمرت س���اعات عدة في منطقة 
س���يد وخ���ارج س���اريبول، عاصم���ة 

الوالية.
يوس���ف  ق���اري  أعل���ن  جانب���ه،  م���ن 
أحم���دي، المتحدث باس���م “طالبان”، 

مسؤولية الحركة عن الهجومين.

وتنفذ طالبان هجمات شبه يومية  «
ضد القوات األفغانية رغم تكثيف 

الجهود التي تبذلها الواليات 
المتحدة إلنهاء الحرب - التي 
استمرت 17 عاما - عن طريق 

المفاوضات.

بيونغ يانغ ـ اف ب

أعل���ن الزعي���م الكوري الش���مالي كي���م جون���غ أون الثالثاء في خطاب لمناس���بة 
حل���ول الع���ام الجدي���د أن كوريا الش���مالية ق���د تغير نهجه���ا إذا أبق���ت الواليات 

المتحدة العقوبات التي فرضتها على خلفية ملف بيونغيانغ النووي.

ويأت���ي هذا التحذير بعد 12 ش���هًرا 
من التقارب الدبلوماسي بين بيونغ 

يانغ وواشنطن.
وق���ال كي���م ف���ي خطابه ال���ذي بثه 
التلفزيون الكوري الش���مالي “إذا لم 
تلت���زم الوالي���ات المتح���دة وعده���ا 
ال���ذي قطعت���ه أم���ام العال���م، فقد ال 
يكون أمامنا خيار س���وى النظر في 
طريق���ة جدي���دة لحماي���ة س���يادتنا 

ومصالحنا”.
كم���ا أبدى الزعيم الكوري الش���مالي 
اس���تعداده للقاء الرئيس األميركي 

دونالد ترامب في أي وقت.
وأكد كي���م في خطابه “أنا مس���تعد 
الرئي���س  م���ع  مج���دًدا  للجل���وس 
ف���ي  وق���ت  أي  ف���ي  األميرك���ي 
المس���تقبل وس���أبذل جه���وًدا ب���كل 
الُط���رق لتحقيق نتيج���ة يرحب بها 

المجتمع الدولي”.

 لكن كيم قال إنه يتعين أال تجري  «
الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية 
تدريبات عسكرية مشتركة، واصًفا 

هذه التدريبات بأنها “مصدر 
للتوتر”.

برلين ـ دب أ

أصي���ب 4 أش���خاص عندما ص���دم رجل بس���يارته مجموعة كانت تحتف���ل بالعام 
الجديد قرب مدينة إيسن، في هجوم قالت الشرطة األلمانية أمس الثالثاء إنه 

يستهدف الالجئين.

وقال مكتب نيابة أيس���ين وش���رطة 
تعتق���د  “الس���لطات  إن  مونس���تير، 
أن ه���ذا هج���وم متعمد س���ببه عداء 

السائق لألجانب”.
وأضافوا أنهم يعتقدون أن المشتبه 
ب���ه )50 عام���ا( يعان���ي م���ن مش���اكل 
عقلي���ة، فيم���ا ذك���ر مس���ؤولون أن���ه 
“أطل���ق عب���ارات معادي���ة لألجان���ب” 

عندما اعتقلته الشرطة.
ووق���ع الح���ادث بعد منتص���ف الليل 
بقلي���ل ف���ي بلدة بوت���روب، على بعد 
نح���و 12 كلم ش���مالي مدينة إيس���ن، 

إلى الغرب من ألمانيا. وصدم السائق 
مجموعة كانت تطلق مفرقعات في 
الش���ارع، كم���ا يفع���ل الكثي���رون في 

ألمانيا احتفاال بالعام الجديد.
وأصيب 4 أش���خاص، إصابة بعضهم 
خطيرة، بحس���ب الش���رطة األلمانية 
أص���ول  م���ن  أنه���م  أضاف���ت  الت���ي 

أفغانية وسورية.

وبعد ذلك بقليل حاول السائق  «
شن هجوم آخر في بلدة قريبة 

من إيسن، إال أنه لم يتمكن من 
إصابة أحد.

“طالبان” تقتل 15 شرطيا 
أفغانيا

كيم يحّذر واشنطن من 
تغيير نهج بالده

ألمانيا... إصابة 4 دهًسا 
في هجوم

سخرية من ترامب بعد معايدته “الغريبة” بالعام الجديد

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

بعث الرئيس األميركي دونالد ترامب رسالة تهنئة بالعام الجديد إلى متابعيه، لكن 
يبدو أنها لم تدخل البهجة على قلوبهم، بل على العكس أثارت سخريتهم.

وتقول صحيفة “إندبندنت” البريطانية إنه بدال من أن يعايد ترامب متابعيه بشكل 
طبيعي، بدا وكأنه يضفي نوعا من اإلطراء على نفسه، ويعادي اآلخرين أو يتحدث 

بسلبية تجاههم.
وفي مقطع قصير نش���ره على حس���ابه على تويتر، قال الرئيس األميركي “بينما أنا 
أمارس عملي في البيت األبيض، أنتم تحتفلون بليلة رأس السنة. لكنني ال ألومكم. 

استمتعوا. سنحظى بسنة عظيمة. أتمنى لكم عاما سعيدا”.
وس���رعان م���ا أق���دم متابع���و ترامب على االس���تهزاء ب���� “رس���الته الغريبة”، بحس���ب 

اإلندبندنت.
وفي الوقت الذي تعاطف فيه البعض مع الرئيس بش���أن مكوثه في البيت األبيض 
للعم���ل ليل���ة رأس الس���نة، تمن���ى آخ���رون أن يك���ون 2019 ع���ام “الس���جن أو اإلقالة” 

للرئيس.
وبينما س���ارع البعض لإلش���ارة إلى أن ترامب هو بالتأكيد ليس الوحيد الذي يعمل 
في ليلة رأس السنة، حاول البعض اآلخر عرض بعض النصائح بشأن كيفية الحكم.

برلينبيونغ يانغكابول

تعهدت الواليات المتحدة وإس���رائيل بمواصلة التعاون بش���أن مواجهة “العدوان اإليراني” في الش���رق األوس���ط، رغم خطط 
الرئيس األميركي دونالد ترامب سحب القوات األميركية من سوريا.

اإلس���رائيلي  ال���وزراء  رئي���س  وق���ال 
بنيامي���ن نتنياهو، قب���ل اجتماع مع وزير 
الخارجي���ة األميرك���ي ماي���ك بومبيو في 
العاصم���ة البرازيلي���ة، أم���س الثالثاء، إنه 
يعتزم بح���ث كيفية “تعزي���ز التعاون في 
ف���ي  مجال���ي االس���تخبارات والعملي���ات 
س���وريا ومناطق أخرى للتصدي للعدوان 

اإليراني في الشرق األوسط”.
وف���ي أول تعليق له بش���أن ق���رار ترامب، 
ق���ال بومبي���و إن االنس���حاب من س���وريا 
“لن يغير ش���يئا” بالنسبة للدعم والحماية 

األميركيين إلسرائيل.
وق���ال بومبي���و إن “ق���رار الرئي���س بش���أن 
س���وريا ال يغي���ر ش���يئا تعم���ل علي���ه هذه 

اإلدارة مع إسرائيل”.

وأضاف أن “الحملة ضد داعش مستمرة، 
اإليران���ي  الع���دوان  لمواجه���ة  وجهودن���ا 
الش���رق  باس���تقرار  والتزامن���ا  مس���تمرة، 
األوسط وحماية إسرائيل مستمر بنفس 

الطريقة التي كان عليها قبل القرار”.
وتش���ير حقيقة إلى أن هذه هي المس���ألة 
الرئيس���ة ف���ي المحادث���ات بي���ن بومبي���و 

ونتنياهو.
من ناحيته قال نتنياهو “هناك الكثير من 

القضايا التي علينا مناقشتها. 
س���نناقش التعاون المكثف بين إسرائيل 
الت���ي  واألس���ئلة  المتح���دة،  والوالي���ات 
بش���أن  األميرك���ي  الق���رار  عل���ى  ترتب���ت 

سوريا”.
والتق���ى بومبي���و ونتنياهو ف���ي برازيليا، 

على هام���ش تنصيب الرئي���س البرازيلي 
الجديد حاير بولسونارو.

وأص���در ترام���ب ق���رارا الش���هر الماض���ي 
بس���حب قوات���ه م���ن س���وريا ف���ي فت���رة 
تتراوح بين 60 و100 يوم، قبل أن يعدل 
ق���راره بإعط���اء مزيد من الوق���ت لعملية 
االنس���حاب، حت���ى ال يخل���ق االنس���حاب 

فراغا تستفيد منه إيران وحلفاؤها.
صع���دت  غ���ارة،   200 م���ن  أكث���ر  وعب���ر 
إس���رائيل م���ن ضغطه���ا العس���كري عل���ى 
ف���ي  قواعده���ا  اس���تهداف  عب���ر  إي���ران 
س���وريا، حي���ث تق���وم طه���ران بتخزي���ن 
صواري���خ وأس���لحة لتزوي���د ميليش���يات 

حزب هللا بها.

برازيليا ـ أ ف ب

واشنطن وإسرائيل تتعهدان بمواجهة “العدوان اإليراني”
بومبي��و: االنس��حاب م��ن س��وريا ل��ن يغي��ر ش��يئا ف��ي الدع��م األميرك��ي لت��ل أبي��ب

نيويورك ـ وكاالت

واشنطن ـ رويترز

اعت���ذرت القي���ادة اإلس���تراتيجية األميركية، التي تش���رف على الترس���انة النووية 
للبالد، عن تغريدة تقول فيها إنها مستعدة إذا دعت الضرورة إلسقاط شيء “أكبر 

بكثير” من كرة العام الجديد في نيويورك، وتعرض لقطة لطائرة تسقط قنابل.

وقال���ت التغريدة، التي نش���رت قبل س���اعات 
من إسقاط الكرة المضيئة إيذانًا بقدوم العام 
الجدي���د، إنه “إذا دع���ت الضرورة فنحن على 
استعداد إلسقاط شيء أكبر بكثير من الكرة 
التي يتم إسقاطها في ميدان تايمز سكوير”.
وعرضت اللقطة المصورة قاذفة من نوع بي 

2 وهي تس���قط قناب���ل ويعقب ذل���ك حدوث 
الرس���الة  والق���ت  األرض.  عل���ى  انفج���ارات 
الكثير من االنتقادات على وس���ائل التواصل 
االجتماعي. وجرى حذف الرس���الة في وقت 
الح���ق ليل االثني���ن من على حس���اب القيادة 

االستراتيجية األميركية على “تويتر”.

واشنطن تلوح بـ “إسقاط” قنبلة نووية.. ثم تعتذر

انس���حبت الوالي���ات المتح���دة وإس���رائيل م���ن منظمة األم���م المتحدة للتربي���ة والعلم 
والثقاف���ة )يونس���كو( رس���ميا، أم���س الثالثاء، بعد مزاع���م انحياز ضد إس���رائيل. ويعد 
االنس���حاب أم���را إجرائي���ا إل���ى ح���د كبي���ر، إال أنه يمث���ل ضرب���ة للوكالة التي ش���اركت 

الواليات المتحدة في تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية لتعزيز السالم.

وتقدم���ت إدارة الرئي���س األميركي دونالد 
أكتوب���ر  ف���ي  االنس���حاب  بطل���ب  ترام���ب 
2017، وتبعه���ا رئيس الوزراء اإلس���رائيلي 

بنيامين نتنياهو.
النتقاده���ا  لهج���وم  اليونس���كو  وتعرض���ت 
الش���رقية،  للق���دس  إس���رائيل  احت���الل 
وتس���ميتها مواقع يهودية أثرية باعتبارها 
مواقع تراث فلسطيني، ومنحها العضوية 

الكاملة لفلسطين العام 2011.
وطالب���ت الوالي���ات المتح���دة ب���� “إص���الح 
تش���تهر  الت���ي  الوكال���ة  ف���ي  جوه���ري” 
ببرنامجها للتراث العالمي لحماية المواقع 
والتقاليد الثقافية. لكن انس���حاب البلدين 
ل���ن يؤثر بش���كل كبير عل���ى المنظمة ماليا؛ 

ألنه���ا تعرض���ت لتقلي���ص مالي من���ذ 2011 
والوالي���ات  إس���رائيل  توقف���ت  عندم���ا 
المتح���دة ع���ن س���داد واجباتهم���ا المالي���ة 
عل���ى  الموافق���ة  عل���ى  التصوي���ت  بع���د 
عضوية فلس���طين. ومنذ ذلك الحين، قدر 
مس���ؤولون أن عل���ى الوالي���ات المتح���دة، 
الت���ي كان���ت تس���اهم بنح���و 22 بالمائة من 
إجمالي موازنة المنظمة، واجبات مالية لم 
تسدد قدرت بنحو 600 مليون دوالر، وهو 
م���ا كان أح���د األس���باب وراء ق���رار ترامب 
باالنس���حاب، بينم���ا يقدر م���ا يتوجب على 

إسرائيل سداده بنحو 10 ماليين دوالر.
وتولت المدي���رة العامة لليونس���كو أودري 
ترام���ب  إع���الن  عق���ب  منصبه���ا  أزوالي 

ب���الده، وأش���رفت أزوالي، ذات  انس���حاب 
المغربي���ة، عل���ى إط���الق موق���ع  األص���ول 
تثقيف���ي عن ال� “هولوكوس���ت”، وعلى أول 
أدل���ة إرش���ادية تثقيفي���ة لألم���م المتح���دة 
ح���ول مكافح���ة مع���اداة الس���امية، وهم���ا 
مبادرت���ان ربم���ا ينظ���ر إليهم���ا عل���ى أنهم���ا 
إس���رائيل  لمخ���اوف  اس���تجابة  تأتي���ان 

والواليات المتحدة.
ويقول مس���ؤولون إن العديد من األسباب 
التي أوردتها الواليات المتحدة لالنسحاب 
ل���م تعد قائمة، مش���يرين إل���ى أنه منذ ذلك 
الحي���ن ت���م تمري���ر 12 نص���ا حول الش���رق 
ال���دول  بموافق���ة  باليونس���كو،  األوس���ط 

العربية األعضاء بالمنظمة وإسرائيل.

واشنطن وتل أبيب أعلنتا االنسحاب في 2017

حساب القيادة االستراتيجية األميركية على “تويتر”

ب����ذري����ع����ة “االن�����ح�����ي�����از” ض�����د ك����ي����ان “ال������دول������ة ال���ع���ب���ري���ة”

رسميا.. أميركا وإسرائيل تغادران اليونسكو

نتنياهو وبومبيو التقيا في البرازيل
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استطاع فريق الرفاع 
لكرة السلة أن ُيطيح 

باألهلي بجدارة واستحقاق 
في مباراة تعملق فيها النجم 
يونس كويد الذي صال وجال 
في أرجاء الملعب كيفما شاء 

وصنع الفارق، وكان سبب الفوز 
القاهر.

إصرار العب سلة األهلي 
أحمد علي حسين على ضربه 

المتعمد محترف الرفاع في 
منطقة الوجه تحديدا مرتين 

متتاليتين يستوجب العقاب 
الشديد من لجنة االنضباط؛ 

كون النية كانت واضحة إللحاق 
الضرر بالالعب اآلخر.

ضاعف ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب 
والرياض���ة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة الميزانية 
السنوية للمراكز الشبابية بعدما وافق على التقرير المرفوع من وزير شؤون الشباب والرياضة 

أيمن المؤيد بزيادتهم 5 آالف دينار دعما إضافيا.

وبموجب ذلك القرار، فإن ميزانية 
المراكز الشبابية في العام الجاري 
2019 س���تقفز إل���ى 10 آالف دينار 
س���نويا بعدما كان���ت 5 آالف دينار 
في الع���ام الماض���ي 2018، ويقدر 
 175 ب����  الزي���ادة  مبل���غ  مجم���وع 
أل���ف دينار، فيما س���يصل مجموع 
ف���ي  جميعه���ا  المراك���ز  ميزاني���ة 
الع���ام الجدي���د ب���� 350 أل���ف دينار 
بعدم���ا كان���ت 175 أل���ف دينار في 
الع���ام الفائت، أي أن الزيادة بلغت 

الضعف.
الش���باب  ش���ؤون  وتش���رف وزارة 
والرياض���ة على 35 مركزا ش���بابيا 
المملك���ة،  محافظ���ات  بمختل���ف 
جدحف���ص،  ش���باب  مرك���ز  وه���م 
مركز شباب المحرق، مركز شباب 
أبوصيب���ع، مرك���ز ش���باب أبوق���وة، 
مركز ش���باب البحير، مركز ش���باب 
البس���يتين، مركز ش���باب الجسرة، 
مركز ش���باب الح���ورة والقضيبية، 
مركز شباب الجنوب، مركز شباب 
الديه، مركز ش���باب ال���زالق، مركز 
مرك���ز  الش���رقي،  الرف���اع  ش���باب 
ش���باب الس���هلة الجنوبي���ة، مرك���ز 
مرك���ز  الش���مالية،  الس���هلة  ش���باب 
ش���باب الش���اخورة، مرك���ز ش���باب 
القادس���ية، مرك���ز ش���باب النعي���م، 
مركز ش���باب الهملة، مركز ش���باب 
الوس���طى، مركز ش���باب دمستان، 
مركز ش���باب جرداب، مركز شباب 
رأس رمان، مركز ش���باب س���افرة، 
مركز ش���باب سلماباد، مركز شباب 
س���نابس، مركز شباب صدد، مركز 
ش���باب س���ند، مرك���ز ش���باب عراد، 
مرك���ز ش���باب كرانة، مركز ش���باب 
ك���رزكان،  ش���باب  مرك���ز  كرباب���اد، 
مرك���ز ش���باب مدين���ة حم���د، مركز 

ش���باب مدين���ة زايد، مركز ش���باب 
مدينة عيس���ى، مركز ش���باب رأس 

الرمان.
وج���اءت الزي���ادة بن���اء عل���ى م���ا 
م���ن  الش���بابية  المراك���ز  قدمت���ه 
أنشطة وبرامج في العام الماضي 
فاق���ت 1340 فعالية اس���تفاد منها 
150 ألف ش���باب، األمر الذي يعني 
زي���ادة ع���دد البرامج خ���ال العام 

الجاري.
وش���هدت المراكز الش���بابية خال 
الس���نوات الماضي���ة نش���اطا كبيرا 
عل���ى الصعي���د الرياض���ي والفن���ي 
والثقافي بتعدد مختلف األنشطة 
والبرام���ج التي اس���تقطبت أعداد 
كبيرة من الش���باب، وفي مقدمتها 
للمراك���ز  حم���د  ب���ن  خال���د  دوري 
الشبابية ومهرجان المسرح، وكان 

إلدارة المراكز والهيئات الش���بابية 
بقيادة ن���وار المطوع دور بارز في 

تحقيق تلك الطفرة الكبيرة.
جائ���زة  ال���وزارة  وخصص���ت 
“الريادة” للمراكز الش���بابية  لتعزيز 
ثقاف���ة التمي���ز في المراك���ز وخلق 
واالرتق���اء  فيه���ا  تنافس���ي  ج���و 
بمس���توياتها عل���ى األصع���دة كافة 
وتحقيق أفضل النتائج في عملها.

الوزير المؤيد خالل زيارته مركز شباب الشاخورة

سمو الشيخ ناصر بن حمد دورينا.. أحد البرامج الرياضية للمراكز الشبابية

2019 ف���ي  ل��ل��ض��ع��ف  أوص���ل���ه���ا  ح��م��د  ب���ن  ن���اص���ر 

ميزانية المراكز الشبابية
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كش���ف االتحاد البحريني للس���باحة عن أب���رز قراراته الرامية لتطوي���ر منظومة العمل داخل 
االتح���اد، والمتمثلة في تش���كيل لجن���ة للتواصل بين أولياء أمور الس���باحين ومجلس إدارة 
االتحاد البحريني للسباحة، وذلك بناًء على القرار الصادر من اجتماع مجلس اإلدارة الذي 
عقد مؤخرًا. وعبر رئيس االتحاد البحريني للسباحة المستشار محمد مجبل عن تفاؤله بهذه 
الخط���وة الت���ي وصفها باإليجابية، مبينًا بأن مد جس���ور التواصل والتقارب مع أولياء أمور 

السباحين من أبرز مقومات تطوير العمل.

لمواكب���ة  إدارة  “س���عينا كمجل���س  ومضيف���ًا: 
األولمبي���ة  اللجن���ة  وتطلع���ات  اس���تراتيجية 
البحريني���ة برئاس���ة س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن 
حم���د آل خليف���ة، من خال إش���راك المعنيين 
والمنتس���بين ببرامج االتحاد بش���كل تكاملي 

في رسم مامح مستقبل هذه الرياضية”.
ووفقًا للبي���ان الصادر من االتح���اد البحريني 
للس���باحة، ف���إن اللجن���ة الت���ي ت���م تش���كيلها 
تضم���ن ف���ي عضويته���ا 6 م���ن أولي���اء أم���ور 
الس���باحين، عل���ى أن يترأس���ها الدكتور س���يد 
ص���ادق مهدي علوي، إل���ى جانب عضوية كل 
م���ن محم���د عبدالق���ادر القوت���ي وصالح فرج 
وس���هيل  ه���ال  أحم���د  وعبدالنب���ي  س���لطان 
تهامي عبدالمطلب، باإلضافة للس���يدة سهام 

مجيد قاهري.

وأش���ار رئي���س االتح���اد البحرين���ي للس���باحة 
إل���ى أن اللجن���ة تعتب���ر ه���ي الممثل الرس���مي 
ألولي���اء أمور الس���باحين فيما يتعلق بإيصال 
إدارة  لمجل���س  والمقترح���ات  المعلوم���ات 
االتح���اد، متابعًا: “تقدي���م االقتراحات وأبداء 
الرغب���ات واألف���كار البن���اءة س���يتم من خال 
ه���ذه اللجن���ة لتنظي���م العملية”، مؤك���دًا على 

أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه كافة أولياء 
األمور في تطوير رياضة السباحة على كافة 
األصعدة، وأن أبواب مجلس اإلدارة ستكون 
مفتوحة لمناقش���ة مختل���ف المقترحات التي 
ستصل من ذوي السباحين عبر هذه اللجنة.

ويهدف االتحاد البحريني للس���باحة على حد 
تعبي���ر المستش���ار الدكتور محم���د مجبل من 

وراء تأس���يس ه���ذه اللجنة إل���ى إيجاد كيان 
ق���ادر على نقل الماحظات من أولياء األمور 
إل���ى مجل���س اإلدارة كتابي���ًا مما يس���اهم في 
االرتق���اء برياضة الس���باحة، عاوة عن زيادة 
الرواب���ط وتوطيده���ا بين الطرفي���ن، وتقديم 
المقترح���ات ومس���اندة مجل���س اإلدارة ف���ي 

جهوده لدعم السباحين.
وين���ص ق���رار مجل���س اإلدارة عل���ى أن تعقد 
لجنة أولياء األمور اجتماعاتها بش���كل دوري 
بن���اء عل���ى دعوة م���ن رئيس���ها ومن ث���م يتم 
رف���ع تقريره���ا لمجل���س إدارة االتح���اد، كم���ا 
وض���ع المعنيين في االتح���اد بعض الضوابط 

التنظيمي���ة لعمل اللجنة من بينها أنه ال يحق 
للجن���ة وأولي���اء األمور التدخل في الش���ؤون 
الفني���ة للمدربين وآلية عمله���م، وال يحق لهم 
التدخ���ل ف���ي الق���رارات اإلداري���ة أو الفني���ة 
الص���ادرة عن مجل���س اإلدارة أو المختصين، 
كم���ا تعتب���ر المقترح���ات التي تقدمه���ا اللجنة 
استشارية وغير ملزمة لمجلس إدارة االتحاد 
ف���ي ح���ال تعارضه���ا م���ع اللوائ���ح والقوانين 
المعم���ول بها ف���ي مملكة البحري���ن، كما يحق 
لاتحاد إلغ���اء اللجنة أو إعادة تش���كيلها في 

أي وقت من األوقات.

اتحاد السباحة - اللجنة اإلعالمية

خطة تكاملية التحاد السباحة

 صادق علوي

جانب من برامج االتحاد

محمد مجبل

مركز شباب الشاخورة

رئي���س  تق���������دم 
ء  عض����������������������ا أ و
مركز  ومنتس���بي 
الشاخورة  شباب 
والتقدير  بالشكر 
لممثل  واالمتنان 
الب���اد  عاه���ل 
الخيرية  لألعمال 
وش���ؤون الشباب 
رئي���س المجل���س 
للش���باب  األعل���ى 

والرياض���ة رئي���س اللجن���ة األولمبي���ة البحريني���ة 
صاح���ب الس���مو الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة 
عل���ى المبادرة الكريمة بزي���ادة الدعم لمخصصات 
عل���ى  بغري���ب  لي���س  وه���ذا  الش���بابية،  المراك���ز 
س���موه الكري���م، فهو قريب جدا م���ن اإلدارات وما 
تعاني���ه م���ن نق���ص ف���ي الم���وارد، وه���ذه المبادرة 
الكريم���ة س���تنعكس بالتأكيد على ج���ودة البرامج 
اإلدارات  تقدمه���ا  الت���ي  والفعالي���ات  واألنش���طة 
للش���باب والناشئة على كل المس���تويات، الثقافية 

واالجتماعية والرياضية والمسرح.

“الشاخورة”  يقدم شكره إشــادة بــدعــم نـاصــر بــن حمــد
رئ���ي���س “ش���ب���اب أب���وص���ي���ب���ع”: ن��ع��ت��ز ب���رف���ع ال��م��خ��ص��ص��ات

أشاد رئيس مركز شباب أبوصيبع صادق سلمان بموافقة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب 
رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل 
خليفة على مبادرة وزارة ش���ؤون الش���باب والرياضة وبعد التقرير الذي رفعه وزير شؤون الشباب والرياضة 
أيمن المؤيد 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.

وأوضح صادق سلمان أن المراكز 
به���ذه  وتعت���ز  تفخ���ر  الش���بابية 
الموافقة الكريمة من جانب س���مو 
الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة، 
معربا عن شكره وتقديره لسموه.

وأكد رئيس مركز شباب أبوصيبع 
ص���ادق س���لمان أن موافقة س���مو 
الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة 
على المب���ادرة يأت���ي كواحدة من 
الت���ي  المختلف���ة  الدع���م  أش���كال 
يقدمها س���موه للشباب البحريني، 

مش���يرا إلى أنها تات���ي ضمن إطار 
اهتمام سموه بالبرامج واألنشطة 
الت���ي تقيمه���ا المراك���ز الش���بابية، 
وانعكاس مخرجاتها على الشباب 

البحريني في جميع األصعدة.
وق���ال إن ه���ذه الخط���وة المباركة 
عل���ى  إيجابي���ة  بثم���ار  س���تؤتي 
خ���ال  م���ن  الش���بابية  المراك���ز 
استشراف مستقبل مميز للشباب 

البحريني المبدع.
وأضاف: “إن اهتمام س���مو الشيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة بالش���باب 
م���ن  للمزي���د  يدفعن���ا  البحرين���ي 
العم���ل وتقدي���م أفض���ل م���ا لدينا؛ 
م���ن أجل تحقي���ق أفض���ل النتائج 

للشباب البحريني ورقيه”.
ولف���ت إل���ى أن المراك���ز الش���بابية 
س���تخطو خطوة نوعية من خال 
هذه الموافقة، إذ ستشكل محطة 
مهم���ة م���ن المحط���ات الت���ي تم���ر 
به���ا المراك���ز الش���بابية ف���ي عملها 
ال���ذي يش���مل الجوان���ب الرياضية 

وغيره���ا،  والفني���ة  والثقافي���ة 
مش���يدا في ه���ذا الص���دد بمبادرة 
وزي���ر ش���ؤون الش���باب والرياضة 
للمراك���ز  ودعم���ه  المؤي���د  أيم���ن 

الشبابية.

تدف���ع  الموافق���ة  أن  إل���ى  ولف���ت 
الجمي���ع لمواصل���ة العم���ل بجهود 
مضاعفة والمضي قدما في سبيل 
اإلنج���ازات  م���ن  المزي���د  تحقي���ق 

ورفع علم مملكة البحرين عاليا.

مركز شباب أبوصيبع

أيمن المؤيد صادق سلمان

علي سبت

حسن علي

مركز شباب النعيم

بمناس���بة المكرم���ة الت���ي تفض���ل بها ممث���ل جال���ة الملك لألعم���ال الخيرية وش���ؤون 
الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينيه  
س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة بمنح المراكز الش���بابية مبلغ خمسة آالف دينار 
دعم���ا للفعاليات واألنش���طة المقامة فيه���ا، فقد أدلى رئيس مركز ش���باب النعيم غازي 
عبدالمحس���ن بتصري���ح جاء فيه: يس���رني به���ذه المناس���بة العزيزة المتمثل���ة بمكرمة 
ممثل جالة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينيه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن 
أرفع لس���موه جزيل الش���كر والعرفان من جميع أعضاء ومنتس���بي مركز شباب النعيم 
عل���ى هذه المكرم���ة التي جاءت في وقتها دعما للقطاع الش���بابي، وهذا ليس بغريب 
عل���ى ه���ذا القائد الذي ينه���ل من حكمة والدنا جالة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة 

ملك مملكة البحرين.
يذك���ر أن ه���ذه المكرم���ة ل���م ت���أت ف���راغ؛ ألن س���موه كان عليم���ا وملما بأوض���اع كافة 
المراك���ز الش���بابية، وما احتياجاتها الفعليه س���واء من ناحية الوض���ع المادي واإلداري 
أو م���ن ناحية البني���ة التحتية لتلك المراكز، ونحن نعاهده ب���أن نظل الجنود األوفياء 
لتوجيهات س���موه في كل ما يخص ش���ؤون الش���باب والرياضة تفعي���ا لرؤية حضرة 

صاحب الجالة الملك في اإلصاح والتنمية.

“النعيم” يشكر ناصر بن حمد

غازي عبدالمحسن

مجبل: مواكبة 
إستراتيجية وتطلعات 

اللجنة األولمبية

350
أل�����ف دي���ن���ار



أشاد رئيس مركز مدينة عيسى منذر إبراهيم بموافقة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس 
المجل���س األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حمد آل خليفة على 
مبادرة وزارة ش���ؤون الش���باب والرياضة بعد التقرير الذي رفعه وزير ش���ؤون الش���باب والرياضة أيمن المؤيد إلى 
س���موه، بمنح المراكز الش���بابية مبلغ 5 آالف دين���ار بحريني دعما إضافيا ضمن مب���ادرات البرنامج الوطني لتطوير 

قطاع الشباب والرياضة “استجابة”؛ لتكون البحرين عاصمة للشباب والرياضة.

س���مو  اهتم���ام  ب���أن  إبراهي���م  ون���وه 
الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة 
وموافقت���ه الكريم���ة تش���كل الداف���ع 
األكب���ر ألبن���اء األس���رة الش���بابية في 

المراك���ز الش���بابية جميع���ا؛ م���ن أجل 
والعم���ل  والعط���اء  الب���ذل  مضاعف���ة 
الج���اد لتحقيق المزيد من اإلنجازات 
عل���ى  والعم���ل  للمملك���ة،  المش���رفة 

تقديم المزيد من البرامج واألنشطة 
الش���بابية النوعية التي تتناس���ب مع 
ف���ي  وميوله���م  الش���باب  اهتمام���ات 
مختلف المجاالت بما يواكب الرعاية 

المراك���ز  به���ا  الت���ي تحظ���ى  الفائق���ة 
الش���بابية البحريني���ة م���ن لدن س���مو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وبما 
يرتق���ي إل���ى ح���دود تطلعات س���موه 
بتعزي���ز الس���معة العط���رة التي تتمتع 
به���ا مملك���ة البحري���ن ف���ي األوس���اط 
الش���بابية عل���ى مختلف المس���تويات 

اإلقليمية والقارية والعالمية.
ش���باب  مرك���ز  تق���دم  جهت���ه،  وم���ن 
جدحفص بالش���كر الجزيل إلى سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على 

مبادرته بدعم المراكز الشبابية ماديا 
ضم���ن البرنامج الوطني “اس���تجابة” 
لتطوي���ر قط���اع الش���باب والرياض���ة؛ 
للش���باب  عاصم���ة  البحري���ن  لتك���ون 
والرياض���ة، مبين���ا أن ه���ذه المب���ادرة 
المتميزة ستس���اهم في دعم البرامج 
تق���دم  الت���ي  المتنوع���ة  واألنش���طة 
دافع���ا  وتك���ون  والناش���ئة  للش���باب 
للمزيد من العم���ل والعطاء؛ من أجل 

ارتقاء شباب مملكتنا الغالية.

“مدينة عيسى” و“جدحفص” يشكران ناصر بن حمد

المنامة
المحرق

89
81

دوري زين 
لكرة السلة

واصل فريق المنامة )حامل اللقب( هيبته وقوته عبر انتصاراته، وهذه المرة كانت ضحيته فريق المحرق بمحترفه “الجديد 
القدي���م” س���ي ج���ي بنتيج���ة )81/  89( في المباراة التي جمعتهما أمس لحس���اب الجولة الحادية عش���رة م���ن دوري زين لكرة 

السلة.

وجائ���ت نتائج األش���واط كاآلتي )األول 
للمح���رق 15/  20، الثاني للمنامة 17/  26، 
الثال���ث للمنام���ة 16/  23 والرابع للمحرق 
25/  28(، وبذلك ارتق���ى الزعيم المنامي 
للمرك���ز الثان���ي برصي���د 18 نقط���ة فيما 
ل���ه  األول���ى  الخس���ارة  المح���رق  تلق���ى 
وأصبح رصيده 19 نقطة. وش���هد اللقاء 
الجماهي���ري رئي���س االتح���اد البحريني 
لكرة الس���لة سمو الشيخ عيسى بن علي 
آل خليف���ة إل���ى جان���ب أعض���اء مجلس 
وبع���ض  الناديي���ن  ومس���ؤولي  اإلدارة 

الضيوف.

الربع األولي

البداي���ة كان���ت محرقاوي���ة بامتي���از من 
والهجومي���ة  الدفاعي���ة  الق���وة  خ���ال 
بقيادة س���ي ج���ي ومحمد ناصر وس���يد 
كاظم ماجد ليتقدم حتى منتصف الربع 
5/  14؛ ليتدخ���ل م���درب المنام���ة عقي���ل 
مي���اد بطل���ب وق���ت مس���تقطع ويع���ود 
بعده���ا فريق���ه تدريجًي���ا عب���ر محترف���ه 
ش���اكر  وحس���ين  أمي���ر  ومحم���د  واي���ن 
بالعودة وتقلي���ص الفارق 13/  14، إال أن 
أحم���د حس���ن برميتي���ه الثاثيتين أعاد 

التقدم لفريقه وينتهي عند 15/  20.

الربع الثاني

بداي���ة قوي���ة وس���ريع للمنام���ة بثاثيَتي 
حس���ين ش���اكر ومحمد حس���ين ونقطتي 
محم���د أمي���ر؛ ليتق���دم الفري���ق ألول مرة 
ف���ي المب���اراة وس���ط أخط���اء هجومي���ة 
محرقاوية 24/  25 ويطلب مدرب األخير 
جيرم���ك وقتا مس���تقطعا. واصل المنامة 
أفضليت���ه دفاعًي���ا وهجومًي���ا عب���ر واي���ن 
تح���ت الحل���ق إال أن المحرق أعاد نفس���ه 
بق���وة بنقاط محمد ناص���ر وثاثية أحمد 
حسن و ”دنك” س���ي جي 35/  36؛ لينتهي 

الشوط بتقدم المنامة عند 41/  37.

الربع الثالث

بداية مثيرة لكا الفريقين عبر الثاثيات 
الت���ي لعبت دوًرا في هذا الربع باس���تمرار 
تق���دم المنامة للمحت���رف واين الذي تألق 
لمحم���د  المحرقاوي���ة كان  الجه���ة  وف���ي 
ناص���ر وبدر جاس���م بثاثيتي���ن مع بعض 
جمي���ل  لميث���م  للمنطق���ة  االختراق���ات 
ومحم���د ناصر وس���ي ج���ي وبدر جاس���م 
53/  60. المحرق دخل في بعض األخطاء 
والتي أثرت علي���ه هجومًيا ليحرز حينها 

صادق ش���كر هللا ثاثية ويتدخل مدرب 
المح���رق بطل���ب وقت مس���تقطع مع آخر 
دقيقة و40 ثانية التي لم تثمر عن شيء 
س���وى احتج���اج المح���رق عل���ى التحكيم 

وينتهي الربع عند 53/  64.

الربع األخير

أول دقيقتي���ن مضت���ا تخللهما اس���تبدال 
محت���رف المنام���ة، مم���ا أعط���ى المح���رق 
األفضلية في التس���جيل من تحت الحلق 
دون أن يح���رز المنامة أي نقطة؛ ليتدخل 
عقي���ل مي���اد بطلب وقت مس���تقطع عاد 
مع���ه الح���ل عب���ر واي���ن 57/  68. اش���تدت 

األجواء تدريجًيا لبعض االحتكاكات بين 
الاعبين والقرارات التي لم تنال إعجاب 
الطرفين وس���ط ضياع فرص التس���جيل 
والتق���دم حينها للمنامة 60/  72 بعد مرور 

4 دقائق.
عم���د الفريق���ان للعب بهدوء والتس���جيل 
م���ن تح���ت الحل���ق والتق���دم واألفضلي���ة 
للمنام���ة لوج���ود الحل���ول الهجومية فيما 
المح���رق الذي حاول مراًرا أن يعود للقاء 
إال أنه كان يصطدم بهجوم المنامة الفتاك 
من جهة ولألخطاء الفنية المتكررة عليه 
والت���ي جعلت���ه يخ���رج خاس���ًرا م���ن جهة 

أخرى.

نجوم اللقاء

خطف ع���دد من العبي الفريقين نجومية 
اللق���اء بتحركاته���م وتس���جيلهم للنق���اط، 
وفيما يلي نبرز ذلك بحسب اإلحصاءات. 
إذ ب���رز محت���رف المنامة واين بتس���جيله 
31 نقط���ة وت���اه ميث���م جمي���ل 18 نقطة 
ومحم���د أحمد 16 نقطة وحس���ين ش���اكر 
14 نقطة. وفي المحرق كان أحمد حس���ن 
نجًما كالعادة بتس���جيله 31 نقطة، وس���ي 
ج���ي ال���ذي قدم نفس���ه بص���ورة رائعة 19 

نقطة ومحمد ناصر 17 نقطة.

حضور غفير

مدرج���ات  امت���ألت  متوقًع���ا،  كان  كم���ا 
صال���ة زي���ن لك���رة الس���لة ع���ن بك���رة أبيها 
عب���ر عش���اق وأنص���ار الفريقي���ن المنام���ي 
والمحرق وأيًضا لمحبي اللعبة البحرينية، 
إذ افتتحت البوابة منذ الس���اعة 6 مس���اًء 
والجماهير اقتحم���ت المدرجات تدريجًيا 
كبي���ر.  بوق���ت  انطاقه���ا  قب���ل  ومألته���ا 
جماهي���ر الفريقي���ن من���ذ عملي���ة اإلحم���اء 
وه���ي تش���جع وتبث الحم���اس في نفوس 
الاعبين، واستمر ذلك حتى نهاية اللقاء، 
األمر الذي أضفى جمالية على هذه القمة.

س��ل��ة ال��م��ن��ام��ة ُت��ذي��ق ال��م��ح��رق أول خ��س��ارة وت��ق��ت��رب م��ن ال��ص��دارة

أمام الزعيم... ال “سي جي” ينفع وال “ذيب”

جانب من اللقاء

سمو الشيخ عيسى بن علي متابًعا اللقاء

لقطة لجمهور المحرقلقطة لجمهور المنامة
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نــار الحــداد تلهــب العنـيــد
المح��رق يخط��ف ص��دارة دوري الطائرة بفوز مس��تحق عل��ى داركليب

خط���ف المح���رق صدارة دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة بعدما أطاح بداركليب بثالثة أش���واط 
مقاب���ل ش���وط ف���ي المواجه���ة التي جمعتهما مس���اء أم���س على صال���ة االتحاد في إطار منافس���ات 
الجول���ة الثامنة، إذ ش���هدت المباراة تألق العب منتخب الش���باب حس���ن الحداد م���ع العمالق فاضل 

عباس في الهجوم مع التغطية الدفاعية المتميزة ليذيق “العنيد” ثاني خسارة.

وانته���ى الش���وط األول لصال���ح المح���رق 26/ 24، 
قب���ل أن يف���وز داركلي���ب بالثان���ي 25/ 17، ونجاح 
المح���رق في الف���وز بالثالث والراب���ع على التوالي 
الدول���ي  الح���كام  ب���إدارة طاق���م   24 /26  ،19 /25
المك���ون من األول س���امي س���ويد والثاني محمد 

منصور.
وبذلك الفوز السادس تواليا رفع المحرق رصيده 
إل���ى 18 نقط���ة متص���درا الترتي���ب فيم���ا تراج���ع 
داركلي���ب للمرك���ز الثان���ي وبقي رصي���ده على 16 

نقطة.
الش���وط األول ش���هد تقلبات كثيرة، فبعدما تقدم 
بفض���ل   10 /16 الف���ارق  ووس���ع   8 /12 المح���رق 

التف���وق الهجوم���ي لفاض���ل عب���اس ورفاق���ه م���ع 
الق���وي،  الهجوم���ي  اإلرس���ال  س���اح  اس���تخدام 
اس���تطاع داركلي���ب أن يقل���ص الف���ارق تدريجي���ا 
17/ 16 وقلب العنيد الطاولة على منافسه وتقدم 
19/ 17 بحوائ���ط الصد مع نقطتين متتاليتين من 
اإلرسال المباش���ر للبرازيلي ويليان، لكن المحرق 
لحس���ن  الص���د  بحوائ���ط  تقدم���ه  ليف���رض  ع���اد 
الش���اخوري مع ضربات فاض���ل عباس القوية من 
المنطقة الخلفية ليتقدم المحرق 24/ 21؛ لينجح 
مس���تغا   24 /24 التع���ادل  ف���ي  مج���ددا  العني���د 
أخط���اء منافس���ه ف���ي الهج���وم، لك���ن الف���وز ف���ي 
النهاي���ة كان لطائ���رة األح���ام بعدم���ا أهدر محمد 

يعقوب اإلرس���ال؛ ليتق���دم المح���رق 25/ 24 ومن 
إرس���ال مباش���ر من جاكس���ون واس���تقبال خاطئ 

لعلي خير هللا فاز المحرق 26/ 24.
ف���ي الش���وط الثان���ي ف���رض المح���رق س���يطرته 
بالفاعلية الهجومية ليعقوب وإبراهيم مع تسريع 
اللعب أليمن عيس���ى وحسن عباس، وعرف كيف 
يه���ز اس���تقبال المح���رق بالتركيز على جاكس���ون 
ريفي���را الذي لم يظهر بمس���تواه المعهود؛ ليتقدم 
داركلي���ب 14/ 6 ويواص���ل هيمنته على المواجهة 
مس���تغا الحالة الس���يئة للمحرق وأخطاء العبيه 

الهجومية لينتهي الشوط لصالحه 25/ 17.
وعاد المحرق في الش���وط الثاني بقوة مس���تفيدا 
م���ن تأل���ق حس���ن الح���داد بضرباته الس���احقة من 
مركزي 2 و1 وكاد الفريق أن يتأثر بحالة النرفزة 
والتوت���ر التي مر بها فاضل عباس بعد احتجاجه 
عل���ى الحكم ومطالبته بكرة لمس ليش���هر الحكم 
ف���ي وجهه البطاقة الصفراء ث���م الحمراء ونقطة 
للمناف���س، لك���ن المح���رق تج���اوز ذل���ك الموق���ف 

لحوائ���ط  غي���اب  15/ 9 وس���ط  تقدم���ه  وواص���ل 
داركلي���ب وكثرة األخط���اء الهجومية التي قادت 

المحرق للفوز 25/ 19.
وواص���ل المحرق أداءه الرائع في الش���وط الرابع 
بالتغطية الدفاعية الباسلة للجوكر فاضل عباس 
التوه���ج  م���ع  ومجي���د كاظ���م وباق���ي الاعبي���ن 
الهجوم���ي م���ن جمي���ع المراك���ز، ومع ذل���ك تمكن 
إرس���ال  بفض���ل   24 /24 التع���ادل  م���ن  داركلي���ب 
لكن���ه أض���اع إرس���اال وتص���دت  الق���وي،  ويلي���ان 
حوائ���ط المح���رق لك���رة يعق���وب ليف���وز المحرق 

.24 /26

لقاءات اليوم

تتواصل منافس���ات الجولة الثامنة عندما يلتقي 
الي���وم األربع���اء منتخ���ب الش���باب مع البس���يتين 
الس���اعة 6 مس���اء، فيم���ا يتقاب���ل ف���ي الثانية بني 
جم���رة )م���ن دون نق���اط( أم���ام عال���ي )3 نق���اط( 

الساعة 7:30 مساء. المحرق تجاوز حوائط داركليب

منذر إبراهيم

حسن علي

البالد سبورت

علي مجيد
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في أجواء احتفالية رائعة، وبحضور الرئيس التنفيذي لش���ركة دلمون للدواجن يوس���ف الصالح، والمدير العام للش���ركة عبدالهادي 
ميرزا، ومدير الموارد البشرية السيد علوي المحفوظ، ومجموعة من مديري األقسام بالشركة افتتحت اإلثنين بطولة شركة دلمون 

للدواجن األولى لكرة قدم الصاالت، والتي تنظمها الشركة ضمن احتفاالتها بالعيد الوطني المجيد للمملكة.

وق���د ب���دأت مراس���م االفتت���اح، حيث رحب 
المب���اراة  ومعل���ق  االفتت���اح  حف���ل  عري���ف 
الش���رف  بضي���وف  المنش���د  خال���د  الكابت���ن 
للحفل، وبالدخول الرس���مي لطرفي المباراة 
االفتتاحي���ة، وهم���ا فريق���ي ش���ركة دلم���ون 
للدواج���ن، وفري���ق أكاديمي���ة س���وبر س���وكر 
عل���ى أنغام موس���يقى الفيفا، ليق���ف الجميع 
مع عزف الس���ام الوطن���ي لمملكة البحرين، 
العب���و  تش���رف  المب���اراة  انط���اق  وقب���ل 
االفتت���اح  راع���ي  عل���ى  بالس���ام  الفريقي���ن 
يوس���ف الصالح، ليطلق بعدها حكم المباراة 
الرئيس علي داد هللا صافرة بداية المباراة.

بدأت المباراة بحماس���ة كبيرة من الطرفين؛ 
سعيا لتحقيق الفوز األول لهما في البطولة، 
وكان���ت هناك مح���اوالت عدة لفريق ش���ركة 
دلم���ون عبر العبه المحت���رف صادق مفتاح، 
ولك���ن ح���ارس فريق أكاديمة س���وبر س���وكر 
وح���ارس منتخبن���ا الوطن���ي لك���رة الصاالت 
يوس���ف جناح���ي كان ل���ه بالمرص���اد، ولعبت 
خب���رة مدير منتخبنا الحال���ي لكرة الصاالت 
وكابتن منتخب الصاالت سابقا الاعب رائد 

بابا دورا كبيرا في ترجيح كفة فريقه، فعلى 
الرغم من تألق حارس دلمون للدواجن لؤي 
محف���وظ ال���ذي تص���دى لع���دد م���ن الفرص، 
إال أن رائ���د باب���ا تمك���ن من افتت���اح النتيجة 
لفريقه، وأضاف بعدها ناصر العيسى الهدف 
الثاني، لينتهي الشوط األول بهذه النتيجة.

وش���هدت استراحة بين الش���وطين السحب 

على جوائز الجمهور، حيث خصصت اللجنة 
المنظم���ة عدد من الجوائز لجمه���ور المباراة 
االفتتاحية، كما تم توزيع العديد من الهدايا 
التذكاري���ة عل���ى الجماهي���ر المتواج���دة في 
المدرج���ات، والت���ي عبرت ع���ن فرحها بهذه 

المبادرة الطيبة من اللجنة المنظمة.
فري���ق  ضاع���ف  الثان���ي،  الش���وط  خ���ال 

وس���جل  تقدم���ه  س���وكر  س���وبر  أكاديمي���ة 
هدفين عب���ر العبيه عبدهللا الجزاف وأحمد 
جناحي، وعلى الرغ���م من محاوالت دلمون 
العدي���دة الت���ي مكنت���ه م���ن تقلي���ص الفارق 
عبر العبه ناصر حس���ن، إال أن كلمة الحس���م 

كانت لرائد بابا الذي سجل الهدف الخامس 
لفريق���ه، وقب���ل أن تلف���ظ المب���اراة أنفاس���ها 
األخيرة سجل عبدهللا الذوادي آخر أهداف 
المب���اراة لتنتهي بفوز س���وبر س���وكر بنتيجة 

ستة أهداف مقابل هدفين.

وتخص���ص اللجن���ة المنظم���ة جائ���زة قيم���ة 
ألفض���ل العب في كل مب���اراة، ووقع اختيار 
اللجن���ة الفنية للبطولة عل���ى النجم رائد بابا 
الذي فرض نفسه نجما للمباراة االفتتاحية، 
وف���ي لق���اء ل���ه م���ع اللجن���ة االعامي���ة، عبر 
الكابت���ن رائ���د بابا عن س���عادته لتنظيم مثل 
ه���ذه البطولة التي تخدم لعبة كرة الصاالت 
وتس���اهم ف���ي نش���رها، كما عبر ع���ن إعجابه 
بمس���توى التنظي���م الراقي للبطول���ة، متمنيا 
الف���رق  المنظم���ة وجمي���ع  للجن���ة  التوفي���ق 

المشاركة.
وتس���تمر منافس���ات البطول���ة، حي���ث تقام 
مباري���ات الدور التمهيدي من 31 ديس���مبر 
2018 ولغاي���ة 9 يناير، حي���ث تتنافس 10 
ف���رق؛ م���ن أجل حج���ز مقعد لها ف���ي الدور 

الثاني من البطولة.

صورة جماعية في مباراة االفتتاح الصالح يصافح الالعبين

من الحضور الرسمي للمسؤولين

الحضور الجماهيري

تسليم جائزة أفضل العب تسليم جوائز الجماهير

افتتـاح بطـولـة “دلمـون للدواجـن” لكـرة الصـاالت
ألول م��رة وتح��ت رعاي��ة يوس��ف الصال��ح

اللجنة اإلعالمية

نادي البحرين للتنس

ق���ال عض���و مجلس إدارة االتحاد البحريني للكرة الطائرة، رئيس لجنة الحكام راش���د جابر بأن اللجنة تعتزم ترش���يح 
حكمين للمش���اركات الخارجية القادمة والمتمثلة في بطولة األندية العربية ال� 37 للرجال التي س���تقام بتونس فبراير 

المقبل وبطولة األندية العربية ال� 20 للسيدات التي ستقام بمصر بشهر يناير المقبل.

وأض���اف جابر ل���� “الباد س���بورت” أنه 
بعد ترشيح الحكم أحمد السماهيجي 
لمرافق���ة األهل���ي ف���ي بطول���ة األندية 
العربية ال� 37 الستكمال متطلبات نيل 
الش���ارة الدولي���ة، فإن���ه م���ن المقرر أن 
يتم ترش���يح حكم آخ���ر ليكون مرافقا 
لن���ادي المح���رق ال���ذي أك���د ه���و اآلخر 
مش���اركته رس���ميا في الحدث العربي، 
حيث إن الحك���م دائما ما يكون جزءا 
م���ن الوف���د الرس���مي للنادي المش���ارك 
في البط���والت الخارجية واألخير هو 
م���ن يتحمل تكاليف ابتعاثه كما جرت 

العادة.
وتابع جابر بأن لجنة الحكام لم تتلقى 

لغاي���ة اآلن أي طلب رس���مي بترش���يح 
حكم وفي ظل مشاركة نادي المحرق، 
فإنه ستتم اإلجراءات الحقا لترشيح 
حك���م ث���ان يمث���ل المملكة إل���ى جانب 

السماهيجي.
كم���ا أوض���ح جاب���ر بأن���ه الب���د م���ن أن 
لفري���ق  مراف���ق  حك���م  هن���اك  يك���ون 
المحرق للس���يدات ف���ي بطولة األندية 
ال���� 20 وأن اللجن���ة بانتظ���ار  العربي���ة 
تس���لمها لخط���اب رس���مي لتق���وم على 
أث���ر ذلك بترش���يح حك���م، األم���ر الذي 
يعني تواج���د ثاثة ح���كام بحرينيين 
في البطوالت العربية منذ بداية العام 

الجديد 2019.

يعلن نادي البحرين للتنس عن بدء تسجيل الالعبين الراغبين في المشاركة في بطولة شركة إبراهيم خليل كانو السادسة لناشئي التنس، والتي ينظمها 
النادي في الفترة من 9 إلى 21 يناير الجاري برعاية شركة إبراهيم خليل كانو.

 وق���د أعرب رئيس نادي البحرين للتنس خميس محمد المقلة عن س���عادته 
بمواصلة ش���ركة إبراهيم خليل كانو رعاية هذه البطولة منذ انطاقها للمرة 
األولى في العام 2013 وللعام السادس على التولي، وتشهد البطولة نجاحا 
ف���ي كل ع���ام، وتعتب���ر واحدة من أهم أنش���طة التن���س المحلية ف���ي مملكة 
البحرين. وتضم البطولة هذا العام 7 مس���ابقات في الفردي والزوجي، وهي 
مس���ابقات الفردي الناش���ئين سن 12 و14 و16 سنة ومسابقتي الزوجي سن 
14 و16 سنة، إضافة إلى مسابقتي فردي اآلنسات سن 14 و16 سنة. وعلى 

هام���ش البطول���ة يقيم ن���ادي البحرين للتن���س مهرجان المين���ي تنس يومي 
الجمع���ة والس���بت 18 و19 يناي���ر الجاري، والذي يش���ارك في���ه أكثر من 100 
من براعم التنس، حيث تقام مباريات ومس���ابقات للمش���اركين تضم الفردي 
مشترك أوالد وبنات من سن  6 إلى سن 8 سنوات، ومن سن 9 إلى سن 10 
س���نوات.  وللراغبين في المش���اركة االتصال بالنادي على هاتف 17729561 
أو إرس���ال طلباته���م عل���ى الفاكس رق���م 17729374 أو بالبري���د اإللكتروني 

.)bahrain.tennisclub@gmail.com( راشد جابر

المشاركون في النسخة الخامسة من البطولة

جاب��ر: بانتظ��ار تس��لم خط��اب رس��مي لتحديد األس��ماء

تق��ام لفئ��ة الناش��ئين م��ن 9 وحت��ى 21 يناي��ر الج��اري

ترشيح حكمين مع المحرق بالبطوالت العربية

بدء التسجيل في بطولة “كانو” للتنس

18

حسن علي

كث���ف منتخبن���ا األولمب���ي لك���رة القدم تدريبات���ه اإلعدادية ضمن إطار تجمعه خالل ش���هري ديس���مبر الماض���ي ويناير الجاري. ويخ���وض منتخبنا 
األولمبي تدريباته على المالعب الخارجية التابعة التحاد الكرة، بقيادة المدرب التونسي سمير شمام والطاقم المعاون.

ودي���ات   3 األولمب���ي  المنتخ���ب  وس���يخوض 
ف���ي الفت���رة المقبلة جميعه���ا ف���ي البحرين، إذ 
س���تكون األول���ى أم���ام منتخ���ب األردن يوم 4 
يناي���ر الجاري، على أن يلعب المنتخب لقاءين 
وديي���ن آخرين أمام نظي���ره اإلماراتي يومي 9 

و14 يناير.
وكثف المنتخب األولمبي تحضيراته؛ من أجل 
المباراة الودية التي ستجمعه بمنتخب األردن 
األولمب���ي يوم الجمع���ة المقبل، وهي األولى له 

ضمن التجمع الحالي.
ويأت���ي تجمع المنتخب األولمبي ضمن مراحل 
اإلع���داد للمش���اركة ف���ي تصفي���ات كأس آس���يا 
تح���ت 23 عام���ا 2020، إذ س���تقام التصفي���ات 
خ���ال ش���هر مارس من الع���ام المقب���ل )2019(، 
ف���ي  منتخبن���ا  مجموع���ة  مباري���ات  وتلع���ب 
البحري���ن، إذ أوقع���ت القرع���ة األولمب���ي إل���ى 

وبنغادي���ش  فلس���طين  منتخب���ات  جان���ب 
وسريانكا.

وهناك 4 العبين م���ن المنتخب األولمبي حاليا 

ف���ي قائمة المنتخب األول الذي سيش���ارك في 
كأس آس���يا 2019 ه���م: محم���د مره���ون، حمد 

شمسان، أحمد بوغمار ويوسف حبيب.

من تدريبات المنتخب األولمبي )تصوير: سيد علي الموسوي(

أول������ى ال���م���ب���اري���ات اإلع������دادي������ة ف����ي ي��ن��اي��ر

األولمبي يكثف التحضير لودية األردن

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

قال عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات عبدالرضا حقيقي إن اللجنة انتهت من 
إعداد برامج الفترة الزمنية المتبقية من الموسم الجاري 2018 - 2019.

االجتم���اع  بع���د  حقيق���ي  وأش���ار 
المس���ابقات  قس���م  م���ع  التنس���يقي 
وضع���ت  اللجن���ة  أن  إل���ى  باالتح���اد 
التص���ور النهائي للمس���ابقات، على أن 
يت���م تقديم���ه لمجل���س إدارة االتحاد؛ 
عل���ى  وتعميم���ه  العتم���اده  تمهي���دا 
األندي���ة األعضاء باالتح���اد البحريني 

لكرة القدم.
 وأوضح حقيقي أن لجنة المس���ابقات 
وضعي���ة  مس���تمر  وبش���كل  تتاب���ع 
البرنامج الزمني س���واء الخاص بفرق 
الكبار أو فرق الفئات العمرية، مش���يرا 
إل���ى أن اللجنة اس���تقرت على التصور 
الخ���اص بالفترة المتبقي���ة بعد العديد 
م���ن االجتماع���ات التنس���يقية، ووضع 
أفض���ل البرمج���ة لج���داول المباري���ات 

بما يضمن ساس���ة  المسابقات لجميع 
الفئات.

قس���م  رئي���س  االجتم���اع  حض���ر 

المس���ابقات باالتح���اد البحرين���ي لكرة 
القدم حسن إسماعيل، ومحمد حسين 

ورضا الشمان من قسم المسابقات.

  جانب من االجتماع

ف��ي اجتم��اع تنس��يقي ترأس��ه عبدالرض��ا حقيقي

وضع البرامج المقبلة لمسابقات الكرة

أحمد مهدي



  تترقب القارة اآلسيوية انطالقة تاريخية لبطولة كأس آسيا 2019 حين تستضيف 
العاصم����ة أبوظب����ي في الخامس م����ن يناير المقبل المباراة االفتتاحي����ة للبطولة األكبر 
بتاريخ االتحاد القاري بعد أن شهد منتصف أبريل 2014 قرار المكتب التنفيذي برئاسة 
الش����يخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة زيادة عدد المنتخبات المشاركة بالبطولة األكبر 
بالق����ارة م����ن 16 منتخب����ا إلى 24 منتخبا يلعبون في س����ت مجموع����ات يتأهل المتصدر 

والوصيف إلى دور ال� 16، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تنال المركز الثالث. 

أولويات تاريخية.. جوائز مالية 

للمرة األولى 

أولوي����ات  القادم����ة  البطول����ة  وستس����جل 
تاريخي����ة فباإلضافة إلى ع����دد المنتخبات 
المش����اركة غير المسبوق، فسيكون حضور 
والقيرغيزس����تاني  الفلبين����ي  المنتخ����ب 
واليم����ن بعد توحي����د البالد ه����و األول منذ 
انطالقة البطولة العام  1956، كما ستشهد 
البطول����ة تخصي����ص جوائ����ز مالي����ة للم����رة 
األولى بتاريخ المس����ابقة، حيث سيحصل 
صاح����ب اللقب على خمس����ة ماليين دوالر 
وصاحب المركز الثاني على ثالثة ماليين 
دوالر، بينم����ا س����تكون مكاف����أة المركزي����ن 
الثالث والرابع مليون دوالر لكليهما وبقية 
المنتخب����ات س����تحصل عل����ى مئت����ي أل����ف 

دوالر.
ويؤك����د رئي����س االتح����اد اآلس����يوي للعب����ة 
الش����يخ س����لمان بن إبراهي����م آل خليفة أن 
آس����يا عل����ى موعد حقيق����ي مع المس����تقبل 
م����ن االس����تغالل األمث����ل  المبه����ر انطالق����ا 
الكروي����ة  وقيمته����ا  وتنوعه����ا  إلمكاناته����ا 
معه����ا  ويتناغ����م  يش����عر  الت����ي  الحقيقي����ة 
“نح����ن عل����ى  ب����كل دق����ة  الق����اري  االتح����اد 

روح  يجس����د  ال����ذي  التاري����خ  م����ع  موع����د 
الكرة اآلس����يوية ويمنح فضاءات واس����عة 
وإب����راز  والتناف����س  والمش����اركة  للتواج����د 
اآلس����يوية  للوح����دة  الحقيقي����ة  القيم����ة 
وللتط����ور الكروي والش����غف ال����ذي تمتلكه 

أسيا”. 

مشاركة الحكم الخامس 

واستخدام تقنية الفيديو

تش����هد البطول����ة المرتقبة مش����اركة الحكم 
دور  مباراي����ت  ف����ي  الخام����س  المس����اعد 
المجموعات ودور الس����تة عشر، كما تشهد 
 ”var“ الفيدي����و  تقني����ة  اس����تخدام  إق����رار 
إل����ى  إضاف����ة  الثماني����ة،  دور  م����ن  ابت����داء 
اعتم����اد التبدي����ل الراب����ع خ����الل المباريات 
التي يتم فيها اللجوء إلى أشواط ضافية 
س����واء كان المنتخ����ب ق����د اس����تنفد أو ل����م 

يستنفد تبديالته المتاحة”.
وفي هذا اإلطار يؤكد الش����يخ س����لمان بن 
إبراهيم آل خليفة “كل قارة آسيا متشوقة 
المنتخب����ات  مس����ابقات  أه����م  النط����الق 
الوطني����ة، وبالتال����ي فإن����ه م����ن الض����روري 
أن تش����هد ه����ذه البطول����ة تطبي����ق أح����دث 
القواني����ن المعتم����دة ك����ي تك����ون بطول����ة ال 

تنسى”.

كأس جديدة بمواصفات عالمية 

بلق����ب  المت����وج  المنتخ����ب  وس����يحظى 
النس����خة الس����ابعة عش����رة من بطولة كأس 
اس����يا بأولوية رف����ع النس����خة الجديدة من 
الكش����ف  ت����م  والت����ي  االس����يوية،  ال����كأس 
عنه����ا في حفل القرعة الت����ي أجريت مايو 
الماض����ي بدبي، والتي صمم����ت من جانب 
ش����ركة توم����اس ليت����ي العالمي����ة الش����هيرة 
حي����ث  لن����دن،  ف����ي  الفض����ة  صناع����ة  ف����ي 
وال����روح  البالغ����ة  بي����ن  التصمي����م  يرب����ط 
القوي����ة بصفته����ا ثان����ي أق����دم بطول����ة لكرة 
الق����دم القارية، ويعب����ر عن وحدة وتضامن 
المناطق الخمس التابعة لالتحاد اآلسيوي 
للعبة، وقد احت����اج تصميم وتنفيذ الكأس 
الجديدة إلى 450 ساعة، مرورا بأيدي 12 

حرفيا مختلفا.  
يوض����ح الش����يخ س����لمان بن إبراهي����م “منذ 
ال����كأس،  ذات  لدين����ا  كان   1956 الع����ام 
وتماش����يا م����ع المس����تقبل الجدي����د والمثير 

للمنافس����ة، ق����رر االتح����اد اآلس����يوي لك����رة 
القدم تقدي����م كأس جديدة، وهو تعبر عن 
اإلثارة والتشويق في البطولة المقبلة. إنه 
تعبير حقيقي عن مرحلة تاريخية ندخلها 
بجدي����ة تامة من أجل كرة آس����يا وبتعاون 

واتحاد وتناغم غير مسبوق”. 
وزاد “كل م����ا يمك����ن ت����م تجهي����زه لتك����ون 
البطول����ة مختلف����ة وقوية يس����تمتع بادائها 

الجمهور اآلسيوي”.

 51 مباراة  

البطول����ة  ف����ي  مب����اراة   51 لع����ب  وس����يتم 
بمش����اركة 60 حكم����ا، وه����و أعل����ى رقم في 
س����تنطلق  حي����ث  آس����يا،  كأس  بط����والت 
البطول����ة ي����وم الخام����س م����ن يناي����ر بلقاء 
اإلم����ارات  منتخب����ي  بي����ن  افتتاح����ي 
حت����ى  وتس����تمر  والبحري����ن  المس����تضيف 

األول من فبراير 2019 .
ويوض����ح الش����يخ س����لمان ب����ن إبراهيم آل 
خليف����ة أن����ه مطمئ����ن تماما لالس����تعدادات 
الت����ي تقوم بها اإلم����ارات العربية المتحدة 

إلنج����اح تنظيم البطولة “اإلمارات خرجت 
نس����خة  أفض����ل  تنظي����م  م����ن  أي����ام  قب����ل 
لمس����ابقة كأس العالم لألندية التي أقيمت 
تراكمي����ة  خب����رات  ولديه����ا  أبوظب����ي  ف����ي 
وكفاءات ستتناغم مع المرحلة التاريخية 

لتكت����ب  الق����اري  االتح����اد  يصنعه����ا  الت����ي 
فص����ال جدي����دا للتميز ال����ذي تعيش����ه كرتنا 
اآلس����يوية، وه����ي فرص����ة س����انحة ألش����كر 
كاف����ة األعض����اء باللجنة المنظم����ة والفرق 

العاملة على جهدهم اإليجابي”.

“اإلمارات 2019” منعطف تاريخي
س���ل���م���ان ب����ن إب���راه���ي���م ي���ب���رز ال��ق��ي��م��ة ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة ل���ل���وح���دة اآلس���ي���وي���ة

خل����ط فري����ق ن����ادي العكر أوراق المجموع����ة الثانية بفوزه يوم أمس األول على فريق مركز ش����باب الس����هلة الجنوبية بهدفين 
مقابل هدف واحد س����جلهم محمود عبداللطيف )26( وعباس عبدالرضا )33(، وس����جل هدف الس����هلة الجنوبية الوحيد محمد 
األنج����اوي )39( ليكس����ب العك����ر ثالث نقاط من مباراة واحدة ويتجّمد رصيد الس����هلة الجنوبية عن����د ثالث نقاط من فوز على 

مركز شباب أبوقوة وخسارة من العكر.

وس����جل عبداللطيف ه����دف العكر األول 
م����ن تمري����رة متقنة م����ن زميل����ه محمود 
قمبر في عمق الدفاع السهالوي رغم أن 
فريق مركز ش����باب السهلة كان األفضل، 
الف����وز  لتحقي����ق  البداي����ة  من����ذ  وهاج����م 
وضم����ان التأهل إلى الدور رب����ع النهائي، 
فق����د هاجم الس����هلة من الجهة اليس����رى 
عن طري����ق عمار منصور والس����يد أحمد 

علي.
ولم ُيمهل فريق العكر منافس����ه الس����هلة 
وتس����جيل  أوراق����ه  لترتي����ب  الجنوبي����ة 
تس����جيل  ف����ي  أس����رع  فق����د  التع����ادل، 

الهدف الثاني بع����د أن وصلت الكرة إلى 
محمود عبداللطيف خلف دفاع الس����هلة 
الجنوبية عكسها قرب القائم األيمن إلى 
عباس عبدالرضا سجلها األخير بسهولة 

وتقدم فريقه بهدفين دون مقابل.
الس����هلة  ش����باب  مرك����ز  فري����ق  ورف����ض 
الجنوبية الخروج إلى غرفة اإلستراحة 
محم����د  ل����ه  وس����ّجل  بهدفي����ن  متأخ����را 
األنج����اوي هدف����ه الوحي����د قب����ل دقيق����ة 
واح����دة م����ن نهاية الش����وط األول عندما 

وصلته تمريرة قرب القائم األيسر.
وفي الشوط الثاني ضغط العبو السهلة 

الجنوبية بش����كل متواصل وكبير غالبية 
أوقات الش����وط ع����ن طريق الس����يد علي 
الس����يد  والبدي����ل  اليمي����ن  ف����ي  موس����ى 
عل����ي جواد م����ع اندف����اع الظهي����ر األيمن 
عم����ار هش����ام وانط����الق عل����ي العلوان����ي 
من الوس����ط مقاب����ل تراجع فري����ق العكر 
واعتماده على الهجمات المرتدة بش����كل 
قلي����ل جدا، إذ وصل إلى مرمى الحارس 
محمد فضل مرتين فقط في ثلث ساعة 

من دون خطورة.
ولجأ الس����هلة الجنوبية إلى التسديدات 
من خارج المنطقة، لكن الحارس محمد 

إبراهي����م برع في صد الكثير من الكرات 

الخطي����رة على م����دار الش����وطين، وأنقد 

مرماه في أكثر من مناسبة.

أدار المباراة طاقم متميز باقتدار بقيادة 

الحك����م ش����اكر عب����دهللا ومج����دي النجار 

وحمد مازن.

مباراتا اليوم

ن����ادي  فريق����ا  األربع����اء  الي����وم  ويلتق����ي 
اتح����اد الري����ف ومركز ش����باب الهملة في 
الس����اعة الخامس����ة والنصف مساء على 
اس����تاد نادي اتحاد الري����ف ضمن الجولة 
ويمتل����ك  الرابع����ة،  للمجموع����ة  الثاني����ة 

اتحاد الريف ثالث نقاط من فوز صعب 
عل����ى نادي بارب����ار بثالثة أه����داف مقابل 
هدفين، فيما يمتلك فريق مركز ش����باب 
الهمل����ة نقط����ة واح����دة م����ن التع����ادل مع 

مركز شباب كرزكان.
وف����ي الس����اعة الس����ابعة والرب����ع يلتق����ي 
فريقا مركز شباب كرزكان ونادي باربار، 
ويمتل����ك األول نقط����ة واحدة من مباراة 
واح����دة، بينما يدخل بارب����ار المباراة من 

دون رصيد.

اللجنة اإلعالمية

فــوز العكــر علــى السهلــة الجنــوبيــة

من لقاء العكر والسهلة الجنوبية

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمياتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

قدمت ش����ركة بيت الس����فر عروضا خاصة للجماهير البحرينية التي س����تؤازر المنتخب الوطني األول لكرة القدم في 
نهائيات كأس آسيا 2019 التي ستحتضنها دولة اإلمارات العربية المتحدة في الفترة 5 يناير الجاري وحتى 1 فبراير 

المقبل.

وس����تقدم ش����ركة بي����ت الس����فر تذاك����ر 
س����فر بأس����عار ممي����زة ومخفض����ة م����ع 
تذاك����ر المباري����ات للتواج����د ف����ي دولة 
اإلم����ارات العربي����ة المتح����دة، وضعت 
خصيصا؛ من أج����ل الجماهير الراغبة 
ف����ي م����ؤازرة المنتخ����ب الوطن����ي في 

أكبر استحقاق آسيوي.
أس����عار  الخاص����ة  الباق����ات  وتتضم����ن 
الس����كن  وأس����عار  الطي����ران،  تذاك����ر 
واإلقام����ة ف����ي اإلم����ارات، إضافة إلى 
المنتخ����ب  مب����اراة  حض����ور  تذك����رة 

الوطني في كأس آسيا.
ويأتي تقديم الدعم من جانب شركة 
بي����ت الس����فر إيمان����ا بالش����ركة بأهمية 
م����ؤازرة المنتخ����ب الوطني األول في 

نهائيات كأس آسيا.
وثم����ن رئيس االتح����اد البحريني لكرة 
القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد 
آل خليفة، تعاون ش����ركة بيت الس����فر، 
مؤك����دا أنه����ا م����ن الش����ركات الس����باقة 
بش����تى  الوطني����ة  المنتخب����ات  لدع����م 

السبل.

في إطار الجهود المتواصلة من جانب االتحاد البحريني لكرة القدم؛ لضمان التواجد الجماهيري خلف المنتخب األول في كأس 
آسيا 2019 باإلمارات، أعلن االتحاد البحريني لكرة القدم عن تخصيص تذاكر حضور مباريات المنتخب للمواطنين البحرينيين 

القاطنين في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ويأتي تخصيص تذاكر حضور المباريات 
ف����ي  القاطني����ن  البحرينيي����ن  للمواطني����ن 
دول����ة اإلم����ارات العربية المتح����دة؛ إيمانا 
من االتحاد بأهمي����ة الحضور الجماهيري 
النهائي����ات  ف����ي  “األحم����ر”  وم����ؤازرة 

اآلسيوية.
وبإم����كان المواطنين القاطني����ن في دولة 
اإلم����ارات العربي����ة المتح����دة التواصل مع 
منس����ق العالق����ات العام����ة باالتح����اد خالد 
خليل الذي س����يتواجد في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، وذلك على الرقم التالي 
)0097339620229(؛ م����ن أجل الحصول 
على التذاكر المخصصة لحضور مباريات 

المنتخب في كأس  آسيا.
يش����ار إلى أن ج����دول مباري����ات المنتخب 

دور  خ����الل  اآلس����يوية  البطول����ة  ف����ي 
المجموعات سيكون كاآلتي: البحرين مع 
اإلم����ارات يوم 5 يناير على اس����تاد مدينة 
زاي����د بأبوظب����ي، البحرين م����ع تايلند يوم 

10 يناي����ر عل����ى اس����تاد آل مكت����وم بن����ادي 
النص����ر ف����ي دب����ي، البحرين م����ع الهند يوم 
14 يناي����ر على اس����تاد نادي الش����ارقة في 

الشارقة. علي بن خليفة

  لقطة للجماهير البحرينية

ضمن جهود اتحاد الكرة لدعم “األحمر” في النهائيات اآلس��يويةأس����ع����ار خ���اص���ة ل��ل��م��ش��ارك��ة ف����ي ك�����أس آس��ي��ا

تذاكر لجماهير المنتخب المقيمين في اإلمارات“بيت السفر” تدعم جماهير األحمر

صورة انفوجرافيك للمعطيات الجديدة في كأس آسيا 

الشيخ سلمان بن إبراهيم في قرعة كأس آسيا بدبي مطلع مايو الماضي
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القائمة النهائية
أعل���ن االتحاد اإلفريقي لك���رة القدم أمس الثالثاء القائمة النهائية للمرش���حين لجائزته 
السنوية ألفضل العب، والتي ضمت المصري محمد صالح حامل جائزة العام الماضي، 
والسنغالي ساديو مانيه زميله في ليفربول اإلنجليزي، وبيار - إيمريك أوباميانغ العب 

أرسنال.

ونش���ر االتح���اد القائم���ة النهائي���ة عل���ى موقعه 
اإللكتروني الثالثاء، قبل أسبوع من حفل منح 
الجائزة الذي يقام في العاصمة السنغالية دكار 

في الثامن من يناير.
وس���تكون المنافس���ة على أش���دها بي���ن صالح 
أفض���ل العب إفريق���ي 2017، وأوباميانغ الذي 
ن���ال الجائزة العام 2015، وس���انيه الباحث عن 

تتويجه األول.
ويعد الثالثة هذا الموس���م من أفضل الالعبين 

في الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وس���اهم صالح وسانيه بش���كل كبير في تصدر 
فريقهم���ا ترتيب ال���دوري بعد 20 مرحلة بفارق 
7 نقاط عن مانشس���تر س���يتي حامل اللقب، إذ 
س���جل ص���الح 13 هدفا وأضاف س���انيه 8، من 

أصل 48 هدفا لليفربول في الدوري.
وكان ص���الح )26 عاما( قد ت���وج العام الماضي 
هدافا لل���دوري اإلنجليزي الممتاز مع 32 هدفا، 
وساهم وسانيه في بلوغ فريقهما نهائي دوري 

أبطال أوروبا، قبل الخس���ارة أمام ريال مدريد 
 .1-3

وأصب���ح ص���الح الع���ام الماض���ي أول مص���ري 

ين���ال هذه الجائزة من���ذ بدء منحها عام 1992، 
ويتطل���ع إلحرازها للعام الثان���ي تواليا؛ ليعادل 
اإلنجاز الذي حققه الس���نغالي الحاجي ضيوف 

)2001 و2002(، والكاميرون���ي صاموي���ل إيتو 
)2003 و2004( والعاج���ي ياي���ا توري���ه )2011 

و2012(.

أم���ا أوباميان���غ، فيتس���اوى ه���ذا الموس���م م���ع 
ص���الح في ترتيب هدافي ال���دوري اإلنجليزي 
م���ع 13 هدف���ا. وه���ي الم���رة الخامس���ة توالي���ا 
يتواج���د فيها أوباميان���غ )29 عاما( في القائمة 
النهائي���ة ألفض���ل الع���ب، ف���ي إنج���از “يع���ادل 
الرقم القياس���ي لألسطورة العاجية يايا توريه 
والعب خط الوس���ط الغاني ميكايل ايسيان”، 

بحسب االتحاد.
أم���ا ماني���ه )26 عاما( فيترش���ح ضم���ن القائمة 
النهائية للعام الثالث تواليا، وهو حل ثالثا في 
العام 2016 الذي شهد تتويج الجزائري رياض 
محرز، وثانيا خلف ص���الح في العام الماضي. 
ويأم���ل الس���نغالي أن يصب���ح ثان���ي العب من 

بالده ينال هذه الجائزة بعد ضيوف.

وكاالت
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الدوري اإلنجليزي
الجولة 21

بورنموث

تشيلسي

هدرسفيلد

وست هام

ولفرهامبتون

نيوكاسل

واتفورد

ساوثامبتون

بيرنلي

برايتون

ك باالس

م يونايتد

22.45

22.45

22.45

22.45

22.45

23.00

وكاالت

وكاالت وكاالت

ق���اد جيمس هاردن فريقه هيوس���تن روكتس إلى فوز مري���ح على ضيفه ممفيس غريزيلز، في 
أمسية شهدت تحقيق أفضل العب للموسم الماضي، رقما قياسيا جديدا في دوري كرة السلة 

األميركي للمحترفين.

وش���هدت مباري���ات الليل���ة األخي���رة م���ن العام 
2018 اإلثنين، بروز راس���ل وستبروك في فوز 
فريق���ه أوكالهوم���ا س���يتي ثاندر عل���ى ضيفه 
داالس مافريك���س، بينم���ا حق���ق حام���ل اللقب 
غول���دن س���تايت ووري���رز ف���وزا كبي���را عل���ى 

مضيفه فينيكس صنز.
وفي فوز هيوس���تن على ممفي���س 133-101، 
أنهى هاردن اللقاء مع 43 نقطة و10 متابعات 
و13 تمري���رة حاس���مة، محققا ال���� “تريبل دبل” 

الرابعة له هذا الموسم وال�39 في مسيرته.
وحق���ق النج���م البال���غ 29 عام���ا، رقما قياس���يا 
جدي���دا بتس���جيل 35 نقط���ة وتحقي���ق خمس 
متابع���ات عل���ى األقل للمب���اراة الثامن���ة تواليا، 
محطم���ا الرق���م الس���ابق ال���ذي حقق���ه مرتي���ن 
النج���م األس���طوري الس���ابق لل���دوري أوس���كار 

روبرتسون.
إال أن األه���م بالنس���بة إل���ى ه���اردن كان قيادة 
فريق���ه إل���ى تحقيق الفوز العاش���ر في آخر 11 
مباراة، وتحس���ين س���جل الفريق إلى 21 فوزا 

و15 خس���ارة، بعد البداية الصعبة هذا الموسم 
لروكتس الذي بلغ في الموس���م الماضي نهائي 
المنطقة الغربية، قبل أن يخس���ر بصعوبة أمام 

غولدن ستايت ووريرز 3-4.
وق���ال ه���اردن إن “األم���ر األه���م ه���و إحض���ار 

البطولة إلى المدينة”.
وف���ي مب���اراة أخ���رى، حقق راس���ل وس���تبروك 
“تريب���ل دب���ل” )10 أو أكث���ر ف���ي 3 م���ن الفئات 
اإلحصائي���ة الفردي���ة(، وقاد أوكالهوم���ا للفوز 

على ضيفه داالس مافريكس 122-102.
وأنه���ى وس���تبروك المباراة م���ع 32 نقطة و11 
الحاس���مة؛  التمري���رات  م���ن  ومثله���ا  متابع���ة 
ف���ي  قدم���ه  ال���ذي  المخي���ب  األداء  ليع���وض 
المب���اراة األخي���رة للفري���ق، والت���ي كانت أيضا 
في مواجهة داالس األحد، وانتهت بالخس���ارة 

 .103-105
وكان وستبروك قد أكد بعد تلك الخسارة التي 
اكتفى خاللها بتس���جيل 9 نقاط، ش���عوره بأنه 
يش���عر بأنه يخذل زم���الءه في الفريق. وحقق 

أوكالهوم���ا فوزه ال�23 هذا الموس���م مقابل 13 
خس���ارة، وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب 
المنطق���ة الغربية خل���ف المتصدر دنفر ناغتس 
وحام���ل لق���ب الموس���مين الماضيي���ن غول���دن 
س���تايت ال���ذي حق���ق اإلثنين ف���وزا كبيرا على 

مضيفه فينيكس 132-109.
واعتمد غولدن س���تايت على الرباعي ستيفن 
كوري )34 نقطة وتس���ع متابعات و4 تمريرات( 
وكيف���ن دورانت )25 نقطة( وكالي طومس���ون 

)15 نقط���ة و5 متابع���ات( ودرايمون���د غرين )7 
نقاط(، لتحقيق فوزه ال�25 هذا الموسم مقابل 

13 خسارة.
إل���ى ذل���ك، س���قط بوس���طن س���لتيكس أم���ام 
مضيف���ه س���ان انتونيو س���بيرز بنتيج���ة -111

120، ف���ي مب���اراة كان أفض���ل مس���جل فيه���ا 
العب س���ان أنتوني���و المارك���وس ألدريدج مع 
32 نقطة و9 متابعات، بينما كان جايلن براون 

األفضل في صفوف بوسطن مع 30 نقطة.

شدد المصنف ثانيا عالميا اإلسباني رافايل نادال الثالثاء على أن استعادة صدارة التصنيف العالمي لالعبي كرة المضرب المحترفين ال تشكل 
أولويته في الوقت الراهن، بل يفضل التركيز على الحفاظ على جهوزيته البدنية بعد غيابه عن نهاية الموسم المنصرم؛ بسبب اإلصابة.

وابتع���د ن���ادال )32 عام���ا( ع���ن المالع���ب من���ذ 
انس���حابه ف���ي س���بتمبر الماض���ي م���ن نص���ف 
األميركي���ة  مي���دوز  فالش���ينغ  بطول���ة  نهائ���ي 
بوت���رو  أم���ام األرجنتين���ي خ���وان مارت���ن دل 
بس���بب إصابة في الركبة. واستغل “الماتادور” 
اإلس���باني ابتعاده إلجراء عملي���ة جراحية في 

الكاحل لمعالجة مشكلة سابقة.
وعاود اإلس���باني التمارين قبل نحو 3 أسابيع، 
االس���تعراضية،  أبوظب���ي  دورة  ف���ي  وش���ارك 
إذ خس���ر مبارات���ه األول���ى )في نص���ف النهائي( 
أمام الجنوب إفريقي كيفن أندرس���ون في 28 
ديس���مبر، وفض���ل عدم خ���وض مب���اراة المركز 
الثال���ث. وم���ن المق���رر أن يب���دأ نادال الموس���م 
الجديد رسميا في الدور الثاني لدورة بريزبين 

األسترالية الخميس.
وق���ال ن���ادال ال���ذي فق���د أواخر الع���ام الماضي 
مرك���زه األول ف���ي التصني���ف لصال���ح الصربي 
ع���ن  س���ؤال  عل���ى  ردا  ديوكوفيت���ش،  نوف���اك 
الصدارة “هدفي هو أن أكون س���عيدا بما أقوم 

ب���ه وأن أكون تنافس���يا في كل األس���ابيع التي 
ألعب خاللها”.

أضاف “أريد أن أش���عر بأنني منافس في كل 
أس���بوع أحضر في���ه أرض الملع���ب وأريد أن 
أواصل القتال؛ من أجل األمور التي تجعلني 

أش���عر بالحي���اة، األم���ور الت���ي تحفزن���ي )...( 
بالطب���ع أفضل أن أكون صاحب المركز األول 
ب���دال م���ن الثان���ي، وأفضل أن أك���ون صاحب 
المرك���ز الثان���ي ب���دال م���ن الخامس، ه���ذا أمر 

واضح”.

ب���دأت األميركي���ة المخضرم���ة فينوس وليامس الموس���م ال����25 في مس���يرتها االحترافية في ك���رة المضرب، بف���وز ماراثوني على 
البيالروسية فيكتوريا أزارنكا في الدور األول لمنافسات دورة أوكالند النيوزيلندية الثالثاء.

وانته���ت المباراة التي جمعت متصدرتين 
سابقتين للتصنيف العالمي، بفوز وليامس 
3-6، 6-1، و3-6 بعد س���اعتين و10 دقائق 

من اللعب.
واعتم���دت وليام���س )38 عام���ا( على دقة 
كراتها لحس���م المجموعة األولى لصالحها، 
بينم���ا تفوقت البيالروس���ية )29 عاما( في 
الثان���ي؛ بفض���ل كراته���ا القوي���ة الحاس���مة 
واالعتم���اد على تبادل الكرات على جانبي 

الملعب.
وف���ي الثالث���ة، تمكنت كل العبة من كس���ر 
إرس���ال منافس���تها مرتي���ن ف���ي األش���واط 
الس���تة األول���ى، قب���ل أن تصن���ع وليام���س 
الف���ارق وتتقدم 3-5 بعد خطأ من أزارنكا، 
وتف���وز في الش���وط التال���ي على إرس���الها 

وبالتالي المباراة.
وقال���ت وليام���س المتوجة بس���بعة ألقاب 
ف���ي البط���والت الكبرى “أحب م���ا أقوم به 
لكن هذه الليلة لم تكن سهلة وربما إحدى 

أصع���ب المباري���ات في ال���دور األول التي 
خضتها على اإلطالق”.

وف���ي أب���رز مباري���ات ال���دور األول للدورة 

النيوزيلندي���ة، فازت حامل���ة اللقب جوليا 
يوهان���ا  الس���ويدية  عل���ى  غورغوي���س 

الرسون 0-6 و6-4.

جيمس هاردن

رافايل نادال

فينوس وليامس

أمسيــة قيــاسيــة

نادال مهتم بجهوزيته البدنية فــوز درامــاتيـكــي

sports@albiladpress.com

األربعاء
2 يناير 2019 

2620 ربيع الثاني 1440

يجري تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد للموسم الثاني على التوالي في الدوري اإليطالي، لكنها أخفقت في الحيلولة دون 
حدوث الكثير من الجدل، خالل مباريات الس���بت الماضي. وش���هد فوز يوفنتوس )1-2( على س���امبدوريا 3 قرارات، اس���تنادا 

على تقنية الفيديو.

وحص���ل كل فريق على ركلة جزاء بس���بب 
لمس���ة يد، بينما ألغى الحكم هدف التعادل 
الوق���ت  ف���ي  س���امبدوريا،  أح���رزه  ال���ذي 
المحتس���ب بدل الضائع، بعد أن أشار عقب 
مراجع���ة تقني���ة الفيديو إلى وجود تس���لل 
ف���ي بداي���ة اللعب���ة، التي جاء منه���ا الهدف، 
وذلك بعد توقف اس���تمر حوال���ي 3 دقائق؛ 

لمراجعة الحالة.
ه���و  للج���دل،  إث���ارة  األكث���ر  الق���رار  وكان 
ركل���ة ج���زاء احتس���بها الحك���م ليوفنتوس، 
ف���ي الش���وط الثاني؛ بس���بب لمس���ة يد ضد 
“ال  صحيف���ة  ووصف���ت  في���راري.  أليك���س 
جازيت���ا ديل���و س���بورت” اإليطالي���ة، الق���رار 
بأنه “غير صحيح”، خالل تقييمها للقرارات 

التحكيمية عقب المباراة.
وأضاف���ت أن لمس���ة الي���د لم تك���ن متعمدة 
بشكل واضح، وأن الالعب لم يحرك ذراعه 

بطريقة تستحق العقوبة.
م���درب  أليج���ري،  ماس���يميليانو  وق���ال 
االس���تعانة  األفض���ل  م���ن  إن  يوفنت���وس، 
بتقني���ة الفيدي���و، في الق���رارات التي يمكن 

إدراكها، مثل التسلل.
وأض���اف “ربما لم يحتس���ب الحك���م أي من 
ركلت���ي الج���زاء، لك���ن ف���ي إيطالي���ا فق���ط 

يسبب هذا األمر جدال كبيرا”.
أما مارك���و جيامباولو، مدرب س���امبدوريا، 
فق���ال إن “النتيج���ة العادل���ة ه���ي التع���ادل 

.”2-2

وأدلى رئيس س���امبدوريا ماس���يمو فيريرو 
ه���و اآلخ���ر بدل���وه، ف���ي انتقاد تقني���ة حكم 
الفيدي���و. وقال “ال يمكنن���ا أن نتوقع إيقاف 
المباراة 6 أو 7 مرات؛ لمراجعة الحد األدنى 
من الحاالت.. الحكم سيفقد السيطرة على 

زمام المباراة بهذه الطريقة”.
نخاط���ر  للملع���ب  نذه���ب  “عندم���ا  وتاب���ع 
بمش���اهدة مباراتي���ن، واح���دة ف���ي الملعب 
والثاني���ة عل���ى التلفزي���ون.. نح���ن بحاج���ة 
إلع���ادة س���يطرة الحكام عل���ى الميدان مرة 
أخ���رى، األمر أش���به بالذهاب إلى الس���ينما، 

أكثر من مشاهدة مباراة لكرة القدم”.
كما أبدى مدرب التس���يو سيموني إنزاجي، 
انزعاجه أيض���ا، بعد تعادل فريقه )1-1( مع 

ضيف���ه تورين���و، وانتقد م���ا أس���ماه “بتأثير 
الحكم على المباراة”.

وتق���دم تورين���و به���دف م���ن ركل���ة ج���زاء 
احتس���بها الحك���م، بعد احتكاك بس���يط من 

آدم ماروشيتش مع أندريا بيلوتي.
وهذا بينما لم يحتس���ب ركلة جزاء، طالب 

به���ا التس���يو، بزع���م تع���رض فرانشيس���كو 
أتشيربي لخطأ.

األخط���اء”،  ش���اهد  “ال���كل  إنزاج���ي  وق���ال 
مضيف���ا أن أرماندو ايتس���و، العب تورينو، 
كان يج���ب أن ُيط���رد قب���ل نهاي���ة الش���وط 

األول.

وكان س���تيفانو بيول���ي، م���درب فيورنتينا، 
أيض���ا بي���ن الس���اخطين، وزع���م أن فريق���ه 
كان يس���تحق ركلة جزاء، بس���بب لمسة يد 
لميجي���ل فيل���وزو خ���الل التعادل الس���لبي، 

على ملعب جنوى.
وق���ال “نري���د أن ُنعام���ل بالطريق���ة نفس���ها، 
الت���ي يت���م به���ا التعام���ل م���ع باق���ي الف���رق 
األخ���رى.. يتم احتس���اب الكثير من ركالت 
الج���زاء، بس���بب لمس���ات ي���د أق���ل وضوحا 

بكثير مما شهدته المباراة”.
وأردف “كانت لمس���ة ي���د واضحة تماما.. ال 
يه���م إن كانت الكرة لمس���ت ج���زءا آخر من 
الجس���م أوال، إذا كان ذراع الالع���ب بعي���دا 

عن جسمه، فهي ركلة جزاء”.
وواص���ل “كان���ت ركلة ج���زاء وال جدال في 
ذل���ك، نطال���ب باالحترام.. نح���ن فيورنتينا، 
ونري���د أن تت���م معاملتن���ا بالطريقة نفس���ها، 

التي يحظى بها اآلخرون”.

وكاالت

الجــدل مستمـــر

من مواجهة يوفنتوس وسمبدوريا
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 ،)BFC( حققت ش���ركة البحرين المالية
الرائ���دة واألق���دم في تخص���ص مجال 
العم���ات  وص���رف  األم���وال  تحوي���ل 
األجنبي���ة في المملكة، إنج���اًزا مهما مع 

افتتاح فرعها ال�51. 
Atri�  ييع���زز الفرع الجديد ف���ي مجمع

um )في منطقة س���ار( من مكانة BFC؛ 
باعتباره���ا الش���ركة ذات أوس���ع ش���بكة 

فروع في البحرين في مجالها.
وحض���ر افتت���اح الف���رع المدي���ر الع���ام 
مبيع���ات  ورئي���س  فارك���ي  بانس���يلي 
التجزئ���ة والف���روع ديب���اك ني���ر، ومدير 
روجي���ر  للش���ركات  األعم���ال  تطوي���ر 

منديز.
الطاب���ق األول م���ن  ف���ي  الف���رع  ويق���ع 
هايبرمارك���ت  لول���و  بج���وار  المجم���ع 
ومواعي���د العم���ل س���تكون من الس���اعة 
ط���وال  مس���اًء   10 وحت���ى  صباًح���ا   9
أيام األس���بوع، ويق���دم الفرع مجموعة 
متنوع���ة م���ن منتج���ات BFC لتحوي���ل 
س���ريعة  بط���رق  الدولي���ة  األم���وال 
وموثوق���ة، بم���ا ف���ي ذل���ك EzRemit و

MoneyGram، إضافة إلى أكثر من 40 
عمل���ة عالمية للش���راء أو البيع بأس���عار 

الصرف الرائدة في السوق.
وبمناس���بة االحتف���ال بافتت���اح الف���رع، 
ذهبي���ة  قطع���ة   BFC) 100( أه���دت 
لعمائه���ا ال���� 100 األوائل الذي���ن أجروا 
معامل���ة في الفرع، والمزيد من الهداية 
للعم���اء الذي���ن ل���م يتمكن���وا الحض���ور 

ضمن أول 100. 
وق���ال فاركي “تمثل أخبار اليوم إنجاًزا 
تاريخًيا في تقدم BFC الشركة الرائدة 

في تحويل األموال والعمات األجنبية 
ف���ي المملكة. كجزء من إس���تراتيجيتنا 
إل���ى  للوص���ول  الطموح���ة  التوس���عية 
جمي���ع مناط���ق الباد، فإنن���ا نفخر على 
وج���ه الخص���وص بإنج���از ه���ذا الحدث 
المذهل في افتت���اح أكثر من 50 فرعا. 
وهذا يدل على التزامنا الراس���خ لتلبية 
توقع���ات عمائن���ا وضم���ان أن لديه���م 
 .BFC تجربة أكثر مائم���ة وممتعة مع

وم���ع فري���ق ملت���زم ومتحم���س، تهدف 
BFC لمواصلة توسعها“.

يذك���ر أن BFC بدأت ف���ي العام 1917، 
بتجارة س���بائك الذهب واس���تمرت في 
 ،1970 الع���ام  وف���ي  تنمي���ة خدماته���ا. 
دخلت BFC س���وق التحويات المالية، 
مم���ا أت���اح الفرص���ة للمغتربين إلرس���ال 

أموالهم إلى أحبائهم في بادهم.

حصلت “إي بي إم تيرمينالز” البحرين، 
الش���ركة المش���غلة لمين���اء خليف���ة ب���ن 
س���لمان، على درع تمي���ز من قبل وزارة 
العم���ل والتنمي���ة االجتماعية في حفل 
تكري���م العم���ال المجدي���ن والمتفوقين 
بمنش���آت القط���اع األهل���ي؛ لتفوقها في 
وس���امة  المهني���ة  الس���امة  تحقي���ق 
بيئ���ة العم���ل ف���ي الع���ام 2018؛ لتصبح 
واحدة من أبرز المؤسس���ات في مملكة 
البحرين.وبالنيابة عن عاهل الباد صاحب 
الجال���ة المل���ك حمد بن عيس���ى آل خليفة، 

االجتماعي���ة  والتنمي���ة  العم���ل  وزي���ر  ك���رم 
جمي���ل حميدان إل���ى جانب وكي���ل الوزارة 
صباح الدوسري، شركة إي بي إم تيرمينالز 
معايي���ر  تحقي���ق  ف���ي  لتفوقه���ا  البحري���ن؛ 
الجودة في الس���امة والصح���ة العملية في 

العام 2018. 
الم���وارد  قس���م  مدي���ر  الجائ���زة  وتس���لمت 

البشرية في الشركة جوردانا سمعان. 
تيرمينال���ز  إم  ب���ي  إي  ش���ركة  تعتب���ر  كم���ا 
البحري���ن الوحي���دة م���ن نوعه���ا ف���ي قطاع 
النق���ل واللوجس���تيات ف���ي الحص���ول على 

هذه الجائزة من الوزارة.

إهـــــداء 100 قطعــــة ذهبيــــة ألول 100 مـــن عمـــالئهــا

الشــركة الوحيدة من نوعهــا في قطاع النقل واللوجســتيات

”Atrium“ تفتتح الفرع 51 في ”BFC“

“العمل” تكرم “إي بي إم تيرمينالز”

قام���ت لجن���ة يوس���ف وعائش���ة المؤيد لألعم���ال الخيري���ة التابعة لش���ركة 
يوس���ف خلي���ل المؤي���د وأوالده بتخري���ج الدفع���ة األولى لعدد م���ن الطلبة 
البحرينيين الذين استكملوا دراستهم ضمن منحة يوسف وعائشة المؤيد 

الجامعية.

وقامت آم���ال المؤيد بتكريم الطلبة 
ي���وم الخميس الموافق 27 ديس���مبر 
2018 في أشرف الكائن في منطقة 

الحورة.
وعائش���ة  يوس���ف  “لجن���ة  وتعتب���ر 

المؤيد لألعمال الخيرية” مبادرة من 
شركة يوسف خليل المؤيد وأوالده، 
تق���دم م���ن خاله���ا مختل���ف أن���واع 
الدعم والمساهمة في بناء المجتمع 

البحريني.

“المؤيد الخيرية” تحتفل بتخريج أول دفعة

كم ساعة تمضي يوميا وأنت تنظر إلى شاشة هاتفك النقال؟ الواقع أنه يصعب على 
معظمن���ا تقدي���ر م���دة الوقت الذي نمضيه ونح���ن نتعامل مع هواتفنا، لكن ما أس���اس 
جميع تلك التعامالت؟ إنه الشاش���ة! فحينما تس���تخدم أيا من التطبيقات أو تتصفح 
اإلنترن���ت أو تلتق���ط الص���ور أو تش���اهد الفيديوه���ات، فإن���ك تفع���ل كل ذل���ك وعيناك 

معلقتان بشاشة هاتفك النقال. 
وله���ذا ليس أمرا عجيب���ا حينما نرى جميع 
منتج���ي الهواتف النقال���ة يهتمون بتطوير 
األول،  المق���ام  ف���ي  أجهزته���م  شاش���ات 
فنجده���م يبذل���ون أقصى الجه���ود لتقليل 
عرض حافتها إلى أدنى حد، ويسعون إلى 
زي���ادة دقته���ا إلى أقصى ح���د، ويضيفون 
إليه���ا المزايا والمواصفات لتقديم تجارب 
اس���تخدام ممت���ازة للمس���تخدمين. وتعتبر 
ش���ركة ه���واوي واحدة من أهم تلك الش���ركات 
الت���ي أدركت تماما دور الشاش���ة المحوري في 
الهوات���ف النقالة، فعملت عل���ى تصميم الهاتف 
الذك���ي HUAWEI Mate 20 اعتمادا على مبدأ 
“امتياز الشاشة أوال”، وطورت له شاشة آر جي 
ب���ي دبلي���و )RGBW( ذات الم���دى الديناميك���ي 

العال���ي لألل���وان )HDR( بمق���اس 6.53 بوص���ة 
لتك���ون زجاجية الملم���س ذات حواف منحنية 

زجاجية.
وتمضي ه���واوي باس���تخدامات هاتفها الذكي 
غي���ر  مس���تويات  إل���ى   HUAWEI Mate 20
مس���بوقة بفض���ل إمكان���ات التعدي���ل المتنوعة 
تعدي���ات  إج���راء  فتتي���ح  في���ه،  المتوف���رة 
أساس���ية على إعدادات الشاش���ة، مثل تصفية 
الض���وء األزرق لراحة العي���ن، والتحكم بدرجة 
ح���رارة ألوانه���ا وإم���كان ضب���ط درج���ة حرارة 
ألوان الشاش���ة تلقائيا؛ لتناس���ب ل���ون اإلضاءة 
المحيطة. كما أن تفعيل ميزة القراءة المريحة 
عيني���ك حينم���ا  إجه���اد  يقل���ل  الشاش���ة  عل���ى 
تستخدم الهاتف لمدة طويلة ويجعل تصفحه 

أكثر أمانا.

شاركت جمعية الهال األحمر البحريني ممثلة 
بأمينها العام فوزي أمين ومديرها العام مبارك 
الح���ادي في أعمال االجتماع التحضيري ال� 14 
لكبار المس���ؤولين في هيئات وجمعيات الهال 
الخليج���ي،  التع���اون  مجل���س  ب���دول  األحم���ر 

والذي أقيم في دولة الكويت.
مملك���ة  اس���تضافة  االجتم���اع  خ���ال  وتق���رر 
األحم���ر  اله���ال  بجمعي���ة  ممثل���ة  البحري���ن 
لهيئ���ات  الثان���ي  العلم���ي  “اللق���اء  البحرين���ي 
مجل���س  ب���دول  األحم���ر  اله���ال  وجمعي���ات 

التعاون”، والذي يتضمن عادة جلسات وورش 
عمل ع���دة تتناول أح���دث قضايا الس���اعة في 

مجال العمل اإلغاثي واإلنساني.
كم���ا تق���رر اس���تضافة البحري���ن ل� “ي���وم الهال 
األحم���ر الخليج���ي”، والهادف إلى إب���راز الدور 
الكبي���ر ل���دول مجل���س التع���اون الخليجي في 
مناط���ق  ف���ي  اإلنس���انية  المش���روعات  تنفي���ذ 
الك���وارث الطبيعية أو التي من صنع اإلنس���ان، 
وإيصال المس���اعدات للمنكوبين والمتضررين 
ف���ي  المجتمع���ون  واس���تعرض  العال���م.  ح���ول 

الكوي���ت ع���ددا م���ن الموضوع���ات المهمة التي 
تع���زز جه���ود لجنة رؤس���اء هيئ���ات وجمعيات 
التع���اون  مجل���س  دول  ف���ي  األحم���ر  اله���ال 
الخليجي، إضافة إلى بحث سبل تعزيز مسيرة 
العمل المشترك وتنسيق وتوحيد المواقف في 
المنظمات الدولية واإلقليمية، مؤكدين أهمية 
االجتماعات الدورية لهيئات وجمعيات الهال 
األحم���ر بدول مجل���س التع���اون، والتي تهدف 
إل���ى التنس���يق والتع���اون فيم���ا بينه���ا بجمي���ع 

المجاالت اإلنسانية واإلغاثية.

أروع الشاشــات ألجمــل اللحظــات مــع الشــركة الصينية

تنفيــذ األعمــال اإلغاثيــة المشــتركة بيــن دول الخليــج

“هواوي Mate 20”... مستويات غير مسبوقة

استضافة لليوم العلمي للهالل األحمر
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ف���ي إط���ار الجه���ود الوطنية الرامية إل���ى التعري���ف الدقيق بآلي���ات تطبيق ضريبة 
القيم���ة المضاف���ة وضم���ان الوع���ي الكام���ل ل���دى مختل���ف أن���واع الش���ركات بآلي���ة 
احتس���اب ه���ذه الضريبة ضمن اإلطار الدقي���ق للقوانين واإلج���راءات الناظمة لها، 
يواصل معهد “ثينك س���مارت” للتدريب والتطوير عق���د دورات تدريبية للعديد من 

الشركات البحرينية المعنية بتطبيق هذه الضريبة والتعامل معها.

واختت���م المعه���د ه���ذا األس���بوع ورش���ة 
تدريبي���ة لم���دة 3 أيام حضره���ا ممثلون 
البحريني���ة  الش���ركات  م���ن  ع���دد  ع���ن 
الرئيس���ة الت���ي تس���تعد لتطبي���ق ضريبة 
القيم���ة المضافة، إذ ركزت الورش���ة على 
مح���اور م���ن بينه���ا فه���م وإدارة ضريب���ة 
القيم���ة المضاف���ة ف���ي البحري���ن، وكيف 
س���تؤثر عل���ى الش���ركات، وأدار الورش���ة 
خبي���ر محت���رف لديه خبرة أكث���ر من 10 
أع���وام ف���ي ه���ذا المجال، وج���رى تزويد 
الحض���ور بش���هادات دولي���ة معتمدة من 
قبل “كابان جينس���يز” العالمية للتدريب 

واالستشارات.

ويش���مل التدري���ب فه���م تأثي���ر ضريب���ة 
الش���ركات  عل���ى  المضاف���ة  القيم���ة 
والمؤسس���ات البحرينية، جنبا إلى جنب 
م���ع طبيعي���ة ه���ذه الضريب���ة ف���ي بلدان 
أخ���رى بما في ذلك دول مجلس التعاون 
الخليج���ي، وأنظم���ة المعلوم���ات القادرة 
على احتس���اب ه���ذه الضريب���ة والتعامل 

معها.
وقال الرئيس التنفيذي ل� “ثينك سمارت” 
أحم���د الحجيري إن ه���ذا التدريب يأتي 
ف���ي إط���ار المس���اهمة ف���ي تعزي���ز فه���م 
الش���ركات لضريب���ة القيم���ة المضافة في 
التس���اؤالت  عل���ى  واإلجاب���ة  البحري���ن، 

العالق���ة بش���أنها، وبي���ان كيفي���ة تطبيقها 
م���ن الناحي���ة التقني���ة، وتذلي���ل العقبات 
التي تظهر عادة في المراحل األولى من 

التطبيق.
وأش���ار الحجيري إلى أن “ثينك سمارت” 
وبناء على تحليل احتياجات الشركات، 

األول  التدري���ب،  م���ن  نوعي���ن  تق���دم 
يتضم���ن معلوم���ات أساس���ية ع���ن ه���ذه 
الضريب���ة وكيفية التعام���ل معها، واآلخر 

تدري���ب متقدم يتضمن كل م���ا يلزم من 
معلومات ومهارات وممارسات؛ من أجل 
التعام���ل الفعال والعلم���ي والصحيح مع 
ه���ذه الضريب���ة، بما يراع���ي االحتياجات 
المختلفة للمؤسسات العاملة في السوق 
المحلي���ة، أو تل���ك التي ترتب���ط بعمليات 
بنكي���ة، أو اس���تيراد وتصدي���ر م���ن دول 
تطب���ق ضريبة القيم���ة المضافة، وكيفية 

تافي االزدواج الضريبي.

“ثينك سمارت” يواصل التعريف بـ“المضافة”

“ثينك سمارت” يواصل برنامجه التدريبي عن ضريبة القيمة المضافة
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تبتسم للحياة وتكون دائم التفاؤل.

أنت في وضع جيد في العمل.

ال تترك مجاال للنقد من حولك.

اجتهد في دراسة األمر قبل القرار.

عوائق كثيرة في الطريق للزوال.

تحتاج إلى إجازة سريعة أو تغيير.

تستثمر اموالك في مكان مناسب.

ال تبدو مطمئنا من األحداث لكنها تزول.

ال تتدخل في مشاكل العمل واال كنت ضحية.

مشروع جديد في طريقه إليك.

تبتعد عن الوجبات الدسمة قدر اإلمكان.

تكون معتدال في الحكم مما يتيح لك التراجع.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

2 ديسمبر

1943
انتهاء أعمال مؤتمر  

طهران بين الرئيس 
األميركي فرانكلين 

روزفلت 
والرئيس 

السوفيتي 
جوزيف ستالين 

ورئيس وزراء المملكة 
المتحدة ونستون تشرشل. 

يواصل النجم رامز 
جالل تصوير مشاهده 

في فيلم “سبع البرمبة”، 
وتضمن المشاهد بانتحاله 

لشخصية ضابط شرطة 
خالل األحداث في إطار 
كوميدي لكي يصل إلى 

حبيبته.

tariq.albahar
@albiladpress.com

“يوم الدين” و“ليلة هنا وسرور” و“تراب الماس” بإيرادات مرتفعة

حصاد شباك التذاكر في 2018

استقبلت دور العرض السينمائية في 2018، حوالي 30 فيلًما، تنوعت بين الكوميديا، واالجتماعي، واإلثارة واألكشن، وحصل بعضها على إشادات النقاد، وفازت 
أخرى بنصيب األسد من إيرادات شباك تذاكر العام، ولم تحظ فئة ثالثة باهتمام الجمهور، فجاءت إيراداتها مخيبة آلمال صناعها.

أكث���ر م���ن ثل���ث األف���الم دارت أحداثها 
ف���ي إط���ار م���ن الكوميدي���ا، وكان م���ن 
بيوجعن���ي”،  “قس���طي  “البدل���ة”،  بينه���ا 
“رغدة متوحش���ة”، و”ليلة هنا وسرور”، 
أما األكشن.. فظهرت أفالم مثل “حرب 
كرم���وز”، “الدي���زل”، وفي فئ���ات أخرى 
ش���اهد الجمه���ور “تراب الم���اس” الفيلم 
الوحي���د المأخوذ عن ن���ص أدبي، “يوم 
الدين” المرش���ح لتمثيل مصر في حفل 
“األوس���كار” والذي نال إشادات عالمية 
بع���د عرض���ه العالم���ي األول بمهرج���ان 
ال���ذي ش���هد  “كارم���ا”  الس���ينمائي،  كان 
ع���ودة المخ���رج خالد يوس���ف لإلخراج 
بع���د فت���رة غياب انش���غل فيه���ا بالعمل 
السياس���ي، و”بن���ي آدم” ال���ذي ع���اد من 
خالله الفنان يوس���ف الش���ريف للسينما 

بعد فترة غياب.
نج���ح فيل���م “البدل���ة” في تصّدر ش���باك 
المصري���ة،  الس���ينما  إي���رادات  تذاك���ر 

وحقق حوالي 63 مليون جنيه.
وج���اء فيلم “حرب كرم���وز” في المركز 
إيرادات���ه  إجمال���ي  وص���ل  إذ  الثان���ي، 
وقت رفعه من دور العرض السينمائية 
الملي���ون  ونص���ف  مليوًن���ا   53 حوال���ي 

جنيه.
 ذهب المركز الثال���ث للفيلم الكوميدي 
“ليل���ة هن���ا وس���رور”، وحقق في ش���باك 
التذاك���ر حت���ى آخ���ر أي���ام عرض���ه م���ا 
يق���رب م���ن 37 مليون جني���ه. “ليلة هنا 
وسرور” تأليف كريم يوسف، مصطفى 
صق���ر ومحمد عزالدي���ن، بطولة محمد 
ع���ادل إمام، ياس���مين صب���ري، فاروق 
الفيش���اوي، بيومي فؤاد وحقق فيلم 
مرتفع���ة،  إي���رادات  الم���اس”  “ت���راب 
الراب���ع  المرك���ز  ف���ي  يأت���ي  جعلت���ه 
بقائمة إيرادات عام 2018، إذ بلغت 
إيراداته 31 مليوًنا ونصف المليون 
جنيه. “ت���راب الماس” هو التعاون 
الثال���ث بين المخرج مروان حامد 
والسيناريست أحمد مراد، بطولة 
آس���ر ياس���ين، منة ش���لبي، ماجد 
الكدواني، وحجز فيلم “الديزل” 
بطول���ة الفن���ان محم���د رمض���ان 

المرك���ز الخامس، بعد أن وصل إجمالي 
إيرادات���ه لحوال���ي 23 مليوًن���ا ونص���ف 
الملي���ون جني���ه. الفيل���م ت���دور أحداثه 
ف���ي إطار م���ن األكش���ن، بطول���ة محمد 
رمض���ان، هنا ش���يحة، ياس���مين صبري، 
هج���رس،  تام���ر  عبدالوه���اب،  فتح���ي 
وذه���ب المركز الس���ادس لفيل���م الفنان 
أحمد فهمي “الكويس���ين”، بعدما حصل 
على إي���رادات قدره���ا 21 مليون جنيه 
تقريًبا. فيلم “الكويس���ين” بطولة أحمد 
فهمي، حسين فهمي، شيرين رضا، تارا 
عماد، بيومي فؤاد، من بين األفالم التي 
تجاوزت 

حاج���ز العش���رين ملي���ون جني���ه، فيل���م 
“رغدة متوحش���ة”، إذ حق���ق 20 مليوًنا 
ونص���ف الملي���ون جني���ه، ليحصل على 
المركز الس���ابع. في المركز الثامن، جاء 
فيلم الثنائي هشام ماجد وشيكو “قلب 
أم���ه”، وحق���ق حوال���ي 16 مليون جنيه 
ف���ي أي���ام عرض���ه. “قل���ب أم���ه” تألي���ف 
تام���ر إبراهيم، محمد محم���دي وأحمد 
محيي، بطولة هشام 

دالل  ث���روت،  محم���د  ش���يكو،  ماج���د، 
عبدالعزيز، إخراج عمرو صالح.

رغ���م جدي���ة الموض���وع ال���ذي طرح���ه 
فيل���م “طلق صناع���ي”، إال أنه نجح في 
حجز مرك���ز ضمن العش���رة األوائل في 
قائم���ة اإليرادات، وحص���ل على المركز 
التاس���ع بمبل���غ ُق���در ب�14 ملي���ون جنيه. 
“طل���ق صناع���ي” تألي���ف محم���د دياب، 
األول���ى  اإلخراجي���ة  التجرب���ة  وه���و 
للسيناريست خالد دياب، بطولة 
ماج���د  فرغل���ي،  حوري���ة 
رج���ب،  س���يد  الكدوان���ي، 
بيوم���ي  خاط���ر،  مصطف���ى 
فؤاد في المركز العاشر يأتي 
عبدالعزي���ز  ياس���مين  فيل���م 
الكومي���دي “األبل���ة ط���م طم”، 
إيرادات���ه  تج���اوزت  أن  بع���د 

حوالي 11 مليون جنيه.
فيل���م “األبل���ة طم طم” يش���ارك 
الفنان���ة  بجان���ب  بطولت���ه  ف���ي 
بيوم���ي  عبدالعزي���ز،  ياس���مين 
خال���د  ألفون���س،  ش���ادي  ف���ؤاد، 
منصور، سامي مغاوري، مصطفى 
أبوس���ريع، ومجموع���ة كبي���رة م���ن 
األطفال، تأليف أيمن وتار، وإخراج 

علي إدريس.
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 1942
تشغيل أول مفاعل نووي في العالم بمدينة شيكاغو األميركية.

 1947
وقوع معارك بين العرب واليهود في القدس.

1954
تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

1956
فيدل كاسترو يصل إلى كوبا على متن قارب.

1991
بطرس بطرس غالي يصبح أول أمين عام عربي لألمم المتحدة.
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حققت مس��رحية “درس” لفرقة مس��رح الخليج العرب��ي جائزة أفضل 
ع��رض مس��رحي متكام��ل في خت��ام مهرج��ان الكويت المس��رحي 
بدورته ال 19، وس��ط حضور كبير من ضيوف الكويت والمسرحيين 
وعشاق “أبو الفنون” ما جائزة أفضل مخرج وجائزة الراحل منصور 
المنصور ففاز بها الفنان يوس��ف الحش��اش عن إخراجه لمسرحية 

“وحش طوروس” لفرقة المس��رح الش��عبي، وقدمها الفنان والنجم 
محمد المنصور.

وكانت جائزة أفضل ممثل دور أول وجائزة الراحل كنعان حمد من نصيب ناصر الدوب.

بدأ الفنان عادل إمام التحضيرات الفعلية لمسلس��له الجديد، 
ال��ذي يحمل اس��م “فالنتين��و”، المقرر عرض��ه في رمضان 
المقب��ل 2019، وهو من تأليف أيمن بهج��ت قمر، وإخراج 
رام��ي إم��ام، واس��تقر الزعيم على اس��م الش��خصية التي 
س��يقدمها من خ��ال المسلس��ل، والتي تحمل اس��م نور 

عبدالمجيد فالنتينو صاحب مجموعة مدارس انترناشيونال.
ويعق��د الزعي��م ومخ��رج العمل ومؤلف��ه عدة جلس��ات عمل 

مكثفة حاليًا.

س��تضيف الدورة الذهبية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، 
المقرر انطاقها في نهاية يناير الُمقبل، الشاعر األرجنتيني 
ري��كاردو روبيو. وكان روبيو قد ش��ارك من قب��ل في الدورة 
الثاني��ة لمهرج��ان طنطا الدولي للش��عر، ال��ذي أقيم في 

سبتمبر عام 2016، بمشاركة 40 شاعرا من 18 دولة.
كما تس��تضيف الدورة الذهبية من مع��رض القاهرة الدولي 

للكتاب الشاعر البحريني قاسم حداد.
وحداد هو واحد من أكبر الشعراء المعاصرين في البحرين.

حداد في القاهرةفالنتينودرس

التواص���ل  موق���ع  اس���تعرض 
االجتماع���ي، تويت���ر، أه���م اختيارات 
النش���طاء علي���ه ف���ي بع���ض ال���دول. 
المص���ري  المنتخ���ب  الع���ب  وكان 
ون���ادي ليفرب���ول اإلنجلي���زي، محمد 
ص���الح، األكث���ر انتش���ارا وذك���را على 
الع���ب  ت���اله   ،2018 خ���الل  تويت���ر 
المنتخ���ب ون���ادي أياك���س الهولن���دي 

السابق أحمد حسام )ميدو(.
 وع���ن الفناني���ن األكث���ر ذك���را عل���ى 
الفن���ان  2018، ج���اء  الموق���ع خ���الل 
المص���ري الكوميدي، محم���د هنيدي، 

على رأس القائمة، تاله الفنان الناشط 
وبعدهم���ا  الحلف���اوي،  نبي���ل  الفن���ان 
يوس���ف الش���ريف ثم محمد رمضان، 
وجميعه���م معروف���ون بتواصلهم مع 
متابعيه���م وردوده���م أحيان���ا. وف���ي 
الس���عودية، كان أكث���ر األندي���ة ذك���را 
خ���الل 2018 بالترتي���ب ه���م اله���الل 
والنصر واالتحاد واألهلي. وعن أكثر 
الهاش���تاجات، الت���ي كان���ت مرتبط���ة 
فكان���ت  والمناس���بات  بالفعالي���ات 
و”اليوم_الوطن���ي88”  “رمض���ان” 

و”يوم عرفة” و”الحج”.

حصاد “تويتر” في 2018



عرض مسرحي ألطفال المركز البريطاني للغات

شاركت هند صبري في تحدي السنة الجديدة الذي أطلقته منظمة  «
األمم المتحّدة لشؤون الالجئين، بهدف التكفل بمساعدة شخص 

واحد محتاج من أطفال الالجئين مع بداية سنة 2019. ورشحت هند 
رجل األعمال نجيب ساويرس، والممثلةمنى زكي ومحمد هنيدي، 

للمشاركة في التحّدي. وكتبت: “لو كل شخص مّنا تكّفل بمساعدة 
شخص محتاج ستكون أجمل هدية عطاء له قبل نهاية العام”.

تزامن���ا مع احتف���االت مملكة البحرين بالعي���د الوطني 19، 
وعيد جلوس جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، نظم 
المركز البريطاني للغات، حفال كبيرا بهذه المناسبة الغالية 

على قلوب كل البحرينين.

الحف���ل  خ���ال  للغ���ات،  البريطان���ي  المرك���ز  أطف���ال  وق���دم 
مس���رحية لألطفال، ت���م أعدادها للحفل ال���ذي ينظمه المركز 
بمناس���بة اْلي���وم الوطن���ي للمملك���ة البحرين، أعت���زازا وفخرا 

بهذه المناسبة الجليلة.
ونال���ت المس���رحية الت���ي ش���ارك بها ع���دد كبير م���ن االطفال 
عل���ى أعجاب االهالي وأولياء أمور الطلبة وتقديرهم، حيث 
صفق���وا كثي���را الداء الطلب���ة المتمي���ز، بينم���ا أرت���دى الطلب���ة 
الماب���س الت���ي تزين���ت باأللوان، ورف���ع العل���م البحريني في 
كاف���ة أرج���اء المرك���ز تعبيرا عن الفرح والس���رور به���ذا اليوم 
ال���ذي يمثل ذك���رى عزيزة على القلوب. صاح���ب المركز رضا 
الصاب���غ، الذي تابع التدريبات وأش���رف عل���ى العرض، أكد ان 
هذه المناس���بة عزي���زه على قلوبنا جميع���ا، مضيفا ان المركز 

يقوم سنويا بعمل مسرحية بهده المناسبة.

وفي نهاية العرض المسرحي صفق الحضور من  «
أولياء أمور الطلبة، لفريق االطفال الذي شارك 

بالمسرحية، وقام الصايغ بتكريمهم على العمل 
المسرحي الرائع الذي قدموه.
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“نهفات” وطرائف 2018
ش���هدت س���نة 2018 كس���ابقاتها العدي���د م���ن اللقط���ات الطريفة على 
هامش أحداث سياس���ية ش���غلت العالم. ولعل من أبرز تلك اللحظات 
التي التقطتها عدس���ات المصورين والصحافة، رقصة رئيس الوزراء 
البريطاني���ة تيريزا م���اي، وهرولة حراس زعيم كوريا الش���مالية كيم 
يون���غ أون، فض���ا ع���ن غرائب الرئي���س الفلبيني الت���ي ال تحصى وال 
تع���د، ولع���ل أكثرها إثارة للج���دل كانت القبلة الش���هيرة التي بادر بها 
إح���دى المعجب���ات، والتي أثارت انتقادا واس���عا من قب���ل العديد من 

المنظمات النسائية.
ففي أكتوبر 2018 ظهرت رئيسة وزراء بريطانيا متمايلة على أنغام 
أغني���ة Dancing Queen الش���هيرة لفرقة “آبا”، وه���ي تعتلي المنصة 
إللق���اء كلمته���ا خ���ال مؤتم���ر ح���زب المحافظي���ن الحاك���م، وأث���ارت 
الرقص���ة ج���دال على الرغم من أنها لم تك���ن المرة األولى التي ترقص 
فيها خال مناس���بة عامة. ومن بريطانيا، إلى كوريا الش���مالية، حيث 
ش���وهد الزعيم الكوري الش���مالي كيم يونغ أون، وهو يتنقل بس���يارة 
“رس���يدس” س���وداء، محاط���ا بمرافق���ة أمنية مش���ددة مكونة من 12 
حارسا، يهرولون إلى جانب سيارة الزعيم، بعد انتهاء أولى جلسات 
القم���ة التاريخية، التي جمعته بالرئيس الك���وري الجنوبي مون جيه 
إن، ف���ي أبريل من الس���نة الماضي���ة. ليعود ويكرر المش���هد الحقًا في 

يونيو خال مغادرة موكبه للقاء رئيس الوزراء السنغافوري.
وفي ديسمبر، رصد مقطع فيديو تصرفا غير مسؤول بدر عن رئيس 
المفوضي���ة األوروبية جان كلود يونكر، ال���ذي طالما أثارت تصرفاته 

التساؤالت.
وقد ظهر يونكر وهو يداعب ش���عر إحدى الس���يدات في مقر االتحاد 
األوروبي، في ديسمبر الماضي على هامش مناقشة ملف “بريكست” 

الشائك.

ولعل من اللحظات الطريفة أيضا بين السياسيين، النكتة  «
الي أطلقها الرئيس األميركي خالل المأدبة التي جمعته بزعيم 

كوريا الشمالية خالل القمة التاريخية التي عقدت في يونيو 
الماضي، حيث طلب دونالد ترمب من المصورين التقاط صور 

جميلة لهما، تظهرهما وسيمين ونحيفين.

رودريغ���و  الفلبين���ي،  الرئي���س  واص���ل 
للج���دل،  المثي���رة  دوتيرت���ي، تصريحات���ه 
اعت���دى جنس���يا  بأن���ه  مؤخ���را،  واعت���رف 
على امرأة خادمة حين كان يافعا، وس���ط 
توقعات بأن يثير التصريح الجديد غضب 
منظم���ات الدف���اع ع���ن الم���رأة ف���ي البل���د 
اآلس���يوي. وق���ال دوتيرت���ي، ف���ي خط���اب 
ألق���اه أواخر ديس���مبر الماضي، إنه اعترف 
الحميم���ي،  األم���ر  به���ذا  الكنيس���ة  لكاه���ن 
إل���ى غرف���ة خادم���ة  أن���ه دخ���ل  موضح���ا 
نائم���ة أثناء صغره، ث���م وضع أصابعه على 
أعضائه���ا التناس���لية. وأورد دوتيرتي “في 
البداية، قمت بسحب البطانية، ثم حاولت 
أن ألمس م���ا كان وراء المابس الداخلية، 
اس���تفاقت  وحي���ن  أتلم���س.  كن���ت  لق���د 

)الخادمة(، غادرت الغرفة”.

وأضاف الرئيس الفلبيني أن  «
محاولته لم تقف عند هذا الحد، بل 

عاد مجددا في وقت الحق إلى غرفة 
الخادمة والمس أعضاءها التناسلية.

رئيس الفلبين يقر 
 بواقعة جنسية 

مع خادمة
سجلت وزارة الصحة أول والدة في الدقيقة األولى من مطلع العام الميالدي 
الجديد 2019 في تمام الساعة 00:01 صباحا. ورزقت زينب عيسى بصبي بلغ 

وزنه 3.1 كجم.

والوالدة الثانية كانت من نصيب غدير 
صب���اح في تمام الس���اعة 00:09، حيث 
رزق���ت بمول���ود صب���ي ي���زن 2.9 كجم؛ 
ليك���ون ع���دد الذك���ور أعلى م���ن اإلناث 
في الدقائق األولى من السنة الجديدة. 
أما الوالدة الثالثة كانت للس���يدة زينب 
مك���ي والت���ي أنجب���ن فت���اة ف���ي تم���ام 

الس���اعة 00.25 صباحا، والتي بلغ وزن 
طفلتها 2.8 كجم. 

وس���جلت إحصاءات بمجمع السلمانية 
الطب���ي لقس���م الوالدة ع���دد 8 والدات، 
إل���ى   2019 فج���ر  ب���زوغ  بداي���ة  من���ذ 
الس���اعة 12 ظه���را، منه���ا 5 ذك���ور و3 

إناث.

وقعت جريمة بشعة هزت الرأي العام في مصر، وكان “بطلها” طبيب قتل زوجته 
وأطفاله الثالثة ذبحا، وفقا لوسائل إعالم مصرية.

وكان الطبي���ب القات���ل، زع���م أن���ه عث���ر عل���ى 
زوجته وأطفاله الثاثة مذبوحين، بش���قتهم 
الكائن���ة بب���رج 4 بمنطقة األبراج بحي س���خا، 
والواقع���ة على طري���ق “كفرالش���يخ - طنطا” 

بنطاق مدينة كفر الشيخ.
وبتضيي���ق الخن���اق ح���ول الزوج، انه���ار أمام 

واعت���رف  المباح���ث  األم���ن وضب���اط  مدي���ر 
بجريمت���ه، معل���ا ذل���ك بوج���ود خاف���ات مع 

زوجته.
عل���ى  القب���ض  أن���ه ج���رى  الموق���ع  وأوض���ح 
الزوج، وجرت إحالته إلى النيابة التي تولت 

التحقيق.

الذكور يتفوقون في دقائق 2019 األولى

طبيب مصري يذبح زوجته وأطفاله الثالثة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فخر العرب

“محم���د  بعن���وان  منش���ور  حق���ق 
ص���اح.. هللا على أخاق���ك يا فخر 
الع���رب.. م���ن الم���دح إل���ى الدعابة” 
أعل���ى معدل تفاعل على إنس���تغرام 
“الب���اد” ف���ي اليومي���ن الماضيي���ن. 
وعكس���ت تعلقيات المتابعين تباينا 
ف���ي المواق���ف تجاه تح���ول العبارة 
kho- @للى م���ادة للدعاب���ة. وقالت 
loud6584 إن ص���اح العب متميز 
وواٍع، لكن اإلعام يبالغ في مدحه.

بمدين���ة  س���احلية  منطق���ة  س���كان  ُأجب���ر 
اله���اي الهولندية على إخ���اء منازلهم في 
الس���اعات األول���ى م���ن صب���اح األول م���ن 
يناي���ر، بعد أن خرج���ت األلعاب النارية عن 
السيطرة أثناء االحتفال بالسنة الجديدة، 
وعرض���ت منازله���م للخط���ر. وأف���اد بع���ض 
شهود العيان الذين تجمعوا لرؤية األلعاب 
الناري���ة ليل���ة االحتف���ال ب���رأس الس���نة، أن 
النيران اشتعلت في شعورهم ومعاطفهم، 
بينم���ا تعرض منزل واحد للحرق، وفقا لما 
ذكرت���ه تقاري���ر صحفي���ة هولندي���ة. ونقل 
موق���ع “ياه���و” األميرك���ي أن زخ���ات نارية 
انهم���رت على الهاي، وكأنه���ا أمطار، وذلك 
بعد خروج األلع���اب النارية احتفاال برأس 

السنة الجديدة عن السيطرة.

وأظهرت مقاطع مصورة سيارات  «
اإلطفاء وأفرادا من الطوارئ في 

محاولة للسيطرة على النيران 
الطائرة التي انتشرت في شوارع 

مدينة الهاي.

يحتف���ل س���كان إح���دى دول العال���م بليل���ة 
رأس السنة الميادية 11 مرة؛ نظرا لفارق 
التوقي���ت الزمني ف���ي مناطقهم. وتش���هد 
المدن الروس���ية احتفاالت ش���عبية واسعة 
بحلول العام الميادي، فيما يخرج اآلالف 

إلى وسط موسكو والساحة الحمراء.
وتقام تقام الحفات والعروض الموسيقية 
في س���احة مانيجنايا وش���ارع تفيرس���كايا 
ولوبيانكا وغيره���ا من الميادين، تصاحبها 
األلعاب النارية التي تزين سماء العاصمة، 
في مش���هد بات تقليدا. ويعّد إعداد مائدة 
عيد رأس السنة من أهم مراحل التحضير 
لاحتف���ال به���ذا العي���د األكثر ش���عبية في 

روسيا، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وتحاول كل عائلة التباهي باألكات  «
المتنوعة على مائدتها. ومع ذلك، 

هناك بعض األطباق التقليدية، التي 
يجب أاّل يخلو منها أي بيت روسي، 

وعلى رأسها سلطة “أوليفييه” 
الروسية الشهيرة.

الهاي... السماء 
“تمطر نارا” ليلة 

رأس السنة

 دولة تحتفل 
برأس السنة 

الميالدية 11 مرة 
حطم مولود جديد في مدينة أرلينغتون بوالية تكس���اس األميركية رقما قياس���يا 
في س���جالت المستش���فى الذي ولد فيه، بس���بب وزنه الذي يقارب 15 رطالً )نحو 7 

كليوغرامات(.

ويعتب���ر وزن الرضيع علي ميدلوك، الذي 
أبص���ر الن���ور ف���ي 12 ديس���مبر الماض���ي، 
ضعف���ي وزن الطف���ل الع���ادي ف���ي عمره، 

.StarTelegram بحسب موقع
وق���ال وال���د الطف���ل إيريك ميدل���وك إنه 
وزوجت���ه كانا قلقين بش���أن صحة علي، 

حيث أمضى الطفل أس���بوعه األول في 
العناية المركزة.

وتابع ميدلوك، الذي يعمل مدرسا  «
للموسيقى: “كنا نخشى أن تكون 

ضخامة طفلنا بسبب سكري 
الحمل، لكن األمر لم يكن كذلك”.

علي... مولود يحطم رقما قياسيا في أميركا

غروب شمس 2018 في مدينة المنامة )تصوير: عبدهللا خان(

وقال إريك ميدلوك إن زوجته كانت متعبة جدا بعد الوالدة، لكنها تتعافى بشكل جيد، بحسب قوله.

رقصة رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي

السنة الحادية عشرة - العدد 3732 
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أه���ال ب��م��ن ن���ّور ب��وج��ه��ه دي���اره

الخير قبلة  الوفا  عين  السعد  وجه 

أه��ال بم��ن ش��وفه علين��ا بش��اره

رج��ل العال ش��يخ الش��يوخ المناعير

جان��ا الربي��ع وزان حس��ن اخضراره

األزاهير وبمقدم��ك فاحت جمي��ع 

أش��جاره بالروابي  تزه��ى  والروض 

ومن فوقها وقت الضحى غرد الطير

خليف��ة الل��ي من لج��ا في ج��واره 

ما ش��اف من جور الليالي معاس��ير

بال��راي والحكم��ة وحس��ن اختياره

ما تعسره في المعضالت التفاسير

وال��ن��م��اره  وال��وف��ا  الشجاعة  ح��از 

والج��ود والج��راءة وحس��ن التدابير 

واس��لم لن��ا ي��ا بوعل��ي كالمن��اره

ف��ي المج��د ياحامي دي��ار المغاوير

الشاعر: اللواء الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة

وجـــه السعـــد
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