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جولة وزير 
الخارجية 

األميركي في 
الشرق األوسط 

تهدف لدعم 
حلفائنا في 

محاربة اإلرهاب

كش���ف قائد مستشفى الملك حمد 
الجامع���ي الل���واء طبي���ب الش���يخ 
س���لمان ب���ن عطي���ة هللا آل خليفة 
عن أن إدارة المستش���فى تس���تعد 
.2019 للع���ام  جدي���دة  بخط���ة 

وأوض���ح قائ���د مستش���فى الملك حمد 
الجامع���ي في تصريحات ل� “البالد” أن 
خطة المستش���فى بدأت باكورة عملها 
بتوقي���ع اتفاقي���ة مع ش���ركة “س���يمنز” 
باألجه���زة  المتخصص���ة  العالمي���ة 
الطبي���ة بتأمين جهاز متطور للكش���ف 
نوع���ه  م���ن  األول  ه���و  األورام  ع���ن 
ف���ي المراف���ق الطبي���ة الموج���ودة في 

البحري���ن. وأوض���ح أن كلف���ة الجه���از 
األول تبلغ 1.6 مليون ألف دينار.

وأضاف “أما الجهاز الثاني وهو بكلفة 
4 ماليي���ن دين���ار فيمك���ن م���ن خالل���ه 
معالج���ة األورام ف���ي أي م���كان حتى 
لو كان���ت داخل أعضاء الجس���م، وهو 
جهاز ذو تقنية حديثة جدا وس���يكون 
في المستش���فى بعد 8 أشهر، وهو من 
صنع ش���ركة أخرى رائدة في مجاالت 

تقنيات كشف األورام”.
وتاب���ع أن “م���ن ضم���ن الخط���ة تطوير 
األجهزة المتخصصة في المستش���فى 

بكلفة 1.2 مليون دينار”.

ألجهزة كشف األورام

دبي - العربية نت

لجن���ة  تقري���ر  الن���واب  مجل���س  يناق���ش 
الش���ؤون المالي���ة واالقتصادي���ة في 6 من 
عل���ى  بن���اء  المصاغ���ة  بقان���ون  المش���اريع 
اقتراح���ات بقان���ون م���ن مجل���س الن���واب 
الت���ي لم يبت فيه���ا المجلس خالل الفصل 

التشريعي الرابع. 
وأوص���ت اللجنة بعدم التمس���ك بمش���روع 
بغالبي���ة  الربوي���ة  الفوائ���د  حظ���ر  قان���ون 
أعض���اء اللجن���ة؛ لم���ا س���يؤثر س���لبا عل���ى 
لمملك���ة  والمصرفي���ة  المالي���ة  السياس���ات 
البحري���ن والقائمة على االقتصاد الحر كما 
س���يؤدي إلى خروج العدي���د من المصارف 

التقليدية والدولية من المملكة.

ق���ال مس���ؤول ف���ي الخارجي���ة األميركي���ة أمس إن 
جولة بومبيو في الشرق األوسط ستشدد على دعم 
الحلفاء والتعاون في الحرب على اإلرهاب، مش���يرا 
إل���ى أن النظام اإليراني الخط���ر األبرز في المنطقة، 

إذ يلعب دورا رئيسا في زعزعة استقرار المنطقة.
وأش���ار المس���ؤول األميرك���ي إل���ى ع���دم وج���ود 
خطط حالية لتس���هيل إرس���ال ق���وات عربية إلى 
س���وريا، مضيف���ا أن بومبيو سيش���دد ف���ي جولته 
عل���ى أهمية الحفاظ على وحدة مجلس التعاون 

الخليجي.

“مالية النواب” 
تلغي حظر ربا 

ال���ع���ق���وب���ات... غ���رام���ة وغ���ل���ق وإح���ال���ة ل��ل��ن��ي��اب��ةالبنوك

جزاءات رادعة لمستغلي “المضافة”

السيف - الصناعة والتجارة

والس���ياحة  والتج���ارة  الصناع���ة  وزارة  أك���دت 
مواصلة ف���رق التفتيش التابعة لمركز التفتيش 
المس���تهلك  حماي���ة  وإدارة  بال���وزارة  الش���امل 
حم���الت التفتي���ش المكثف���ة عل���ى مناف���ذ البيع 
ف���ي كل مناط���ق وأس���واق البحري���ن؛ للتأكد من 
التطبي���ق الس���ليم والقانون���ي للقيم���ة المضافة.

وج���ددت ال���وزارة تأكي���د أن أنظم���ة وقواني���ن 
رادع���ة  ج���زاءات  تتضم���ن  البحري���ن  مملك���ة 
للمخالفين تشمل غرامات مالية والغلق اإلداري 

واإلحالة للنيابة العامة.
ونوه���ت إدارة حماية المس���تهلك إلى أن أعمال 
مرك���ز التفتي���ش الش���امل بال���وزارة وضعت في 

جانب من الزيارات التفتيشيةاعتبارها جميع القطاعات المختلفة.

سيتي عاد للمنافسةفيلم “Bird Box”إضراب لبنانأثرياء العالمتدريب األطباء

قال عضو مجلس الشورى أحمد  «
سالم العريض إن تدريب األطباء 

حديثي التخرج من مسؤولية الدولة 
ومستشفياتها العامة المرتبطة 
بالجامعات الطبية كمستشفى 

السلمانية والمستشفى العسكري 
ومستشفى الملك حمد الجامعي.

كشف مؤشر بلومبرغ ألغنى 500  «
ملياردير في العالم عن ضم 8 
شخصيات عربية منهم 4 من 

السعودية، واثنان من مصر، واثنان 
من اإلمارات. وتصدر الوليد بن طالل 
القائمة العربية والمركز 65 عالميا، 

بثروة بلغت 14.5 مليار دوالر.

شهد لبنان أمس إضرابا جزئيا في  «
القطاعين العام والخاص؛ احتجاجا 

على تفاقم األوضاع االقتصادية 
وأشهر من التأخير في تشكيل 

حكومة جديدة، في ظل إعالن هيئات 
اقتصادية من مصارف وقطاع خاص 

عدم االلتزام باإلضراب.

بنجاح كبير استقبلت شبكة  «
“Netflix” العالمية 2019 فيلم 
 Bird“ الرعب والخيال العلمي

Box”، من ببطولة النجمة 
المحبوبة ساندرا بولوك، وعرض 
حصريا لمشتركي الشبكة أخيرا، 

وحاز أكثر مشاهدة حتى اليوم.

قال مدرب مانشستر سيتي بيب  «
جوارديوال إن سباق المنافسة على 

لقب الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم 
كان سينتهي لو خسر فريقه أمام ليفربول، 

لكن الفوز 1-2 الخميس ساعده على تقليص 
الفارق مع المتصدر إلى 4 نقاط وأنعش 

النادي بعد الهزائم األخيرة.
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صرح وزير ش���ؤون مجلس���ي الشورى 
والن���واب غان���م البوعينين ب���أن رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليفة، 
سوف يقوم بإلقاء خطاب عن برنامج 
عمل الحكومة للسنوات 2019 - 2022 
على مجلس النواب في جلسته المقرر 

عقدها الثالثاء المقبل. 
وق���ال البوعيني���ن إن صاح���ب الس���مو 
ال���وزراء  مجل���س  رئي���س  الملك���ي 
أرس���ل خطاب���ا الخمي���س إل���ى رئي���س 
مجل���س النواب فوزي���ة زينل جاء فيه 
“اس���تنادا إلى ن���ص الفق���رة الثانية من 

الم���ادة رق���م )46( م���ن دس���تور مملك���ة 
البحرين، فإنه يسرنا أن نقدم لمجلس 
النواب الموق���ر برنامج عمل الحكومة 
للس���نوات 2019 - 2022 وال���ذي ج���اء 
وفقا ل���رؤى وتوجيهات جالل���ة الملك، 
وم���ن أجل تعزي���ز الثوابت األساس���ية 
للدولة والمجتمع، واالس���تدامة المالية 
والتنمي���ة االقتصادي���ة وتأمي���ن البيئة 

الداعمة للتنمية المستدامة”. 
تعزي���ز  تأكي���د  الخط���اب  تضم���ن  كم���ا 
منظوم���ة الدف���اع واألمن واالس���تقرار 
المس���يرة  ودع���م  المجتم���ع،  ف���ي 
العالق���ات  وتعزي���ز  الديمقراطي���ة 
الخارجي���ة تأت���ي عل���ى رأس أولويات 
العم���ل، كم���ا أن���ه س���يتم التركي���ز على 

تحقيق التنمي���ة االقتصادية في إطار 
الوصول إلى التوازن المالي من خالل 
برنام���ج مح���دد ي���ؤدي إل���ى تصوي���ب 

وضع الموازنة العامة والدين العام.
أيض���ا تضم���ن الخط���اب س���مو رئي���س 
عل���ى  الحكوم���ة  ح���رص  ال���وزراء 
ضم���ان ج���ودة واس���تدامة الخدم���ات 
والتعليمي���ة  والصحي���ة  االجتماعي���ة 
الم���رأة  دور  وتعزي���ز  واإلس���كانية 
ورعاي���ة  الثقاف���ة  بقط���اع  والنه���وض 
الشباب والرياضة، إلى جانب االرتقاء 
كف���اءة  وتحس���ين  التحتي���ة  بالبني���ة 
اس���تخدام وترش���يد اس���تهالك الموارد 
والطاق���ة ورفع كفاءة وفعالية القطاع 

الحكومي.

سمو رئيس الوزراء يعرض برنامج الحكومة الثالثاء
التركيز عل��ى التنمية االقتصادية للوصول إل��ى التوازن المالي

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء

)14(

)02(

للجم���ارك  االتحادي���ة  الهيئ���ة  أعلن���ت 
اإلماراتي���ة أن إجمال���ي قيم���ة الرس���وم 
الجمركي���ة الت���ي حولته���ا إل���ى البحرين 
خ���الل الع���ام الماض���ي بلغ���ت نح���و 13 

مليون دوالر.
للرس���وم  اإلجمال���ي  المبل���غ  ووص���ل 
الجمركية ال���ذي حولته اإلم���ارات لبقية 

دول الخلي���ج عن الع���ام الماضي حوالي 
االتف���اق  ملي���ون دوالر. وبحس���ب   236
الخليج���ي فإن أي بضائع أو س���لع تدخل 
تقاض���ي  يت���م  العرب���ي،  الخلي���ج  دول 
المعب���ر  ف���ي  عنه���ا  الجمركي���ة  الرس���وم 
الح���دودي لمرة واح���دة، كما تحول هذه 
الرس���وم الت���ي س���تذهب إليه���ا البضائ���ع 
كمق���ر نهائي )بمعنى أنها تعبر من الدولة 

األول كترانزيت(.

رسوًما جمركية للبحرين من اإلمارات
مليون دوالر

مليون دينار

13

6.8

المحرر االقتصادي

ليلى مال اهلل

بدور المالكي من البسيتين

)06(

)05()02(

)10(



اس���تقبل وزير التربي���ة والتعليم 
رئي���س مجل���س التعلي���م العال���ي 
ماج���د النعيم���ي بمكتب���ه بديوان 

ال���وزارة بمدين���ة عيس���ى رئي���س 
مجلس إدارة األكاديمية العربية 
للخدم���ات التعليمي���ة والبح���وث 
)الجامعة األهلية( فاروق المؤيد، 
ورئي���س مجلس أمن���اء الجامعة 

عبدهللا الحواج.
وت���م ف���ي اللق���اء االط���اع عل���ى 
البرام���ج األكاديمية التي تقدمها 
الجامعة ومش���اريعها التطويرية 

في المرحلة المقبلة.
حضر اللقاء مديرة إدارة البحث 

العلمي فرزانة المراغي.

أك���دت وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة 
لمرك���ز  التابع���ة  التفتي���ش  ف���رق  مواصل���ة 
التفتي���ش الش���امل بال���وزارة وإدارة حماي���ة 
المس���تهلك حم���ات التفتي���ش المكثف���ة على 
منافذ البيع في كل مناطق وأسواق البحرين 
م���ع األخذ ف���ي االعتب���ار مختل���ف القطاعات 
الت���ي تش���مل الس���لع والخدم���ات الت���ي تمس 
حاجة المس���تهلكين وحياتهم اليومية للتأكد 
للقيم���ة  والقانون���ي  الس���ليم  التطبي���ق  م���ن 
المضافة وضمان احتسابها بالنسب المحددة 
للس���لع المش���مولة بالضريب���ة وكذل���ك التأك���د 
م���ن ع���دم تحصيلها عل���ى الس���لع والخدمات 

األساسية المعفاة من الضريبة.
وجددت الوزارة التأكي���د أن أنظمة وقوانين 
مملك���ة البحري���ن تتضم���ن ج���زاءات رادع���ة 
للمخالفي���ن تش���مل غرام���ات مالي���ة والغل���ق 

اإلداري واإلحالة للنيابة العامة.
ونوهت إدارة حماية المستهلك إلى أن أعمال 
التفتي���ش الت���ي يق���وم به���ا مرك���ز التفتي���ش 

الش���امل بالوزارة وضعت في اعتبارها جميع 
القطاع���ات المختلف���ة، وأن أعم���ال التفتيش 
س���وف تمت���د لجميع مناطق مملك���ة البحرين 

ومختلف منافذ البيع المختلفة. 
االلت���زام  البي���ع  مناف���ذ  بجمي���ع  وأهاب���ت 
بالقواني���ن واألنظمة، معول���ًة في الوقت ذاته 

عل���ى ش���راكة المس���تهلك في التبلي���غ عن أية 
مخالف���ات تتص���ل بهذا الش���أن عب���ر االتصال 

على الرقم 80008001.

السيف - التجارة والصناعة

5 يناير 2019 السبت
29 ربيع الثاني 1440

التركيز على التنمي��ة االقتصادية للوصول إلى التوازن المالي

سمو رئيس الوزراء يعرض برنامج الحكومة الثالثاء

ص���رح وزي���ر ش���ؤون مجلس���ي الش���ورى والن���واب غان���م البوعينين 
ب���أن رئي���س مجل���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة 
ب���ن س���لمان آل خليفة، س���وف يقوم بإلقاء خطاب ع���ن برنامج عمل 
الحكومة للس���نوات 2019 - 2022 على مجلس النواب في جلس���ته 

المقرر عقدها الثاثاء المقبل. 
وق���ال البوعينين إن صاحب الس���مو الملكي رئي���س مجلس الوزراء 
أرس���ل خطابا الخميس إلى رئي���س مجلس النواب فوزية زينل جاء 
فيه: “استنادا إلى نص الفقرة الثانية من المادة رقم )46( من دستور 
مملكة البحرين، فإنه يسرنا أن نقدم لمجلس النواب الموقر برنامج 
عم���ل الحكوم���ة للس���نوات 2019 2022- وال���ذي ج���اء وفق���ا ل���رؤى 
وتوجيهات جالة الملك، ومن أجل تعزيز الثوابت األساسية للدولة 
والمجتمع، واالس���تدامة المالية والتنمية االقتصادية وتأمين البيئة 

الداعمة للتنمية المستدامة”. 
كم���ا تضم���ن الخط���اب التأكي���د أن تعزي���ز منظوم���ة الدف���اع واألمن 
واالس���تقرار ف���ي المجتم���ع، ودع���م المس���يرة الديمقراطي���ة وتعزيز 
العاق���ات الخارجية تأتي على رأس أولويات العمل، كما أنه س���يتم 
التركي���ز عل���ى تحقي���ق التنمية االقتصادي���ة في إط���ار الوصول إلى 
الت���وازن المال���ي من خ���ال برنامج محدد يؤدي إل���ى تصويب وضع 

الموازنة العامة والدين العام.
أيض���ا تضم���ن الخطاب س���مو رئيس ال���وزراء ح���رص الحكومة على 
ضمان جودة واستدامة الخدمات االجتماعية والصحية والتعليمية 
واإلس���كانية وتعزي���ز دور الم���رأة والنه���وض بقطاع الثقاف���ة ورعاية 
الش���باب والرياض���ة، إلى جان���ب االرتقاء بالبنية التحتية وتحس���ين 

كفاءة اس���تخدام وترش���يد اس���تهاك الموارد والطاق���ة ورفع كفاءة 
وفعالية القطاع الحكومي.

كم���ا أع���رب صاحب الس���مو الملك���ي رئي���س مجلس ال���وزراء رئيس 
مجل���س النواب والنواب عن بالغ تقديره واعتزازه وثقته في تعزيز 
التعاون بين الس���لطتين التش���ريعية والتنفيذية لما في خير وصالح 

الوطن والمواطنين.

المنامة - بنا
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@albiladpress.com

ه��ن��أت رئ��ي��س م��ج��ل��س ال���ن���واب ف��وزي��ة 
زينل نظريتها نانسي بيلوسي؛ بمناسبة 
النواب  رئاسة مجلس  لمنصب  انتخابها 
الثقة  أن  م��ؤك��دة  الخميس،  األم��ي��رك��ي 
واض��ًح��ا عن  ت��ع��ب��ي��ًرا  ت��ع��د  انتخابها  ف��ي 
العمل  م��ج��ال  ف��ي  الكبير  بيلوسي  دور 
ال��دي��م��ق��راط��ي وت��ح��ت مظلة واح���د من 
العالم،  ف��ي  التشريعية  المجالس  أه��م 
خ���ص���وص���ا م����ع ت���رؤس���ه���ا س���اب���ق���ا ذات 
و2011.   2007 ال��ع��ام��ي��ن  ب��ي��ن  المنصب 
الرغبة  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  وأك���دت 
وال���ت���ط���ل���ع ف����ي ت���ط���وي���ر ال���ع���اق���ات م��ع 
ال��م��ؤس��س��ة ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ف���ي ال���والي���ات 
التعاون  وت��ع��زي��ز  األم��ي��رك��ي��ة،  المتحدة 
ال��م��ش��ت��رك وت���ب���ادل ال���خ���ب���رات، الس��ي��م��ا 
ال��ش��راك��ة وال��ع��اق��ة الصديقة  ف��ي ظ��ل 

والوثيقة بين البلدين.

القضيبية - مجلس النواب

للنيابة واإلح����ال����ة  وال��غ��ل��ق  ال���غ���رام���ة  ت��ش��م��ل  ل��ل��م��خ��ال��ف��ي��ن  رادع�����ة  ج������زاءات 

“التجارة” تواصل حمالت التفتيش للتأكد من تطبيق “المضافة”

رئيس “النواب” تهنئ 
02نانسي بيلوسي

تق���دم هيئ���ة البحرين للثقاف���ة واآلثار وجه���اٍت ثقافية مميزة لمحب���ي المعارض 
بأنواعها، فمتحف البحرين الوطني يس���تقبل المهتمين بمراحل نشأته وتأسيسه 
من خال معرض “متحف البحرين الوطني: الذكرى الثاثون، نظرة اس���تعادية” 
ال���ذي ت���م افتتاح���ه برعاي���ة من رئي���س مجل���س أمناء وقف عيس���ى بن س���لمان 
التعليمي الخيري س���مو الش���يخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، حيث يأتي 
المعرض بمناسبة الذكرى الثاثين لتأسيس المتحف، ويستمر حتى مايو 2019.

كذل���ك يس���تقبل المتح���ف ال���زوار من 
محبي تفاصيل المش���غوالت اليدوية 
الممي���زة في مع���رض “لق���اء الثقافات 
المملك���ة  مجوه���رات  تصامي���م  ف���ي 
افتت���ح  ال���ذي  الس���عودية”  العربي���ة 
الش���يخة  م���ن س���مو  برعاي���ة كريم���ة 
آل  حم���د  ب���ن  س���لمان  بن���ت  ثاجب���ة 
خليفة، وبتعاون ما بين هيئة الثقافة 
ومجموع���ة فن���ون الت���راث )الرياض(. 
ويس���تمر هذا ال مع���رض حتى أبريل 

.2019
أم���ا عل���ى صعي���د المع���ارض الفني���ة، 
فتحتضن مدرس���ة الهداي���ة الخليفية 
 14 ع���ام،   100“ مع���رض  بالمح���رق 
بورتري���ه” للفنان���ة بثين���ة فخ���رو الذي 
وحض���ور  برعاي���ة  مؤخ���ًرا  افتت���ح 
معال���ي الش���يخ راش���د ب���ن خليف���ة آل 
خليفة وكيل وزارة الداخلية لش���ؤون 
الهجرة والجوازات واإلقامة، الرئيس 
للفن���ون  البحري���ن  لجمعي���ة  الفخ���ري 

التش���كيلية. ويقدم المعرض المستمر 
عم���اً   14  2019 يناي���ر   16 حت���ى 
فني���ًا يمث���ل كل منه���ا ش���خصية هامة 
ساهمت في تأسيس مدرسة الهداية 

الخليفية العام 1919.
وف���ي المح���رق أيًض���ا يحتض���ن مركز 

زّوار موق���ع “طري���ق اللؤل���ؤ - ش���اهد 
على اقتصاد جزي���رة” معرض “5000 
ع���ام م���ن آلل���ئ البحري���ن”، وتع���رض 
في���ه هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واآلثار 
مجموعة اس���تثنائية م���ن مجوهرات 
اللؤل���ؤ من مقتني���ات متحف البحرين 

الوطني، مطر للمجوهرات ومجموعة 
كارتييه، ويستمر المعرض من موقعه 
بمرك���ز زوار طريق اللؤل���ؤ ثاني موقع 
بالمملك���ة يس���جل على قائم���ة التراث 
العالمي لمنظمة اليونيس���كو حتى 10 

يناير 2019.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

بين المنامة والمحرق... معارض متنوعة لـ “الثقافة”

معرض المجوهرات السعودية في متحف البحرين الوطني

تعزيز التعاون بين 
السلطتين ورفع كفاءة 

القطاع الحكومي

استعــراض 
المشـــــاريع 

التطويريـــــــة 
للمرحلــة 
المقبلـــــة

بمدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

النعيمي يطلع على برامج “األهلية”

سمو رئيس الوزراء

الدفاع واألمن ودعم 
المسيرة الديمقراطية 

على رأس األولويات

برنامج محدد لتصويب 
وضع الموازنة العامة 

والدين العام

ضمان جودة واستدامة 
الخدمات الصحية 

والتعليمية واإلسكانية

“الجنوبية” تقدم خدمة للمراجعين المكفوفين
عل��ي ب��ن  خليف��ة  الش��يخ  س��مو  يتبناه��ا  إس��تراتيجية  خط��ة  ضم��ن 

أعلنت مدير إدارة البرامج االجتماعية وش���ؤون المجتمع بالمحافظة الجنوبية فاطمة الغتم عن بدء تقديم 
خدم���ة للمراجعي���ن م���ن ذوي العزيم���ة لفئ���ة المكفوفين من خ���ال وجود أجه���زة طباعة متخصص���ة لطباعة 
المعام���ات بلغ���ة “براي���ل”؛ إلتاح���ة الفرص���ة لهم إلب���داء ال���رأي والمش���اركة باالقتراح���ات عند قدومه���م لمقر 

المحافظة.

يأتي ذلك ضمن الخطة اإلستراتيجية 
يتبناه���ا  الت���ي  الجنوبي���ة  للمحافظ���ة 
محافظ الجنوبية س���مو الشيخ خليفة 
ب���ن علي ب���ن خليف���ة آل خليفة لخدمة 
المباش���ر  والتواص���ل  العزيم���ة  ذوي 

معهم.
وأكدت مدير إدارة البرامج االجتماعية 
وش���ؤون المجتم���ع دور المحافظة في 
تعزي���ز الش���راكة المجتمعي���ة ومع فئة 
ذوي العزيم���ة تزامًن���ا م���ع إحياء اليوم 

العالمي للغة “برايل”، األمر الذي يشكل 
دافًعا أساًس���ا للتواصل إذ ستقدم هذه 
الخدم���ة المس���اعدة المباش���رة مع فئة 
المكفوفين وتلبية آرائهم ومقترحاتهم 

كونهم جزًءا مهًما من المجتمع.
فاطمة الغتم

جانب من احلمالت التفتيشية

المنامة - وزارة الداخلية
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شّكل تدشين ولي العهد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة نظام “بنايات” إلصدار رخص البناء عالمة فارقة في دعم جهود وزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في العام 2018. وجاء الدعم من سمو ولي العهد ليشكل المحرك األساس في تطوير المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية في سرعة إصدار 

الرخص بما يدعم الرؤية االقتصادية لمملكة البحرين بجعل القطاع الخاص شريكا أساسا لتطوير االقتصاد.

وم���ع التدش���ين التجريب���ي لنظ���ام بناي���ات، 
ص���درت أول رخص���ة بن���اء م���ن النظ���ام في 
غض���ون 48 س���اعة فقط، مما يجع���ل النظام 
قادرا على تقليل الهدر وتسريع وتيرة العمل 
بنس���بة كبيرة مقارن���ة بالنظ���ام الحالي، ومع 
تحس���ين وتطوير بقية اإلجراءات المرتبطة 
بالنظ���ام )كالتدقي���ق، والتفتي���ش، والرقابة(، 
ف���إن النظ���ام س���يكون ق���ادرا عل���ى مراقب���ة 
وإدارة وتقيي���م خدم���ة ترخي���ص البناء من 
البداية حتى النهاية وبطريقة تعزز تنافسية 
المملك���ة إقليمي���ا وعالمي���ا بمج���ال التنمي���ة 

العمرانية.
ويدعم نظام بنايات تحول العمل الحكومي 
من مقدم مباشر للخدمة إلى مراقب ومقيم 
ومش���رع للخدمات، بما يس���اهم ف���ي التركيز 
عل���ى الجان���ب الرقابي والتش���ريعي، وإتاحة 
المجال للقطاع الخاص للمنافسة في تقديم 

خدمات أكثر جودة وتميزا.
وب���ادرت ال���وزارة لتصمي���م نظ���ام “بناي���ات” 
عل���ى منهجية قائم���ة على إس���ناد جزء كبير 
م���ن الخدم���ات الت���ي تقدمه���ا الحكوم���ة في 
تراخي���ص البن���اء إل���ى القطاع الخ���اص، من 
مرحل���ة تقدي���م الطل���ب، إل���ى مراجعت���ه في 
)البلدي���ة،  المختلف���ة  االش���تراطات  جمي���ع 
الكهربائي���ة، الدف���اع المدن���ي...(، إلى مرحلة 
الترخي���ص النهائ���ي ودف���ع الرس���وم وإصدار 
الرخص���ة، والحقا سيش���مل المش���روع كذلك 
جانب إصدار ش���هادة انته���اء البناء والرقابة 

والتفتيش وغيرها.

الدعم الملكي للمرأة في العمل البلدي

وف���ي خط���وة تاريخية تس���جل ف���ي ذاكرة 
العام 2018، تفتخر وزارة األشغال وشؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العمران���ي بم���ا ج���اء 
ف���ي المرس���وم الملكي رقم 39 لس���نة 2018 
بتعيين كل من المهندس���ة شوقية حميدان 
وتعيي���ن  العاصم���ة  ألمان���ة  عام���ا  مدي���را 
لمي���اء الفضالة مديرا عام���ا لبلدية المنطقة 
الشمالية كأول امرأتين في تاريخ البلديات 
تترأس���ان الجه���از التنفي���ذي للبلديات، وهو 
ما يعكس المس���توى ال���ذي وصلت له المرأة 

البحرينية.
كم���ا أن المرس���وم الس���امي من ل���دن جاللة 
المل���ك، جاء ليق���دم الص���ورة الحضارية لما 
وصل���ت ل���ه الم���رأة ف���ي القط���اع الحكومي 
عموما وفي ال���وزارة على وجه الخصوص، 
وم���ا تحظى به من دعم ومس���اندة اتس���اقا 
مع توجه���ات المجلس األعلى للمرأة بقيادة 
قرين���ة عاه���ل البالد صاحبة الس���مو الملكي 
األمي���رة س���بيكة بن���ت إبراهي���م آل خليفة، 
والذي توج باختيار ش���عار المرأة في مجال 
العمل التش���ريعي والبلدي، شعارا لالحتفال 

بيوم المرأة البحرينية في العام 2018.

الحمالت قللت من المخالفات

وذك���رت ال���وزارة أن الحمالت الت���ي نظمتها 
األجه���زة التنفيذي���ة ف���ي البلديات أس���همت 
ف���ي التقلي���ل من مختل���ف المخالف���ات، ومن 
بينها الس���يارات المهجورة، الباعة الجائلين، 
إش���غاالت الطري���ق، وتأت���ي ه���ذه الحم���الت 
وزي���ر  ع���ن  الص���ادرة  للتوجيه���ات  ترجم���ة 
والتخطي���ط  البلدي���ات  وش���ؤون  األش���غال 
م���ن  بالح���د  التنفيذي���ة  لألجه���زة  العمران���ي 
الظواه���ر المخالف���ة للقانون، والتي يتس���بب 
الكثي���ر منها في تش���ويه الص���ورة الحضارية 

لمملكة البحرين.
وبحس���ب إحص���اءات أمان���ة العاصم���ة، فإن 

ع���دد الحاالت الت���ي تم ضبطه���ا ومصادرتها 
من فرش���ات وبضائع للباع���ة الجائلين كانت 
تبل���غ 1975 حالة خالل الربع األول من العام 
2018، وتراجعت نس���بيًا ل� 1795 حالة خالل 
الرب���ع الثاني، ثم إل���ى 980 حالة فقط خالل 

الربع الثالث.
وفي المحرق، أسفرت الحمالت التي نفذتها 
بلدي���ة المح���رق ع���ن ضب���ط 207 مخالف���ات 
تتعل���ق بإش���غاالت الطري���ق، 1400 مخالف���ة 
إعالن���ات، 154 مخالفة بن���اء، إلى جانب 12 

مخالفة تتعلق بالسجالت التجارية.
أم���ا ف���ي الجنوبي���ة، فت���م ضب���ط 94 مخالفة 
تتعل���ق بالبيوت اآليلة للس���قوط وإش���غاالت 

الطريق.

 تحديث األسواق المركزية
تص���در مش���روع س���وق المح���رق المركزية 
قائم���ة منج���زات وزارة األش���غال وش���ؤون 
البلدي���ات والتخطيط العمراني خالل العام 
األس���واق  تحدي���ث  مس���توى  عل���ى   2018
المركزية التي أنش���أت منذ فترة من الزمن 
األس���واق  مرت���ادي  الحتياج���ات  وتلبي���ة 
والمقيمي���ن  المواطني���ن  م���ن  المركزي���ة 
ولمواكب���ة التط���ورات الحديث���ة لألس���واق 

المركزية الحديثة من مرافق وخدمات.
ويع���د مش���روع س���وق المح���رق المركزي���ة 
ال���ذي يقام على مس���احة 28 ألف متر مربع 
وثالثة طوابق تزيد بمقدار 4 أضعاف على 
مس���احة الس���وق المركزية القدي���م، ويضم 
مرك���ز تس���وق تج���اري ضخم���ة ومح���الت 
تجاري���ة عل���ى مس���احة 3000 مت���ر مرب���ع 
إل���ى جان���ب 106 محالت لألس���واق الثالثة 

اللحوم واألسماك والخضراوات.
ويض���م س���وق المحرق المركزية 3 أس���واق 
والس���مك  للخض���روات  التجزئ���ة  لبي���ع 
واللح���م بمواصفات ومراف���ق حديثة بعدد 
102 فرش���ة، إضاف���ة إل���ى 18 من األكش���اك 
ومناضد للبيع، فضال عن مواقف للسيارات 
تحت األرض Basement تتسع لنحو 160 
سيارة، و61 محال تجاريا متعدد األغراض، 

وهايبر ماركت كبير بالطابق األول.
وفي س���وق المنامة المركزية أنهت الوزارة 
مش���روع نظ���ام التكيي���ف لس���وق الخض���ار 
والفواك���ه )بمنطق���ة س���وق البي���ع بالجمل���ة( 
ضمن المرحلة الثانية من مش���روع تكييف 
الس���وق بناًء على توجيهات رئيس الوزراء 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليفة بن 

سلمان بن خليفة.
ش���ملها  الت���ي  المنطق���ة  مس���احة  وبلغ���ت 
التكيي���ف 7 آالف متر مربع تقريبا، وش���مل 
نط���اق العمل للمش���روع تركي���ب 28 وحدة 
تكيي���ف وتهوية بطاق���ة تبريدي���ة إجمالية 
تبل���غ 444 طن���ا تبريديا، و33 وحدة س���تائر 
ع���زل اله���واء، وتوفي���ر الطاق���ة الكهربائية 
الالزمة واألعمال المدنية واإلنش���ائية ذات 
الصل���ة، إضافة إل���ى تركيب نظ���ام التحكم 
في تشغيل وحدات التكييف، وتم االنتهاء 
وإج���راء  الوح���دات  جمي���ع  تركي���ب  م���ن 
االختب���ارات الفني���ة والتش���غيل التجريب���ي 
الفني���ة  الكف���اءة  عل���ى  للحص���ول  عليه���ا 

القصوى.
وبلغ���ت التكلفة اإلجمالي���ة للمرحلة الثانية 
من المش���روع 337 و800 دينار، وس���بق أن 
انته���ت الوزارة م���ن تنفي���ذ المرحلة األولى 
نظ���ام  تركي���ب  ف���ي  وتمثل���ت   2017 ف���ي 
تكيي���ف اله���واء لس���وق الخض���ار والفواكه 
)منطقة سوق التجزئة(، وقد بلغت تكلفتها 

اإلجمالية 320 ألف دينار.

ترميم 94 منزال ضمن مشروع 

تنمية المدن والقرى في 2018

اس���تقبلت ال���وزارة 170 طل���ب ترمي���م ضمن 
مش���روع تنمي���ة الم���دن والق���رى ف���ي 2018، 
واس���تطاعت إنجاز 94 من���زال، إضافة إلى 53 
منزال قيد التنفيذ، و23 منزال قيد اإلجراءات 

الالزمة.
مختل���ف  عل���ى  م���ة  المرمَّ المن���ازل  وتوزع���ت 
مناط���ق المحافظ���ات األرب���ع، إذ يق���ع 8 منه���ا 
ف���ي العاصم���ة، و22 ف���ي المح���رق، و42 ف���ي 

الشمالية، و 22 في الجنوبية.
وأطلقت الوزارة مشروع تنمية المدن والقرى 
ف���ي العام 2006، بهدف تحس���ين مس���تويات 
المعيش���ة لألس���ر م���ن ذوي الدخ���ل المح���دود 
الس���امية،  الملكي���ة  للتوجيه���ات  ترجم���ة 
وتعم���ل ال���وزارة عل���ى تحقي���ق ه���ذا اله���دف 
م���ن خ���الل تقدي���م خدمات لألس���ر م���ن ذوي 
الدخ���ل المح���دود من ميزانية س���نوية ترصد 
للمش���روع، وتم في العام 2018 رصد ميزانية 
للمش���روع تق���در ب���� 2.4 مليون دين���ار، ومثلها 

للسنة المالية 2018.

 مشروع عوازل األمطار
ينف���ذ مش���روع ع���وازل األمط���ار م���ن خ���الل 
دلي���ل استرش���ادي أعدت���ه ش���ركة استش���ارية 
متخصصة يتضمن تحديد ضوابط المشروع 
المجال���س  م���ن  المح���ددة  القب���ول  ومعايي���ر 

البلدية وآلية إدارة الطلبات ودور كل جهة.
وبل���غ إجمال���ي ع���دد طلب���ات ع���وازل األمطار 
المدرجة تحت مش���روع تنمية المدن والقرى 
بجمي���ع محافظ���ات البحرين بل���غ 7813 طلبا 
من���ذ الع���ام 2007 وحتى مطل���ع يوليو 2018، 

وقد تنفيذ جميع هذه الطلبات.

 تراخيص البناء دليل على التنمية االقتصادية
سجل العام 2018، صفحة مشرقة أخرى في 
مس���يرة الوزارة، عبر اس���تمرارها ف���ي إصدار 

رخص البناء بطريقة مطردة، ما يش���كل دليال 
على استمرار التنمية االقتصادية بالبحرين.

 2162 العاصم���ة  أمان���ة  أص���درت  وتفصي���ال، 
رخص���ة بناء ف���ي الفترة من يناي���ر ولغاية 31 

أكتوبر 2018.
 3305 الش���مالية  المنطق���ة  بلدي���ة  وأص���درت 
 27 ولغاي���ة   2018 م���ن مطل���ع  بن���اء  رخ���ص 
تراخي���ص  قس���م  وأص���در   ،2018 ديس���مبر 
الخدم���ات ببلدي���ة المنطق���ة الش���مالية، 8375 
ترخيص���ا تتعلق بالس���جالت التجارية، 3113 
ترخيص���ا تتعل���ق باإلعالن���ات، 130 ترخيص���ا 
ترخيص���ا   4746 الط���رق،  بإش���غاالت  تتعل���ق 
تتعل���ق بالعناوي���ن الص���ادرة، 5887 ترخيص���ا 

تتعلق باللوحات المعدنية.
فيم���ا أصدرت بلدي���ة المحرق 1912 ترخيص 
بن���اء لغاي���ة 26 ديس���مبر 2018، وفيما يتعلق 
بتراخي���ص الخدم���ات البلدية، فق���د أصدرت 
يتعل���ق  ترخيص���ا   4999 المح���رق  بلدي���ة 
 8757 إص���دار  وت���م  التجاري���ة،  بالس���جالت 
ترخيص���ا يتعل���ق بإص���دار العناوي���ن، و1843 
إص���دار  وت���م  باإلعالن���ات،  يتعل���ق  ترخيص���ا 
5446 ترخيص���ا يتعل���ق باللوح���ات المعدنية. 
فيم���ا أصدرت بلدية المنطقة الجنوبية 1650 

ترخيص بناء.

القرارات التنظيمية
زخ���ر العام 2018 بإص���دار جملة من القرارات 
واللوائ���ح التنظيمي���ة الت���ي تعد داعم���ا لعمل 
ال���وزارة، ويتص���در ذل���ك اعتم���اد اش���تراطات 
بي���ن  بالتواف���ق  اإلس���كان،  لمناط���ق  التعمي���ر 
وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمران���ي ووزارة اإلس���كان وبي���ن المجال���س 

البلدية.
وج���اءت االش���تراطات الجدي���دة للتعمير في 
المناط���ق اإلس���كانية بعد دراس���ة مس���تفيضة 
العالق���ة،  ذات  الجه���ات  جمي���ع  بمش���اركة 
بالتع���اون مع المجال���س البلدي���ة التي قدمت 
مرئياتها وفق احتياجات ومتطلبات األهالي، 
بم���ا يحاف���ظ على المظه���ر الع���ام للمباني، كما 

أنها اس���تجابة للكثير من المقترحات النيابية 
والبلدية.

وتع���ول الوزارة عل���ى االش���تراطات الجديدة 
للمحافظ���ة على الفك���رة التخطيطية األصيلة 
للمجمع���ات اإلس���كانية، إال أنه���ا ف���ي الوق���ت 
نفس���ه ستس���مح بتنظيم أعمال التوسعة في 
الوحدات الس���كنية وتس���هيل اإلج���راءات بما 
يخ���دم المواطنين، وتأتي هذه االش���تراطات 
م���ن  كثي���ر  م���ن  البلدي���ات  عان���ت  أن  بع���د 
التج���اوزات ف���ي الفت���رة األخي���رة، خصوص���ا 
فيم���ا يتعل���ق بالبناء على االرت���داد الخلفي أو 
الجانبي، إذ إن االشتراطات الجديدة للتعمير 

عالجت هذه اإلشكالية.
إل���ى ذل���ك، أص���در وزي���ر األش���غال وش���ؤون 
الالئح���ة  العمران���ي  والتخطي���ط  البلدي���ات 
الداخلية المحدثة لمجلس أمانة العاصمة في 
قرار رقم 216 لسنة 2018، تضمنت 80 مادة. 
ورس���مت الالئح���ة الداخلي���ة خريط���ة عم���ل 
أمانة العاصمة، داخل الجلس���ات، عالوة على 
تضمنه���ا المخالف���ات الت���ي تقود إلى إس���قاط 

العضوية من األمانة.
وأص���در وزي���ر األش���غال وش���ؤون البلدي���ات 
والتخطيط العمراني، في العام 2018 سلسلة 
م���ن الق���رارات المتعلق���ة بتصني���ف العق���ارات 
في ع���دة مناطق، وكنا أبرزه���ا القرار رقم 36 
لس���نة 2018 بشأن تصنيف عدد من العقارات 
بمنطق���ة الواجه���ة البحري���ة بمجم���ع 346، إذ 
ن���ص الق���رار عل���ى تصن���ف العق���ارات الواقعة 
بهذا المجم���ع ضمن تصنيف مناطق العمارات 

.)BB( االستثمارية

حزمة قرارات تنفيذية لتنظيم 

الصيد وحماية الثروة البحرية

وكان م���ن بي���ن المحط���ات المهم���ة ف���ي العام 
2018، تح���رك الوزارة في ملف تنظيم الصيد 
وحماي���ة الث���روة البحري���ة، إذ أص���در الوزي���ر 
الصي���د  لتنظي���م  تنفيذي���ة  ق���رارات  حزم���ة 
وحماي���ة الث���روة البحري���ة، تنفي���ذا لق���رارات 
مجل���س ال���وزراء الموق���ر ف���ي جلس���ته الت���ي 
بتكلي���ف   2018 أكتوب���ر   22 بتاري���خ  عق���دت 
الوزير المخت���ص باتخاذ اإلج���راءات الالزمة 
والبيئ���ة  الس���مكية  الث���روة  عل���ى  للحف���اظ 

البحرية.
الوزي���ر،  أصدره���ا  الت���ي  الق���رارات  وتتمث���ل 
ف���ي الوق���ف الف���وري لحظ���ر الصي���د البح���ري 
باس���تخدام ش���باك الجر القاعية )الكراف( في 
المي���اه اإلقليمي���ة لمملك���ة البحري���ن، وتعديل 
ع���دد العمال���ة المصرح له���ا بالعم���ل على ظهر 
س���فن صي���د األس���ماك لتصب���ح س���تة عم���ال 
لبوانيش األسماك وعاملين اثنين لطراد صيد 
األسماك، واشتراط وجود صاحب الترخيص 
أو النوخ���ذة البحرين���ي على ظهر كل س���فينة 
تبحر لممارسة الصيد، إلى جانب منع تصدير 
والروبي���ان  األس���ماك  م���ن  المحل���ي  اإلنت���اج 
أو  المب���ردة  أو  الطازج���ة  المائي���ة  واألحي���اء 

المجمدة.
كإج���راءات  التنظيمي���ة  الق���رارات  وج���اءت 
عنص���ر  تحقي���ق  به���دف  وعاجل���ة؛  فوري���ة 
االس���تدامة عل���ى المديين المتوس���ط والبعيد 
للثروة البحرية وتنظيم الصيد وحمايتها من 
الممارسات البشرية الخاطئة التي يأتي على 
رأسها الصيد الجائر باستخدام أدوات دخيلة 
على عرف الصيد في مملكة البحرين ومجرم 
اس���تخدامها بحك���م القانون، والت���ي كانت لها 
تأثي���رات س���لبية أدت إل���ى تراج���ع المخ���زون 
الس���مكي في مملك���ة البحرين بنس���بة 90 %، 
عالوة على أن اإلحصاءات تش���ير إلى ارتفاع 
أع���داد مخالف���ات الصي���د البحري���ة الت���ي يتم 
ضبطه���ا م���ن قبل خف���ر الس���واحل، واألرضية 
الت���ي يتم ضبه���ا من فرق التفتي���ش والرقابة 
التابع���ة لوكالة الزراعة والث���روة البحرية في 
المراف���ئ واألس���واق المركزي���ة ومح���الت بيع 

األس���ماك، حتى بلغت أواخ���ر أكتوبر الماضي 
أكثر من 270 مخالفة تنوعت بين اس���تخدام 
الصي���د  وممارس���ة  مخالف���ة  صي���د  أدوات 
التج���اري م���ن دون ترخيص وصي���د الروبيان 
أثناء فت���رة الحظر، مقارنة بأعداد المخالفات 
ف���ي األعوام الس���ابقة التي بلغ���ت حتى نهاية 
2016 ما مجموعه 182 مخالفة، وحتى نهاية 

العام 2017 ما مجموعه 236 مخالفة.

تحسن مؤشرات النظافة

تبين مؤش���رات النظافة لدى “مركز استدامة” 
تس���جيل تحس���ن كبير ف���ي مس���توى النظافة 
عموما في عم���وم محافظات مملكة البحرين 
الت���ي تقدمها ش���ركتا النظافة اللت���ان تديران 

أعمال النظافة في المحافظات األربع.
ويتراف���ق ذل���ك م���ع توج���ه ال���وزارة لالرتقاء 
بصورة أكبر في إدارة هذا الملف، إذ تم وضع 
إس���تراتيجية توعوية موحدة بي���ن البلديات 
األرب���ع ترتكز عل���ى 3 محاور رئيس���ة تبدأ من 

)تقليل - تدوير - فرز(.
ومن���ذ مطل���ع الع���ام 2018 حت���ى نهاية ش���هر 
نوفمب���ر 2018 ت���م رف���ع أكثر م���ن 7 آالف طن 
من مخلف���ات الحيوانات الميتة. أما مخلفات 
البن���اء، فبلغ���ت 800 ألف طن، في حين بلغت 

كمية المخلفات التجارية 320 ألف طن.
م���ن  المرفوع���ة  األطن���ان  إجمال���ي  وبلغ���ت 
وت���م  ط���ن،  أل���ف   516 المنزلي���ة  المخلف���ات 
رف���ع 953 طن���ا من مخلف���ات الم���واد الغذائية 

المنتهية الصالحية.
 115 بلغ���ت  فق���د  الحدائ���ق،  مخلف���ات  أم���ا 
أل���ف ط���ن، في حي���ن بل���غ إجمال���ي المخلفات 

الصناعية المرفوعة 48 ألف طن.

إستراتيجية لمعالجة مخلفات 

قطاعي البناء والزراعة

اس���تجابت وزارة األشغال وش���ؤون البلديات 
والتخطيط العمراني سريعا لتطورات التنمية 
والت���ي  البحري���ن،  تش���هدها  الت���ي  الش���املة 
تتطلب في أحد جوانبها وجود إس���تراتيجية 
للتعامل مع المخلفات، خصوصا تلك المتعلقة 
بقطاع���ي البناء والزراع���ة. وانطالقا من ذلك، 
أبرم���ت ال���وزارة ومجموع���ة ن���اس القابض���ة 
اتفاقية إلنشاء موقع لمعالجة مخلفات الهدم 
والبناء، وذلك في مدفن عسكر، ومن المتوقع 
أن يس���توعب الموق���ع الجدي���د م���ا ال يقل عن 
600 أل���ف ط���ن م���ن المخلفات س���نويا، والتي 
تتألف عادة من خليط من المواد كالخرس���انة 
والطوب والرمل والتربة والجبس والخش���ب 
والمع���ادن والكرت���ون والزج���اج، وغيره���ا من 

النفايات المختلطة.
مش���روع  أن  عل���ى  كثي���را  ال���وزارة  وتع���ول 
المعالجة سيش���كل تغييرا تدريجيا في إدارة 
النفايات وإعادة تدويرها في مملكة البحرين، 
وذلك عب���ر معالجة نفايات البناء والهدم، مما 
س���يخفف الع���بء على الم���وارد الطبيعية من 
خ���الل تحويل هذه النفايات إلى منتج صالح 
لالس���تخدام، وه���و م���ا يع���د ممارس���ة دولي���ة 
معترف بها، كما أن هذا النوع من الممارسات 
س���يوفر س���لعة قيم���ة وتنافس���ية ف���ي مجال 

اإلنشاء والبناء في مملكة البحرين.
وعلى صعي���د متصل، دخلت مركز اس���تدامة 
م���ع ال���وزارة ف���ي تحال���ف م���ع ش���ركة أرباس 
وذل���ك لبناء مصنع تجريبي لمخلفات الزراعة 
ق���ادر عل���ى معالج���ة 4000 طن م���ن النفايات 

الخضراء سنوًيا وذلك في هورة عالي.
وتعزي���زا للجه���ود ف���ي ه���ذا المج���ال، دخل���ت 
وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمران���ي ف���ي نقاش���ات م���ع وزارة اإلس���كان 
وإع���ادة  النفاي���ات  إدارة  مب���ادرات  إلدخ���ال 
التدوير في خطط اإلسكان االجتماعي، مثل: 

مدينة سلمان، مدينة خليفة وشرق سترة.

المنامة – وزارة األشغال وشؤون البلديات

“البلديات”: تدشين “بنايات” عالمة فارقة في 2018
عام من اإلنجازات شهد تحسنا بمؤشرات النظافة... وحزمة إجراءات لحماية الثروة البحرية
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يس���تعرض مجل���س الن���واب ف���ي جلس���ته المقبل���ة تقرير لجن���ة الخدم���ات بخص���وص 23 من 
المشاريع بقانون المصاغة بناء على اقتراحات بقوانين من مجلس النواب التي لم يبت فيها 

المجلس خالل الفصل التشريعي الرابع. 

وأوص���ت اللجنة بالتمس���ك بكل من مش���روع 
قان���ون بتعدي���ل الم���ادة 4 م���ن القان���ون رق���م 
19 لس���نة 2006 بش���أن تنظي���م س���وق العم���ل 
وقان���ون بتعدي���ل بع���ض أحكام القان���ون رقم 
العم���ل  صن���دوق  بإنش���اء   2006 لس���نة   57
بمش���روع قان���ون بتعديل المادة التاس���عة من 
قان���ون رق���م 18 لس���نة 2006 بش���أن الضم���ان 
االجتماعي، ومشروع قانون بتعديل المادة 4 
من القانون رقم 74 لس���نة 2006 بشأن رعاية 
وتأهي���ل وتش���غيل ذوي اإلعاق���ة، ومش���روع 
قان���ون بتعديل بعض الحكام القانون رقم 13 
لسنة 1975 بش���أن تنظيم معاشات ومكافآت 
ومش���روع  الحكوم���ة،  لموظف���ي  التقاع���د 
قان���ون بتعديل بع���ض أحكام قان���ون التامين 
االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 

لسنة 1975.
كما تمس���كت اللجنة بمش���روع قانون بإضافة 

فق���رة جديدة إلى الم���ادة 27 من القانون رقم 
19 لس���نة 2006 بش���أن تنظي���م س���وق العمل، 
ومش���روع قان���ون بش���أن حماي���ة المنتج���ات 
الحرفية التقليدية الوطنية، ومشروع قانون 
بش���أن العاملين في المنازل، ويتضمن تنظيم 
أحكام خدم المنازل ومن في حكمهم بصورة 
شاملة ضمن تشريع مستقل، ومشروع قانون 
بش���ان رعاي���ة المري���ض النفس���ي، ومش���روع 
الطبي���ة،  المس���ؤولية  حماي���ة  بش���أن  قان���ون 
ويتضم���ن كفالة حق���وق المرض���ى وحمايتهم 
من األخط���اء الطبي���ة وتعزيز الثق���ة بالقطاع 
الم���ادة  بتعدي���ل  بقان���ون  الطب���ي، ومش���روع 
77 م���ن القان���ون رقم 13 لس���نة 1975 بش���أن 
تنظيم معاش���ات ومكأف���ات التقاعد لموظفي 
الحكوم���ة، ومش���روع بقانون بتعدي���ل المادة 
144 م���ن قان���ون التأمين االجتماع���ي الصادر 
بالمرس���وم بقانون رقم 24 لس���نة، والمشروع 

بقان���ون بتعديل المادة 43 م���ن قانون تنظيم 
معاش���ات ومكآف���ات التقاع���د لضب���اط وافراد 
ق���وة دف���اع البحري���ن واألم���ن الع���ام الص���ادر 
 ،1976 لس���نة   11 رق���م  بقان���ون  بالمرس���وم 
أح���كام  بع���ض  بتعدي���ل  بقان���ون  ومش���روع 
القان���ون رق���م 8 لس���نة 2009 بش���أن مكافحة 
التدخي���ن والتب���غ بأنواعه، ومش���روع بقانون 

بشأن سكن العمال. 
بمش���روع  التمس���ك  بع���دم  اللجن���ة  وأوص���ت 
قان���ون بتعدي���ل الم���ادة 36 م���ن قان���ون رق���م 
19 لس���نة 2006 بش���ان تنظي���م س���وق العم���ل 
ومضمون���ه معالج���ة الوج���ود غي���ر القانون���ي 

للعمال األجانب والعمال الهاربين وما يترتب 
عليه من مش���كالت، وعدم التمس���ك بمشروع 
المرس���وم  م���ن   11 الم���ادة  بتعدي���ل  قان���ون 
بقان���ون رق���م 7 لس���نة 1989 بش���أن مزاول���ة 
مهن���ة الط���ب البش���ري وطب األس���نان، والذي 
يتضم���ن ربط تجديد تراخيص مزاولة المهنة 
لألطب���اء باجتيازه���م برام���ج تدريبية تضمن 
المس���تجدات  ومواكب���ة  العمل���ي  تحصيله���م 
في الحقل الطبي، ومش���روع قان���ون بتعديل 
المادة 22 من المرس���وم بقانون رقم 25 لسنة 
1998 بش���أن المؤسسات التعليمة والتدريبية 
الخاص���ة، وال���ذي يتضمن اعتم���اد مادة تالوة 

الق���ران الكري���م م���ادة أساس���ية ف���ي النظ���ام 
التعليمي لجميع مراحل التعليم الخاص.

كم���ا أوصت بع���دم التمس���ك بمش���روع قانون 
بتعدي���ل المادة 10 من القانون رقم 27 لس���نة 
2005 بش���أن التعليم، وال���ذي يتضمن اعتماد 
م���ادة ت���الوة الق���رآن الكري���م م���ادة أساس���ية 
ف���ي النظ���ام التعليمي لجميع مراح���ل التعليم 
الحكومي، ومش���روع  قانون باس���تبدال البند 
ب م���ن الم���ادة 36 م���ن القانون رقم 19 لس���نة 
والت���ي  العم���ل،  س���وق  تنظي���م  بش���أن   2006
يتضم���ن من���ح المحكم���ة س���لطة تقديرية في 
إبع���اد العام���ل األجنب���ي المخال���ف ف���ي حال���ة 

بش���أن  بقان���ون  ومش���روع  باإلدان���ة،  الحك���م 
بش���ان  قان���ون  ومش���روع  الصح���ي  التأمي���ن 
التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، 
ومشروع بقانون بتعديل أحكام القانون رقم 
التعلي���م ومضمون���ه  بش���أن   2005 لس���نة   27
استحداث سنة تمهيدية إلزامية لألطفال في 

سن الخامسة ضمن سن التعليم األساسي.

ال اعتماد لمادة تالوة القرآن بالمدارس الخاصة

اجتماع لجنة الخدمات  

ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

سقوط قانون العطيش عن مجلس العاصمة
إل���غ���اء ح��ظ��ر اإلع�����ان ع��ل��ى ال��ج��س��ور واألن����ف����اق و ”ال���ه���اي���وي”

يس���تعرض مجل���س الن���واب الثالث���اء المقبل 
تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص 
10 مش���اريع قواني���ن المقدم���ة كاقتراح���ات 
بقان���ون م���ن مجل���س النواب، والت���ي لم يبت 

فيها المجلس في الفصل التشريعي الرابع. 
بالتمس���ك  تقريره���ا  ف���ي  اللجن���ة  وأوص���ت 
وه���ي:  إليه���ا،  المحال���ة  المش���اريع  بأغلبي���ة 
م���ن   7 الم���ادة  باس���تبدال  بقان���ون  مش���روع 
المرس���وم بقانون رقم 20 لس���نة 2002 بشأن 
الث���روة  واس���تغالل وحماي���ة  تنظي���م صي���د 
البحرية، ومشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة 
للغ���ذاء، ومش���روع قان���ون بتعدي���ل  العام���ة 
أحكام المرس���وم بقانون رقم 20 لسنة 2002 
بشان تنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة 

البحرية.
كما تمس���كت اللجنة بمشروع قانون بإضافة 
م���ادة جدي���دة رقم 23 مك���ررا إلى المرس���وم 
نظ���ام  بش���أن   2002 لس���نة   3 رق���م  بقان���ون 

انتخاب أعضاء المجالس البلدية، ومش���روع 
قانون بتعديل المادة 6 من المرس���وم بقانون 
رق���م 25 لس���نة 2015 بش���أن تحصي���ل كلف���ة 
انش���اء وتطوي���ر البنية التحتية ف���ي مناطق 
فق���رة  باضاف���ة  قان���ون  ومش���روع  التعمي���ر، 
ثاني���ة إل���ى الم���ادة 36 م���ن قان���ون البلدي���ات 
35 لس���نة  الص���ادر بالمرس���وم بقان���ون رق���م 

2001، ومش���روع قانون بتعديل المادة 3 من 
المرسوم رقم 2 لسنة 1994 بشأن التخطيط 

العمراني.
وأوص���ت لجن���ة المراف���ق العام���ة والبيئة في 
تقريرها بعدم التمسك بمشروع قانون إنشاء 
اللجن���ة الوطني���ة لمكافح���ة ح���وادث التلوث 
حماي���ة  بش���ان  بقان���ون  ومش���روع  البح���ري 
البيئ���ة، ومش���روع قان���ون بتعدي���ل الم���ادة 5 
مكررا من قانون البلديات الصادر بالمرس���وم 
بقان���ون رقم 35 لس���نة 2001، والذي يتضمن 
تش���كيل مجل���س أمان���ة العاصم���ة م���ن ع���دد 

أعض���اء يماث���ل ع���دد الدوائ���ر االنتخابية في 
المحافظ���ة، وأن يمثل���وا الدوائ���ر االنتخابي���ة 
فيه���ا، وه���و التش���ريع ال���ذي اقترح���ه النائب 
الس���ابق عل���ي العطيش، بس���بب موقفه الذي 
أي���ده المجلس من عدم عدالة تمثيل مجلس 

أمانة العاصمة لسكان المحافظة.
كم���ا ق���ررت اللجنة بعدم التمس���ك بمش���روع 
المرس���وم  م���ن   12 الم���ادة  بتعدي���ل  قان���ون 
بقان���ون رق���م 14 لس���نة 1973 بش���أن تنظيم 
اإلعالن���ات ومضمونه حظر مباش���رة اإلعالن 

على الجسور واألنفاق والطرق السريعة.

اجتماع لجنة مرافق النواب

علي العطيش

“مالية النواب” تلغي حظر ربا البنوك
ال��ت��م��س��ك ب���اإلج���م���اع ب��ق��ان��ون ال���دع���م ال��ح��ك��وم��ي ل��ل��م��واط��ن��ي��ن

المالي���ة  الش���ؤون  الن���واب تقري���ر لجن���ة  يناق���ش مجل���س 
واالقتصادي���ة ف���ي 6 م���ن المش���اريع بقان���ون المصاغة بناء 
عل���ى اقتراح���ات بقانون م���ن مجلس النواب الت���ي لم يبت 

فيها المجلس خالل الفصل التشريعي الرابع. 
وأوص���ت اللجن���ة بالتمس���ك بمش���روع  قان���ون بخص���وص 
تعدي���ل الم���ادة )1( من القانون رقم 28 لس���نة 2006 بش���أن 
االحتياط���ي لألجي���ال القادم���ة لم���ا يه���دف إليه م���ن زيادة 

إيرادات حساب احتياطي األجيال القادمة.  
كما أوصت اللجنة بالتمسك باإلجماع بمشروع قانون بشان 
الدع���م الحكوم���ي للمواطني���ن لم���ا يه���دف إليه م���ن تنظيم 
الدع���م في قان���ون يك���ون ملزما للدول���ة تج���اه المواطنين، 
وبالتال���ي يحاف���ظ على المكتس���بات المعيش���ية التي يتمتع 
به���ا المواطن���ون في الوق���ت الحالي، والتي م���ن الممكن ان 
تتأث���ر م���ن التقلب���ات االقتصادية الت���ي يش���هدها االقتصاد 
الوطني خاصة في ظل استمرار انخفاض اسعار النفط في 

األسواق العالمية.

وتمس���كت اللجن���ة بمش���روع بقان���ون بتعديل الم���ادة 4 من 
قان���ون ديوان الرقاب���ة المالية واإلدارية الصادر بالمرس���وم 
بع���دم  اللجن���ة  وأوص���ت   .2002 لس���نة   16 رق���م  بقان���ون 
التمس���ك بمش���روع قان���ون حظ���ر الفوائ���د الربوي���ة بأغلبية 
أعض���اء اللجن���ة لما س���يؤثر س���لبا عل���ى السياس���ات المالية 
والمصرفي���ة لمملكة البحرين والقائم���ة على االقتصاد الحر 
كم���ا س���يؤدي إلى خ���روج العديد م���ن المص���ارف التقليدية 
والدولية من المملكة وخصوصا تلك التي ال تقدم خدمات 

مالي���ة إس���المية، كما س���يؤدي الى ارتف���اع  تكلفة اإلقراض 
والتمويل وانخفاض السيولة. 

 كما أوصت اللجنة بعدم التمس���ك بمش���روع قانون بتعديل 
بش���أن   2002 لس���نة   36 رق���م  المرس���وم  م���ن   35 الم���ادة 
تنظي���م المناقص���ات والمزاي���دات والمش���تريات والمبيعات 
الحكومية. والتمسك بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم 62 لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين 

للسياحة والمعارض.

اجتماع اللجنة المالية النيابية

ص���رح عض���و المجل���س البلدي ف���ي الدائ���رة االول���ى بالمحافظة الش���مالية ش���بر 
ابراهيم الوداعي بش���أن المش���اكل والمس���ائل والمطالب التي تلقاها من االهالي 

في الدائرة بعد االنتخابات مباشرة.

البس���يطة  المش���اكل  هن���اك  وق���ال: 
الت���ي يمك���ن حله���ا ف���ي وق���ت قصي���ر 
تل���ك  وترتب���ط  بس���يطة،  وباج���راءات 
المس���ائل بموضوعات النظافة واالنارة 
ف���ي بع���ض الش���وارع والطرق���ات ف���ي 
والتس���رب  الس���كنية،  المجمع���ات 
المفاجئ للمي���اه من التمديدات المائية 
والهبوط المفاجئ في الشوارع وتكون 
الحفر التي تعيق حركة المرور وتشكل 
خطرًا على حركة المركبات العابرة في 
الش���وارع، والمطالب المرتبطة بعوازل 

االمطار.
وبين ش���بر الوداعي بأن هناك المسائل 
الخاصة التي ليس���ت م���ن اختصاصات 
العض���و البل���دي ومنها طل���ب التوظيف 
والمس���اعدة في الحصول على رخصة 
لفتح محال تجارية والخلل الكهربائي 
وكذل���ك الخل���ل ف���ي تمدي���دات المي���اه 
ف���ي المن���ازل، وتلك قضايا ف���ي حاجة 
الى توعية االهالي بش���أنها والتوضيح 
بأن هك���ذا مطالب خ���ارج اختصاصات 
النائب البلدي ما يتطلب تبيان وظائف 

واختصاصات الممثل البلدي.
ون���وه الوداع���ي الى أن هن���اك المطالب 
الت���ي هي في حاجة ال���ى زيارة الموقع 
م���ن  ومعاينت���ه  بالطل���ب  المس���تهدف 
قب���ل المختصين والفنيين وتش���خيص 
جوان���ب الخل���ل وتحدي���د االج���راءات 
والمتطلب���ات الفني���ة لمعالجته���ا وذل���ك 
ف���ي حاج���ة ال���ى تمه���ل وصب���ر حت���ى 
يج���ري التمك���ن ف���ي اتخ���اذ م���ا ينبغي 
م���ن اج���راءات فني���ة الص���الح الخل���ل، 
وتنحص���ر تل���ك المس���ائل ف���ي مطال���ب 
اضاف���ة مطب���ات وردم الحف���ر واصالح 
وكذل���ك  الش���وارع  ف���ي  التش���ققات 
المنح���درات في الطرقات في المناطق 
الس���كنية التي تتس���بب في تجمع مياه 
االمطار وتعيق حياة ومعيش���ة السكان 

ويتس���بب البع���ض منه���ا ف���ي ح���دوث 
االض���رار الصحي���ة نتيجة تعف���ن المياه 
الراك���دة وانتش���ار البع���وض واالمراض 
االخ���رى مثل م���رض الته���اب المفاصل 
بفع���ل الرطوب���ة المرتفع���ة ف���ي جدران 
المن���ازل التي تس���ببه المي���اه المتجمعة 
ف���ي الطرق���ات والمم���رات القريب���ة من 
المنازل في االحياء المغلقة، وان بعض 
ه���ذه المطالب ف���ي حاجة ال���ى معاينة 
دقيق���ة واتخ���اذ بش���أنها م���ا ينبغي من 

اجراءات وحلول فنية وجذرية.

وقال عضو المجلس البلدي  «
الشمالي الى جانب تلك المطالب 

والمشاكل ذات االرتباط بقضايا 
العمل البلدي هناك المطالب 

المرتبطة بجوانب التنمية والبنى 
التحتية وتلك تدخل ضمن اجراءات 

خطط التنمية والتطوير الحضري 
والخدمي والتخطيط االقتصادي، 

وتتمثل تلك المطالب في القضايا 
ذات االرتباط بخطط تطوير شارع 
النخيل وتأهيل وتطوير االمتداد 

الساحلي لقرى الدائرة، وتوفير 
ممرات بحرية ومراسي لقوارب 

الصيادين، وبناء األماكن التي يلتقي 
فيها البحارة واستحداث ممشى 

على السواحل، وتوفير االماكن 
الخدمية والعاب االطفال على 
الشريط الساحلي لقرى الدائرة.

الوداعي: التوظيف ليس من اختصاص البلديين

شبر الوداعي

عقدت هيئة مكتب مجل���س النواب اجتماعها الثالث 
برئاس���ة رئيس مجلس النواب فوزية زينل، وبحضور 
النائ���ب األول لرئي���س المجل���س عبدالنب���ي  كل م���ن 
عل���ي  المجل���س  لرئي���س  الثان���ي  والنائ���ب  س���لمان، 
زاي���د، رئي���س لجن���ة الش���ؤون التش���ريعية والقانونية 
النائب هش���ام العش���ير، ورئيس لجنة الشؤون المالية 
واالقتصادي���ة النائ���ب عل���ي إس���حاقي، رئي���س لجنة 
الش���ؤون الخارجي���ة والدفاع واألم���ن الوطني النائب 
محم���د السيس���ي البوعيني���ن، رئيس لجن���ة الخدمات 
النائ���ب عم���ار قمب���ر، ورئي���س لجن���ة المراف���ق العام���ة 
والبيئ���ة النائ���ب عبدال���رزاق حط���اب، واألمي���ن الع���ام 

لمجلس النواب المستشار راشد محمد بونجمة.
وافق���ت هيئ���ة المكت���ب عل���ى تش���كيل لجن���ة دراس���ة 
برنامج عمل الحكومة. وتنص الالئحة على أن يرأس 

اللجنة أحد نائبي الرئاسة.

من سيرأس لجنة دراسة 
برنامج الحكومة؟ لجنة مناصرة فلسطين بتوقيع هيئة المكتب

ال����ث����اث����اء ب���ج���ل���س���ة  ج������دي������دة  ل�����ج�����ان   4 ت���ش���ك���ي���ل 

يحس���م مجلس النواب في جلس���ته المقبلة رئاس���ة اللجان نوعية دائمة األربع الذي تم طلب تشكيلها، وهي 
لجنة حقوق اإلنسان، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة المرأة والطفل، ولجنة لمناصرة الشعب الفلسطيني.

وتقدم بطلب تشكيل اللجنة الدائمة لحقوق اإلنسان كل 
من النواب عبدهللا الذوادي وسوس���ن كمال وأحمد العام 

وباسم المالكي وعبدهللا الدوسري.
ف���ي حين تقدم كل من النواب محم���ود البحراني وحمد 
الكوهج���ي واحم���د الدمس���تاني وعم���ار قمب���ر وعب���دهللا 
الدوس���ري وأحم���د الس���لوم وعمار عباس بطلب لتش���كل 

لجنة الشباب والرياضة.
وتقدم كل من النواب فاطمة قاس���م وعمار البناي وكلثم 
الحايكي وممدوح الصالح وعمار عباس بطلب تش���كيل 
لجن���ة الم���رأة والطف���ل. وتق���دم بطل���ب تش���كيل اللجن���ة 

النوعي���ة الدائم���ة لمناص���رة الش���عب الفلس���طيني أغل���ب 
أعض���اء هيئ���ة مكت���ب المجلس، وه���م: الرئيس���ة فوزية 
زين���ل وعل���ى إس���حاقي ومحم���د السيس���ي وعبدالنب���ي 
وعبدال���رزاق  العش���يري  وهش���ام  زاي���د  وعل���ي  س���لمان 
حط���اب، وته���دف اللجن���ة إلى إع���داد الخط���ط واآلليات 
العملي الداعمة للقضية الفلس���طينية والمناصرة للشعب 
الفلسطيني من الناحية البرلمانية ودراسة الموضوعات 

المتعلقة بالقضية الفلسطينة التي تحال إليها. 
كم���ا تهدف هذه اللجن���ة إلى بيان الص���ورة الحقيقية لما 

هيئة مكتب مجلس النوابيتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة.
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إلغاء استحداث سنة 
تمهيدية إلزامية 

لألطفال بسن الخامسة

سقوط قانون منح 
المحكمة سلطة تقديرية 

في إبعاد العامل 
األجنبي المخالف

عدم التمسك بقانون 
التأمين الصحي على 

المواطنين المتقاعدين



ق���ال عضو مجلس الش���ورى أحمد س���الم العريض إن تدريب األطب���اء حديثي التخرج 
من مس���ؤولية الدولة ومستش���فياتها العامة المرتبطة بالجامعات الطبية كمستش���فى 
الس���لمانية والمستش���فى العس���كري ومستش���فى الملك حمد الجامع���ي. وأضاف: يمكن 
اس���تيعاب جمي���ع المواطني���ن خريج���ي كليات الط���ب المتخرجي���ن م���ن الجامعات في 

البحرين وكليات الطب األخرى إقليميا ودوليا.

جاء ذلك تعليقا من العريض بعد مناقش���ة 
مجل���س الش���ورى تعديال تش���ريعيا يوجب 
بالعي���ادات  البحرينيي���ن  تعيي���ن  أولوي���ة 

والمستشفيات الخاصة.
وأثي���ر بالجلس���ة موض���وع بطال���ة األطباء 
تدريبه���م  وكيفي���ه  التخ���رج  حديث���ي 

وتأهيلهم للوظائف في القطاع الخاص. 
وطالب ش���وريون باستثناء ش���رط الخبرة 
الخ���اص،  الصح���ي  بالقط���اع  للتوظي���ف 

واالكتفاء بالمؤهل العلمي.

1800 سرير

ة  األس���رَّ ع���دد  أن  العري���ض  وذك���ر 
ومستش���فى  الحكومي���ة  بالمستش���فيات 
الش���يخ محم���د بن خليف���ة للقل���ب يتجاوز 
1800 س���رير، يمك���ن تدري���ب قراب���ة 300 
طبيب حديث التخرج بهذه المستش���فيات 

لمدد مختلفة من 5-3 سنوات.
واقت���رح أن تتكف���ل الحكوم���ة م���ن خ���الل 
)تمكي���ن( بس���داد نص���ف روات���ب األطب���اء 
الج���دد، عل���ى أن تتحم���ل ميزاني���ات ه���ذه 

المستشفيات النصف اآلخر.
ولفت أنه ومن بع���د اجتياز فترة التدريب 
للطبي���ب  يمك���ن  العام���ة  بالمستش���فيات 

التوظيف بالقطاع الخاص.

خدمات فندقية

ورأى أن المستش���فيات الخاصة مستش���فيات 
ربحية تق���دِّم خدمات فندقي���ة للقادرين على 
تحمل تكاليف اإلقامة والعالج فيها، وليس���ت 

مراكز للتدريب.
وق���ال: بع���ض األطب���اء بالقط���اع الخ���اص في 
حاج���ه لتدري���ب أكث���ر، وخصوص���ا ان تجربة 
ممارس���ه الط���ب الخ���اص بالبحري���ن حديث���ة 
العه���د، وتس���ربت كثي���ر م���ن الك���وادر الطبي���ة 
والفنية من دول جنوب وش���رق آس���يا ليس���ت 
ذات خب���رة كافي���ة لممارس���ة الط���ب، فكي���ف 

يطلب من مثل هؤالء التدريب.

300 مليون

ودعا العريض للتنس���يق بي���ن المجلس األعلى 
للصحة وهيئة )نهرا( ووزارة الصحة و)تمكين( 
م���ع المستش���فيات الحكومي���ة؛ لدراس���ة ح���ل 
هذه المش���كلة التي نوقش���ت م���ن قبل أعضاء 

مجلس الشورى في اجتماعهم األخير.
وواص���ل: كلفة تقديم الخدم���ات الصحية في 
الحري���ن تتج���اوز 300 ملي���ون دين���ار س���نويا 
لتقدي���م خدم���ات بالمستش���فيات الحكومي���ة، 

ولن تتجاوز كلفة تدريب حديثي التخرج في 
جميع مراحل التدريب 5 ٪ من هذه الميزانية 
ل���و ت���م التنس���يق بي���ن ادارات المستش���فيات 

والجامعات الطبية ذات العالقة.

شكرا

الش���ورى  مجل���س  رئاس���ة  العري���ض  وش���كر 
لجن���ة  باس���ترداد  قراره���م  عل���ى  واألعض���اء 
الخدم���ات لتقري���ر اللجنة لمزيد من الدراس���ة 
وذل���ك ألهمية الموض���وع، ومن أجل مزيد من 
البحث عن مخارج لتجويد الخدمات الصحية 
بالقط���اع الخ���اص والس���بل الكفيل���ة لالهتمام 
بالك���وادر الوطني���ة الطبي���ة. وش���كر العري���ض 
الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء صاحب 
الس���مو الملك���ي األمي���ر خليف���ة بن س���لمان آل 
خليفة على الجهود الكبيرة لتطوير الخدمات 
الس���ياحة  وتش���جيع  للمواطني���ن  الصحي���ة 

العالجية.

أحمد سالم العريض

06local@albiladpress.com
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كش���ف قائ���د مستش���فى الملك حم���د الجامعي اللواء طبيب الش���يخ س���لمان بن عطي���ة هللا آل خليفة ع���ن أن إدارة 
المستش���فى تس���تعد بخطة جدي���دة للعام 2019 بدعم غير مح���دود من عاهل البالد صاحب الجالل���ة الملك حمد بن 
عيس���ى آل خليفة وبتوجيه من الحكومة بقيادة رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل 
خليفة؛ ليكون مستشفى الملك حمد الجامعي الصرح الطبي األول المتميز في البحرين والمنطقة وأن يكون مركز 
األورام مركزا عالميا متميزا ينافس في خدماته كبريات المراكز العالمية المتخصصة في أوروبا وأميركا، خصوصا 
في عملية نقل وزراعة النخاع، من خالل الدعم الحكومي للمستش���فى بتوفير أحدث األجهزة التقنية المتخصصة 
ف���ي ه���ذا الجان���ب والعالية التكلف���ة والتي قد يك���ون المركز هو األول على مس���توى المنطقة ال���ذي يحوز مثل هذه 

األجهزة.

وأوض���ح قائد مستش���فى الملك حمد 
الجامعي في تصريحات ل� “البالد” أن 
خطة المستشفى بدأت باكورة عملها 
بتوقي���ع اتفاقية مع ش���ركة “س���يمنز” 
باألجه���زة  المتخصص���ة  العالمي���ة 
الطبية بتأمين جهاز متطور للكش���ف 
نوع���ه  م���ن  األول  ه���و  األورام  ع���ن 
ف���ي المراف���ق الطبية الموج���ودة في 
البحري���ن، موضح���ا أن كلف���ة الجه���از 
تبل���غ 1.6 مليون ألف دينار، مردفا أن 
الش���ركة س���تقوم بتركيب الجهاز في 
مرك���ز األورام خ���الل 6 ش���هور لجلب 

الجهاز وتركيبه.
وأك���د الش���يخ س���لمان ب���ن عطية هللا 
الجه���از وحنك���ة اإلدارة  اتفاقي���ة  أن 
والقائمي���ن عل���ى المستش���فى كان���ت 
“س���يمنز”  ش���ركة  إلقن���اع  البواب���ة 
العالمي���ة ألن تتخ���ذ م���ن مستش���فى 
مرك���ز  الجامع���ي ألول  حم���د  المل���ك 
تدريبي ألجهزة “سمينز” في البحرين 
والمنطقة، مردفا أن االتفاقية سوف 
تمكن المستشفى من تدريب الكوادر 
والمهني���ة  والتمريضي���ة  الطبي���ة 
والفنية في المركز داخل المستشفى، 
مم���ا يخف���ض كلفة التدري���ب ويؤهل 
فريقا بحرينيا متدربا على استخدام 

هذه األجه���زة من دون تكلفة الس���فر 
للخارج.

وأوض���ح أن ه���ذا الجه���از م���ن أفضل 
األجهزة في العالم في كشف األورام 
جس���م  ف���ي  المختلف���ة  الس���رطانية 
40 دقيق���ة فق���ط،  اإلنس���ان وخ���الل 
ومهم���ا كان���ت دقيق���ة وصغي���رة جدا 
ف���إن الجهاز باس���تطاعته اكتش���افها، 
إضاف���ة إل���ى أنه يق���دم تقري���را كامال 
ع���ن وج���ود م���كان ه���ذه األورام في 
الجس���م، ويتضم���ن التقري���ر أيضا أن 
الجس���م س���ليم أم ال، أي أنه يستطيع 
الكش���ف على الناس الذين ال يعانون 
الم���رض  م���ن أي م���رض، واكتش���اف 
السرطاني الذي قد يحدث مستقبال، 
مبينا أن ه���ذا التقرير يعطي لألطباء 
صورة واضحة لألطباء عن المرضى؛ 
ألن الكش���ف عن األورام الس���رطانية 
يساعد في شفاء 90 % من الحاالت 
إذا اكتش���فت في األولى من المرض، 
مم���ا يش���كر ث���ورة كبي���رة ف���ي ع���الج 
أم���راض ال���دم الوراثية والثالس���يميا 

والسكلر.
 4 بكلف���ة  وه���و  الثان���ي  الجه���از  أم���ا 
ماليي���ن دين���ار فه���و جه���از يمكن من 
خالل���ه معالج���ة األورام في أي مكان 

حتى لو كانت داخل أعضاء الجس���م، 
وه���و جه���از ذو تقني���ة حديث���ة ج���دا 
وسيكون في المستشفى بعد 8 أشهر 
وهو من صنع شركة أخرى رائدة في 

مجاالت تقنيات كشف األورام.
وأض���اف قائد مستش���فى الملك حمد 
الش���يخ  طبي���ب  الل���واء  الجامع���ي 
س���لمان ب���ن عطي���ة هللا آل خليفة أن 
“المستش���فى انطلق بخطة تطويرية 
أيض���ا يتم من خاللها تطوير األجهزة 
المستش���فى  ف���ي  المتخصص���ة 
وكلف���ة 1.2 ملي���ون دين���ار، وس���نعمل 
ال���ذي  األول  الجه���از  تطوي���ر  عل���ى 
سنس���تخدمه وس���وف يت���م تجديده 

في 8 أشهر”.
وأك���د أن البحرين وبع���د تركيب هذه 
س���تكون  المستش���فى  ف���ي  األجه���زة 
م���ن رواد ع���الج األورام الس���رطانية 
ع���الج  مراك���ز  أكب���ر  وس���تنافس 
الس���رطان حول العال���م، خصوصا أن 
تلك األجهزة تكش���ف ال���ورم وتقضي 
عليه باإلش���عاع حتى ل���و كان بحجم 
ملليمت���ر واحد، موضح���ا أن األجهزة 
تمت���از بدقتها ووض���وح الصورة التي 

تلتقطها.

6.8 مليون دينار ألجهزة متطورة للكشف عن األورام
العالمي��ة “س��يمنز”  م��ع  باتفاقي��ة  عمله��ا  باك��ورة  تب��دأ  الجامع��ي”  “حم��د  خط��ة 
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أق���ام مجل���س البنزاي���د بع���راد بالتع���اون مع 
جمعي���ة أب���رار للرعاي���ة األس���رية محاض���رة 
بي���ن  لألبن���اء  الجنس���ية  “التربي���ة  بعن���وان 
الرف���ض والقب���ول”، وتهدف لحماي���ة األفراد 
التحرش���ات  م���ن  البحرين���ي  والمجتم���ع 

واالعتداءات الجنسية. 
الناش���ط  البنزاي���د  وق���ال صاح���ب مجل���س 
االجتماع���ي راش���د البنزاي���د إن المحاض���رة 
تناولت محاور عدة، أبرزها تعريف التعريف 
باألم���راض المتع���ددة الت���ي تنتقل بواس���طة 
وض���رورة  المحرم���ة  الجنس���ية  الممارس���ة 
ت���زود اآلب���اء بالمعرفة واألس���اليب التربوية 
المناس���بة؛ لحف���ظ األبن���اء م���ن االنحراف���ات 
توعي���ة  الخاطئ���ة، وض���رورة  والس���لوكيات 
الناش���ئة والمراهقين بخط���ورة االعتداءات 
واألم���راض  المثلي���ة  والممارس���ة  الجنس���ية 

الخطيرة النفسية والجسدية.
كبي���را  تفاع���ال  الورش���ة  ش���هدت  وأض���اف: 

م���ن أولي���اء األم���ور، واتفق���وا عل���ى أن م���ن 
الض���رورة تعليم الطف���ل كيفي���ة التعامل مع 
الش���خص المتحرش واألماكن التي ال يجب 
عل���ى الغرب���اء رؤيته���ا م���ا ع���دا الطبي���ب أو 
الممرضة في المستش���فى وبوجود الوالدين 
أو أحدهم���ا، كم���ا أن من المه���م أن تبدأ هذه 
التوعي���ة من عمر 3 س���نوات؛ ك���ون األطفال 
مرض���ى  ل���دى  المس���تهدفة  الفريس���ة  ه���م 

النفوس من المتحرشين.
والفعالي���ات  البرام���ج  “ه���ذه  أن  وبي���ن 

واألنش���طة تأتي انطالقا من حرص مجلس 
البنزاي���د على رعاي���ة األنش���طة االجتماعية 
إثره���ا  عل���ى  تأس���س  والت���ي  والثقافي���ة، 
مجلس���نا، فقد كانت المجال���س في الماضي 
منب���را لمناقش���ة القضاي���ا المجتمعية وطرح 
الحل���ول والتحدي���ات الت���ي يم���ر به���ا أف���راد 
المجتم���ع بحضور كبار الس���ن وذوي الخبرة 
ف���ي المجتم���ع، كما المجالس ترب���ي األجيال 
عل���ى األخ���الق والع���ادات الحميدة وحس���ن 

التصرف في المواقف.

تدارس���ت لجنة الخدمات بمجلس الش���ورى 
تنظي���م  بقان���ون  التش���ريعي  التعدي���ل 
المؤسس���ات الصحية الخاص���ة، والذي نظره 
المجلس بجلسته الماضية. وخلصت اللجنة 
التمس���ك  إل���ى   - الفاض���ل  برئاس���ة جه���اد   -
بتوصية اللجنة السابقة والقاضي بالموافقة 
عل���ى مش���روع القان���ون م���ن حي���ث المب���دأ 
وبالتواف���ق مع ق���رار مجلس النواب بش���أنه، 

وذلك لالعتبارات اآلتية:
ف���ي  الدس���تور  م���ن   )13( الم���ادة  تن���ص   .1

الفقرتين )أ( و)ب( على أن:
أ ( العم���ل واج���ب على كل مواط���ن، تقتضيه 
ول���كل  الع���ام،  الخي���ر  الكرام���ة ويس���توجبه 
مواطن الحق ف���ي العمل وفي اختيار نوعه 

وفقا للنظام العام واآلداب.
العم���ل  ف���رص  توفي���ر  الدول���ة  تكف���ل  ب ( 

للمواطنين وعدالة شروطه.
2. إن مش���روع القان���ون بإعطائ���ه األولوي���ة 
الخاص���ة  بالمستش���فيات  التوظي���ف  ف���ي 

لألطب���اء والفنيين والممرضي���ن البحرينيين 
الحاصلي���ن على المؤهالت والخبرة الالزمة، 
يؤدي إلى س���د الفراغ التش���ريعي الناتج عن 
إلغاء المرسوم بقانون رقم )23( لسنة 1986 
بش���أن المستش���فيات الخاص���ة، وال���ذي نص 
في المادة )16( منه على أن “تعطى األولوية 
ف���ي توظيف العاملين بالمستش���فى الخاص 
لألطب���اء والفنيي���ن البحرينيي���ن الحاصلي���ن 
الالزم���ة لش���غل  المؤه���الت والخب���رة  عل���ى 
مختلف الوظائف بالمستشفى كلما كان ذلك 
ممكنا. ويستثنى مما تقدم الحاالت الخاصة 

الت���ي تحتاج خب���رة تخصصية ن���ادرة وغير 
متوفرة لدى األطباء والفنيين البحرينيين”.

3. يتوافق مشروع القانون مع ما نص عليه 
قان���ون الخدمة المدني���ة الصادر بالمرس���وم 
بقان���ون رق���م )48( لس���نة 2010 ف���ي مادت���ه 
حي���ث  التعيي���ن،  بش���روط  المتعلق���ة   )11(
نصت على اآلتي: “ُيش���ترط فيمن يعين في 
إح���دى الوظائف التي تس���ري عليه���ا أحكام 
ه���ذا القان���ون أن يك���ون متمتع���ا بالجنس���ية 

البحرينية”.
4. إن مش���روع القانون يتوافق مع السياسة 
العامة للدولة الساعية نحو تمكين المواطن 
ومنح���ه األولوية ف���ي التعيين في الوظائف 
عن���ده  تواف���رت  طالم���ا  والخاص���ة  العام���ة 

شروط شغل الوظيفة.
ف���ي ح���ال   - القان���ون  5. يس���اهم مش���روع 
إق���راره - ف���ي اس���تيعاب األع���داد المتزايدة 
من الخريجين البحرينيين في التخصصات 
الطبي���ة والتمريضية والفنية ف���ي الوظائف 

التي يوفرها.

جانب من الحضور بمجلس البنزايد

جهاد الفاضل

لبدء التوعية الجنسية لألطفال من عمر 3 سنوات أولوية توظيف البحرينيين بالمستشفيات الخاصة
محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية

1800 س������ري�����ر بالمستش��في����ات الحكومي������ة تس��توع���ب تدري�������ب 300 طب�ي��ب

العريض لـ “^”: تدريب األطباء حديثي التخرج من مسؤولية الدولة

األطباء الشرق آسيويين 
ليسوا خبراء بالعالج وغير 

قادرين على التدريب

المستشفيات الخاصة ربحية 
وتقدم خدمات فندقية 

وليست مراكز للتدريب

مستشفى الملك حمد الجامعي

المل���ك حم���د  قائ���د مستش���فى  كش���ف 
الجامعي اللواء طبيب الش���يخ س���لمان 
بن عطي���ة هللا آل خليفة للصحافة عن 
خط���ة وبرام���ج الع���ام 2019، بطريق���ة 
القائ���د واإلعالمي ف���ي مؤتمر صحافي 
ف���ي  اإلع���الم  حض���ره ممثل���و وس���ائل 

البحرين.
وبين اللواء طبيب الش���يخ س���لمان بن 
عطي���ة هللا في المؤتم���ر كل الخطوات 
الت���ي يأم���ل إنجازه���ا في المستش���فى 
رؤي���ة  ليحق���ق  األورام  مرك���ز  وف���ي 
الحكوم���ة؛ ليك���ون مرك���ز األورام في 5 
س���نوات أول مركز عالمي في الكش���ف 
أن���ه  إل���ى  باإلضاف���ة  األورام،  وع���الج 
ومرك���زا  للدراس���ات  مرك���زا  س���يكون 
األبح���اث يجعل من البحرين بلدا رائدا 
ف���ي تقدي���م خدم���ات صحي���ة متميزة 

للمواطنين والمقيمين.

س���لمان  الش���يخ  القائ���د  يت���ردد  ول���م 
وب���كل  اإلجاب���ة  ف���ي  هللا  عطي���ة  ب���ن 
ش���فافية عن كل األس���ئلة التي طرحها 

إل���ى  امت���د  مؤتم���ر  ف���ي  الصحافي���ون 
إن���ه كان يق���وم  ب���ل  3 س���اعات،  نح���و 
بالترجم���ة للصحافيين ف���ي العديد من 

المصطلحات الطبية الحديثة.
القي���ادة  بدع���م  ج���دا  فخ���ورا  وكان 
والحكوم���ة الرش���يدة بإقام���ة مثل هذا 
المركز المتخصص في البحرين وضمن 
مق���ر مستش���فى الملك حم���د الجامعي، 
الطب���ي  الص���رح  إل���ى أن ه���ذا  مش���يرا 
س���يكون مفخرة ل���كل البحرينيين على 
أرض البحرين الطبية، وأن البحرينيين 
س���يفضلون مركزه���م الوطن���ي المتميز 

على السفر للعالج بالخارج.
إنه درس ودعوة لكل المس���ؤولين لكي 
يحذوا حذو الش���يخ س���لمان بن عطية 
هللا ويطلع���وا الصحاف���ة واإلعالم على 
خطط وبرامج مؤسساتهم للعام 2018 

دون قيود.

درس في القيادة

بدور المالكي من البسيتين

قائد مستشفى الملك حمد الجامعي



رفضت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى استئنافات 3 مدانين، 2 منهما تمكنا من الخروج من البالد مستعملين بطاقات هوية ال 
تخصها، إذ تزّين أحدهما بالمكياج وارتدى العباءة النسائية؛ للتضليل على شكله وخداع رجال أمن الحدود، وخرج من البالد مستعمال 

بطاقة هوية شقيقته، واآلخر استعمل بطاقة هوية ابن عمه المشابه إليه تقريبا، وأقام االثنان في دولة الكويت بين 3 و4 سنوات.

وأي���دت المحكم���ة معاقب���ة الهاربي���ن لخ���ارج 
الب���الد، واللذان تم إعادتهم���ا للبالد في وقت 
س���ابق، بالس���جن لم���دة 5 س���نوات عما أس���ند 
إليهم���ا، فيما س���جنت المس���تأنف الثالث -ابن 
عم الثاني- المش���ترك معه في واقعة الهروب 

من البالد، لمدة 3 سنوات فقط.
وجاء في البالغ بشأن الواقعة أن المستأنف 
األول والمتورط في أعمال شغب في أحداث 
أزمة العام 2011، ولكون أنه صادر بحقه أمر 
ضب���ط، فقد ح���اول إقناع عائلت���ه بالهرب من 
المملك���ة؛ ليتخلص م���ن المالحق���ات األمنية، 
لكن عائلته رفضت رفضا ش���ديدا هذا الطلب 
من���ه، وأقنعت���ه بض���رورة االمتث���ال لقراراته���ا 
وااللت���زام بمواعي���د الخ���روج والدخ���ول من 
وإل���ى المن���زل، حتى تتجن���ب تورطه مجددا 

ف���ي أية أعمال ش���غب أخ���رى، ويت���م القبض 
عليه وإيداعه السجن.

لك���ن المس���تأنف األول ل���م يه���دأ وتمك���ن من 
إقن���اع إح���دى أخوات���ه وزوجه���ا بأن���ه يرغب 
ف���ي مواصل���ة حياته خ���ارج المملك���ة، واتفق 
معه���م عل���ى خطة وض���ع مكياج عل���ى وجهه 
واس���تعمال البطاقة الذكية إلحدى شقيقاته، 
مدعي���ا رغبت���ه في اس���تعمالها للتق���دم بطلب 
زيادة مبلغ دعم غالء المعيشة، وألن األخيرة 

لم تكن تعلم بنيته، فسلمتها إياه.
المش���ار  الذكي���ة  البطاق���ة  اس���تلم  إن  وم���ا 
إليه���ا، حتى حلقت ش���قيقته األول���ى له ذقنه 
ووضع���ت ل���ه مس���احيق التجميل المناس���بة، 
برفق���ة  وانطل���ق  نس���ائية،  عب���اءة  وارت���دى 
ش���قيقته وزوجها متجهين إلى دولة الكويت 

عبر جس���ر المل���ك فه���د، وبالفع���ل تمكنوا من 
عب���ور نق���اط الجم���ارك جميعا والدخ���ول إلى 

الكويت.
وبعد مرور أس���ابيع على وجوده في الكويت 
التقى المستأنف بمحام كويتي وعرض عليه 
مش���كلته، وال���ذي أقنع���ه بض���رورة الخ���روج 
م���ن الكوي���ت والع���ودة بش���كل طبيعي حتى 
يتمك���ن م���ن البقاء بش���كل س���ليم ف���ي البالد 
دون مواجه���ة أية مش���كالت مع الدولة، فقرر 
التوج���ه لم���دة يوم واح���د إلى دب���ي والعودة 

مجددا إلى الكويت.
وفي المط���ار تمكن من االحتيال على ضباط 
الجم���ارك وإقناعهم بوجود خطأ تقني يتعلق 
باس���مه، وأن االس���م الظاهر لهم هو لشقيقته، 
والت���ي رافقت���ه ف���ي الحض���ور للكوي���ت وأن 

اس���مه س���قط س���هوا من القوائ���م، وتمكن من 
الس���فر ج���وا إل���ى دب���ي والع���ودة ف���ي الي���وم 
التالي، مستعمال اسمه الحقيقي، فيما أعادت 
شقيقة الشاب بطاقة شقيقتهما الذكية إليها، 
واس���تمر تواجد المستأنف األول في الكويت 
قرابة 4 س���نوات، قبل أن يقب���ض عليه أفراد 
الش���رطة الدولي���ة )اإلنترب���ول( ال���ذي س���لمه 

لمملكة البحرين.
وأثن���اء التحقي���ق مع���ه ف���ي النياب���ة العام���ة 
ع���دم  وطل���ب  الخط���ة،  بتفاصي���ل  اعت���رف 
ال���زج بش���قيقته وزوجها في القضي���ة بعد أن 
ورطهما، في حين أن ش���قيقته وزوجها أنكرا 
جملة وتفصيال ما ذكره المس���تأنف، مؤكدين 
أنه���م يعلم���ون أنه متواجد ف���ي الكويت وقد 
زارته العائلة عدة مرات فيها، لكنهم ال يد لهم 

في واقعة خروجه.
أن  األول  المس���تأنف  ش���قيقة  زوج  وأك���د 
التفاصي���ل التي ذكرها األخي���ر محض خيال 

وغي���ر صحيحة ومختلقة وليس���ت حقيقية، 
خصوصا وأن المستأنف في سن المراهقة.

أما المس���تأنف الثاني، فكانت واقعة خروجه 
أس���هل م���ن األول، إذ تمك���ن م���ن اس���تخدام 
البطاق���ة الذكي���ة الخاصة بابن عمه مس���تغال 
الش���به بينهما، ودون معرفة المشار إليه كون 
أن���ه ق���رر بفقدان���ه بطاقته قب���ل الواقعة التي 
ال ي���د ل���ه فيها، وه���رب المس���تأنف الثاني من 
البالد وتوجه كذلك لدولة الكويت؛ خوفا من 

المالحقة األمنية؛ كونه مطلوب أمنيا.
ويتبي���ن م���ن أوراق القضي���ة أن أح���د أبن���اء 
عمومت���ه -غير صاح���ب البطاقة- هو من كان 
ق���د اصطحبه لمعبر جس���ر الملك فهد وصوال 
للكويت، وهناك أجرى ذات خطة المس���تأنف 
األول ف���ي الخ���روج متجه���ا لدول���ة اإلمارات 
العربي���ة المتح���دة والعودة في الي���وم التالي 
إل���ى الكويت، واس���تقر ف���ي الكوي���ت لمدة 3 
س���نوات، وحص���ل عل���ى وظيفة فيه���ا، حتى 

ت���م القب���ض عليه من قب���ل “اإلنترب���ول”، فتم 
التحقي���ق مع���ه ف���ي مملك���ة البحري���ن، وت���م 
القبض على ابن عمه الذي ساعده في الهرب.

وكان���ت أحال���ت النياب���ة العام���ة المس���تأنفين 
األول والثان���ي للمحكم���ة عل���ى اعتب���ار أنهما، 
أوال: اس���تعمال محررات رس���مية باس���م الغير 
وقدّماها إلدارة الجوازات بمنفذ جس���ر الملك 
فهد وانتفاعهما بهما، ثانيا: غادرا المملكة من 
دون إذن الموظ���ف المخت���ص، ثالثا: اش���تركا 
بطريق المس���اعدة مع موظفين بحس���ن النية 
إلدخ���ال بيان���ات ومعلوم���ات غي���ر صحيح���ة 

تخص إدارة الجوازات.
فيم���ا أس���ندت للمس���تأنف الثال���ث تهم���ة أن���ه 
أعان المته���م الثاني على الخ���روج من البالد 
بط���رق غير مش���روعة عل���ى الرغم م���ن علمه 
أن المس���تأنف الثاني ص���ادر بحقه أمر ضبط 

وإحضار.

تأييد سجن 3 مدانين بالسفر بطريقة غير مشروعة

Û  تقودنا المش���اهد المثلجة للصدور التي تنقلها الصحف المحلية، ووس���ائل
التواصل االجتماعي أخيرا لمئات اآلالف من السيارات المتدفقة عبر منفذ 
جس���ر الملك فهد، وأيضا اإلحصاءات المشيرة لالرتفاع المطرد للزوار عبر 
المنافذ األخرى؛ للتساؤل عن طبيعة الخدمات السياحية والترفيهية التي 

توفرها الدولة لهم، وآلية المشاريع الراهنة، ومدى جدواها وتنوعها.

Û  ،فعالوة عل���ى المجمعات التجارية الحديثة، ومراكز التس���وق والترفيهية
وتجمعات المقاهي، تمتلك البحرين الكثير من المقومات الكبرى، كالموقع 
اإلس���تراتيجي، حداث���ة البنية التحتي���ة، األمن، التط���ور العمراني، ترحاب 
المواط���ن باآلخر، وكلها مقومات مهم���ة تهيئ األرضية ألن تكون البحرين 

دانة المنطقة برمتها.

Û  ويقودن���ا ه���ذا الحلم لخطوات عدة، أولها التوجه نح���و تنويع المهرجانات
والمقاصد السياحية والترفيهية على مدار العام، بناء المشاريع السياحية 
المبتك���رة والمختلف���ة، ض���خ المزي���د من التس���هيالت الس���تقطاب الس���ياح 

والشركات االستثمارية، استثمار المنصات اإلعالمية بالشكل المطلوب.

Û  ه���ذا التغيير المأمول، والذي س���بقتنا له دبي، وأبوظبي، ومس���قط، ومدن
خليجية وعربية عدة، س���يثمر بش���كل مباش���ر بتعظيم المداخيل القومية 
للقطاعات الحكومية والخاصة، وفي تنش���يط االقتصاد، وتوظيف العمالة 
الوطني���ة، وفت���ح آفاق مس���تمرة الس���تقطاب المزيد والمزيد م���ن األفواج 

السياحية العربية واألجنبية.

Û  ف���ي الش���قيقة الكبرى، تم أخيرا إنش���اء الهيئة العامة للترفية، تماش���يا مع
رؤي���ة المملك���ة 2030، وإناطتها بتنظي���م وتنمية قطاع الترفي���ة بالمملكة، 
وتوفي���ر الخي���ارات والفرص الترفيهية لش���رائح المجتمع كاف���ة، ولتحفيز 

القطاع الخاص في بناء وتنمية نشاطات الترفيه.

Û  إن استنس���اخ ه���ذه التجرب���ة كخطوة أولى، س���يكون أمرا جي���دا لنا، ليس
لتنش���يط الس���ياحة المقبل���ة من الخارج فحس���ب، وإنما لتعظيم الس���ياحة 

الداخلية أيضا.

أين يذهب 
كل هؤالء 

السياح؟

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عامل يطالب برواتب 7 أشهر غاب فيها عن العمل
2017 ف���ي  وغ��ي��اب��ه   2015 ف���ي  ح��دث��ت  إص��اب��ت��ه  ال����دع����وى:  ت��رف��ض  “ال��ع��م��ال��ي��ة” 

حكم���ت المحكمة الكبرى العمالية برف���ض دعوى عامل تعرض إلصابة أثناء عمله في العام 2015 وتغيب 
عن العمل أكثر من 7 أشهر في الفترة من العام 2017 حتى بداية العام 2018، مدعيا أن غيابه بسبب تلك 

اإلصابة، وهو ما رفضت اعتماده اللجان الطبية، وألزمته المحكمة بمصروفات الدعوى.

وقال���ت المحكم���ة إن وقائ���ع الدع���وى الماثل���ة 
تتمث���ل ف���ي أن المدع���ي طلب الحك���م لصالحه 
الموض���وع:  ف���ي  الفص���ل  باآلت���ي: أوال: وقب���ل 
إحالت���ه -أي المدع���ي- للط���ب الش���رعي لبي���ان 
طبيع���ة اإلصاب���ة الت���ي لحقت ب���ه أثن���اء عمله، 
وبيان م���ا إذا كانت اإلجازات التي حصل عليها 
خ���الل فت���رة انقطاع���ه ع���ن العمل بس���بب تلك 

اإلصابة من عدمه.
ثاني���ا: وفي الموضوع: إلغ���اء القرار الصادر من 
اللجن���ة الطبي���ة االس���تئنافية بتاري���خ 16 ماي���و 
2018 في ش���أن عدم اعتم���اد اإلجازة المرضية 
الت���ي حص���ل عليه���ا خالل الفت���رة م���ن 5 أبريل 
2017 حتى 12 أغس���طس 2017 والفترة من 9 
أكتوبر 2017 حتى 11 يناير 2018، وما يترتب 

على ذلك من آثار أخصها أحقيته في الحصول 
عل���ى الرات���ب األصل���ي المس���تحق ل���ه، وإل���زام 
المدعى عليهم بالرس���وم والمصروفات ومقابل 

أتعاب المحاماة.
وذكر المدعي ش���رحا لدعواه من أنه يعمل لدى 
المدع���ى عليه���ا الرابع���ة بوظيفة مش���غل آالت، 
وبتاريخ 2 ديس���مبر  2015 تعرض إلصابة عمل 
نت���ج عنها حدوث كدم���ات متفرقة في الس���اق 
األيمن وخلفت عجز دائم بنسبة %3، وقد صدر 
ق���رار من اللجان الطبية - المدعى عليها الثانية 
- بع���دم اعتماد اإلجازة التي حصل عليها خالل 
الفت���رة م���ن 5 أبريل 2017 حتى 12 أغس���طس 
2017 والفت���رة م���ن 9 أكتوب���ر 2017 حت���ى 11 
يناي���ر 2018 كفت���رة انقط���اع عن العمل بس���بب 

اإلصاب���ة الت���ي تع���رض له���ا بتاري���خ 2 ديس���مبر 
اللج���ان  أم���ام  الق���رار  ذل���ك  فاس���تأنف   ،2015
الطبي���ة االس���تئنافية حي���ث أص���درت األخي���رة 
قراره���ا -المطع���ون عليه- بتأييد الق���رار الصادر 
م���ن اللج���ان الطبي���ة بع���دم اعتم���اد اإلج���ازات 
المذك���ورة، مما حدا به إل���ى إقامة هذه الدعوى 

بطلب الحكم له بما سلف بيانه من طلبات.
وأوضحت المحكمة في أس���باب حكمها أنه من 
حيث موضوع الدعوى، فمن المس���تقر عليه أن 
عملية اعتم���اد اإلجازات المرضية وتقدير مدى 
االعت���راف به���ا من عدمه هي م���ن األمور الفنية 
التي تس���تقل به���ا اللج���ان الطبي���ة المتخصصة 
وتترخص في تقييمها طبقا للضوابط والمعايير 
الت���ي تع���د م���ن صمي���م اختصاصها ب���ال معقب 
عليه���ا م���ن القض���اء، إال إذا كان ذل���ك التقدي���ر 
مشوبا بعيب االنحراف بالسلطة، حتى ال يؤدى 
ذلك إلى تدخل القضاء في أمور فنية تقديرية 

هي أصال من اختصاص الجهة اإلدارية.

الق���رار اإلداري  المق���رر أن  أن���ه م���ن  وأضاف���ت 
يحم���ل عل���ى س���ببه الصحيح ما لم يق���م الدليل 
عل���ى ع���دم صحت���ه وأن���ه ال إل���زام عل���ى جه���ة 
اإلدارة بتس���بيب قراراتها ما ل���م يلزمها القانون 
بذلك، وأن عيب إس���اءة اس���تعمال الس���لطة أو 
االنح���راف به���ا ه���و م���ن العي���وب القصدية في 
الس���لوك اإلداري قوامه���ا أن يكون ل���دى اإلدارة 
قصد إساءة استعمال السلطة أو االنحراف بها، 
وه���ذا العيب يجب أن يش���وب الغاية من القرار 
ب���أن تك���ون اإلدارة ق���د تنكبت وج���ه المصلحة 
العامة التي يتغياها القرار أو تكون قد أصدرت 
القرار بباعث ال يمت لتلك المصلحة، وعلى هذا 
األس���اس فإن عيب إس���اءة اس���تعمال الس���لطة 

يجب إقامة الدليل عليه ألنه ال يفترض.
وتابع���ت، وحي���ث أن���ه لم���ا كان ما تق���دم، وكان 
الثاب���ت م���ن األوراق أن المدع���ي حص���ل عل���ى 
إج���ازات مرضي���ة خ���الل الفت���رة م���ن 5 أبري���ل 
2017 حت���ى 12 أغس���طس 2017 والفت���رة م���ن 

9 أكتوب���ر 2017 حت���ى 11 يناي���ر 2018، وق���د 
ص���در ق���رار م���ن اللجن���ة الطبي���ة العام���ة بع���دم 
اعتم���اد اإلجازة المرضي���ة للمدعي في الفترات 
المذك���ورة، فاس���تأنف ذل���ك القرار أم���ام اللجان 
الطبي���ة االس���تئنافية حي���ث أص���درت قراره���ا 
 2018 ماي���و   16 بتاري���خ  علي���ه-  -المطع���ون 
بقب���ول االس���تئناف ش���كال، وتأييد ق���رار اللجنة 
الطبية العامة، المش���ار إليه، بعدم اعتماد جميع 
اإلج���ازات المرضي���ة للمدع���ي ف���ي تل���ك الفترة 
كفت���رة انقطاع عن العمل بس���بب اإلصابة التي 
تعرض لها بتاريخ 2 ديس���مبر 2015، وكان ذلك 
من األم���ور التي تترخص فيه���ا الجهة اإلدارية 
وال يحدها في ذلك سوى أن يكون قرارها مبرئا 
من ش���ائبة إساءة استعمال السلطة، وهو ما لم 
يق���م عليه دليل من األوراق، األمر الذي تضحى 
مع���ه الدعوى الماثلة -والحالة هذه- قائمة على 

غير سند من القانون جديرة بالرفض.
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 عباس إبراهيم

المنامة - وزارة الداخلية

أعلن���ت اإلدارة العامة للم���رور ضبط 9 مركبات؛ 
الس���تعراض سائقيها وتعطيل الحركة المرورية 
عل���ى ش���ارع الش���يخ خليفة ب���ن س���لمان، إذ تم 
مخالف���ة األنظمة والقواع���د المرورية، موضحة 
أن���ه س���يتم اتخ���اذ اإلج���راءات القانوني���ة بحق 
س���واق المركب���ات المخالف���ة. وأش���ارت إل���ى أن 

سواق المركبات تجاوزوا القانون واالستعراض 
يع���رض حياته���م وحي���اة  مم���ا  بش���كل خطي���ر 
عقباه���ا،  يحم���د  ال  م���رور  لح���وادث  اآلخري���ن 
مؤك���دة ض���رورة االلت���زام بالقواع���د المروري���ة، 
وع���دم التس���بب في تعطي���ل الحرك���ة المرورية 

ألي سبب.

ضبط 9 سيارات بعد استعراضها

موقوف يلكم ويركل شرطيا
ل��ل��م��ت��ه��م دي����ن����ار   100 وغ�����رام�����ة  س����ن����وات   3 ال���س���ج���ن   

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى شابا )18 عاما – موقوف في مركز الحبس االحتياطي( 
بالس���جن لم���دة 3 س���نوات، وبتغريمه مبلغ 100 دين���ار؛ إلدانته بالتعدي بالض���رب على أحد أفراد 

الشرطة من حراس مركز التوقيف، فضال عن إهانته بألفاظ غير الئقة.

وذك���رت المحكمة أن الواقع���ة تتحصل في أنه 
وحال مباش���رة الش���رطي المجني عليه لواجب 
عمل���ه في مرك���ز الحبس االحتياط���ي “الحوض 
لديه���م  نزي���ال  كون���ه  المته���م؛  ش���اهد  الج���اف” 
يتح���دث مع ن���زالء آخرين في مم���ر العنبر رقم 
2، فطل���ب من���ه االمتناع عن ذل���ك والتوجه إلى 

الساحة المسورة )الفنس(.
لك���ن المتهم رفض ذلك، فس���حبه المجني عليه 
لمنع���ه، فم���ا كان م���ن المته���م إال أن تلف���ظ على 
الش���رطي بألف���اظ غي���ر الئق���ة ووجه ل���ه صفعة 
وتبعه���ا بلكم���ة بقبضة ي���ده على وج���ه المجني 
علي���ه، ث���م ركله عل���ى رجله، ودفع���ه من صدره 
وم���زق زي���ه العس���كري، فأح���دث ب���ه اإلصابات 

الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالقضية.
وبالتحقي���ق م���ع المته���م اعت���رف أن���ه بالفع���ل 
اعت���دى على الش���رطي، إال أن الش���رطي هو من 
بدأ بضربه، فما كان منه إال أن رد عليه االعتداء 

بالمثل حسب ادعائه.
الخ���اص  الطب���ي  بالتقري���ر  للمحكم���ة  وثب���ت 
بالمجن���ي عليه أن���ه يعاني رضوضا ف���ي الركبة 
وجرحا سطحيا في الشفة العلوية من الداخل.

وثب���ت للمحكمة بعد مداول���ة القضية أن المتهم 
بتاريخ 8 سبتمبر 2018، ارتكب اآلتي:

أوال: اعت���دى على س���المة جس���م المجني عليه 
الشرطي أول حال كونه عضوا من قوات األمن 
العام، فأحدث به اإلصابات الموصوفة بالتقرير 

الطب���ي المرف���ق، ول���م يفض فعل االعت���داء إلى 
مرض���ه أو عج���زه عن أعمال���ه الش���خصية لمدة 
تزي���د عن 20 يوما، بأن ق���ام بضربه على وجهه 
وركل���ه عل���ى رجل���ه وكان ذل���ك أثن���اء وبس���بب 

تأديته أعمال وظيفته.

ثاني���ا: رم���ى الموظف الع���ام المذك���ور أعاله بما 
يخدش من ش���رفه واعتباره دون إسناد واقعة 
معين���ة ب���أن رم���اه باأللف���اظ ال���وارد ذكره���ا في 
األوراق من دون اس���تفزاز في مواجهة المجني 

عليه وفي حضور غيره.

تأييد الحبس سنة لمعتد على آسيوي
ال��م��ج��ن��ي ع��ل��ي��ه وك��س��ر أس��ن��ان��ه ل��ل��ك��م  ال��ط��ري��ق أدى  خ���اف ع��ل��ى 

أيدت محكمة االس���تئناف العليا الجنائية األولى معاقبة ش���اب )22 عاما( 
مدان باالعتداء على عامل آس���يوي )33 عاما( بملكمة حديد )رنق بوكس( 
لمجرد أن األخير نظر إليه، إذ كان المس���تأنف يحجز مسارين في الطريق 
العام ويقود فيهما ببطء شديد مانعا اآلخرين من العبور عليهما؛ بحبسه 
لمدة س���نة واحدة، وأمرت محكمة أول درجة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 

3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

وتتحص���ل التفاصيل ف���ي أن دورية 
أمني���ة كان���ت ق���د الحظ���ت توق���ف 
س���يارة ف���ي أح���د الط���رق بمنطق���ة 
س���لماباد، وللتأكد م���ن وجود خطب 
الدوري���ة  ارت���أت  عدم���ه  م���ن  به���ا 
االس���تفهام م���ن قائده���ا ع���ن س���بب 
التوق���ف إن كان بحاجة للمس���اعدة 

أم ال.
إال أن أفراد الدورية الحظوا أن قائد 
المركبة اآلس���يوي مصاب في وجهه 
والدماء تس���يل منه، وعند س���ؤالهم 
ل���ه عن المتس���بب بذلك ق���رر لهم أنه 

كان يمش���ي ف���ي الطري���ق بس���يارته 
ومعه 4 من أصدقائه، إال أنه فوجئ 
بس���يارة أمام���ه تمش���ي بب���طء ف���ي 
وسط المسارين وتمنعه من التقدم، 
فم���ا كان من���ه إال أن ح���اول تف���ادي 
قائده���ا  لك���ن  وتجاوزه���ا،  الس���يارة 

منعه من فرصة المرور.
ل���ه  س���مح  بس���يطة  مس���افة  وبع���د 
ذل���ك  وأثن���اء  بالتق���دم،  المس���تأنف 
نظر إلي���ه متعجبا من عدم الس���ماح 
ل���ه بالم���رور، إال أن ذل���ك ل���م يعجب 
المس���تأنف، فتقدمه بالطريق وقطع 

س���يارته  م���ن  ون���زل  مس���اره  علي���ه 
قادم���ا نح���وه، ففتح زج���اج النافذة 
للتح���دث معه، إال أن الش���اب عاجله 
بضرب���ه عل���ى الف���م بواس���طة ملكمة 
حدي���د )رن���ق بوك���س( م���ا تس���بب له 
بكسر أس���نانه وغادر الجاني المكان 

مباشرة.
وبالبح���ث والتح���ري عن الش���اب تم 
التوصل إلى هويت���ه، والذي أنكر ما 
نس���ب إليه م���ن اتهام رغ���م اعترافه 
ب���أن المجني عليه هو م���ن نظر إليه 
بطريقة غير مهذبة على حد وصفه، 
فما كان منه إال أن استوقفه لسؤاله 
ب���أن  فوج���ئ  أن���ه  إال  الس���بب،  ع���ن 
المجن���ي علي���ه يحم���ل طابوق���ة في 
ي���ده ويقذفه���ا باتجاه���ه، مم���ا دفعه 

إلى ضربه بوكس ومغادرة المكان.
وثب���ت من التقري���ر الطبي أن إصابة 
المجن���ي علي���ه بالف���م وذات طبيعة 

رضي���ة وجائ���زة الحدوث م���ن لكمة 
مباش���رة، وق���د تخلف ل���دى المجني 
علي���ه فق���د جزئ���ي للقاط���ع األمامي 
العلوي األيس���ر للفم، وهو عبارة عن 
عاهة مستديمة تقدر بنحو 0.5 %.

فأحالت���ه النياب���ة العام���ة للمحاكم���ة 
عل���ى اعتب���ار أنه بتاري���خ 31 مارس 
س���المة  عل���ى  اعت���دى  أوال:   ،2018
جس���م المجني عليه ب���أن قام بلكمه 
بملكمة حديد، فأحدث به اإلصابات 
الموصوفة بالتقرير الطبي المرافق، 
وق���د أفض���ى االعت���داء إل���ى تخلف 
أن  م���ن دون  ب���ه  عاه���ة مس���تديمة 
اقترن���ت  وق���د  إحداثه���ا،  يقص���د 
الجريمة بجنحة حيازة س���الح دون 

ترخيص من وزير الداخلية.
ثانيا: ح���از وأحرز س���الح عبارة عن 
ملكم���ة حديدي���ة “رن���ق بوك���س” من 

دون ترخيص من وزير الداخلية.
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وسيشهد حفل االفتتاح تكريم 25 من 
شخصيات المسرح المصري وهم:

توفي���ق،  رش���وان  الش���رقاوي،  ج���ال 
س���ميحة اي���وب، س���مير أحم���د، س���مير 
العصفوري، س���ميرة عبد العزيز، س���مير 
غانم، س���ناء ش���افع، س���هير المرش���دي، 
عبد الرحم���ن أبو زهرة، عزت العايلي، 
ليني���ن  عي���د،  كم���ال  الخول���ي،  فهم���ي 
محم���ود  الحدين���ي،  محم���ود  الرمل���ي، 
ياس���ين، نبي���ل الحلفاوي، نبي���ل منيب، 
نجاة علي، نعيمة عجمي، هدى وصفي، 

سهير المرشدييسري الجندي، ويحيى الفخراني.

سمو الشيخ سلطان القاسمي

جالل الشرقاوي سمير غانمسميحة أيوبنبيل الحلفاوي

تكــريــم 25 مـــن المبــدعيـــن المصــريـيـــن

درجت الهيئة في كل دورة على سنة إصدار مجموعة من الكتب الخاصة بمسرح 
البلد المحتضن للدورة، وخصت مصر بعدد من اإلصدارات يبلغ ضعفي ما 

فعلت في دورات سابقة، وهذه الكتب هي:
الفرق المسرحية المصرية في العراق - فرقة جورج أبيض، علي الربيعي. «
نجيب محفوظ كاتًبا مسرحًيا وسينمائًيا، حسن عطية. «
كرم مطاوع فنان المهام المسرحية الصعبة، عمرو دوارة. «
زكي طليمات، محاضرتان ومذكرتان، يوسف عايدابي. «
فن المطالبة بالحق - المسرح المصري وحقوق اإلنسان، نورا أمين. «
الدالالت الدرامية للنظم الطقسية في الدراما التجريبية، مصطفى سليم. «
المسرحية الشعرية العامية في مصر، عبدالكريم الحجراوي. «
حرت األرض التراث الشعبي القصص في المسرح المصري، محمد أمين عبدالصمد. «
تناقضات الخطاب والنص، دراسة لصورة المرأة في المسرحيات المنشورة  «

من 1923 - 1952، نبيل بهجت.

11 إصدارا خاصا عن المسرح المصري

شكلت الهيئة العربية للمسرح لجنة تحكيم للعروض المتنافسة في المسار الثاني/    مسار 
الجائزة، وكعادتها تعمد الهيئة إلى اختيار أعضاء اللجنة من األسماء الوازنة، كما تشترط 
أال يكون أي من األعضاء من دولة ترشح منها أي عرض للمنافسة؛ من أجل الوصول إلى 

أفضل حد من الحياد، وعليه جاء تشكيل لجنة التحكيم على النحو التالي:
األستاذ عمر فطموش - الجزائر، رئيًسا. «
جبار خماط - العراق. «
عثمان بدوي - السودان. «
علية الخالدي - لبنان. «
فهد ردة الحارثي - السعودية. «
ويتوج الفائز بالجائزة في ختام المهرجان، ويفتتح العرض الفائز الدورة  «

الموالية من مهرجان أيام الشارقة المسرحية في مارس 2019، إذ يتسلم 
التكريم من يد صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي.

تبلغ المكافأة المالية للجائزة 100000 درهم إماراتي، كما يحظى العمل الفائز  «
بدعم الهيئة من خال إشراكه بمهرجانات عربية ودولية مهمة.

لجنة تحكيم لعروض المسار الثاني 

نظمت الهيئة العربية للمسرح النسخة الحادية عشرة من مسابقتي تأليف  «
النص المسرحي، الموجه للكبار 18+، والموجه لألطفال واليافعين من سن 6 

إلى 18. وأعلنت الهيئة في شهر نوفمبر 2018 نتائج الفائزين في المسابقتين، 
وجريا على عادتها فإن الفائزين يتمتعون بالدعوة لحضور فعاليات المهرجان 

وكذلك التكريم ضمن فعالياته، إذ يتسلم الفائزون أيقونات الهيئة العربية 
للمسرح، إضافة إلى مبلغ مكافأة الفوز، من ناحية ثانية فإن هذه النصوص 

تنشر ضمن منشورات الهيئة العربية للمسرح.

تكريم 7 من الفائزين في مساري مسابقة التأليف

تقيم الهيئة العربية للمسرح لمنشوراتها معرضا لبيع كتبها بتخفيضات  «
كبيرة، وتشمل منشورات الهيئة حوالي 210 عناوين ما بين نصوص ودراسات 

وتوثيق.

معرض لمنشورات الهيئة العربية للمسرح

هناك من ال يريد 
أن يبّصر الناس بحقائق 

أمورهم. 
طه حسين

األب����������رز واألض������خ������م ب���ال���م���ن���ط���ق���ة ع����ل����ى ج���م���ي���ع ال���م���س���ت���وي���ات

انطالق مهرجان المسرح العربي بالقاهرة

تنطل���ق فعالي���ات ال���دورة الحادي���ة عش���رة م���ن مهرج���ان 
المس���رح العرب���ي ف���ي جمهورية مص���ر العربية ف���ي الفترة 
م���ن 10 - 16 يناي���ر الجاري بحضور حوالي 400 مس���رحي 
م���ن مختل���ف ال���دول، ويع���د األب���رز واألضخم عل���ى جميع 
المستويات. وس���ينطلق المهرجان تزامنا مع اليوم العربي 
للمس���رح ف���ي العاش���ر من يناير، وسيش���هد حف���ل االفتتاح 
إلقاء الفنان الجزائري س���يد أحمد أقومي رس���الته في هذا 
اليوم، وهو تقليد بدأ العام 2008، إذ كان العاشر من يناير 

يوم اإلعالن الرسمي عن ميالد الهيئة العربية للمسرح.

أسامة الماجد

العروض المسرحية المشاركة

عرًض���ا   27 بتقدي���م  المهرج���ان  يحتف���ي 
مس���رحًيا في 3 مسارات تقدم عروضها في 
القاهرة ومدن أخرى، وهذه المسارات هي: 

المسار األول: مسار عروض مهرجان  «
المسرح العربي التي اجتازت التنافس 

واختارتها لجنة اختيار العروض 
العربية، وعدد هذه العروض 9.

المسار الثاني: عروض تتنافس في  «
المرحلة النهائية من النسخة الثامنة من 

جائزة صاحب السمو الشيخ سلطان 
بن محمد القاسمي، والتي اختارتها 

اللجنة العربية الختيار العروض، وعدد 
العروض 8.

المسار الثالث: عروض تختارها وزارة  «
الثقافة لتقدم عروضها في إطار 

المهرجان بمواقع ومدن مختلفة، 
واختارت الوزارة 10 من العروض.

ندوات نقدية 

المس���ار  لمس���رحيات  المهرج���ان  يخص���ص 
الثاني المتنافس���ة على جائزة صاحب السمو 
الش���يخ س���لطان بن محمد القاس���مي ندوات 
نقدي���ة تطبيقي���ة، تعق���د كل ليلة بع���د انتهاء 
الع���روض، ويق���وم بتقدي���م الق���راءة النقدية 
له���ذه العروض كوكب���ة من النقاد واألس���اتذة 
إل���ى تزوي���د النق���اد  الع���رب، وتعم���د الهيئ���ة 
بالفيدي���و الكام���ل للمس���رحيات؛ لك���ي يكون 
الناق���د مس���تعًدا ويأخ���ذ الوق���ت الكافي في 
دراس���ة الع���رض، وتكتم���ل رؤيته بمش���اهدة 

العرض ضمن المهرجان.

المؤتمر الفكري

“نقد التجربة - همزة وصل. المسرح المصري 
.”1952 - 1905

درج المهرج���ان ومن���ذ دورته السادس���ة على 
تطوي���ر العم���ل الفك���ري ف���ي إط���ار فعاليات���ه 
بحيث يتجاوز مفه���وم الندوات؛ لينتقل إلى 
مستوى المؤتمر الفكري، ويتم اختيار عنوان 
ل���كل مؤتم���ر. وآث���ر القائمون عل���ى المهرجان 
في ه���ذه الدورة إط���اق الحلق���ة األولى من 
أص���ل 3 حلق���ات م���ن السلس���لة العربي���ة )نقد 
التجرب���ة - همزة وص���ل(، إذ تخصص الحلقة 
إل���ى   1905 م���ن  المص���ري  للمس���رح  األول���ى 
1952، بمشاركة حوالي 60 متخصًصا ما بين 
إعداد األبحاث وضبطه���ا وتقديمها، وتقديم 
خاص���ات وحوصل���ة نهائي���ة له���ا، إذ تتج���ه 
الن���دوات المكون���ة له���ذا المؤتم���ر إل���ى إذكاء 
النقد لواقع التجربة المسرحية لنواٍح كثيرة. 
وشكلت الهيئة لجنة علمية وضعت البرنامج 

وتابعت تفاصيله.

الورش التكوينية

كعادته���ا خال كل دورة من دورات مهرجان 
المسرح العربي، تنظم الهيئة العربية للمسرح 
ورش���ا تكويني���ة لفائ���دة ضي���وف المهرج���ان 
والمبدعي���ن الش���باب م���ن البل���د المحتض���ن، 
وسيش���هد المهرج���ان ف���ي دورت���ه الحادي���ة 

عشرة تنظيم 6 ورش تكوينية.
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م���ع إطاللة عام ميالدي جديد ليس هناك أس���هل من إطالق األمنيات بإنجاز 
المش���روعات واألح���الم، لكن الس���ؤال هنا، م���ن منا وضع خطة تك���ون بمثابة 
خارط���ة طري���ق للعام، أعتقد أّن قلة هم الذين وضعوا قائمة باألهداف المراد 
تحقيقها بينما األغلبية تتجاهل المسألة باعتبارها ترفا أو ليست ذات جدوى.
خب���راء االقتصاد يؤكدون أنه في ظل األوض���اع االقتصادية بالغة الصعوبة 
وأمام ارتفاع األس���عار الذي طال أغلبية الس���لع، فإنه ال مفر من إعادة النظر 
في نمط الحياة الس���ائد وإالّ فإّنهم س���يجدون أنفس���هم غارقين في بحر من 
الديون وخصوصا أصحاب الدخول المحدودة الذين يلجأون إلى االقتراض 

بوصفه طوق النجاة للخروج من األزمات الخانقة.
تش���ير إحصائي���ات صدرت قبل س���نوات إلى أّن حجم المبال���غ المقترضة من 
البن���وك التجاري���ة تف���وق 1.5  ملي���ار دين���ار بحرين���ّي، وهذا رق���م مفزع بكل 
المقايي���س، وآث���اره المدم���رة ليس���ت خافي���ة على واق���ع األس���رة البحرينية. 
ظاه���رة االقت���راض أش���به بكرة الثل���ج اآلخذة ف���ي التضخم واالتس���اع، ولو 
أنك س���ألت األغلبي���ة من المقترضين لم���اذا لجأتم إلى االقت���راض لما تعدت 
إجاباتهم أن األمر اضطراري، إما للبناء أو الزواج أو ش���راء س���يارة... المثير 
ف���ي القضي���ة أن األقس���اط المترتب���ة على القروض تس���تنزف م���ا يفوق ثلت 

الراتب أو أكثر.
أم���ا كي���ف يتدبر ه���ؤالء أمورهم المعيش���ية لأليام المتبقية من الش���هر فذاك 
علمه عند هللا، لكن الذي نحن متأكدون منه أّن فئة منهم تعيش وضعا أشبه 
بالتقش���ف اإلجب���اري أو االضط���راري ال���ذي يحرمهم الكثير م���ن الضروريات 
فض���ال عن الكماليات، ونعتق���د أّن ثمة فئة من المقترضين أدمنت االقتراض 
للحصول على س���لع اس���تهالكية أو من باب التفاخر كتبديل األثاث المنزلي، 
وآخرون يالحقون الموضة، ما يعد في نظر خبراء االقتصاد “أمواالً ضائعة” 

ألّن العائد من ورائها استهالكّي.

إّن البديل الذي البّد منه لنزعة االستهالك وتفادي االقتراض الذي ال  «
مبرر له هو ثقافة االدخار، وقد يبدو مثل هذا المقترح طوباويا لكن 

الخبراء يجزمون أنه لو امتلك كل فرد هذه الثقافة منذ مرحلة مبكرة 
من حياته ألمكنه تفادي الوقوع في الديون المؤرقة ليال ونهارا.

م���ع نهاية العام المنصرم 2018 كان مس���ك الختام فضيحة أخ���رى لنظام الماللي في مجال 
اس���تغالله س���فاراته وقنصلياته کمراکز وأوکار لتنفيذ األعمال والنش���اطات اإلرهابية، وکما 
أن س���فاراته في بلدان الغرب تعمل بصورة حثيثة من أجل تنفيذ المخططات والنش���اطات 
اإلرهابي���ة ض���د معارضيها وبصورة خاصة ضد منظمة مجاهدي خل���ق والمقاومة اإليرانية، 
فإن األمر نفس���ه ينطبق على س���فاراته وقنصلياته في بلدان المنطقة وبلدان العالم الثالث، 
لكن هذه المرة فإن الهدف أبناء تلك الدول التي تقف بوجه دور ونفوذ هذا النظام المشبوه.
م���ا ذكرته وكالة “باجوك” األفغانية لألنباء، يوم الس���بت الماض���ي، أن مدير دائرة اإلرهاب 
ف���ي ش���رطة إقليم هرات بأفغانس���تان تق���دم بدعوى قضائي���ة ضد قنصل ع���ام إيران في 
اإلقلي���م، وق���ال فضل الرحم���ن خادم، بعد يومين من مقتل ش���قيقه، إن سلس���لة الهجمات 
الموجه���ة في إقليم هرات حدثت بناء على توجيهات محمود أفخامي رش���يدي، القنصل 
الع���ام اإليران���ي في اإلقلي���م. وأضاف أنه منذ بداي���ة اضطالع الرش���يدي بمهامه، تم إلقاء 
القبض على 134 شخصا، بينهم 4 إيرانيين، فيما يتعلق بالقتل المستهدف، حيث اعترف 
معظم المحتجزين باس���تهدافهم ش���خصيات مش���هورة، وكبار رجال األمن في هرات بناء 

على توجيهات من مليشيا “الحرس الثوري” اإليراني.
وق���ال “خ���ادم” إن التحقيقات التي أجريت على مدى الس���نوات القليل���ة الماضية أظهرت 
أن الرص���اص ال���ذي أطل���ق على رؤوس وص���دور الضحايا كان على ي���د مهاجمين مدربين 
ومحترفين، وأكد أن األجهزة األمنية اإليرانية عرضت 100 ألف روبية باكس���تانية مقابل 
هج���وم واح���د. وتاب���ع: “لقد اعتقلن���ا وحددنا هوي���ة اإلرهابيين، نح���و 80 % من الهجمات 

خطط لها ودبرها القنصل اإليراني محمود أفخامي رشيدي”. 
والري���ب م���ن أن كل ه���ذه الحقائق الدامغة تش���كل فضيحة أخرى ضد نظ���ام الماللي في 

مجال نشاطاته اإلرهابية وتضاف إلى سجله األسود بهذا الخصوص. 

هذا الخبر الصاعق يأتي في وقت تتزايد فيه التصرفات والتصريحات  «
المريبة لسفير نظام الماللي في العراق إيرج مسجدي الذي كان قبل أن 

يعين بصفة سفير يعمل كمستشار لإلرهابي قاسم سليماني، علما أن السفير 
الذي سبقه، اشتهر بنشاطاته اإلجرامية واإلرهابية أيضا والسيما تلك التي 

تم تنفيذها ضد سكان “أشرف” أيام كانوا في العراق، ومن الواضح أننا 
ننتظر في أي وقت معلومات صادمة عن دور ونشاطات مسجدي اإلرهابية 

في العراق ضد الشعب العراقي. “الحوار”.

خريطة طريق للعام الجديد

فضيحة أخرى لسفارات نظام الماللي
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 توظيف األجنبي... 

 “ما يعّمر الديرة 
إال حصاها”!

لدين���ا مثل ش���عبي يقول “ما يعّمرالدي���رة إال حصاها”، هذه المفردات تنطب���ق تماما على األعداد 
الكبيرة من الموظفين األجانب في القطاع الحكومي واآلخر الخاص.

الموظف���ون األجان���ب مع كامل احترامنا لهم يعملون منذ س���نوات طويلة في الدوائر الحكومية 
والقطاع���ات الخاص���ة بمختل���ف مس���مياتهم الوظيفي���ة كب���ارا وصغ���ارا، معززي���ن مكرمي���ن له���م 
األفضلي���ة ف���ي حصولهم على كام���ل الحقوق واالمتيازات والترقيات، مع ذلك يتمتعون بش���كل 
طبيع���ي بمي���زة التجدي���د الس���نوي دون تقيي���م أدائه���م الوظيف���ي، وبذلك يظل���ون مخلدين في 
وظائفه���م لس���نوات طويل���ة، في حي���ن البحرين���ي المؤهل صاح���ب األرض واالس���تحقاق األول 
والث���روة الحقيقي���ة للوط���ن، يتجرع مرارة عدم إتاح���ة الفرصة أمامه كي يحص���ل على وظيفة 
تليق بمس���تواه العلمي الذي “تطسّس���ت أعويناته” س���نوات من الدراس���ة، ونجده قابعا في بيته 
“ال ش���غله وال مش���غله”، تلعب بأفكاره الهموم والحس���رات ومحطم الخطوات، وأصبح عبئا على 
أس���رته التي هي أصال تئن من الضوائق المالية والديون ورعونة الحياة المعيش���ية وقلة الحيلة 

وقسوة األيام التي ال ترحم.
ف���ي نهاية كل عام دراس���ي تتخ���رج أفواج كبيرة م���ن الطلبة البحرينيي���ن الجامعيين من داخل 
الب���الد وخارجه���ا م���ن بينهم الكثير م���ن الكفاءات التي تف���وق ما يمتلكه غيرهم م���ن الموظفين 
األجان���ب، له���ذا نرصد فرص الحصول على وظيفة مناس���بة لهم تكاد تكون معدومة على المدى 

القصير واآلخر البعيد.

الي���وم م���ن خالل زيارة واحدة ألي قطاع من تلك القطاعات نكتش���ف س���يطرة أعداد كبيرة من 
الموظفي���ن األجان���ب عل���ى تل���ك المواقع، بينه���م كبار في الس���ن ممن تخطى الس���تين من عمره! 
و”حواس���ه وصحت���ه رايح���ة مل���ح، ومتلتل وحالت���ه حالة يس���ّعل ويجص، ويطق وش���وبل على 

المستشفى، وولبه يعابل روحه”.
فوق ذلك كله ال توجد في األفق رؤية وطنية “صجية” لالستغناء عن أولئك الموظفين األجانب 

وهذا بحد ذاته يحطم نفسية البحريني الذي يمتلك الشهادات والخبرة التراكمية.
وعل���ى الرغ���م من أهمية الموضوع بالنس���بة للقطاعين العام والخ���اص إال أن من األهمية بمكان 
اإلسراع بوقف عقود التوظيف واالستغناء عن الموظف األجنبي في وزارات وهيئات وشركات 

الدولة تدريجيا وإحالل ابن البلد مكانه.
األمر بات حتميا وأخذ أهمية قصوى، إذ إنه يعارض ما نصت عليه المادة “13” والمادة “16” من 
الدس���تور البحريني، بتوفير الوظائف العامة ألبناء البحرين وإعطائهم األولوية ولهم الحق في 

اختيار طبيعة الوظيفة وأن تكفل الدولة توفير فرص العمل لجميع المواطنين.
في اآلن ذاته ال توجد شفافية في اإلعالن عن إحصاءات الموظفين األجانب  «

في قطاعات الدولة بينما “الشمس طالعه والكل يشوف” وال نرى تحركا 
جديا لمعالجة هذا الموضوع الشائك، واألمر كما يبدو “متروك هدد” 

لمزاجية ومصالح المسؤولين في تلك المفاصل الرسمية. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

كيف تطفح ميزانية “العمل” وتنضب ميزانية الدولة؟
كي����ف بالله عليكم ف����ي الوقت الذي يت����م فيه اعتماد 
إل����ى تقلي����ص  القيم����ة المضاف����ة، وتتج����ه الحكوم����ة 
الهي����اكل التنظيمي����ة لمؤسس����اتها، ويتضاع����ف الدين 
الع����ام عل����ى الدول����ة، نتفاج����أ بق����رار م����ن وزارة العمل 
والش����ؤون االجتماعي����ة تدعو فيه أصح����اب األعمال 
ف����ي ح����ال رغبته����م ف����ي توظي����ف بحريني����ات للعمل 
بنظ����ام العم����ل الجزئ����ي م����ن 4 إل����ى 7 س����اعات “عمل” 
س����تتكفل الوزارة بدعم يصل إلى 70 % من الراتب، 
فمن يفس����ر لنا على أي أس����اس اتخذ ه����ذا القرار، وما 
ه����ي أس����بابه وعل����ى حس����اب أي����ة ميزاني����ة؟ ه����ل من 
ميزاني����ة ضريب����ة التعط����ل أو أنها م����ن ميزانية الدعم 
الخليج����ي؟ وه����ل تم����ت دراس����ة اآلث����ار المس����تقبلية 
له����ذا القرار، وهل س����تتحمل وزارة العم����ل تبعية هذا 
الق����رار ونتائج����ه التي س����تدفع بكل مؤسس����ة صغيرة 
وكبيرة وحتى محالت النجارة والسباكة والكراجات 
لتقديم قوائم بأس����ماء مواطن����ات للحصول على هذا 
الدع����م، عندم����ا تكون هناك ألف حيل����ة للحصول على 
ه����ذا الدعم المغ����ري، وذلك كما حصل عندما تم إقرار 
إعان����ة التعطل، حيث دفع بربة المن����زل التي لم تفكر 
ق����ط في العمل أن تتقدم له����ذه اإلعانة، ثم يأتي هذا 
الق����رار الذي س����تكون نتائجه في المس����تقبل خطيرة، 
وذل����ك عندما يصل العجز ب����وزارة العمل لعدم قدرتها 
على مواصلة تحمل دعم 70 % من راتب البحرينية 
ف����ي القطاع الخ����اص، وهكذا يقع الف����أس في الرأس 

وتتحم����ل تداعيات����ه الحكوم����ة، ف����ال تس����تطيع حينها 
أن توق����ف هذا الدع����م وال أن تس����حبه، إذ إن القضية 
س����تصبح “قضي����ة رأي ع����ام” ومجتم����ع دول����ي ينتظر 

الزلة على البحرين.
مث����ل هذه الق����رار الذي ل����م تتبنه حتى ال����دول الغنية 
وال أي����ة دولة خليجي����ة، هو قرار صادم في ظل غالء 
األسعار وترش����يد اإلنفاق الذي س����يؤثر على مستوى 
الخدم����ات الت����ي تقدمه����ا الدولة ل����كل مواطنيها دون 
تميي����ز بين رجل وامرأة، ق����رار يفتح فرصة للتالعب 
م����ن قبل أصح����اب األعمال، كما كان����وا يفعلون عندما 
كان����ت تعتم����د وزارة العم����ل نس����بة البحرن����ة للموافقة 

على تأشيرات عمل األجانب.
ل����وزارة العم����ل إذا كان ه����ذا فائ����ض ضريب����ة  نق����ول 
التعط����ل ف����إن من العدالة إع����ادة المال إل����ى أصحابه، 
أو تحوي����ل الميزاني����ة إل����ى الدول����ة لتطوي����ر القط����اع 
الصح����ي والتعليم����ي ودع����م ذوي الدخ����ل المح����دود 
بزيادة ع����الوة الغالء، فالحكومة تعرف كيف تصرف 
ه����ذه األموال دون مجال للتالع����ب، فميزانية الدولة 
نضبت وتضاعفت الديون وهي أولى بالمليار، فليس 
م����ن العدالة أن تطفح ميزاني����ة وزارة العمل وتنضب 

ميزانية الدولة.

نتمنى أن يعاد النظر في هذا القرار الغريب العجيب  «
الذي ليس له أي مثيل حتى في عالم الخيال 

والخرافات.

نجاة المضحكي

مثل هذه القرار الذي لم تتبنه  «
حتى الدول الغنية وال أية دولة 

خليجية، قرار صادم في ظل 
غالء األسعار وترشيد اإلنفاق 

الذي سيؤثر على مستوى 
الخدمات التي تقدمها الدولة.

في الُعال... في السعودية
تمتعض الجماعة اإليرانية في نواحينا والجوار من أي ش���يء تفعله المملكة العربية الس���عودية، 
وم���ن حي���ث المبدأ قب���ل التفاصيل، بل تراها تتبّرم وتعّبر عن ضيقه���ا وغضبها أكثر إذا كان ذلك 
الش���يء عل���ى صلة بالرحاب���ة واالنفت���اح وثقافة الوص���ل والربط واأللف���ة والتعايش بين البش���ر 
بدالً من التماوت وش���ؤونه الكثيرة حيث الكس���ل والخلع والنبذ واإلقصاء واإلمحاء والتخوين 

والتكفير واالرتداد إلى الذوات الخاصة وتدريعها.
والمسار السعودي في لبنان ومع لبنان جزء من المسار العام المنطلق في المملكة ومنها إلى الدنيا، 
وهذا على كثافته وسرعة حركته يستند إلى مخزون قيمي ديني ووضعي ُيثّبت الفضائل ومكارم 
األخالق ويحّض على االعتدال ولغة الحوار والثقافة واألدب وال يّدعي ش���يئًا ويفعل عكس���ه، وال 
يذهب في الغلو بعيدًا فيما يّدعي التواضع، وال يبّشر بالحياة وأشيائها فيما ُيشيع الموت أينما حّل!
المملك���ة تأخ���ذ م���ن اللبنانيي���ن، أه���ل عل���م وأدب وثقاف���ة وفن���ون وإع���الم، إل���ى مش���اوير ألفة، 
و”مش���اريع” نض���ارة وحي���اة وَتَواُص���ل وبن���اء وتنمي���ة وورود وعط���ور ورياحي���ن وال تفعل مثل 
غيرها! ال تأخذهم مطايا ألهوائها وطموحاتها وجموحاتها، وال تقولبهم في معس���كرات الش���وك 
والعدم! وال تعّبئهم على وقع مواويل الويل ونفي اآلخر وانتهاك كراماته وحرماته ومقّدس���اته! 
وال تجع���ل منه���م حطب���ًا لنيرانه���ا وعّماالً في س���عيها خ���ارج أرضها وبي���ن أقوام غي���ر قومها! وال 
تقات���ل به���م وال ُتصّدرهم كأتباع َيقتلون وُيقتلون! وال ترمي عليهم تبعات تعمير نفوذها وقّوتها 
وبأس���ها واّدعاءاتها و”امبراطوريتها”! وال تستغلهم كأدوات سياسية أو أمنية! وال تفرزهم وفق 
االنتم���اء المذهب���ي، اأَلول���ى عندها على “االنتماء” السياس���ي! وال تبني منهم ميليش���يا مس���لحة، 

وبأدلجة أنانية نافرة تبيح العدوان والسطو على حقوق اآلخرين، الدينية والسيادية والوطنية 
والتمّلكية!

الس���عودية في لبنان ومع اللبنانيين ليس���ت س���وى عنوان خير وتنمية واعتدال وس���الم وثقافة 
وانفت���اح ولي���س العك���س أبدًا، ورحلة الش���تاء إل���ى فعاليات مهرج���ان طنطورة ف���ي الُعال كانت 
إطاللة واحدة من ضيوف المملكة، على أحد تفّرعات ذلك المسار في أرضه وبين أهله باعتباره 
مّتص���الً باللبنانيين وبلدهم وسياس���ة المملك���ة تجاههم وتجاه بلدهم، والش���كل في تلك الرحلة 
أكم���ل المضم���ون ودّل على حيوية وِحَرفية وطول باع وحس���ن تنظيم من ِقَبل الهيئات المعنية 
ووزارة الثقاف���ة والس���لطات الموج���ودة برّمتها، وهذه أكملت الجهد الذي بذلته وتبذله الس���فارة 
الس���عودية في بيروت والس���فير الممّيز والممتاز وليد البخاري وأعوانه وبمتابعة دؤوبة ونشطة 
من ِقَبل المستش���ار في الديوان الملكي نزار العلوال وبحضوره المحّب والوّدي واآلس���ر في أدبه 

وسمو خلقه وتواضعه.
الوفد اللبناني الذي ذهب إلى فعالية “شتاء طنطورة” لم يجد هناك من  «

السعوديين، إالّ ما وجده ويجده منهم في لبنان نفسه: تكريم موصول 
ومنسوج على عرى عالقة أُسرية محترمة وتليق بالكرام، وتتآخى مع 

السياسة النبيلة التي اعتمدتها وتعتمدها الرياض مع لبنان وأهله على مدى 
التاريخ حيث الرحابة واالعتدال والخير والبناء والعمران والنفوس الكريمة 

والمرامي واألهداف السامية الساعية إلى الخير والحياة. “المستقبل”.

علي نون



bussines
@albiladpress.com 10

الخليجي اآلل����ي”  “ال��ت��ح��وي��ل  خ���ال  م��ن   ...2018 ع��ن 

رسوًما جمركية للبحرين من اإلمارات

أعلنت الهيئة االتحادية للجمارك اإلماراتية أن إجمالي قيمة الرسوم الجمركية التي حولتها إلى البحرين خالل العام الماضي بلغت حوالي 13 مليون دوالر. ووصل 
المبلغ اإلجمالي للرسوم الجمركية الذي حولته اإلمارات لبقية دول الخليج عن العام الماضي حوالي 236 مليون دوالر.

وبحس���ب االتفاق الخليجي فإن أي 
بضائع أو س���لع تدخ���ل دول الخليج 
الرس���وم  تقاض���ي  يت���م  العرب���ي، 
الجمركية عنها في المعبر الحدودي 
ه���ذه  تح���ول  كم���ا  واح���دة،  لم���رة 
الرسوم التي ستذهب إليها البضائع 
كمق���ر نهائ���ي )بمعن���ى أنه���ا تعبر من 

الدولة األول كترانزيت(.
عل���ى  الس���عودية  واس���تحوذت 
الحص���ة األكبر من إجمالي الرس���وم 
الجمركي���ة الت���ي حولته���ا اإلمارات 
ل���دول الخلي���ج خ���ال ع���ام 2018، 
حي���ث بلغ���ت حصته���ا م���ن إجمالي 
الرس���وم أكثر من 124 مليون دوالر 
تلته���ا س���لطنة ُعم���ان بحص���ة تقدر 
بنح���و 65 ملي���ون دوالر ف���ي حي���ن 
حلت الكويت ثالًثا بحصة بلغت 32 
ملي���ون دوالر والبحري���ن رابًعا ب� 13 

مليون دوالر.
نقلت���ه  بي���ان  ف���ي  الهيئ���ة  وذك���رت 
وكال���ة أنباء اإلم���ارات أن ذلك يأتي 
أل���ف معامل���ة   168.72 عب���ر تنفي���ذ 
اآلل���ي  التحوي���ل  نظ���ام  إط���ار  ف���ي 
المباشر للرسوم الجمركية بين دول 
المجل���س ال���ذي ب���دأ العم���ل ب���ه في 

نهاية أكتوبر 2015.
الرس���وم  قيم���ة  أن  وأوضح���ت 
الجمركية التي تم تحويلها من قبل 
اإلم���ارات لدول مجلس التعاون عن 
الس���لع والبضائ���ع الت���ي دخل���ت إلى 
تل���ك الدول عب���ر المناف���ذ الجمركية 
بلغت م���ا يق���ارب 236 مليون دوالر 

وتمث���ل نس���بة 84 % م���ن إجمال���ي 
المبال���غ المحول���ة خال ع���ام 2018 
)حي���ث هناك مبالغ حولت إلى دوائر 
الدول���ة  داخ���ل  المحلي���ة  الجم���ارك 
والتي بلغت 36.5 مليون دوالر( عبر 

تنفيذ 134 ألف معاملة.
وبين���ت أن قيمة الرس���وم الجمركية 
المحول���ة من دول مجل���س التعاون 
لدوائ���ر الجمارك المحلية في الدولة 
بلغ���ت أكث���ر م���ن 136 ملي���ون دوالر 
كرس���وم جمركية عن س���لع وبضائع 
دخل���ت إليها من المناف���ذ الخليجية 
عب���ر تنفيذ 34.4 أل���ف معاملة وهي 
إجمال���ي  م���ن   %  14 نس���بة  تمث���ل 
المبال���غ المحول���ة عب���ر النظام خال 

العام المذكور.

وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة 
التحوي���ل  نظ���ام  إن  الني���ادي  عل���ي 
اآلل���ي المباش���ر للرس���وم الجمركي���ة 
يمث���ل أح���دث األدوات التقنية التي 
تساهم في تعزيز التعاون الجمركي 
الخليج���ي م���ن خال اختص���ار زمن 
تحوي���ات الرس���وم الجمركي���ة م���ن 
عام في ظل نظام المقاصة اليدوية 
الس���ابق إلى 30 يوًم���ا فقط في ظل 

نظام التحويل اآللي.

وأض���اف أن ارتفاع حجم تحويات 
الرس���وم الجمركي���ة عب���ر النظام من 
قبل اإلمارات لدول مجلس التعاون 
خال الع���ام المذكور يعك���س الدور 
المح���وري له���ا ف���ي تطبي���ق النظام، 
بواب���ة  تع���د  اإلم���ارات  أن  معتب���ًرا 
مجل���س  ل���دول  األول���ى  الدخ���ول 
التعاون الخليجي إضافة إلى كونها 
ا لمنطقة الشرق  ا إقليميًّ مركًزا تجاريًّ

األوسط والمناطق المجاورة.

ومن المعلوم أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى منذ مطلع ثمانينات  «
القرن الماضي لتنفيذ العديد من المشروعات االقتصادية التي تؤكد وحدة 

المنطقة لكن بعضها مازال حبيس األدراج في حين بدء تطبيق البعض اآلخر 
لكن ببطء فضا عن إنها القليل منها. ومن المشروعات الهامة على سبيل 

المثال ال الحصر، السوق الخليجية المشتركة، والوحدة الجمركية، والعملة 
الموحدة، ومشروع خط السكك الحديد.

غصن أمام المحكمة 
خالل 5 أيام

والتلفزي���ون  اإلذاع���ة  هيئ���ة  ذك���رت 
الياباني���ة أم���س أن الرئي���س الس���ابق 
غص���ن  كارل���وس  “نيس���ان”  لش���ركة 
س���يمثل أمام المحكمة ف���ي غضون 5 
أي���ام بعدم���ا طل���ب عقد جلس���ة علنية 

لسماع سبب احتجازه.
وسيكون هذا أول ظهور علني لغصن 
من���ذ القب���ض علي���ه ي���وم 19 نوفمب���ر 
مالي���ة.  مخالف���ات  بارت���كاب  التهام���ه 
ثم ص���در أمر آخر بالقب���ض عليه على 

خلفية اتهامات أخرى.

وقالت اإلذاعة إن غصن قّدم طلًبا  «
لمحكمة طوكيو الجزئية يوم 

الجمعة ويتعّين على المحكمة 
عقد جلسة في غضون 5 أيام.

طوكيو - رويترز

بنجالورو - رويترز

بّدد الذهب معظم المكاسب التي حققها في التعامالت المبكرة بعدما المس في 
وقت سابق أعلى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر، حيث استعادت األسهم 
اآلس���يوية وال���دوالر بع���ض الزخم في أعقاب إعالن بكين ع���ن جولة جديدة من 

المباحثات التجارية مع واشنطن وسط مخاوف من تباطؤ االقتصاد العالمي.

ف���ي   %  0.2 بنح���و  الذه���ب  وارتف���ع 
 1295.55 إل���ى  الفوري���ة  التعام���ات 
دوالر لألوقي���ة )األونصة(، بعدما المس 
أعلى مس���توى منذ منتصف يونيو عند 
وق���ت  ف���ي  لألوقي���ة  دوالر   1298.42
س���ابق. وزاد الذهب 0.2 % في العقود 
 1297.30 اآلجل���ة مس���جا  األميركي���ة 

دوالر لألوقية.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان 
على موقعها اإللكتروني إن فريق عمل 

بقيادة نائب الممثل التجاري األميركي 
جيف���ري جيريش س���يصل إل���ى الصين 
إلج���راء ”مباحثات إيجابية وبناءة“ مع 

نظرائه الصينيين.
وم���ن بي���ن المع���ادن النفيس���ة األخ���رى، 
 15.77 إل���ى   %  0.2 الفض���ة  ارتفع���ت 
دوالر لألوقي���ة، بينم���ا زاد الباتين نحو 
0.7 % مسجا 803.50 دوالر لألوقية، 
إل���ى   %  0.1 البادي���وم  وانخف���ض 

1262.50 دوالر لألوقية.

الذهب يقلص مكاسبه مع تعافي الدوالر
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سجل التوظيف عبر اإلنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة بنسبة 30 % خالل 
الربع الثالث من عام 2018، وفًقا ألحدث بحث ميداني أجرته شركة مونستر الخليج، إحدى 

الشركات الرائدة في مجال تحليالت التوظيف.

وبحس���ب التقري���ر، ف���إن قط���اع التكنولوجيا 
 2018 لع���ام  األعل���ى  التوظي���ف  قط���اع  ه���و 
بنس���بة نمو 40 % مقارنة بالفترة نفس���ها من 
الع���ام الماض���ي. ويتزامن هذا م���ع اإلعانات 
األخيرة لمش���اريع المدين���ة الذكية في جميع 
أنحاء المنطقة، بما في ذلك مشروع الشارقة 
“مدينة الجادة الذكية” الذي تبلغ تكلفته 6.5 
مليار دوالر، ومش���روع مدينة س���عد العبدهللا 
الصدي���ق للبيئ���ة ف���ي الكوي���ت، الل���ذان حققا 
الطلب على الوظائف في قطاع التكنولوجيا.

وأظه���ر التقري���ر أن الصناعات األخ���رى التي 
تعم���ل بنش���اط عب���ر اإلنترن���ت ف���ي المنطق���ة 
تش���مل الس���لع االس���تهاكية والنف���ط والغ���از 
ا بنسبة 22 % لكل منهما.  ا صحيًّ س���جلت نموًّ

وتا ذلك اإلنتاج واألعمال والخدمات المالية 
والتأمي���ن الت���ي ارتفع���ت بنس���بة 17 % و16 
% عل���ى التوال���ي. فيما س���جل التعليم زيادة 
بنس���بة 12 %، بينم���ا اس���تفاد قط���اع الم���واد 
الكيميائي���ة والرعاي���ة الصحية والضيافة من 

معدالت نمو متساوية بلغت 8 %.
اإلنش���اءات  فيه���ا  بم���ا  الهندس���ة  وش���هدت 
و3   %  7 بنس���بة  زي���ادة  التجزئ���ة  وتج���ارة 
%عل���ى التوال���ي، مقاب���ل انخف���اض طفي���ف 
ف���ي اإلعانات، بما في ذل���ك العاقات العامة 

واإلعام بنسبة 2 %.
وبالتوازي، رفع صندوق النقد الدولي مؤخًرا 
التوقع���ات االقتصادي���ة لجمي���ع دول مجلس 

التعاون الخليجي لعامي 2018 و2019.

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من حدوث 
انخف���اض طفي���ف م���ن الرب���ع األول م���ن عام 
2018 إل���ى الرب���ع الثاني م���ن ذات العام، فإن 
الطلب على التوظيف عبر اإلنترنت في دول 
مجل���س التع���اون الخليج���ي يتزاي���د بش���كل 
مطرد على أساس ربع سنوي منذ الربع الرابع 

من عام 2017.
وفي معرض تعليقه على النتائج التي توصل 

إليه���ا التقرير، قال الرئيس التنفيذي لش���ركة 
مونس���تر الخلي���ج ومنطق���ة آس���يا والمحيط 
اله���ادي أبهيجيت مورخرج���ي “إن اتجاهات 
التوظي���ف المتنامية عبر اإلنترنت في جميع 
أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 
يمك���ن أن ُتع���زى إلى العديد م���ن اإلصاحات 
وح���زم التحفي���ز الت���ي تطرحه���ا الحكوم���ات 

اإلقليمية لتطوير القطاع غير النفطي”.

اآلن  نش���هد  ذل���ك،  عل���ى  “ع���اوة  وأض���اف 
إصاح���ات هيكلي���ة ف���ي جمي���ع أنح���اء دول 
مجل���س التع���اون الخليجي، ف���ي مقابل ضخ 
اإلي���رادات، م���ا يؤك���د تصمي���م المنطقة على 
التقلي���ل م���ن اعتمادها على النف���ط وتحقيق 
االستدامة االقتصادية على المدى الطويل”.

االقتص���ادي  التن���وع  أن  إل���ى  أش���ار  وفيم���ا 
ا في االنتعاش  والسوقي س���يلعبان دوًرا مهمًّ
المس���تمر ل���دول مجل���س التع���اون الخليجي، 
لتش���جيع  المصمم���ة  اإلصاح���ات  أن  بي���ن 
تأش���يرات  إدخ���ال  مث���ل  الخ���اص،  القط���اع 
طويلة األجل للمهنيي���ن ومتطلبات ترخيص 
تحف���ز  س���وف  الجدي���دة،  للش���ركات  أس���هل 
الق���درة التنافس���ية في الس���وق والطلب على 

الوظائف.
وتاب���ع مورخرجي  “قد تم تنفيذ اإلصاحات 
أنح���اء  جمي���ع  ف���ي  االقتصادي���ة  الهيكلي���ة 
ف���ي دول  األعم���ال  من���اخ  لتعزي���ز  المنطق���ة 

مجل���س التعاون الخليجي وتحس���ين القدرة 
التنافسية في السوق، وبالتالي تقدم التنوع 

االقتصادي ودفع خلق فرص العمل”.
وذك���ر أن ارتف���اع الطل���ب عل���ى المهنيين في 
مج���ال التكنولوجيا ليس من قبيل المفاجأة، 
دول  ف���ي  الس���ريع  الرقم���ي  للتح���ول  نظ���ًرا 
مجل���س التع���اون الخليج���ي ف���ي الس���نوات 
األخي���رة واإلعان���ات األخي���رة للمش���روعات 

الذكية للمدن الذكية.
وأض���اف “تتطور متطلب���ات العماء، ما يضع 
ضغوًط���ا عل���ى الش���ركات لتقدي���م المزيد من 
الخدمات الرقمية وخلق فرص للمتخصصين 
أن���ه  المعلوم���ات، موضًح���ا  ف���ي تكنولوجي���ا 
وبالنظ���ر إل���ى ه���ذه التط���ورات، س���يكون من 
المثي���ر لاهتم���ام أن ن���رى كي���ف س���يكون رد 
فع���ل س���وق العمل في دول مجل���س التعاون 

الخليجي في العام المقبل”.

دبي - مونستر الخليج

30% زيـادة التوظيـف اإللكتـرونـي فـي الخليـج

ارتفاع الطلب على المهنيين في مجال التكنولوجيا

المحرر االقتصادي

وذكر أن نظام التحويل اآللي المباشر للرسوم 
الجمركية الذي تم العمل به بناء على مبادرة 

إماراتية لتطوير نظام المقاصة الجمركية بين 
دول المجلس يعكس المساهمات اإليجابية 

لإلمارات في منظومة العمل الجمركي الخليجي 

ودورها المحوري في دعم مسيرة التعاون 
ا. الخليجي اقتصاديًّا وتجاريًّا وأمنيًّ

ويتضمن نظام التحويل اآللي للرسوم الجمركية 
آلية متطورة النتقال بيانات السلع والبضائع 

الواردة عبر المنافذ الجمركية البينية بين دول 

مجلس التعاون الخليجي من خالل نظام 
إلكتروني يربط نظام الهيئة االتحادية للجمارك 
وأنظمة دوائر الجمارك المحلية في الدولة مع 

مركز المعلومات باألمانة العامة لدول المجلس 
ودوائر الجمارك الخليجية.

نظام التحويل اآللي للرسوم الجمركية

حجــم ســوق القهــوة بالمنطقــة
ــــــعــــــــــــــات بـــنـــــمـــــــــــــــوه 10 % ســـــنــــــــــويــــــــا تــــوقُّ

بل���غ حجم س���وق القه���وة والش���اي في منطقة الش���رق 
األوسط وشمال أفريقيا حوالي 15 مليار دوالر.

وم���ن الماح���ظ أن جي���ل األلفي���ة يّتج���ه إل���ى تن���اول 
القه���وة ف���ي الخارج بدالً من تحضي���ر القهوة المنزلية، 

ما سيدعم مبيعات المقاهي في األسواق المحلية.
ومن المتوّقع أن يتجاوز حجم س���وق الش���اي والقهوة 
ا ال� 116 مليار دوالر بحلول عام  الجاهزة للشرب عالميًّ
2024، وفًقا لتقرير جديد صادر عن ش���ركة غراند فيو 
لألبحاث، حيث بلغ معدل النمو الس���نوي 5.6 %. ومن 
المتوّقع أن ينمو س���وق القهوة في الش���رق األوس���ط ب� 

ا. 10 % سنويًّ
“يورومونيت���ور  ف���ي  استش���ارات  مدي���رة  وقال���ت 
إنترناش���يونال” أم���ل عامة إن فئة مس���تهلكي القهوة 
ا،  ا حاليًّ الش���باب بي���ن 13 و18 عاًم���ا هي األس���رع نم���وًّ
ونتيج���ة إل���ى هذا ف���إن طريقة إعداد وتقدي���م القهوة 
ه���ؤالء  تج���ذب  مش���روبات  تنت���ج  بحي���ث  تختل���ف، 

الشباب.
سباس���تيان   public cafe مال���ك  ق���ال  جهت���ه،  م���ن 

زارافينوس “من خبرتي س���أقول ل���ك كلما كنت أصغر 
أحببت وصفات أكثر تعقيًدا مع كثير من الس���كر، كلما 

كبرت يخرج السكر خارج المعادلة، وتبدأ بتقدير طعم 
القهوة المر من دون الكريمة والسكر وغيرهما”.

دبي - العربية.نت

نيويورك - رويترز

انخفضت القيمة السوقية لشركة أبل، وأصبحت في المركز الربع كأكبر شركة من 
حيث القيمة الس���وقية في البورصة األميركية، بعدما كانت تس���تحوذ على المركز 

األول منذ شهر واحد فقط.

عاصف���ة  جلس���ة  أب���ل  س���هم  وش���هد 
الخمي���س، تراج���ع معها بنس���بة 10 %، 
مس���جا أس���وأ جلس���ة من���ذ 2013 إلى 

مستوى 142.19 دوالر.
وبعدم���ا كان���ت أبل تس���تحوذ على أكبر 
قيمة س���وقية في البورصة األميركية، 
لصال���ح  المرك���ز  ذل���ك  فق���دت  فإنه���ا 
مايكروسوفت منتقلة بذلك إلى المركز 
الثان���ي، وبع���د ذل���ك تراجع���ت للمرك���ز 
الثان���ي  المرك���ز  ع���ن  متخلي���ة  الثال���ث 
لش���ركة أمازون، وأخيرا وصلت للمركز 
الراب���ع لتصع���د ش���ركة ألفاب���ت للمرك���ز 

الثالث.
ووصلت اآلن القيمة الس���وقية للشركة 

إلى مستوى 674.7 مليار دوالر.
وكان���ت ش���ركة أبل خفض���ت تقديراتها 

لإلي���رادات عن الربع األخي���ر من 2018 
إلى 84 مليار دوالر، وهو مس���توى أقل 
م���ن التقدي���رات األولي���ة الت���ي تتراوح 

بين 89 مليار إلى 93 مليار دوالر.

وذكر بيان الشركة أن ضعف االقتصادات في بعض األسواق الناشئة كان له تأثير  «
“أكبر بكثير مما توقعناه”، كما أن قوة الدوالر األميركي تسببت في رياح معاكسة 

لمعدل الصرف األجنبي.

“أبل” تتراجع للمركز الرابع 15
مليار دوالر
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ق���ال المدير العام للمؤسس���ة العربية لضمان االس���تثمار “ضمان” فه���د اإلبراهيم إن 
نصيب المنطقة العربية من تدفقات االس���تثمار األجنبي المباش���ر لم يتجاوز ال� 3.5 
ا، من اإلجمالي العالمي خالل الفترة ما بين العامين 2000 و2017. وأفاد  % س���نويًّ
بأن قيمة تجارة السلع والخدمات العربية بلغ نحو 2.135 تريليون دوالر االم 2017 
بحصة تبلغ نحو 5 % فقط، من التجارة العالمية وذلك بعد التعافي النسبي ألسعار 

النفط وعائدات تصديره.

مجموعه���ا  ف���ي  العربي���ة  المنطق���ة  أن  ورأى 
كانت مس���تفيدة من تجارتها السلعية بفائض 
للص���ادرات عن ال���واردات إال أن ه���ذا الفائض 
تح���ول إلى عجز؛ بس���بب تراج���ع النفط الذي 
يمث���ل أكث���ر م���ن 58 % م���ن ص���ادرات الدول 

العربية السلعية إلى الخارج.
وق���ال “لألس���ف جميع ال���دول العربي���ة تحقق 
عج���ًزا ف���ي تج���ارة المنتج���ات الصناعي���ة إذ 
تص���در منتج���ات صناعي���ة بنح���و 234 ملي���ار 
م���ن ص���ادرات   % 2 م���ن  أق���ل  تمث���ل  دوالر 

المنتجات الصناعية في العالم”.
وأضاف أنه رغم نمو متوس���ط حجم التجارة 

العربية البينية إل���ى نحو 108 مليارات دوالر 
ا إال أنه���ا تمث���ل أق���ل م���ن 15 % م���ن  س���نويًّ
إجمال���ي التج���ارة العربية مع الخ���ارج كما أن 
ثلثيه���ا تجارة بيني���ة خليجية وهو ما يتطلب 
م���ن دول المنطقة تكثي���ف الجهود في مجال 
اإلنتاج السلعي الصناعي والزراعي والتحرك 
ف���ي  العربي���ة  المنتج���ات  تنافس���ية  لتعزي���ز 

األسواق العالمية.
ف���ي  المنطق���ة  اقتص���اد  أن  اإلبراهي���م  ورأى 
معظم���ه ال يزال رهن���ا بالتطورات في أس���عار 
وإنت���اج وتصدي���ر النف���ط الذي ال ي���زال يمثل 
58 % من صادرات المنطقة وأكثر من 60 % 

م���ن اإلي���رادات الحكومية وم���ا يزيد على 35 
% من الناتج.

وأف���اد ب���أن التحدي���ات التي تواج���ه المنطقة 
العربي���ة متنوع���ة تختل���ف طبيعته���ا وحدتها 
م���ن دول���ة ألخرى لك���ن التحدي المؤسس���اتي 
واألمن���ي يع���د القاس���م المش���ترك ف���ي معظم 

ال���دول بس���بب توات���ر األح���داث والنزاع���ات 
التي ش���هدتها المنطقة خالل السنوات الست 

الماضية.
وأش���ار إل���ى وج���ود تحدي���ات أخ���رى تواج���ه 

المنطق���ة العربية منها اس���تمرار االعتماد على 
المواد األولية السيما النفط والتقدم البطيء 
الدخ���ل  مص���ادر  وتنوي���ع  التنمي���ة  لخط���ط 
ومشاكل الفجوة التكنولوجية وما يرتبط بها 

م���ن تراجع مس���توى البحث العلم���ي والتعليم 
والتنمية البش���رية وانخفاض إنتاجية العمالة 
غي���ر  القطاع���ات  وتصدي���ر  إنت���اج  وضع���ف 

النفطية.

الكويت - كونا

تجــارة السلـع والخـدمـات العـربيــة
3.5 % حــصــــــة المــنــطــقـــــة مـــــن تــدفــقــــــات االســتــثــمــــــار األجـنــبـــــي

فهد اإلبراهيم 

ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة معوضة خسائرها السابقة بعدما قالت الصين إنها سُتجري مباحثات مع الحكومة 
األميركية يومي السابع والثامن من يناير الجاري للبحث عن حلول للنزاعات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبلغ���ت العق���ود اآلجل���ة لخ���ام القياس 
دوالر   56.12 برن���ت  مزي���ج  العالم���ي 
س���نتا   17 ق���دره  وبارتف���اع  للبرمي���ل، 

يعادل 0.3 % عن التسوية السابقة.
وارتفع���ت العق���ود اآلجل���ة لخ���ام غرب 
تكس���اس الوس���يط األميركي 16 سنتا، 
أو ما يع���ادل 0.3 %، إلى 47.25 دوالر 

للبرميل.

وكان الخام���ان انخفضا في وقت مبكر 
من الجلسة بفعل مخاوف من أن تقود 
الحرب التجارية بين الصين والواليات 
المتحدة إلى تباطؤ االقتصاد العالمي.

وق���ال تج���ار إن صع���ود األس���عار ج���اء 
بع���د أن ذك���رت وزارة التجارة الصينية 

إنه���ا س���ُتجري مباحثات على مس���توى 
ن���واب ال���وزراء م���ع مس���ؤولين نظ���راء 
م���ن الواليات المتحدة في بكين يومي 
الس���ابع والثام���ن م���ن يناي���ر، مع س���عي 
الطرفي���ن إلنهاء نزاع يلحق المزيد من 

الضرر باالقتصاد في البلدين.

إلى ذلك، ارتفعت األسهم األوروبية أمس بدعم من األنباء عن إجراء  «
مباحثات بين بكين وواشنطن.

كش���ف مؤش���ر بلومبرغ ألغنى 500 ملياردير في العالم عن ضم 8 ش���خصيات عربية منهم  4 من السعودية، واثنين من 
مصر، واثنين من اإلمارات.

وبحس���ب المؤش���ر تص���در الولي���د ب���ن 
ط���الل القائم���ة العربي���ة والمرك���ز 65 
عالميا، بثروة بلغت 14.5 مليار دوالر.
وج���اء محمد العم���ودي الثان���ي عربيا 
وتترك���ز  دوالر  ملي���ار   8.26 بث���روة 
ثروت���ه بقط���اع الطاق���ة، فيم���ا يح���ل 

عالميا بالمرتبة ال� 157.
تاله الس���عودي محمد الجاب���ر، رئيس 
آي  ب���ي  أم  مجموع���ة  إدارة  مجل���س 

دوالر،  ملي���ار   7.19 بث���روة  العالمي���ة، 
محتال المرتبة ال� 190 عالميا.  

ث���م األمير س���لطان بن محم���د الكبير، 
مؤس���س ش���ركة المراعي بثروة 4.95 
مليار دوالر، فيما جاء عالميا بالمرتبة 

ال� 312. 

األعم���ال  رج���ل  القائم���ة  وضم���ت 
اإلمارات���ي ماج���د الفطيم ال���ذي احتل 
ثروت���ه  وتق���در  عالمي���ا،   273 المرك���ز 

بنحو 5.47 مليار دوالر.
واحت���ل عب���دهللا الغرير المرك���ز 359، 
وبلغت قيمة ثروته 4.46 مليار دوالر.

فالمصريان ناصف ونجيب ساويرس اللذين احتال المرتبة الـ 243،  «
و321 بعد وصول ثروة األول إلى 5.93 مليار دوالر، والثاني إلى 4.73 

مليار دوالر.

8 شخصيات عربية بقائمة أثرياء العالم“بــرنــت” يرتفــع إلــى 56.1 دوالر للبــرميــل

اقتصادات العالم في 2018... أبرز الرابحين والخاسرين
أم��ي��رك��ا ت��ق��ود ق���اط���رة ال��ن��م��و وال��ت��وس��ع

ع���ام حاف���ل بالمفاجآت بالنس���بة للوض���ع االقتصادي في كافة دول العالم س���واء المتقدمة أو الناش���ئة، كان البعض منها يش���ير إلى 
توس���ع ملحوظ بالنش���اط في حين عكس البعض اآلخر صورة قاتمة. ويش���ير صندوق النقد الدولي في تقريره األخير بش���أن الوضع 
االقتصادي العالمي إلى أن المخاطر الهبوطية على نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي زادت خالل الستة أشهر الماضية مع تراجع 
احتم���االت ح���دوث مفاجآت باالتجاه الصاعد. وكان الصندوق خّفض تقديراته بش���أن نمو االقتص���اد العالمي خالل العامين الحالي 

والمقبل في تقرير أكتوبر إلى 3.7 % مقارنة مع 3.9 % توقعات سابقة وذلك في خطوة تحدث للمرة األولى منذ العام 2016.

أبرز الرابحين

ف���ي أكب���ر اقتص���اد ح���ول العال���م، ف���إن 
الوالي���ات المتحدة ال تزال قاطرة الدول 
بتوس���ع ف���ي ناتجه���ا المحل���ي اإلجمال���ي 
ليك���ون  يتج���ه  الماض���ي  الع���ام  خ���الل 
األس���رع في نحو 13 عاًما كما يشير “آي.

إن.جي” لألبحاث.
واس���تفاد االقتصاد األميركي من خفض 
الضرائ���ب وزي���ادة اإلنف���اق، ليك���ون م���ن 
ف���ي   % 2.9 بنس���بة  ينم���و  أن  المتوق���ع 
2018 مقارنة مع زيادة بنحو 2.2 % في 

العام 2017.
لك���ن م���ع ذل���ك فإن���ه تل���وح ف���ي األف���ق 
تباط���ؤ  ج���راء  متصاع���دة  مخ���اوف 
اقتص���ادي محتم���ل م���ع زي���ادة مع���دالت 

الفائ���دة والقل���ق م���ن تصعي���د التوت���رات 
التجارية.

وبالنس���بة لدولة الهن���د فيحتمل أن ينمو 
اقتصاده���ا بنس���بة 7.3 % و7.4 % ف���ي 
العامي���ن 2018 -  2019 مقارنة مع زيادة 
6.7 % ف���ي ناتجه���ا المحل���ي اإلجمال���ي 
للع���ام 2017 رغ���م أزم���ة هب���وط عملته���ا 
الروبية لمستوى قياسي متدن في وقت 

سابق من العام.
وتلقى االقتصاد الهندي الدعم خصوصا 
من تراجع تكالي���ف الطاقة كونه المكون 
األكب���ر ف���ي فات���ورة اس���تيرادها، ما منح 
نيودله���ي الق���درة لتصب���ح س���ادس أكب���ر 

اقتصاد حول العالم.
أما اقتصاد روسيا فمن المرجح أن ينمو 
بنحو 2.1 % و2.2 % في 2018 وما يليه 

مقارن���ة مع ارتفاًعا 2 % في العام 2017 
بالتزام���ن م���ع اتس���اع فائ���ض الحس���اب 
الجاري إلى 6.2 % نس���بة للناتج المحلي 
اإلجمال���ي في العام الحالي مقابل فائض 

2.2 % مسجل بالعام المنقضي.
أزمته���ا  تج���اوز  ف���ي  روس���يا  ونجح���ت 
االقتصادي���ة الت���ي أعقبت هبوط أس���عار 
والعقوب���ات   2014 الع���ام  ف���ي  النف���ط 
عل���ى  اعتماده���ا  تقلي���ص  م���ع  الغربي���ة، 
عائدات تصدير الخ���ام وإقرار إجراءات 

لهيكلة االقتصاد.

أبرز الخاسرين 

وبالنس���بة للوضع في دولة فنزويال، فإن 
االقتص���اد يتح���رك من س���يئ إلى أس���وأ، 
حيث يتوق���ع أن يس���جل الناتج المحلي 

اإلجمالي في البالد انكماًشا بنحو 18 % 
خ���الل 2018 بع���د ما انكم���ش 14 % في 

العام 2017.
ويعتبر بذلك 2018 هو العام الثالث على 

التوالي الذي يشهد فيه اقتصاد فنزويال 
انكماًشا يزيد عن مستوى 10 % لكن من 
المرجح أن يسجل االنكماش االقتصادي 
لدى فنزويال 5 % فقط في العام 2019، 

بحسب تقديرات صندوق النقد.
أما بالنسبة لمعدل التضخم في فنزويال، 
فبع���د أن س���جل 1087 ألف���ا % في العام 
2017، يتوق���ع أن يصل إلى 1.37 مليون 
الحال���ي  بالعامي���ن  ماليي���ن %  و10   %

والمقبل على الترتيب.
ويوض���ح مؤش���ر بلومب���رج “كافي���ه كون 
ليش���ي” أن تكلف���ة فنج���ان القه���وة ف���ي 
فنزويال )والذي يعتبر مقياس���ًا للتضخم( 
قف���زت 285 ألف���ا % خ���الل اإلثني عش���ر 

شهًرا المنتهية في نوفمبر الماضي.
أما اقتصاد األرجنتين، فيرجح أن يشهد 
انكماًش���ا خالل الع���ام 2018 بنس���بة 2.6 
% بع���د أن نما ناتجه���ا المحلي اإلجمالي 
بنس���بة 2.9 % ف���ي الع���ام 2017 وهو ما 
يمثل خفض كبير في التقديرات مقارنة 

مع توقعات أبريل السابقة.
كم���ا يتوقع أن يش���هد اقتصاد األرجنتين 
انكماًش���ا إضافيًا بنسبة 1.6 % في العام 
2019. وعل���ى صعي���د التضخ���م، فيتجه 
2018؛  الع���ام  ف���ي   %  31.8 لتس���جيل 
بفع���ل الهب���وط الح���اد ف���ي قيم���ة البيزو 
األرجنتين���ي قب���ل أن يبل���غ 31.7 % ف���ي 

الع���ام 2019 وذل���ك مقارنة م���ع 25.7 % 
القراءة المسجلة في العام المنقضي.

وف���ي اقتص���اد تركي���ا، كان الوض���ع أق���ل 
ح���دًة كون���ه ل���م يتح���ول لالنكم���اش بعد 
ا بالتزام���ن م���ع  لكن���ه ش���هد تباط���ًؤا ح���ادًّ
أزمة مماثلة ضربت عملتها الليرة والتي 
فق���دت في هذا الع���ام حوالي 30 % من 

قيمتها.
ويرج���ح أن ينم���و اقتصاد تركيا بنس���بة 
3.5 % و0.4 % ف���ي العامي���ن الحال���ي 
والمقب���ل على التوالي مقارنة مع توس���ع 
اقتصادي بنحو 7.4 % مسجل في العام 

2017، بحسب بيانات صندوق النقد.
أم���ا ألماني���ا فكانت تقود منطق���ة اليورو 
نح���و فقدان لقب أفض���ل أداء اقتصادي 
ف���ي 10 س���نوات، حيث يتوق���ع أن ينمو 
اقتص���اد المنطقة بنس���بة 2 % في العام 
الحالي ث���م يتباطأ إلى 1.9 % في العام 
خ���الل   %  2.4 س���جل  أن  بع���د  التال���ي 

.2017
وبع���د أن كان راب���ع أكبر اقتص���اد بالعالم 
واألكبر على المستوى األوروبي )ألمانيا( 
ه���و المس���اهم األكب���ر ف���ي وتي���رة النم���و 
المتس���ارعة بالق���ارة العج���وز والمس���جلة 
في العام الماضي فإنه عاد ليكون السبب 

الرئيسي لتباطؤ الزخم هذا العام.

دبي - مباشر

ا في 2018 منذ 13 عاًما االقتصاد األميركي األسرع نموًّ

الهند تتقدم بقوة نحو المراكز المتقدمة في اقتصادات العالم 

دبي - بلومبرغعواصم - رويترز

تعتبر األمثلة سالفة الذكر هي أبرز 
االقتصادات حول العالم التي شهدت 
تغييرات خالل العام الحالي، لكن على 

صعيد األرقام فإن تقديرات صندوق 
النقد الدولي ترصد االقتصادات التي 

انكمشت بوتيرة كبيرة وتلك التي 
نمت بأسرع وتيرة. وبالنسبة للدول 
التي تتجه إلى االنكماش االقتصادي 

خالل 2018، هي على الترتيب فنزويال 
)18- %( ودومينيكا )14.1- %( وغينيا 

االستوائية )7.7- %( ونيكاراغوا )4- %( 
وجنوب السودان )3.2- %( واليمن )2.6- 
%( واألرجنتين )2.6- %( وناورو )2.4- %( 
والسودان )2.3- %( وبورتوريكو )2.3- %(.

أما الدول التي يحتمل أن تشهد أكبر 
توسع اقتصادي خالل العام نفسه، 

فهي على الترتيب، ليبيا )10.9 %( 
وإثيوبيا )7.5 %( وكوت ديفوار )7.4 

%( وبنجالديش )7.3 %( والهند )7.3 
%( ورواندا )7.2 %( والسنغال )7 %( 

وكمبوديا )7 %( والوس )6.8 %( 
وجيبوتي )6.7 %(.

األفضل واألسوأ  

2.1
تريليون دوالر
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عرض وطلب

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

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

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

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

أخصائیة بحرینیة مؤهلة يف العالج الطبیعي لخدمتکم

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان

al_amal_hospital Al AMAL Hospital wll

3/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2019 -372( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقدم���ت إلينا الس���يدة الش���يخة هيا احم���د محمد علي آل خليف���ة طالبة بتحويل 
المحالت التجارية التالية: إلى السيدة/ الشيخة منى احمد محمد علي آل خليفة
فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما 

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد

80080-01

االسم التجاري

اتش للمناسبات

نوع النشاط 

أنشطة التنسيق والتنظيم للحفالت الشخصية
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international
@albiladpress.com

قرقاش: مراجعة سياسات 
قطر تتجاوز األبعاد السياسية

قال وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية 
أنور قرقاش، أمس، إن النقاش الدائر بشأن 

عجز قطر عن استضافة كأس العالم من 
دون مساهمة من جيرانها يتجاوز الرياضي 

واللوجستي، ويؤكد االحتياج الطبيعي 
للدول إلى محيطها. وأضاف أن مراجعة 

سياسات األمير السابق تتجاوز األبعاد 
السياسية “كما نرى”. إلى ذلك، أشار سفير 

قطر لدى روسيا فهد العطية إلى أن روسيا 
“قادرة على لفت انتباه المجتمع الدولي 

لمقاطعة دول عربية لبالده”. وأضاف “أعتقد 
أن روسيا يمكنها لعب دور بّناء جدا في حل 

النزاعات”. واعترف أن تداعيات المقاطعة 
ال تزال ثقيلة على بالده، رغم بذل الحكومة 

كل ما بوسعها لتقليل آثارها.

الجيش اليمني يس��يطر على منطقة إس��تراتيجية في صعدة

الحوثيون يجهضون اتفاق السويد بشأن الحديدة

أنهت لجنة تنس���يق إعادة االنتش���ار في الحديدة برئاس���ة باتريك كاميرت الجولة الثانية من االجتماعات، مع اس���تمرار رفض الميليش���يات الحوثية تنفيذ التزاماتها 
باتفاق ستوكهولم وتسليم موانئ الحديدة واالنسحاب من المدينة. يأتي هذا في الوقت الذي بعثت فيه الحكومة اليمنية والسعودية واإلمارات رسالة إلى مجلس 
األمن الدولي، اتهمت فيها الميليش���يات بعدم االلتزام بتنفيذ االتفاق، إذ ش���نت الميليش���يات هجمات، بما في ذلك إطالق نيران القناصة وصواريخ باليس���تية، كما 

أقامت حواجز وحفرت خنادق في المدينة.

م���ن جانبه���ا أعلن���ت األم���م المتحدة أن 
إل���ى اليم���ن مارت���ن  مبعوثه���ا الخ���اص 
غريفث���س، س���يبدأ اليوم الس���بت جولة 
في المنطقة، تش���مل العاصم���ة اليمنية 

صنعاء والسعودية.
األم���م المتح���دة أعلن���ت أن غريفث���س 
سيتوجه، اليوم، إلى صنعاء للقاء قادة 
الحوثيين والجنرال الهولندي كاميرت، 

رئيس لجنة إعادة االنتشار.
ه���و  األول  هدفه���ا  يك���ون  ق���د  زي���ارة 
الضغ���ط باتج���اه تنفي���ذ االتف���اق ال���ذي 
توصل���ت إلي���ه األط���راف اليمني���ة ف���ي 
الس���ويد بش���أن الحدي���دة، والت���ي ترى 
األم���م المتح���دة أن وقف إط���الق النار 
فيه���ا ال ي���زال صام���ًدا، عل���ى الرغم من 

أنباء عن خروق الحوثيين المتكررة.
مراقب���ون يرون أن زي���ارة غريفثس قد 
تسهم في حلحلة بعض القضايا العالقة 
وتضع النقاط عل���ى حروف بنود اتفاق 
مختل���ف على تفس���يرها، حي���ث يطرح 
الحوثي���ون تفس���يرات ال تتطابق مع ما 

أعلن عنه في السويد.
غريفث���س م���ن المق���رر أن ي���زور أيًض���ا 
الري���اض للق���اء قي���ادات ف���ي الحكومة 
الش���رعية، وعلى رأسهم الرئيس هادي، 
ضم���ن جول���ة تس���بق اس���تماع مجل���س 
األمن إلى تقريره في جلس���ة قد تحدد 

األسبوع المقبل.
التق���دم في مل���ف الحديدة قد يش���جع 
المبع���وث األمم���ي عل���ى الحدي���ث ع���ن 
جمع طرفي النزاع مجدًدا أواخر الشهر 

الجاري، ربما في الكويت.
في���رى  المل���ف،  ه���ذا  ف���ي  الفش���ل  أم���ا 
مراقبون أنه سينعكس سلًبا على كامل 

العملية السياسية في اليمن.
م���ن جان���ب آخر، س���يطر الل���واء الثالث 
بالجي���ش الوطن���ي اليمني عل���ى الخط 
ح���رض  مدين���ة  بي���ن  الراب���ط  الدول���ي 
اليمنية والمالحيظ حول سلسلة جبال 

الكامح المروي بمحافظة صعدة.
محم���د  الثال���ث  الل���واء  قائ���د  وق���ال 
العجاب���ي إن الجي���ش الوطن���ي اليمني، 
ممث���ال باللواء الثال���ث عاصفة، كل يوم 
في تقدم مس���تمر في جبهة المالحيظ، 
داعي���ا اليمنيين إل���ى االصطفاف خلف 
بالرئي���س  ممثل���ة  السياس���ية  القي���ادة 
ه���ادي لتحرير ما تبق���ى من محافظات 

الجمهورية اليمنية.
وأض���اف مص���در عس���كري ف���ي الل���واء 
الثال���ث عاصف���ة أن الجي���ش الوطن���ي 
ق���ام بقط���ع الخ���ط الراب���ط بي���ن حرض 
عل���ى  بالكام���ل  وس���يطر  والمالحي���ظ 
جب���ال الكامح اليمني والقرى المجاورة 
له، وق���ال إنه تم إبالغ أهال���ي المنطقة 
بنق���ل القاطنين فيها إل���ى مناطق آمنة؛ 

بسبب استخدامهم من قبل المليشيات 
كدروع بشرية.

كم���ا ص���ادر الجي���ش الوطن���ي أس���لحة 
خلفته���ا مليش���يا الحوث���ي ف���ي جب���ال 
الكامح والتباب المجاورة بعد أن فرت 

المليشيات.

 غارة أميركية تقتل قياديا 

في “القاعدة” باليمن

أفاد مس���ؤول حكومي يمن���ي، الجمعة، 
بغ���ارة  القاع���دة  ف���ي  قي���ادي  بمقت���ل 
أميركية عل���ى أحد معاقل التنظيم في 

محافظة البيضاء جنوبي اليمن.
وق���ال المس���ؤول، الذي لم يكش���ف عن 
اس���مه، إن القيادي ف���ي تنظيم القاعدة 
جمال الب���دوي قتل في غ���ارة أميركية 
لطائ���رة ب���ال طيار ف���ي المحافظ���ة، من 

دون الحديث عن تفاصيل أخرى. 
ف���ي  المش���اركين  أح���د  الب���دوي  ويع���د 
الهج���وم عل���ى المدم���رة األميركية “يو 
أس أس ك���ول” في س���احل ع���دن العام 

.2000
وفي 25 نوفمبر الماضي، قتل 6 عناصر 
م���ن تنظيم القاعدة، من بينهم قياديان 
بمحافظ���ة  القريش���ية  مديري���ة  ف���ي 
البيضاء، بعد أن ش���نت طائرة أميركية 
من دون طي���ار غارة جوية على مواقع 

التنظيم المتطرف.

عواصم ـ وكاالت

عواصم - وكاالت

الجنرال باتريك كاميرت

لندن ـ رويترزنيويورك ـ ابدبي - العربية.نت 

ق���ال مس���ؤول في الخارجي���ة األميركية أم���س إن جولة وزي���ر الخارجية مايك 
بومبيو في الش���رق األوس���ط ستش���دد على دعم الحلفاء والتعاون في الحرب 
عل���ى اإلرهاب، مش���يرا إل���ى أن النظام اإليران���ي الخطر األبرز ف���ي المنطقة، إذ 

يلعب دورًا رئيسًا في زعزعة استقرار المنطقة.

 وأش���ار المس���ؤول األميرك���ي إل���ى ع���دم 
وج���ود خط���ط حالي���ة لتس���هيل إرس���ال 
إل���ى س���وريا، مؤك���دا أن  ق���وات عربي���ة 
الواليات المتح���دة ال تنوي الحفاظ على 
وجود عس���كري في س���وريا، موضحًا أن 
بومبيو سيش���دد في جولت���ه على أهمية 
الحف���اظ عل���ى وح���دة مجل���س التع���اون 

الخليجي.
األميرك���ي  الخارجي���ة  وزي���ر  وكان 

ماي���ك بومبيو، قد أك���د الجمعة، أن 
الوالي���ات المتحدة تريد ضمانات 
ف���ي  أال يقت���ل األت���راك األك���راد 
س���وريا، بع���د انس���حاب الق���وات 

األميركي���ة م���ن ش���مال البل���د 
الغارق في الحرب.

“نيوزماك���س”  لموق���ع  بومبي���و  وق���ال 
اإلخب���اري األميركي المع���روف بقربه من 
المحافظي���ن إن “األهمي���ة ه���ي ضمان أال 
يقتل األتراك األك���راد، ولحماية األقليات 
الديني���ة ف���ي س���وريا. كّل ه���ذه األمور ال 

تزال جزءًا من المهمة األميركية”.

ورفض الوزير األميركي كذلك  «
اإلعالن عن الجدول الزمني المقّرر 

لسحب الجنود األميركيين 
من شمال سوريا، وذلك 
كي “ال يعرف خصوم” 

الواليات المتحدة “متى 
بالتحديد” سينسحب الجنود 

األميركيون من األراضي 
السورية.

أدت إله���ان عم���ر، أول عض���وة محجب���ة ف���ي الكونغ���رس األميرك���ي، اليمي���ن 
القانوني���ة، يوم الخميس، وهي تض���ع يدها على المصحف، كما تمكنت من رفع 
الحظر على ارتداء الرموز الدينية ألول مرة في منذ سنوات في تاريخ مجلس 

النواب األميركي.

وف���ازت إلهان عم���ر )37 عاما(، التي جاءت 
إلى الواليات المتحدة الجئة من الصومال 
وه���ي طفل���ة، بمقع���د ف���ي مجل���س النواب 
ع���ن والية مينيس���وتا، لتكون أول مس���لمة 
محجبة تدخ���ل الكونغ���رس األميركي في 

تاريخ البالد.
ودخل���ت إلهان إل���ى الكونغ���رس األميركي 
إلى جانب النائبة المس���لمة رش���يدة طليب 
من والية ميتشيغن، لتكونا أول مسلمتين 

ف���ي تاريخ مجلس الن���واب. وطليب 
ه���ي أميركي���ة من أصل فلس���طيني 

وال ترتدي الحجاب.
ورف���ع الديمقراطيون رس���ميا الحظر 

المف���روض على ارت���داء غطاء 
ال���رأس ألس���باب ديني���ة ف���ي 

قاعة مجلس النواب، الخميس، مما س���مح 
للنائبة الديمقراطية إلهان من تأدية القسم 

تحت قبة البرلمان وهي ترتدي الحجاب.
وبحسب التعديالت الجديدة، يستمر حظر 
القبع���ات العادي���ة، مث���ل قبعات البيس���بول 
وقبعات رع���اة البقر، التي تم حظرها ألول 
م���رة داخل قاعة مجل���س النواب في العام 
1837، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” 

البريطانية، أمس الجمعة.

يشار إلى أن إلهان ولدت  «
في الصومال، لكنها هربت مع 
عائلتها من البالد التي مزقتها 
الحرب، وجاءوا إلى الواليات 

المتحدة في العام 1995، 
عندما كان عمرها 12 عاما.

ح���ذرت لندن، أمس الجمعة، موس���كو من مغبة اس���تخدام الضابط الس���ابق في 
البحري���ة، ب���ول ويالن، الذي يحمل الجنس���يتين األميركي���ة والبريطانية وتتهمه 

روسيا ب� “التجسس”، في “لعبة شطرنج دبلوماسية”.

وج���اء تحذي���ر بريطاني���ا ع���ل لس���ان وزي���ر 
خارجيته���ا، جيريم���ي هانت، ال���ذي قال “لن 
نقبل باستخدام أشخاص في لعبة شطرنج 
دبلوماس���ية”. وأضاف هانت في مقابلة مع 
هيئ���ة اإلذاعة البريطانية “نحن قلقون جدا 
بش���أنه وبش���أن عائلت���ه”، حس���ب م���ا ذكرت 

وكالة فرانس برس.
وأوض���ح أن بريطاني���ا لم تحص���ل بعد على 
موافق���ة لحصول���ه على مس���اعدة قنصلية، 
الخارجي���ة  وزارة  باس���م  ناط���ق  وق���ال 

البريطاني���ة إن المملك���ة المتح���دة تلق���ت 
“طلب مساعدة من قبله )بول ويالن(”.
األميرك���ي  الخارجي���ة  وزي���ر  وكان 
ق���ال، الخمي���س،  ق���د  ماي���ك بومبي���و 

تفس���يرا  “تري���د  واش���نطن  إن 
م���ن روس���يا لس���بب اعتقاله���ا 

ويالن”، مش���ددا على أنها “س���تطلب عودته 
عل���ى الفور إذا تبين أن احتجازه ال يس���تند 
إلى أسس سليمة”. واالثنين الماضي، أعلن 
جهاز األمن الفدرالي الروسي )إف إس بي( 
احتج���ازه مواطن���ا أميركي���ا ف���ي العاصم���ة 

موسكو “أثناء قيامه بعمل تجسس”.

من جانبها، ذكرت أسرة الجندي  «
المتقاعد أنه كان يزور موسكو 

لحضور حفل زفاف زميل سابق من 
مشاة البحرية، وأنه “بريء” من تهم 
التجسس الموجهة إليه. والخميس، 
وجهت السلطات الروسية تهمة 

“التجسس” إلى العسكري المتقاعد، 
وأمرت محكمة بتوقيفه احتياطيا، 

وهو إجراء يلي توجيه االتهام 
ويسبق المحاكمة.

بريطانيا تحذر روسياحجاب في الكونغرسبومبيو يزور المنطقة
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بغداد ـ اب

طرابلس ـ وكاالت

لقيت 8 نس���اء مصرعهن، أمس الجمعة، 
إثر ش���غب تبعه حريق ش���ب في س���جن 

في شمالي العاصمة العراقية، بغداد.
ونقل���ت وكال���ة “أسوش���يتد ب���رس” ع���ن 
مص���در في الش���رطة العراقي���ة قوله، إن 
الحري���ق اندل���ع ف���ي مطبخ الس���جن بعد 
ش���جار بين السجينات. وأضاف المصدر 
أن الحريق س���رعان ما انتشر في أنحاء 
المنشأة المكونة من طابقين في منطقة 

األعظمية ببغداد.
ولق���ت س���يدتان حتفهما بس���بب جروح 
طعنات، بينما لقت 6 أخريات مصرعهن 
إث���ر الحريق، وفقا للش���رطي الذي رفض 
نش���ر اس���مه. وتخض���ع 22 س���يدة أخرى 
للعالج؛ بس���بب إصابات في مستشفيين 
قريبين. ويتكون الس���جن م���ن طابقين، 
األول مخصص لألطفال األيتام والثاني 

مخصص للنساء المشردات.

أم���ر النائ���ب الع���ام الليب���ي الصديق 
الص���ور، في مذك���رة أصدرها مكتبه 
لرئي���س جه���از المخاب���رات ورئي���س 
أمرهم���ا  العام���ة،  المباح���ث  جه���از 
 6 عل���ى  والقب���ض  بالبح���ث  فيه���ا 
أجنبًي���ا؛  و31  ليبي���ة  ش���خصيات 
لتورطهم ف���ي الهجوم على الموانئ 
النفطي���ة وقاعدة تمنهنت في س���بها 
واالس���تعانة بق���وات أجنبي���ة للقتال 

وبع���ض جرائم القت���ل والخطف في 
الجنوب.

عبدالحكي���م  األس���ماء  وتضمن���ت 
الليبي���ة  الجماع���ة  أمي���ر  بالح���اج 
المقاتلة، وإبراهيم الجضران رئيس 
ح���رس المنش���آت النفطية الس���ابق، 
ورئي���س غرف���ة عملي���ات ث���وار ليبيا 
ق���ادة  م���ن  وع���ددا  هدي���ة،  ش���عبان 

المعارضة التشادية والسودانية.

شغب وحريق يقتالن 8 سجينات في بغداد

ليبيا... أمر باعتقال بلحاج وجضران

غزة ـ وكاالت الخرطوم ـ وكاالت

اقتحمت مجموعة من أشخاص مجهولين مبنى هيئة إذاعة وتلفزيون فلسطين الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية، في مدينة 
غزة، الجمعة، وقاموا بتحطيم معدات وأدوات أحد األستوديوهات، وفق ما أكد مسؤولون فلسطينيون ووكالة “وفا” لألنباء.

وق���ال بي���ان رس���مي بثته وكال���ة أنب���اء “وفا” 
إن “ملثمي���ن مجهولي���ن اقتحم���وا قبيل ظهر 
اليوم الجمعة مقر هيئ���ة اإلذاعة والتلفزيون 
الفلس���طينية ف���ي حي تل الهوا غ���رب مدينة 
غ���زة، واعت���دوا على العاملين فيه���ا وأحدثوا 
خراًبا ودماًرا في المعدات واألجهزة الخاصة 

بالتلفزيون”.
وق���ال أحد الموظفي���ن إن “5 أش���خاص على 
األق���ل اقتحموا المبنى وكس���روا باب اإلذاعة 
ودم���روا االس���توديو الرئي���س فيه���ا كلًي���ا بما 
ف���ي ذلك كامي���رات ومعدات وأث���اث وأجهزة 

البث”.
وشوهد عدد من كاميرات الفيديو واألدوات 
وأجه���زة المونت���اج محطمة، فيم���ا تناثر على 

األرض حطام زجاج األبواب والخزائن.
وف���ي تصري���ح بثه تلفزي���ون فلس���طين، قال 

أحم���د عس���اف، المش���رف الع���ام عل���ى هيئ���ة 
اإلذاع���ة والتلفزي���ون “نحم���ل س���لطة حماس 
المس���ؤولية الكاملة عن جريمة اقتحام المقر 

وتدميره بالكامل”.
ُيش���ار إل���ى أن تلفزيون فلس���طين توقف عن 

العمل كلًيا في قطاع غزة إثر سيطرة حماس 
بالق���وة عل���ى القط���اع في صي���ف 2007، لكن 
استأنف العمل مجدًدا بشكل جزئي في العام 
2011. ويعم���ل نحو 500 موظف في اإلذاعة 

والتلفزيون في قطاع غزة.

انطلقت أمس تظاهرات بعد صالة الجمعة، من مساجد عدة في العاصمة السودانية الخرطوم، ومدن أخرى، في حين استخدمت 
قوات األمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وأف���اد نش���طاء بخ���روج مظاهرات من مس���جد 
“أركويت” في العاصم���ة الخرطوم، وتظاهرات 
أخ���رى م���ن منطق���ة الحلفايا بالخرط���وم بحري 
ترفع شعار “الحرية والتغيير”، في وقت تواصل 
اس���تعداداتها  الخرط���وم  ف���ي  الس���لطات  في���ه 
األمني���ة الحت���واء االس���تياء والمعارض���ة عب���ر 
عب���ر  والترغي���ب،  بالق���وة  التلوي���ح  سياس���ة 
ط���رح سلس���لة وع���ود لمعالجة الغ���الء وتدهور 
المعيش���ة. ق���وات األم���ن أطلق���ت أم���س الغ���از 
المس���يل للدموع لتفريق أكثر من 200 شخص 
ش���اركوا في تظاه���رة، وحاولوا تس���ليم مذكرة 
مناهض���ة للحكومة ف���ي المقر المحل���ي للحزب 
الحاك���م، ال���ذي يتزعم���ه الرئي���س عم���ر البش���ير 
ف���ي بور س���ودان. ويمث���ل المحتج���ون في بور 
سودان مجموعة من األحزاب السياسية، التي 
تطالب البش���ير بإقالة الحكومة وتشكيل إدارة 

انتقالي���ة تحدد موعًدا لالنتخاب���ات. من جهته، 
قال الرئيس البشير إن العلوم العسكرية اتفقت 
على اس���تخدام أقل قوة ممكنة، في إشارة إلى 
التعاط���ي األمن���ي حي���ال االحتجاج���ات الت���ي 

يش���هدها الش���ارع الس���وداني. وأضاف البش���ير 
خالل لقائ���ه عدًدا من مش���ايخ الصوفية بقصر 
الضيافة أن الضرورة تقتضي أحياًنا استخدام 

القوة حفاًظا على تثبيت األمن.

حطام من داخل المبنى في غزة من احتجاجات السودان

مجهولون يعتدون على المبنى الرس��مي للسلطة في غزة رغم ط��رح الحكوم��ة وع��ودا بمعالجة الغ��اء وتدهور المعيش��ة

اقتحام هيئة إذاعة وتلفزيون فلسطين السودان... تظاهرات حاشدة بـ “جمعة التغيير”



بكين ـ اف ب

تس���ارع الصين خطواتها للحاق بالواليات المتح���دة والقوى العالمية األخرى 
وربم���ا التف���وق عليه���ا ف���ي كل المج���االت تقريب���ا، ومن بينه���ا بالطب���ع المجال 

العسكري.

فق���د اختب���رت الصي���ن أخي���را أق���وى 
قنبلة تقليدية أو غير نووية، وأطلقت 
اس���م  إع���ام صيني���ة  عليه���ا وس���ائل 
“النس���خة الصيني���ة م���ن أم القناب���ل”، 

وفقا لما ذكرته فرانس برس.
نش���ر  قصي���ر،  فيدي���و  ش���ريط  وف���ي 
عل���ى موقع ش���ركة “نورينك���و لصناعة 
حكومي���ة  ش���ركة  وه���ي  األس���لحة”، 
صيني���ة لتطوي���ر وصناع���ة األس���لحة، 
ظه���رت القنبل���ة أثن���اء س���قوطها وم���ا 
تبعه من انفجار ضخم نجم عنه “كرة 
نارية هائلة” تبعها سحب دخان أسود، 

وال تفوقها قوة إلى القنابل النووية.
وه���ذه هي المرة األولى التي تكش���ف 
فيها بكي���ن عن النس���خة الصينية من 
أم القنابل، الخاصة بها، الشبيهة بتلك 
الت���ي ألقته���ا الواليات المتح���دة على 

إحدى المناطق في أفغانستان.

ولم تذكر الشركة الصينية  «
أي تفاصيل أخرى تتعلق بأم 

القنابل، كما لم تذكر متى أو أين 
أو قوة االنفجار لكنها أشارت إلى 
استخدام القاذفة “أتش 6 كيه” 

في التجربة الصينية.

مزار الشريف ـ رويترز

قال مس���ؤولون وس���كان أم���س الجمعة إن مقاتل���ي حركة “طالبان” يه���ددون آبار 
النفط الكبرى الواقعة بالقرب من مدينة ساريبول شمال أفغانستان بعد أيام من 
االشتباكات التي سقط خاللها عشرات من أفراد قوات األمن بين قتيل وجريح.

وقال ذبيح هللا أماني المتحدث باسم 
حاك���م اإلقلي���م ”الوض���ع األمن���ي ف���ي 
إقليم س���اريبول مزع���ج. تلقينا وعودا 
بإرس���ال تعزي���زات إل���ى المدين���ة، لكن 
ش���يئا ل���م يت���م بع���د“. وس���قط نحو 40 
م���ن ق���وات األمن بي���ن قتي���ل وجريح 
بالق���رب م���ن س���اريبول ي���وم الثاث���اء 
خال اشتباكات استمرت ساعات، مما 
سلط الضوء على حجم الضغوط التي 
تواجهه���ا القوات الحكومي���ة األفغانية 
الجه���ود  تكثي���ف  م���ن  الرغ���م  عل���ى 
لتحقيق السام. وقال أماني ”)طالبان( 

تش���ن هجمات واسعة منذ فترة بهدف 
الس���يطرة عل���ى حق���ول النف���ط ه���ذه. 
أنشأنا قوة حماية خاصة لكنها ال تملك 
عتادا حديثا“. وأضاف أن هناك ثمانية 
حقول عاملة وهناك معدات عس���كرية 
عرب���ات  بينه���ا  ال���دوالرات  بمايي���ن 

مدرعة مخزنة على مقربة.

ومن شأن االستياء على الحقول  «
توجيه ضربة للحكومة وتعزيز 
األوضاع المالية لحركة طالبان، 

إضافة إليرادات الضرائب 
والتعدين واألفيون.

برلين ـ رويترز

أف���ادت صحيف���ة “فيل���ت” األلماني���ة أم���س الجمعة، نق���ال عن الش���رطة، بحدوث 
تفجي���ر خارج مكتب الحزب اليميني المتط���رف “البديل أللمانيا” في بلدة دوبلن 
ف���ي والية ساكس���ونيا دون إصابات. وتمكنت الش���رطة األلمانية م���ن اعتقال 3 

أشخاص لالشتباه بضلوعهم في التفجير الذي وقع مساء الخميس.

ول���م يصب أحد في االنفجار الذي وقع 
أم���ام مكتب الحزب ف���ي مدينة دوبلن، 
في وقت متأخر من الخميس الماضي.

الجنائي���ة  التحقيق���ات  مكت���ب  وق���ال 
ف���ي ساكس���ونيا في بي���ان، إن االنفجار 
تس���بب في اش���تعال النار في المكتب، 
كم���ا ألحق أض���رارا بعدد من الس���يارات 
ومب���ان مج���اورة. وأض���اف أن وح���دة 
مكافحة اإلره���اب بالمكتب تأكدت من 
أن االنفج���ار يمث���ل “تصعي���دا لهجمات 
المكت���ب  وق���ال  سياس���ية”.  دوافعه���ا 

“الهجوم على مكت���ب حزب البديل من 
أج���ل ألماني���ا ف���ي دوبلن حال���ة خاصة، 
نظ���را إل���ى أن القصد م���ن االنفجار كان 

إيذاء الناس”.

وشهدت ساكسونيا أعمال شغب  «
وتظاهرات نظمها اليمين المتطرف 

بعد مقتل ألماني من أصل كوبي 
طعنا في مدينة كيمنتس في 

أغسطس، في هجوم قيل في البداية 
إنه من تنفيذ اثنين من المهاجرين، 

أحدهما من العراق واآلخر من سوريا.

“طالبان” تهدد نفط الصين تفجر “أم قنابلها”
أفغانستان

انفجار بمكتب “البديل 
أللمانيا”

سياسة أردوغان تدفع األتراك للهروب

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

على مدى 17 عاًما، فاز الرئيس رجب طيب أردوغان باالنتخابات من خال وعوده للناخبين 
بتنفي���ذ رؤي���ة سياس���ية واقتصادية تعي���د لتركيا “أمج���اد الماضي”، عن طريق توس���يع نفوذ 
الب���اد من خال زيادة عمليات النش���ر العس���كرية والتجارية، ورفع مس���تويات المعيش���ة مع 
س���نوات م���ن النمو االقتص���ادي غير المنقطع.  ج���اء ذلك في مقدمة تحقيق صحافي ش���امل 
نش���رته صحيفة “نيوي���ورك تايمز” األميركية وقامت بإعداده الصحافي���ة المخضرمة كارلوتا 

غال، مديرة مكتب الصحيفة في اسطنبول.
وتقول غال: بعد انقاب فاشل في العام 2016، شن أردوغان حملة قمع كاسحة. وفي العام 
2018، تراج���ع االقتص���اد التركي وانهارت العملة التركية بعد أن تم إعادة انتخابه بس���لطات 
أكبر. وبينما يستش���ري وباء المحس���وبية والسلطوية وينتش���ر إلى أعمق مفاصل في إدارته، 
يقوم األتراك هذه المرة بالتصويت بش���كل مختلف، إذ لم يس���تخدموا أصواتهم وال أقامهم 
وإنم���ا أقدامه���م. فوفًق���ا إلحص���اءات الحكوم���ة التركية والمحللي���ن، ينزح األت���راك من الباد 
بأعداد كبيرة، في هجرة للمواهب ورؤوس األموال، بأس���لوب يترجم حالة من فقدان الثقة، 

على نطاق واسع ومثيرة للقلق، في رؤية أردوغان.
ووفًق���ا للمعه���د الترك���ي لإلحصاء، هاجر أكث���ر من ربع ملي���ون تركي في الع���ام 2017 بزيادة 

قدرها 42 % عن العام 2016، الذي شهد هجرة حوالي 178000 مواطن تركي.

برلينكابولبكين

قال نائب قائد البحرية اإليراني، أمس الجمعة، إن طهران سترسل سفًنا حربية لغرب المحيط األطلسي بدءا من مارس، في وقت تسعى فيه لمد نطاق 
عمل قواتها البحرية بحيث تصبح على مقربة من الواليات المتحدة.

ووج���ود حامات طائ���رات أميركية ف���ي الخليج 
مثار قلق أمني إليران، وتسعى بحريتها لمواجهة 
ه���ذا من خ���ال إظهار العلم اإليران���ي قرب المياه 
األميركية. وسلطت وسائل إعام إيرانية الضوء 
عل���ى التصريحات األخيرة لقائ���د الحرس الثوري 
محمد علي جعفري، التي قال فيها إنه يجب على 
إيران أن تبني مواق���ف أكثر هجومية، واعتبرتها 
تح���واًل جذرًيا في السياس���ة اإليراني���ة، فضًا عن 
الحدي���ث المتك���رر لق���ادة الح���رس ع���ن “الح���رب 
الوقائية” ضد ما يتم تصنيفهم من قبل متشددي 

النظام اإليراني ب� “أعداء الداخل والخارج”.
وكان جعف���ري ق���د ق���ال ف���ي تصريح���ات خ���ال 
من���اورات الح���رب الوقائي���ة ف���ي جزي���رة قش���م، 
كان���ت  اآلن  “حت���ى  إن���ه  الماض���ي،  األس���بوع 
دفاعي���ة،  اإلس���امية  الجمهوري���ة  إس���تراتيجية 

لك���ن يب���دو أنه م���ن اآلن فصاعًدا يج���ب أن نكون 
مس���تعدين التخ���اذ موق���ف هجوم���ي وماحق���ة 
الع���دو”. أما الجن���رال محمد باكب���ور، قائد القوات 
البري���ة التابع���ة للح���رس الث���وري اإليران���ي، فق���د 
عب���ر عن ه���ذا التح���ول في السياس���ة العس���كرية 
اإليراني���ة، قائًا في نف���س اليوم “أفضل دفاع هو 

الهجوم”.
ويصنف الحرس الثوري والمتش���ددون في إيران 
“األع���داء” إل���ى ش���قين “خارجيي���ن وداخليي���ن”، 
السياس���ة  ف���ي  التح���ول  ب���أن  محلل���ون  ويق���ول 
الجدي���دة تعن���ي أن إيران تنوي زي���ادة التدخات 
العس���كرية ف���ي دول المنطق���ة وتش���ديد القبض���ة 

األمنية في الداخل.
ويؤكد ق���ادة الح���رس الثوري أنه “يج���ب توجيه 
ضربات اس���تباقية لألعداء حت���ى قبل أن يفكروا 

بالقي���ام بأي عم���ل ضد النظام اإليران���ي”. إقليميا، 
رفع���ت إي���ران وتي���رة دعمه���ا العس���كري والمال���ي 
اليم���ن  ف���ي  الحوث���ي  لميليش���يات  واللوجس���تي 
المنتش���رة  لبن���ان  ف���ي  هللا  ح���زب  وميليش���يات 
ف���ي س���وريا وكذل���ك زادت م���ن التح���رك األمن���ي 

والعسكري داخل العراق.
كم���ا عم���دت إلى تس���ليح وتدريب حرك���ة طالبان 
في أفغانس���تان، وقامت بقصف كردستان العراق 

لتصفية األحزاب الكردية المعارضة.
وف���ي أوروبا قامت أجه���زة المخاب���رات اإليرانية 
بع���د محاوالت تفجي���ر واغتياالت ض���د تجمعات 
وش���خصيات المعارض���ة والت���ي أحبطته���ا أجهزة 
دبلوماس���يا  واعتقل���ت  األوروبي���ة  ال���دول  أم���ن 
اعتقل���ت  كم���ا  آخري���ن،  دبلوماس���يين  وط���ردت 

المتورطين في تلك الهجمات.

عواصم ـ وكاالت

إيران تنوي زيادة تدخالتها بالمنطقة
ت���ع���ت���زم إرس�������ال س��ف��ن��ه��ا ال���ح���رب���ي���ة ق���ب���ال���ة ال���س���واح���ل األم��ي��رك��ي��ة

بيروت ـ وكاالت

بيروت ـ رويترز

ق���ال مس���ؤول ك���ردي ب���ارز، أم���س الجمع���ة، إن زعماء أكراد س���وريا يس���عون إل���ى التوصل 
التفاق سياس���ي مع حكومة الرئيس بش���ار األسد بوساطة روسية، “بغض النظر عن خطط 

واشنطن لالنسحاب” من المناطق التي يسيطر عليها األكراد شمالي سوريا.

وق���ال بدران جيا كرد ل���� “رويترز” إن “اإلدارة 
الت���ي يقوده���ا األك���راد، الت���ي تس���يطر عل���ى 
معظم ش���مال سوريا، عرضت خريطة طريق 
التفاق مع األس���د في اجتماع���ات في اآلونة 

األخيرة في روسيا، وتنتظر رد موسكو”.
وتكشف دعوة األكراد لعودة قوات الحكومة 
الس���ورية إل���ى الحدود، الت���ي خضعت إلدارة 
ف���ي  أزمته���م  ع���ن عم���ق  لس���نوات،  األك���راد 
أعقاب قرار ترامب المفاجئ ب�سحب القوات 
األميركية. وكانت قوات سوريا الديمقراطية 
الش���ريك الس���وري الرئي���س لواش���نطن ف���ي 
القتال ض���د تنظيم “داعش”، لكن تركيا تنظر 
إل���ى مقاتل���ي وح���دات حماية الش���عب، التي 
تش���كل العمود الفقري له���ا، كتهديد وتعهدت 
بس���حقهم. وف���ي وق���ت س���ابق من األس���بوع 
الب���ارز  الك���ردي  السياس���ي  ق���ال  الماض���ي، 
ألدار خليل إن مس���ؤولين من ش���مال س���وريا 
توجه���وا إل���ى موس���كو، وس���يقومون قريب���ا 
بزي���ارة أخ���رى، على أم���ل أن تضغط روس���يا 

على دمشق “للقيام بواجبها السيادي”.
وأض���اف خلي���ل ال���ذي وض���ع “خط���ط الحكم 
الذات���ي ف���ي ش���مال س���وريا”: “اتصاالتن���ا مع 
روس���يا وم���ع النظام ه���ي للبحث ع���ن آليات 
واضح���ة لحماي���ة الح���دود الش���مالية للقي���ام 
بواجبه الس���يادي. نريد أن تلعب روسيا دورا 
مهم���ا ف���ي التط���ورات الحاصل���ة لم���ا يحق���ق 

األمن واالستقرار”.
ذه���ب  ال���ذي  ك���رد،  جي���ا  ق���ال  جانب���ه،  م���ن 
إل���ى موس���كو قب���ل نح���و أس���بوعين إلج���راء 
خي���ارات  “نناق���ش  موس���كو  م���ع  محادث���ات 
مختلف���ة ل���درء الهجوم الترك���ي على مناطق 
شمال وش���رق س���وريا.. حيث لنا تواصل مع 
األوروب���ي  االتح���اد  ودول  وفرنس���ا  روس���يا 

لمساعدة اإلدارة الذاتية الديمقراطية”.
وتاب���ع “مناطق ش���مال وش���رقي س���وريا هي 
ه���ذه  ح���دود  وحماي���ة  س���وريا،  م���ن  ج���زء 
المناطق هي من مس���ؤولية الدولة الس���ورية 

ويتم مناقشة هذا الخيار أيضا”.

مساع كردية التفاق مع النظام السوري

شهد أمس الجمعة، إضرابا جزئيا في القطاعين العام 
والخ���اص في لبن���ان؛ احتجاجا عل���ى تفاقم األوضاع 
االقتصادي���ة وتأخي���ر تش���كيل حكوم���ة جدي���دة، في 
ظل إعان الهيئ���ات االقتصادية من مصارف وقطاع 

الخاص عدم االلتزام باإلضراب.
ودع���ا لإلض���راب االتح���اد العمال���ي الع���ام واتح���ادات 
نقاب���ات وموظفي���ن ومجموع���ات سياس���ية وبع���ض 
تش���كيل  ع���دم  عل���ى  اعتراض���ا  الخاص���ة؛  الش���ركات 
الحكوم���ة من���ذ أكث���ر م���ن 7 أش���هر، واحتجاج���ا على 
األوض���اع االقتصادية المتردية. وأقفل عدد كبير من 
المؤسسات صباح الجمعة، وتوقف عدد من السائقين 
العموميين عن العمل. كما أعلن موظفو المستشفيات 
الحكومية إضرابهم ع���ن العمل، فيما توقفت الحركة 
في مطار بيروت الدولي لمدة ساعة ونصف. ويهدف 
اإلض���راب اللتركي���ز عل���ى عن���وان واحد هو “تش���كيل 

الحكوم���ة”، ف���ي وق���ت قال رئي���س االتحاد العمال���ي العام 
بش���ارة األس���مر إن التحرك “غير موجه ضد أحد”، ردا على 
اتهامات ُوّجهت للمنظمين بأن اإلضراب “مسّيس ويهدف 
إل���ى الضغ���ط على بع���ض القوى السياس���ية، عب���ر تحريك 

الش���ارع واإلضرار باالقتص���اد الوطني”. ولم يتمكن رئيس 
ال���وزراء المكل���ف س���عد الحري���ري م���ن تش���كيل الحكوم���ة 
الجدي���دة منذ االنتخابات التش���ريعية في ماي���و الماضي؛ 
بس���بب خافات سياس���ية بي���ن األحزاب المتناح���رة. وزاد 

حج���م الدين الع���ام الضخم ال���ذي يبلغ 84 ملي���ار دوالر أو 
ما يعادل نس���بة 155 % من الناتج المحلي إضافة لنس���بة 
البطال���ة الت���ي يعتق���د أنها تبل���غ 36 %، من مخ���اوف عجز 

الباد عن التعافي.

إضراب الجمعة جاء من جانب االتحاد العمالي العام

اح���ت���ج���اج���ا ع���ل���ى ت����ده����ور ال����وض����ع االق����ت����ص����ادي وال��س��ي��اس��ي

إضــراب جـزئـي فـي لـبـنـان

قائد الحرس الثوري اإليراني محمد علي جعفري
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كل األمنيات والتوفيق 
لمنتخبنا الوطني لكرة القدم 

حينما يدشن مشواره اآلسيوي 
بمالقاة صاحب األرض والجمهور. 
الهدوء والتركيز عنصران مهمان، 

واألهم من ذلك االنضباط التكتيكي 
والسعي في المحاولة واستغالل 
الفرص المتاحة بالشكل األمثل.

يبدوا أن منتخبنا الوطني 
سيكون الوحيد من بين المنتخبات 

األخرى المشاركة في كأس آسيا التي 
لن تلقى الدعم الكافي على صعيد 

النفسي والمعنوي عبر وجود المؤازرة 
الجماهيرية المنتظرة في ظل ضعف 

البوادر من الشركات والمؤسسات 
الوطنية وغيرها.

بمواجهة عربية حاسمة مبكرا، يرفع الستار اليوم السبت عن فعاليات النسخة الـ17 لبطولة كأس آسيا لكرة القدم بلقاء المنتخبين اإلماراتي والبحريني 
وذلك على استاد “مدينة زايد الرياضية” في أبوظبي عند الساعة 7 مساًء بتوقيت مملكة البحرين.

البداي���ة  ضرب���ة  صعوب���ة  ورغ���م 
بالنس���بة للمنتخبين كونه���ا بين أبرز 
األول���ى  المجموع���ة  ف���ي  فريقي���ن 
بال���دور األول للبطول���ة والت���ي تضم 
أيض���ا منتخب���ي تايالن���د والهن���د، قد 
والمثي���رة  القوي���ة  البداي���ة  تك���ون 
مفي���دة لكل م���ن المنتخبي���ن اللذين 
يستطيعان من خالل هذه المواجهة 
وأهدافهم���ا  احتياجاتهم���ا  تحدي���د 
م���ن الجولتي���ن التاليتي���ن بمباريات 

المجموعة.
اإلمارات���ي  المنتخ���ب  ويخ���وض 
هائل���ة  مس���اندة  وس���ط  المب���اراة 
متوقع���ة م���ن جماهيره الت���ي تحلم 
ب���أن يح���رز الفري���ق اللق���ب األول له 
في البطول���ة علما بأنه أح���رز المركز 
ب���الده  اس���تضافت  عندم���ا  الثان���ي 
نس���خة ع���ام 1996، كما ف���از الفريق 
بالمركز الثالث في النسخة الماضية 

عام 2015 .
اإلمارات���ي  المنتخ���ب  ويس���تمد 
)األبي���ض( دافع���ا معنوي���ا كبي���را من 
كون���ه يخ���وض البطولة عل���ى أرضه 
لرغب���ة  إضاف���ة  ووس���ط جماهي���ره، 
العبي���ه ف���ي تحقيق خط���وة جديدة 
إل���ى األم���ام من خالل هذه النس���خة 
للم���رة  اآلس���يوي  اللق���ب  وانت���زاع 

األولى في التاريخ.
المنتخ���ب  يتطل���ع  المقاب���ل،  وف���ي 
البحرين���ي إل���ى تفجي���ر واح���دة من 
االفتتاحي���ة  المباري���ات  مفاج���آت 
ش���قيقه  عل���ى  الف���وز  وتحقي���ق 
مس���يرته  بداي���ة  ف���ي  اإلمارات���ي 

بالبطولة.
البحرين���ي  المنتخ���ب  يحظ���ى  وال 
بترش���يحات قوي���ة للمنافس���ة عل���ى 
اللقب لكن الفريق يمتلك اإلمكانيات 
عل���ى  للمنافس���ة  ال���الزم  والطم���وح 
الوص���ول إل���ى األدوار النهائي���ة على 

األقل.
ورغ���م الترتي���ب المتواض���ع للفري���ق 

)المركز 113( في تصنيف المنتخبات 
الص���ادر ع���ن االتح���اد الدول���ي لكرة 
القدم )فيف���ا( الش���هر الماضي والذي 
يجع���ل الفري���ق ف���ي خام���س أدن���ى 
المنتخب���ات  جمي���ع  م���ن  تصني���ف 
المش���اركة في البطولة، قدم الفريق 
مس���يرة جي���دة خ���الل اس���تعداداته 
للبطول���ة، حي���ث فاز ف���ي 4 من آخر 
5 مباري���ات ودي���ة خاضها على مدار 

الشهور الثالثة الماضية.
ويدرك المنتخب البحريني أن الفوز 
ف���ي مباراة اليوم يفتح أمام صاحبه 
الطري���ق لبل���وغ األدوار النهائي���ة في 
البطولة، ال سيما وأن الفائز في هذه 
المباراة سيضمن صدارة المجموعة 
بشكل كبير ما يعني أنه سيلتقي في 
ال���دور الثاني )دور ال�16( مع صاحب 
المرك���ز الثالث ف���ي مجموعة أخرى، 
وهو ما يس���هل مهمته في بلوغ دور 

الثمانية.
وتمث���ل المب���اراة مواجه���ة آس���يوية 

بنكهة عربية وعقول أوروبية، حيث 
يق���ود المنتخ���ب اإلمارات���ي المدرب 
اإليطال���ي ألبرت���و زاكيرون���ي، فيم���ا 
يخوض المنتخب البحريني المدرب 

التشيكي ميروسالف سكوب.
كبي���رة  خب���رة  زاكيرون���ي  ويمتل���ك 
بالبطول���ة اآلس���يوية توجه���ا بإحراز 
اللق���ب م���ع المنتخ���ب اليابان���ي ف���ي 
نس���خة 2011 بقط���ر، فيم���ا يطم���ح 
سكوب إلى تقديم نسخة جيدة في 
أول مشاركة له بالبطولة اآلسيوية.

ويخوض األبيض اإلماراتي فعاليات 
البطولة بدون أحد أبرز نجومه وهو 
الع���ب الوس���ط الموهوب عم���ر عبد 
الرحمن )عموري( الذي أصيب بقطع 
في الرباط الصليبي خالل مشاركته 

مع فريقه الهالل السعودي.
ولك���ن زاكيروني يس���تطيع االعتماد 
عل���ى مجموعة متميزة من الالعبين 
في مقدمتهم الثنائي الهجومي علي 
مبخوت وأحمد خليل بعدما س���اهم 

الالعب���ان بأهدافهم���ا ف���ي نجاح���ات 
الفريق على مدار السنوات الماضية 
ومنه���ا الف���وز بالمرك���ز الثال���ث ف���ي 

نسخة 2015 بالبطولة اآلسيوية.
وتظل المشكلة الوحيدة التي تؤرق 
الفريق حاليا هي تراجع الثقة داخل 
الفريق وكذلك تراجع ثقة الجماهير 
بالفريق، بس���بب النتائج المتواضعة 
والش���ح التهديف���ي ال���ذي عان���ى منه 

في اآلونة األخيرة.
ولكن خب���رة زاكيرون���ي وطموحات 
الالعبي���ن والدفع���ة المعنوي���ة الت���ي 
موندي���ال  م���ن  العي���ن  العب���و  ناله���ا 
األندي���ة قد تتبلور بش���كل أكبر حال 
فاز الفريق في مباراة الغد واس���تعاد 

ثقته بنفسه وثقة الجماهير به.
الطم���وح  س���يكون  المقاب���ل،  وف���ي 
األق���وى  الش���عار  ه���و  والحم���اس 
ه���ذه  ف���ي  البحرين���ي  للمنتخ���ب 
المفاجأة إضافة لعدم وجود ضغوط 
كبيرة على الفريق في هذه البطولة.

منتخبنا الوطني لكرة القدم

يلتق��ي المنتخب اإلمارات��ي في افتتاح نهائيات كاس آس��يا

“األحمر” يدشن مشواره في االستحقاق القاري

5 يناير 2019 السبت
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وصـــل رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي لكرة القدم الشـــيخ علـــي بن خليفة بـــن أحمـــد آل خليفة، يوم أمـــس األول - 
الخميس، إلى العاصمة اإلماراتية )أبوظبي(؛ ليترأس وفد منتخبنا الوطني األول لكرة القدم الذي سيشارك في نهائيات كأس 

آسيا 2019 التي تستضيفها دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة 5 يناير الجاري وحتى 1 فبراير المقبل.

وف���ي تصري���ح لس���عادته ل���دى وصول���ه 
إل���ى اإلم���ارات أكد رئيس مجل���س إدارة 
االتح���اد البحرين���ي لك���رة القدم الش���يخ 
عل���ي ب���ن خليفة آل خليف���ة أن المنتخب 
مقبل على المشاركة في بطولة تاريخية 
خالل هذه النس���خة من أكبر بطولة على 
مس���توى القارة اآلس���يوية، والتي تشهد 
العدي���د من المتغيرات م���ن أبرزها زيادة 
عدد الف���رق إل���ى 24 منتخبا وتخصيص 
تاري���خ  ف���ي  م���رة  ألول  مالي���ة  جوائ���ز 
البطولة، مش���يرا إلى أن ذلك يأتي ضمن 
إطار الجه���ود الحثيثة التي بذلها رئيس 
االتح���اد اآلس���يوي لك���رة الق���دم الش���يخ 
س���لمان بن إبراهي���م آل خليفة من خالل 

قيادت���ه للكرة اآلس���يوية إل���ى المزيد من 
النجاحات.

وأوضح الشيخ علي بن خليفة بن أحمد 
آل خليف���ة أن مش���وار المنتخب الوطني 
التحضيري لكأس آس���يا م���ر بالعديد من 
الفترات، مشيرا إلى حرص االتحاد على 
تسلس���لها بم���ا يضم���ن التهيئ���ة المثالي���ة 

للمشاركة القارية.
صاحبه���ا  اإلع���داد  مرحل���ة  وق���ال:”إن 
االس���تقرار الفني للمنتخب، وهو العالمة 
األب���رز ل�”األحم���ر” بعد تمي���زه الالفت في 
خليجي 23، ونحن بدورنا كاتحاد منحنا 
الجهاز الفن���ي بقيادة المدرب التش���يكي 
االختي���ار  حري���ة  س���كوب  ميروس���الف 

األفض���ل  العناص���ر  عل���ى  واالس���تقرار 
لتمثيل المنتخب”.

وق���دم رئي���س االتح���اد البحرين���ي لك���رة 
الق���دم الش���كر إل���ى ممث���ل جالل���ة الملك 
لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس 
والرياض���ة  للش���باب  األعل���ى  المجل���س 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو 
الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة، والذي 
إع���داد  لدع���م  اإلمكان���ات  كاف���ة  س���خر 
المنتخ���ب، إذ أن س���موه داع���م رئيس���ي 
للمنتخ���ب، مقدم���ا ش���كره أيض���ا ل���وزارة 
واللجن���ة  والرياض���ة  الش���باب  ش���ؤون 

األولمبية البحرينية.
إع���داد  خط���ة  م���رت  “لق���د  وأض���اف: 

المنتخ���ب عل���ى م���دى بعي���د عب���ر فت���رة 
طويلة امتدت نحو 6 أشهر، وذلك وسط 
مراقب���ة ومتابعة ميداني���ة من قبل نائب 

رئي���س االتح���اد البحرين���ي لك���رة الق���دم 
للشؤون الفنية ورئيس لجنة المنتخبات 
آل  س���لمان  ب���ن  خال���د  الش���يخ  س���عادة 

خليف���ة، باإلضاف���ة إل���ى الجه���از الفن���ي، 
وهذه الجهود يش���كر عليه���ا الجميع، كما 
أنن���ا وجدن���ا خ���الل متابع���ة تحضي���رات 
المنتخب سواء في البحرين أو اإلمارات 
حالي���ا العزيمة وال���روح المعنوية العالية 
واإلص���رار الق���وي لدى الالعبي���ن للظهور 

بأفضل صورة”.
وختم تصريح قائال:”س���تكون النهائيات 
اآلسيوية في اإلمارات فرصة للمنتخب 
للظهور بصورة إيجابية وتحقيق أفضل 
النتائ���ج، خصوصا أن “األحمر” س���يدخل 
البطولة باس���تقرار فني بعد تميزه خالل 
منافسات كأس الخليج العربي “خليجي 
23” الت���ي أقيم���ت ف���ي الكوي���ت، ونأمل 
أن يوف���ق الجه���از الفني بقي���ادة المدرب 
التش���يكي س���كوب ف���ي تحقي���ق أفض���ل 

النتائج”.

اتحاد الكرة - الوفد اإلعالمي

علي بن خليفة: نأمل تحقيق النتائج اإليجابية

رئيس اتحاد الكرة في حديثه لوسائل اإلعالم

وكاالت

أكـــد مـــدرب منتخب البحرين، التشـــيكي ميروســـوالف ســـكوب، أن البحرين ســـعيدة وفخـــورة لمواجهة البلد المســـتضيف 
اإلمارات، اليوم السبت، في لقاء افتتاح كأس آسيا 2019.

وأوضح سكوب، خالل المؤتمر الصحفي للقاء، أمس الجمعة، 
أنه���م ليس���وا لديهم نجوما ف���ي فريقهم، ولك���ن يملكون فريقا 

قويا.
وأض���اف: “وصلتن���ا معلوم���ات كثي���رة ع���ن مزاي���ا المنتخ���ب 
اإلمارات���ي، كلن���ا نع���رف الف���رق الموج���ودة بالخلي���ج، ونحترم 
إمكانياتهم، ونعلم من هم األفضل بالمجموعة، لذلك سنحاول 

تفادي المخاطر وأن نلعب بشكل جيد”.
وتاب���ع س���كوب: “عب���دهللا يوس���ف العب كبي���ر ونج���م للفريق، 
ونتمن���ى أن يش���ارك معن���ا ف���ي المب���اراة االفتتاحي���ة، وإذا ل���م 
يح���دث بس���بب اإلصاب���ة، فهن���اك العديد م���ن الالعبي���ن الذين 

يشغلون مكانه”.
وواص���ل: “لدين���ا نق���ص خب���رة بحك���م أن 3 أو 4 العبي���ن فقط 
ش���اركوا بمث���ل هذه البطوالت الكبرى، أم���ا الباقي فأنهم صغار 
السن، ولكن فريقنا الشاب سيقدم أفضل ما بوسعه بالملعب”.

واختت���م الم���درب: “الجمهور ه���و الالعب الثالث ف���ي الملعب، 
وإذا جاء مشجعين كثر من البحرين فسنصبح سعداء”.

وم���ن جانب���ه، ق���ال عبدالوهاب عل���ي، قائد الفري���ق البحريني: 
“المب���اراة مفتوح���ة بي���ن الفريقي���ن، والمواجه���ة األولى صعبة 
دائم���ا، ولك���ن األج���واء جي���دة والحمدلل���ه، وس���نحاول تقديم 

مباراة قوية تليق باسم بالدنا”.

ميروسوالف سكوب

عبدالوهاب علي:  سنحاول تقديم مباراة قوية تليق باسم بالدنا

سكوب: تفادي المخاطر أمام اإلمارات

وكاالت

أكـــد مـــدرب منتخـــب اإلمارات، ألبيرتـــو زاكيروني، أن الفريق األبيـــض جاهز لمواجهة البحرين في لقاء افتتاح كأس آســـيا 
2019، السبت.

وأوض���ح زاكيروني، خالل المؤتمر الصحفي ال���ذي أقيم في مدينة زايد 
الرياضي���ة، أن مش���اركة مداف���ع المنتخ���ب اإلمارات���ي، إس���ماعيل أحم���د، 

تتوقف على مدى أدائه في التدريب األخير، أمس الجمعة.
وأضاف “إسماعيل أحمد وصل معسكر األبيض مصاًبا بعد مشاركته في 

مونديال األندية، وتم عالجه من جانب طبيب المنتخب اإلماراتي”.
وق���ال زاكيرون���ي “إس���ماعيل مط���ر يس���تحق التواج���د ف���ي المنتخ���ب 
اإلمارات���ي، بحك���م األداء الجي���د ال���ذي قدم���ه مع نادي���ه، كما أن���ه يتمتع 

بالخبرة الكافية لقيادة الفريق لتحقيق االنتصارات”.
ونوه “منتخب اإلمارات تطور بشكل كبير، رغم تغير العناصر عن الفترة 
الماضي���ة، واإلصاب���ات الت���ي عان���ى منها، ولك���ن ذلك اآلن لن يق���ف عائًقا 

لتحقيق االنتصارات”.
وأوض���ح زاكيرون���ي “س���عيد وفخ���ور كوني مدرًب���ا للمنتخ���ب اإلماراتي، 
كانت المعس���كرات الداخلية والخارجية مفيدة للغاية، بفضل الدعم الال 
متناه���ي م���ن جانب المس���ؤولين”. وأض���اف “المنتخبات اآلس���يوية تغير 

مستواها، والحظنا ذلك في مونديال روسيا”.
وقال إس���ماعيل مطر “أس���عى للتس���جيل من أجل ترك بصم���ة مميزة مع 

األبيض، شاركت في نسخ سابقة من كأس آسيا”.
وتاب���ع مطر “حظوظنا متس���اوية م���ع البحرين، واألجدر س���يفوز بمباراة 

اليوم”.

ألبيرتو زاكيروني

مطر: أس��عى للتس��جيل وترك بصمة ممي��زة مع األبيض

زاكيروني: حظوظنا متساوية مع البحرين

اتحاد الكرة - الوفد اإلعالمي:

االجتم���اع  أم���س  ي���وم  عق���د 
مب���اراة  يس���بق  ال���ذي  الفن���ي 
االفتت���اح لمنتخبن���ا، وذلك في 
اس���تاد مدين���ة زاي���د الرياضية، 
منتخبن���ا  ممثل���ي  بحض���ور 
اإلم���ارات  ومنتخ���ب  الوطن���ي 
واللجنة المنظمة. وتقرر خالل 
يلع���ب منتخبن���ا  أن  االجتم���اع 
الوطن���ي بالل���ون األحم���ر، فيما 
أن  علم���ا  باألبي���ض،  اإلم���ارات 

المنتخ���ب س���يخوض اللقاءي���ن المتبقين أم���ام تايلند والهن���د باألحمر أيضا. حض���ر االجتماع:مدير 
المنتخ���ب ع���ارف عبدال���رزاق، اإلداري عب���دهللا المط���وع، المنس���ق اإلعالم���ي محم���د عبدالغف���ار 

واختصاصي العالج الطبيعي شوقي الشنو.

منتخبنا باألحمر في 3 مباريات

وقع العب منتخبنا الوطني عبدهللا يوسف عقدا احترافيا 
مع نادي س���الفيا براغ التشيكي، متصدر الدوري التشيكي 
وأحد أكبر األندية في التش���يك، وش���ارك في ملحق دوري 
أبطال أوروبا الموسم الحالي، كما يشارك حاليا في الدوري 
األوروب���ي.  والتجرب���ة االحترافي���ة ه���ي الثاني���ة لعب���دهللا 
يوس���ف بعدم���ا س���بق ل���ه االحت���راف ف���ي صف���وف فري���ق 
بوهيميان���ز براغ التش���يكي.  وبن���اء على العق���د الموقع مع 
نادي سالفيا براغ، فإن النادي الجديد أعار عبدهللا يوسف 
إلى صفوف فريقه الحالية بوهيميانز براغ للفترة المتبقية 
من الموس���م الحال���ي، على أن يبدأ بتمثي���ل فريقه الجديد 

سالفيا براغ بدءا من الموسم المقبل 2019-2020.

يوسف ينضم لمتصدر التشيك

عبدالله يوسف يوقع عقده االحتراقي

جانب من االجتماع الفني

وكاالت



أك���د نائ���ب رئي���س االتح���اد البحريني 
لك���رة القدم للش���ؤون الفني���ة ورئيس 
لجن���ة المنتخب���ات الش���يخ خال���د ب���ن 
سلمان آل خليفة، أن منتخبنا الوطني 
اختتم مرحل���ة التحضيرات في فترة 
اإلعداد األخيرة لكأس آسيا من خالل 

لعب 3 مباريات ودية.
وأش���ار الش���يخ خال���د ب���ن س���لمان آل 
 3 لع���ب  المنتخ���ب  أن  إل���ى  خليف���ة 
أم���ام طاجيكس���تان  ودي���ة  مباري���ات 
ولبن���ان وكوري���ا الش���مالية، وجميعه���ا 

انتهت بفوز منتخبنا.
أن���ه ولل���ه الحم���د م���رت  إل���ى  ولف���ت 
جمي���ع المباريات م���ن دون حدوث أي 
إصاب���ات لالعب���ي منتخبنا، باس���تثناء 
إصابة بس���يطة لعبدهللا يوسف تمكن 

من تجاوزها خالل األيام الماضية.
وتمنى نائب رئيس االتحاد البحريني 
لك���رة القدم للش���ؤون الفنية أن يوفق 
العبو المنتخب ف���ي الظهور بالصورة 

المشرفة وتحقيق النتائج اإليجابية.

أك���د عضو مجلس النواب إبراهيم النفيعي ب���أن الوقوف مع المنتخب الوطني األول لكرة 
القدم يعد واجًبا وطنًيا بمشاركة مهمة ببطولة كأس األمم اآلسيوية في نسختها السابعة 

عشرة التي تفتتح اليوم )السبت( بمواجهة مع الشقيق اإلماراتي في العاصمة أبوظبي.
 وأش���ار إلى أن تمثيل المنتخب في هذا التجمع القاري الكبير، وس���ط مش���اركة 24 منتخًبا 
آس���يوًيا مختلًفا مدعاة فخر كل بحريني، موضًحا أن الجماهير متعطش���ة لتحقيق النتائج 
اإليجابي���ة في هذه المش���اركة المهم���ة. ودعا النفيعي إلى توحي���د الجهود والتكاتف ألجل 
المنتخ���ب الوطن���ي ف���ي ه���ذه الفترة المهمة، مش���دًدا عل���ى أهمية دعم المنتخ���ب من قبل 

الجماهير ورياضيين ووسائل إعالم محلية.
 وأضاف: “سنقف صًفا واحدا خلف األحمر في االستحقاق اآلسيوي الذي يمثل فيه الكرة 
البحرينية، بتطلع منا ألن يكون المنتخب قويا يحقق النتائج المنش���ودة التي يبحث عنها 

الجميع”.

توحيد الجهود ألجل المنتخبخالد بن سلمان: الظهور المشرف

أبدى رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة ثقته بقدرة طواقم التحكيم على إبراز الصورة المشرفة عن التحكيم اآلسيوي في منافسات 
بطولة كأس آسيا 2019، مبينا أن النجاحات المتتالية للحكام اآلسيويين تمثل أرضية صلبة للمضي قدما في مسيرة اإلبداع والتميز خالل الحدث القاري المنتظر. 

ج���اء ذلك خ���الل لق���اء رئيس االتح���اد اآلس���يوي اليوم 
)الجمعة( في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي مع 
الحكام ومراقبي التحكيم في كأس آسيا وذلك بحضور 
ويندسور جون األمين العام لالتحاد اآلسيوي وعدد من 

المسؤولين في االتحاد.
وأعرب الش���يخ س���لمان ب���ن إبراهيم عن إيمان���ه المطلق 
بق���درة الح���كام عل���ى مواصل���ة مس���توياتهم اإليجابي���ة 
على امتداد مباريات كأس آس���يا وتأكيد السمعة الطيبة 

للحك���م اآلس���يوي وإظه���ار إمكاناته الحقيقي���ة وتصاعد 
مس���توياته الفنية، مبينا أن التميز التحكيمي سيضاعف 
من مس���احات النجاح وس���يثري مس���يرة الحدث القاري 

الكبير.
وأك���د الش���يخ س���لمان ب���ن إبراهي���م آل خليف���ة أن قائمة 
حكام البطولة تش���مل حكاما يمثل���ون 19 اتحادا وطنيا، 
تمثل المناطق الجغرافية الخمس في االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم، مبينا أنه تم اختيار أفضل حكام قارة آس���يا 

باالعتم���اد عل���ى معايي���ر دقيق���ة وضعتها لجن���ة الحكام 
وتركز عل���ى القدرات الفني���ة ومه���ارات اإلدارة واللياقة 

البدنية.
وج���دد رئي���س االتحاد اآلس���يوي ح���رص االتح���اد على 
تهيئ���ة الظ���روف المثالي���ة لتطوي���ر قط���اع التحكيم في 
القارة اآلس���يوية باعتباره أحد أهم مرتكزات المنظومة 
الكروي���ة، الفت���ا إل���ى س���عي االتح���اد ممث���ال ف���ي إدارة 
التحكيم إلى وضع المزيد من الخطط واإلستراتيجيات 

الت���ي تس���اعد االتح���ادات الوطني���ة على صق���ل قدرات 
الح���كام وصناعة أجيال جديدة من الحكام على أس���س 

تستشرف المستقبل المشرق للكرة اآلسيوية. 
ف���ي  التحكي���م  ومراقب���ي  الح���كام  لقائ���ه  خت���ام  وف���ي 
كأس آس���يا، قام الش���يخ س���لمان بن إبراهي���م آل خليفة 
بجول���ة عل���ى ف���ي مق���ر إقام���ة الح���كام الخ���اص، واطلع 
عل���ى التس���هيالت المتعددة الت���ي وفرتها دائ���رة الحكام 
ف���ي االتح���اد اآلس���يوي للح���كام؛ م���ن أج���ل إعداده���م 
إلدارة المباري���ات ف���ي أج���واء مريحة ومثالي���ة، موجها 
دائ���رة الح���كام إلى مواصل���ة تقديم كافة أش���كال الدعم 
والمساندة للحكام؛ من أجل الظهور بأفضل المستويات 

الممكنة خالل منافسات البطولة.

تسليم جائزة التميز الخاصة للحكام

وعلى هامش اللقاء، قام الش���يخ س���لمان بن إبراهيم 
آل خليف���ة بتس���ليم جائ���زة التمي���ز الخاص���ة للح���كام 
2018 إل���ى طاقم الح���كام اإليراني المك���ون من علي 
رض���ا فغان���ي والمس���اعدين رضا س���وخاندان ومحمد 

رضا منصوري.
وج���اء تكريم طاقم الحكام بعد تعيينه إلدارة مباراة 
تحدي���د المرك���ز الثال���ث ف���ي كأس العال���م 2018 ف���ي 
روس���يا، والت���ي جمعت بين بلجي���كا وإنجلترا بمدينة 
سانت بطرسبورغ. علما بأن البطولة شهدت مشاركة 

16 حكم من آسيا.

أبوظبي - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

اللجنة اإلعالمية اتحاد الكرة - الوفد اإلعالمي

س��لمان بن إبراهيم التقى ح��كام البطولة وحثهم على إبراز الصورة المش��رفة

التميز التحكيمي حجر أساس إلنجاح كأس آسيا 2019

سلمان بن إبراهيم يتحدث للحكام المشاركين في كأس آسيا تسليم جائزة التميز الخاصة الحكام  اإليرانيين مع الحكام والمراقبين في صورة جماعية
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خمس���ة مدربين عالميين يبحثون عن مجد إضافي ضمن منافس���ات كأس آس���يا – اإلمارات 
2019 في كرة القدم التي تنطلق اليوم السبت في اإلمارات.

هكتور كوبر )أوزبكستان(

التدريبي���ة  مغامرت���ه  األرجنتين���ي  يخ���وض 
الخامس���ة عشرة على مدى 25 عامًا. تتضمن 
س���يرة كوب���ر الش���خصية قيادت���ه أندي���ة م���ن 
طراز فالنس���يا اإلسباني )2001-1999( وإنتر 
نحس���ه  وبرغ���م   .)2001-2003( اإليطال���ي 
المتك���رر ف���ي المباريات النهائي���ة، أحرز كأس 
السوبر اإلسبانية مع فالنسيا وريال مايوركا. 
ق���اد كوب���ر منتخ���ب مص���ر إل���ى نهائ���ي كأس 
أم���م أفريقي���ا 2017 ونهائي���ات كأس العال���م 
للم���رة األول���ى من���ذ 28 عام���ًا، بي���د أن أداءه 
���ل مس���ؤولية خس���ارة الفراعنة  الدفاع���ي حمِّ
ث���الث مباريات ف���ي مونديال روس���يا 2018، 
ول���م تص���ّب إصاب���ة نجمه محم���د صالح في 

مصلح���ة الم���درب ال���ذي غزا الش���يب رأس���ه. 
يأمل ابن الثالثة والس���تين الذي حصد جائزة 
أفض���ل مدرب ف���ي الليغا لع���ام 2000، تقديم 
دفعة إضافية ألوزبكس���تان التي بلغت الدور 
ربع النهائي على األقل في مش���اركاتها األربع 

األخيرة. 

زفن غوران إريكسون )الفيليبين( 

كثي���ًرا  المحن���ك  الس���ويدي  الم���درب  تنق���ل 
قب���ل أن يلج���أ إل���ى األرخبي���ل اآلس���يوي بعد 
رحي���ل الم���درب اإلنكليزي تيري بوتش���ر. قاد 
إريكس���ون أهم األندية األوروبي���ة على غرار 
بنفيكا البرتغالي، روما والتس���يو اإليطاليين، 
مانشس���تر س���يتي اإلنكلي���زي، باإلضاف���ة إلى 
منتخبات المكس���يك، كوت ديف���وار وانكلترا، 

وأوص���ل “األس���ود الثالث���ة” إل���ى رب���ع نهائ���ي 
مونديالي 2002 و2006. اس���تهل إريكس���ون 
“أزكال”  منتخ���ب  م���ع  مش���واره  عام���ًا(   70(
ببلوغ���ه نصف نهائ���ي كأس س���وزوكي حيث 
خس���ر أم���ام فيتن���ام 2-1. س���يواجه صعوب���ة 
كبي���رة ف���ي اإلم���ارات لوقوعه ف���ي مجموعة 
تض���م كوري���ا الجنوبي���ة المرش���حة والصي���ن 
الت���ي درب فيها ثالثة أندي���ة في آخر خمس 

سنوات. 

  مارتشيلو ليبي )الصين( 

قاد المدرب المعروف منتخب بالده إلى لقبه 
الراب���ع ف���ي كأس العالم ع���ام 2006، لكنه قد 
يحت���اج إل���ى معجزة لرف���ع اللقب الق���اري مع 
الصي���ن ف���ي 2019. س���يترك الم���درب البال���غ 
70 عام���ًا وصاح���ب الرات���ب الباه���ظ، منصبه 

بع���د نهاية البطولة. منذ اس���تالمه مهامه في 
تش���رين األول/ أكتوبر 2016، لم تكن نتائجه 
ثابت���ة مع “التنين األحم���ر”. حقق قفزة جيدة 
معه بيد أنه كان في وضع صعب للتأهل إلى 

نهائيات المونديال األخير.

كارلوس كيروش )إيران( 

برغ���م مش���واره الزاخ���ر خصوصًا ف���ي قيادة 
المنتخب���ات إل���ى الموندي���ال، س���تبقى صورة 
كارل���وس كيروش مرتبطة بمنصبه المس���اعد 
للس���ير أليك���س فيرغوس���ون ف���ي مانشس���تر 
يونايت���د اإلنجلي���زي. جذب عمله ف���ي الفترة 
مدري���د  ري���ال  أنظ���ار  يونايت���د  م���ع  األول���ى 
اإلسباني في 2003، لكنه صمد موسمًا يتيما 
في ملعب س���انتياغو برنابيو أحرز فيه كأس 

السوبر مع نجوم “غاالكتيكوس”.
تول���ى تدري���ب منتخ���ب البرتغ���ال ف���ي فترة 
إل���ى دور  2008 و2010 وق���اده  بي���ن  ثاني���ة 
ال����16 في المونديال اإلفريق���ي الجنوبي عام 

2010 قب���ل خروج���ه أم���ام إس���بانيا البطل���ة. 
تول���ى تدريب إي���ران في 2011 ون���ال فريقه 
الثن���اء ف���ي موندي���ال روس���يا األخي���ر برغ���م 
فش���له بالتأهل إلى ال���دور الثاني لوقوعه في 
مجموع���ة قوي���ة ضم���ت إس���بانيا والبرتغ���ال 

والمغرب.

 ألبرتو زاكيروني )اإلمارات(

تكمن النقط���ة البارزة في مس���يرة زاكيروني 
ال���دوري  لق���ب  إل���ى  مي���الن  ن���ادي  قيادت���ه 
باول���و  النج���وم  م���ع   1999 ف���ي  اإليطال���ي 
مالدين���ي، الليبي���ري ج���ورج وي���اه، البرازيلي 

ليوناردو واأللماني أوليفر بيرهوف. 
تذوق ابن الخامس���ة والستين طعم التتويج 
ب���كأس آس���يا أيض���ًا، عندما ق���اد الياب���ان إلى 
لقبه���ا الراب���ع ف���ي 2011. تكرار ه���ذا األمر مع 
اإلمارات سيحمل أهمية أكبر الكتفاء الدولة 
الخليجية بميدالية فضية في نس���خة 1996 

التي استضافتها على أرضها.

وكاالت

5 مدربين يبحثون عن مجد إضافي

مارتشيلو ليبي

المهندي: اإلمارات جاهزة الستضافة الحدث
م��ب��اري��ات  7 ف��ي  ال��م��س��اع��د  ال��ف��ي��دي��و  ن��ظ��ام  بتطبيق  ت��اري��خ��ي  ق���رار 

اجتمع���ت اللجن���ة المنظم���ة لكأس آس���يا، أمس الجمع���ة، في العاصم���ة اإلماراتية أبو ظبي، برئاس���ة 
سعود المهندي، لمتابعة االستعدادات النهائية قبل انطالق البطولة القارية.

إل���ى  بالش���كر  المهن���دي  وتق���دم 
العم���ل  عل���ى  اللجن���ة،  أعض���اء 
أج���ل  م���ن  المب���ذول،  الكبي���ر 
آس���يا  كأس  لبطول���ة  اإلع���داد 
والت���ي  اإلم���ارات،  ف���ي   2019
س���تكون األكب���ر عل���ى اإلط���الق 
ف���ي تاري���خ البطولة م���ن خالل 

مشاركة 24 منتخًبا.
وأض���اف “ه���ذه البطولة س���وف 
)جم���ع  ش���عار  لتحقي���ق  ترتق���ي 
قارة آس���يا(، ومن خ���الل بطولة 
نح���ن  والمكان���ة،  الحج���م  به���ذا 
نفتخ���ر بعمل االتحاد اآلس���يوي 
م���ع اللجن���ة المحلي���ة المنظم���ة، 
من أج���ل التروي���ج لحملة )هذه 

لعبتي(”.
وأوضح “أنا سعيد بإعالمكم أن 
كأس آس���يا 2019 في اإلمارات، 
ستش���هد تطبي���ق نظ���ام الفيديو 
مباري���ات،   7 ف���ي  المس���اعد، 
اعتب���اًرا م���ن دور الثماني���ة، هذا 
الق���رار التاريخي يعن���ي تطبيق 
ه���ذه التكنولوجي���ا للمرة األولى 
ف���ي كأس آس���يا، ضم���ن س���عينا 
التكنولوجي���ا  م���ن  لالس���تفادة 

لخدمة اللعبة”.
وتاب���ع “كما س���يتم خ���الل كأس 
تبدي���ل  بعم���ل  الس���ماح  آس���يا، 
إضافي خ���الل الوقت اإلضافي 
م���ن المباريات، وه���و أمر يطبق 

للمرة األولى في البطولة”.
ون���وه “لي���س فق���ط لدين���ا كأس 
هن���اك  ب���ل  للبطول���ة،  جدي���دة 
رق���م قياس���ي في ع���دد الحكام 
ش���يء  كل  المالي���ة،  والجوائ���ز 

جاهز اآلن”.
ع���ارف  أوض���ح  جهت���ه،  م���ن 
ف���ي  البطول���ة  مدي���ر  العوان���ي، 
المنظم���ة،  المحلي���ة  اللجن���ة 

الت���ي  اإلعالن���ات  تفاصي���ل 
وزعت في المدن المختلفة، 
ف���ي  التروي���ج  وحم���الت 
والفعالي���ات  المجتم���ع 

الترويجية المحلية، إلى جانب 
فعاليات حفل االفتتاح.

وكاالت

إبراهيم النفيعيخالد بن سلمان

وكاالت

أكد مهاجم منتخب اإلمارات السابق، ياسر سالم، أن نجم األبيض، 
إس���ماعيل مط���ر، كقائد يمل���ك الخب���رة الكبيرة، علي���ه دور مهم في 
تحفي���ز الالعبين على تقدي���م أداء يليق بمس���تواهم الحقيقي أمام 

البحرين.

وقال سالم أمس الجمعة: “هناك 
صفات عدة يجب أن يركز عليها 
الالعبي���ن أم���ام البحري���ن للف���وز 
وإسعاد جماهير اإلمارات، أهمها 
اللع���ب به���دوء، وحاف���ز، وصبر، 

وباألداء السلس من غير توتر”.
وتابع: “من المهم أن يوفق مدرب 
باختي���ار  زاكيرون���ي  المنتخ���ب 
التشكيلة المثالية الجاهزة بدنيا 
ونفسيا، بحكم أن اإليطالي درب 
المنتخ���ب فت���رة طويل���ة تع���دت 
العام، وخاض مباريات عدة في 
بطولة الخليج، ووديات مختلفة 
المس���تويات، ل���ذا م���ن الطبيع���ي 

وصول الالعبين لالنسجام”.

نظ���ري  وجه���ة  “م���ن  وأوض���ح: 
أتمن���ى رؤية أحمد خليل بجانب 
ال  حت���ى  غ���دا،  مبخ���وت  عل���ي 
يس���تطيع دف���اع البحري���ن الحد 
الخ���ط  خط���ورة  م���ن  نهائي���ا 

األمامي للمنتخب”.
لع���ب  ل���و  “مبخ���وت  واختت���م: 
بمف���رده س���وف يراق���ب بش���كل 
مس���تمر ويزي���د الضغ���ط علي���ه، 
أفض���ل  م���ن  بأن���ه  علم���ي  رغ���م 
العبي آسيا وقادر على التهديف 
بأي وق���ت، بحكم تواجد عناصر 
مميزة خلفه يم���ررون له الكرات 
وعل���ي  الحم���ادي  كإس���ماعيل 

سالمين”.

مبخوت سالح األبيض اليوم
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تعكف اللجنة المنظمة لبطولة غرب آسيا السادسة للسيدات لكرة القدم على وضع 
اللمسات األخيرة النطالق منافسات البطولة، والتي ينظمها االتحاد البحريني لكرة 
القدم بالتعاون والشراكة مع اتحاد غرب آسيا، في الفترة 7 - 15 يناير الجاري على 
ملعب استاد المغفور له بإذن هللا تعالى الشيخ علي بن محمد بن عيسى آل خليفة.

من جانبها، أكدت رئيسة اللجنة النسائية 
باالتح���اد البحريني لكرة القدم الش���يخة 
حصة بنت خالد آل خليفة أن اس���تضافة 
مملك���ة البحري���ن للنس���خة السادس���ة من 
بطولة غرب آس���يا للس���يدات لكرة القدم، 
يع���د دعما للجهود المتواصل���ة في تعزيز 
مكانة المملكة كدولة قادرة على احتضان 
مختلف الفعاليات والبطوالت الرياضية، 
بم���ا يتوافق م���ع رؤى وتوجيه���ات عاهل 
الب���الد حض���رة صاح���ب الجالل���ة المل���ك 
حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة ف���ي جع���ل 
البحرين مقصدا للسياحة الرياضية على 

المستوى القاري والدولي.

 جهود مميزة

وأضاف���ت أن الجه���ود المتمي���زة لممث���ل 
جاللة المل���ك لألعمال الخيرية وش���ؤون 
الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب 
األولمبي���ة  اللجن���ة  رئي���س  والرياض���ة 
البحرينية س���مو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليف���ة، س���اهمت في تنفي���ذ التوجيهات 
وتنظي���م  الس���تضافة  الس���امية  الملكي���ة 
العدي���د م���ن الفعاليات الرياضي���ة القارية 

والدولية على أرض مملكة البحرين. 

 مساٍع حثيثة

باالتح���اد  النس���ائية  اللجن���ة  “إن  وقال���ت 
البحرين���ي لك���رة القدم قد بذل���ت جهودا 
واضح���ة الس���تقطاب ه���ذه النس���خة من 
بطولة غرب آس���يا، حي���ث تعد هذه المرة 
األول���ى التي تقام فيها ه���ذه البطولة في 
البحري���ن، وال���ذي يأتي تأكيدا للمس���اعي 

الحثيث���ة الت���ي تق���وم به���ا اللجن���ة من���ذ 
تأسيس���ها وبدع���م م���ن رئي���س االتح���اد 
البحرين���ي لك���رة الق���دم الش���يخ عل���ي بن 
خليفة بن أحمد آل خليفة؛ للمساهمة في 
أن تكون البحرين وجهة مناس���بة إلقامة 

البطوالت الكروية النسائية”.

 مردود إيجابي

وتابع���ت الش���يخة حص���ة بن���ت خال���د آل 
خليف���ة قائل���ة “إن إقام���ة ه���ذه البطول���ة 
س���يكون له���ا الم���ردود الواض���ح في دعم 
المنطق���ة  النس���ائية عل���ى صعي���د  الك���رة 
ف���ي  البحرين���ي  الصعي���د  عل���ى  وكذل���ك 
المق���ام األول، وال���ذي س���يحقق أه���داف 

الرؤية التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة الرتقاء بالكرة البحرينية، 
نح���و تكوي���ن منتخ���ب  وال���ذي س���يدفع 
وطني قادر على المشاركات في مختلف 
عل���ى  الرياضي���ة  والمحاف���ل  البط���والت 

المستوى القاري والدولي”، 

 الظهور المشرف

خال���د  بن���ت  حص���ة  الش���يخة  وختم���ت 
آل خليف���ة حديثه���ا “طموحن���ا أن يظه���ر 
بص���ورة  للس���يدات  الوطن���ي  المنتخ���ب 
مش���رفة يحقق من خاللها أفضل النتائج 

في هذه المشاركة. ونتطلع أن تحرز هذه 
النس���خة النج���اح المطل���وب الذي يس���هم 
ف���ي تحقي���ق أهدافه���ا الداعم���ة لتطوي���ر 
الك���رة النس���ائية بالمنطق���ة”، متمني���ة في 
الوق���ت ذاته كل التوفي���ق والنجاح لبقية 

المنتخبات المشاركة في هذه البطولة.

 زيارة ملعب البطولة

قام���ت اللجنة المنظم���ة للبطولة بحضور 
وف���د اتح���اد غ���رب آس���يا بزي���ارة ملع���ب 
اس���تاد المغفور له باذن هللا تعالى الشيخ 
علي بن محمد بن عيسى آل خليفة بنادي 
المح���رق الثقافي والرياض���ي؛ لالطمئنان 
على كافة الترتيبات الالزمة قبل انطالق 
منافس���ات البطول���ة يوم االثني���ن المقبل، 
حي���ث حضر م���ن جانب اللجن���ة المنظمة 
مدي���ر البطول���ة حس���ن إس���ماعيل محمد 
والمنس���ق العام للجن���ة المنظمة والحكام 
رحاب المالكي ومسؤول المنشأة عبدهللا 
الدوس���ري وأعض���اء وف���د اتح���اد غ���رب 
آسيا، وهن: عروبة الحسيني، بنه البيطار 

وعبير الرنتيسي.

 وصول بقية الفرق.. واليوم

وم���ن المق���رر أن يصل إل���ى الب���الد اليوم 
المش���اركة  المنتخب���ات  بقي���ة  “الس���بت” 
ف���ي البطولة، وهي المنتخ���ب اإلماراتي، 
والمنتخ���ب  الفلس���طيني  المنتخ���ب 

اللبناني.

الشيخة حصة بنت خالد

حصة بنت خالد: نتطلع لنجاح البطولة وتحقيق أهدافها
وصول بقية المنتخبات المش��اركة ببطولة غرب آس��يا للسيدات اليوم

تغطية - اللجنة اإلعالمية

اتسمت مباريات ختام منافسات دور 
16 لبطول���ة كأس القائ���د الع���ام لق���وة 
دف���اع البحرين المش���ير الركن الش���يخ 
خليف���ة بن أحمد آل خليفة لكرة القدم 
بحماسة وندية كبيرة بين الفرق على 

ملعب استاد مدينة حمد.
 حي���ث أس���فرت النتائ���ج ف���ي المباراة 
الق���وة  لفري���ق  س���احق  بف���وز  األول���ى 
أه���داف  بخمس���ة  الملكي���ة  الخاص���ة 
دون  المح���رق  معس���كر  فري���ق  عل���ى 
رد، وف���ي المب���اراة الثاني���ة ف���از فريق 
معس���كر الجبل بأربعة أه���داف مقابل 
االتص���االت  وح���دة  لفري���ق  ه���دف 
الملكي���ة. وبذلك س���تنطلق منافس���ات 
دور الثمانية بي���ن الفرق المتأهلة يوم 
اإلثني���ن بي���ن فري���ق الصيان���ة الفني���ة 
وفري���ق المدفعية الملكية في المباراة 
األول���ى الس���اعة 4:15 مس���اًء، وفريق 
الكتيب���ة  وفري���ق  الملك���ي  الح���رس 
الخاص���ة ف���ي المباراة الثانية الس���اعة 

6:45 مساًء.

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

نظم���ت لجن���ة رياض���ات الم���وروث الش���عبي التابع���ة للجن���ة األولمبية اللجنة اإلعالمية
الش���وط التمهيدي الثاني لبطولة مهد السلوقي العربي وذلك بمنطقة 

الصبخة في قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة.

ه���دد  بطول���ة  تنظي���م  ويأت���ي 
الس���لوقي ضم���ن موس���م ناصر بن 
حمد للصقور والصيد والذي يقام 
في نس���خته الخامسة، حيث يعد 
م���ن أه���م المواس���م ف���ي روزنامة 
الرياض���ات التراثية س���نوًيا والذي 
يقام هذا العام بإشراف مباشر من 

لجنة رياضات الموروث الشعبي.
م���ن  الثان���ي  الش���وط  وحقق���ت   
مش���اركة  التمهيدي���ة  األدوار 
واس���عة من قب���ل مالك الس���لوقي 
ف���ي مملك���ة البحرين، حي���ث كان 
التناف���س واضًح���ا في الش���وطين 
والذك���ور  لإلن���اث  المخصصي���ن 
وذلك لمسافة كيلو ونصف الكيلو 

بمختلف الفئات.
الذك���ور، حق���ق  مس���توى  وعل���ى   
المع���اودة  س���لمان  خال���د  المال���ك 
ف���ي  ج���اء  بينم���ا  األول،  المرك���ز 

خليف���ة  المال���ك  الثان���ي  المرك���ز 
حم���د  والمال���ك  البنعل���ي،  راش���د 
خال���د الرميح���ي المرك���ز الثال���ث، 
فيما حل فري���ق فيكتوريوس في 
المرك���ز الرابع، وأخيًرا جاء المالك 
عبدالعزي���ز خال���د الدوس���ري ف���ي 
المرك���ز الخامس في س���لم ترتيب 

الفائزين بالسباق.

 أما على صعيد سباق  «
اإلناث، فشهد سيطرة فريق 
فيكتوريوس على المركزين 

األول والثاني في الئحة 
الترتيب، فيما حل المالك 
خليفة راشد البنعلي في 

المركز الثالث، بينما جاء في 
المركز الرابع المالك محمد 

نايف النعيمي، واحتل المركز 
الخامس المالك عبدالله 

عيسى الذوادي.

تنافس في بطولة المهد العربي  منافسات 
بطولة المشير

تفتتح مس���اء اليوم السبت منافسات الجولة الثانية عشرة لدوري زين الدرجة األولى 
لك���رة الس���لة، وذلك بإقام���ة لقاءين، إذ يلتقي ف���ي المباراة األولى األهلي وس���ترة في 
الس���اعة 5:45 مس���اًء، وتليها مباش���رة مباراة الرفاع واالتحاد في الساعة 7:45 مساًء، 

وتقام المباراتان على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

وتس���تكمل لقاءات الجولة ي���وم غٍد األحد 
الش���باب،  ومنتخ���ب  س���ماهيج  بلقائ���ي 
والحال���ة والمنامة، عل���ى أن تختتم الجولة 
في اليوم التالي بلقائي المحرق والبحرين، 
والنويدرات والنجمة، فيما سيخضع فريق 
مدين���ة عيس���ى للراح���ة اإلجبارية؛ حس���ب 

النظام المتبع في البطولة.
ويش���ير الترتيب العام للدور التمهيدي إلى 
تص���در المح���رق للقائمة برصي���د 19 نقطة، 
يليه المنامة ف���ي المركز الثاني برصيد 18 
نقط���ة، وه���و الرصيد نفس���ه ال���ذي يمتلكه 
الرف���اع ف���ي المرك���ز الثالث، ويلي���ه األهلي 
16 نقط���ة، ثم النجمة واالتح���اد 14 نقطة، 

الحال���ة ومدين���ة عيس���ى 13 نقطة، س���ترة 
وأخي���را  نقط���ة،   11 البحري���ن  نقط���ة،   12

النويدرات وسماهيج 10 نقاط.
وع���ودة إل���ى مواجه���ات اليوم، ف���إن الكفة 
تمي���ل لمصلح���ة األهلي ف���ي اللق���اء األول 
عل���ى حس���اب بح���ارة س���ترة؛ عطف���ا عل���ى 
ف���ارق اإلمكانات واألس���ماء الموجودة في 

الفريقين.
وتعتبر المباراة الثانية الليلة متكافئة فنيا 
بين س���ماوي الرف���اع وبنفس���ج االتحاد، إذ 
رغ���م تف���وق الرفاع ببع���ض العناصر، إال أن 
كتيب���ة االتح���اد المتطورة بقي���ادة المدرب 
الصربي ديجان توميك تعول على حيوية 

وعنفوان الشباب. 
وس���يخوض الرف���اع مواجهة الي���وم بثوب 
جديد بع���د تعيين المدرب األميركي س���ام 
فنس���نت، ب���دال للم���درب الس���ابق الليتواني 

براكوريتيس.

األه���ل���ي أم����ام س���ت���رة... وال���رف���اع ي���واج���ه االت��ح��اد

انطالق الجولة 12 لدوري السلة

تواصلت منافس���ات بطولة شركة دلمون 
للدواج���ن األول���ى لكرة الص���االت، حيث 
انطلقت الجولة لثالثة للبطولة، وشهدت 
هذه الجولة أجمل مباراتين في البطولة 
التق���ى  األول  اللق���اء  فف���ي  اآلن،  لح���د 
فري���ق أكاديمي���ة س���وبر س���وكر بفري���ق 
ش���ركة بنفت، واتس���م اللقاء بالمنافس���ة 
الح���ادة بي���ن الطرفين، س���يطر أكاديمية 
س���وبر س���وكر في الش���وط األول، حيث 
افتتح محترفه النجم رائد بابا األهداف 
بتس���ديدة صاروخي���ة، وأض���اف زميل���ه 
المتألق طالل مشعان الهدف الثاني فيما 
سجل أحمد جناحي ثالث أهداف فريقه، 
وقبل نهاية الشوط قلص مصطفى فؤاد 

النتيجة بإحرازه هدف بنفت األول.
ف���ي الش���وط الثاني رت���ب فريق ش���ركة 
بنف���ت صفوفه، وس���يطر عل���ى مجريات 

الشوط، فيما تراجع سوبر سوكر للدفاع، 
ورغم عودة بنفت القوية وتس���جيله ل� 3 
أهداف عن طريق حمد خالد الذي سجل 
هدفي���ن وعبدهللا يوس���ف، إال أن س���وبر 
س���وكر وبفضل تمكن من خطف هدفين 
باعتم���اده عل���ى المرت���دات ع���ن طري���ق 

طالل مشعان وعباد أحمد.
وحص���ل ح���ارس منتخبن���ا الوطني لكرة 
الص���االت والع���ب فري���ق س���وبر س���وكر 
عل���ى جائزة أفض���ل العب ف���ي المباراة، 
ف���ي تصريحه للجن���ة اإلعالمية عبر عن 
س���عادته إلقامة البطول���ه وخصوصا أنها 
تق���ام بنظ���ام ك���رة الصاالت )الفوتس���ال(، 
حي���ث تعد فرصة لالعبي���ن للتعرف على 
اللعب���ة واالحت���كاك، وق���د أب���دى اعجابه 
بمستوى التنظيم، متمنيا استمرار إقامة 

البطولة مستقبال.

أم���ا اللق���اء الثان���ي، فجمع بي���ن عقارات 
غرناط���ة وش���ركة كالم تيليك���وم، ودخل 
كل  رصي���د  وف���ي  المب���اراة،  الفريق���ان 
منهم���ا 3 نقاط بع���د أن تمكنا من تحقيق 
فوزي���ن عريضي���ن في الجول���ة الماضية، 
الشوط األول اتس���م بالحذر الشديد من 
الفريقي���ن وانتهى بالتعادل الس���لبي. في 
الش���وط الثان���ي جازف غرناط���ة بالتقدم 
لألمام، فاس���تغل كالم الفرصة، مستفيدا 
م���ن س���رعة محترف���ه س���لمان الم���ال في 
المرتدات فس���جل 4 أهداف متتالية عن 
طريق ف���وزي أكروي���د وأحم���د إبراهيم، 
وهدفي���ن لس���لمان الم���ال، وبالرغ���م م���ن 
الصحوة المتأخرة لغرناطة وتس���جيله ل� 
3 أهداف ع���ن طريق مهدي علي وأحمد 
أن  إال  حنت���وش  ومحم���د  عبدالجلي���ل 
الوق���ت لم يس���عفه للعودة ف���ي النتيجة 

وادراك التعادل.
تيليك���وم  كالم  ش���ركة  الع���ب  وحص���ل 
يوسف العرادي على جائزة أفضل العب 

في المباراة، وف���ي تصريح لمدرب كالم 
تيليك���وم أحمد رش���يد عبر ع���ن ارتياحه 
للمس���توى الذي ظه���ر علي���ه فريقه وبأن 

طموح���ه كبير من خالل هذه المش���اركة 
ف���ي ه���ذه البطول���ة الت���ي تعتب���ر فرص���ة 
لموظفي الش���ركات للتروي���ح عن النفس 

والتنافس الشريف.
التمهي���دي  ال���دور  منافس���ات  وتس���تمر 
للبطولة لغاية التاس���ع من يناير الجاري، 
حي���ث تتنافس 10 فرق من أجل التأهل 

للدور الثاني من البطولة.

اللجنة اإلعالمية

تواصل منافسات “دلمون للدواجن”

جانب من المنافسات

المنتخب البحريني للسيدات لكرة القدم

18

سوبر سوكر 
يتخطى بنفت 
وغرناطة يفوز 

على كالم تيليكوم

جدول مباريات بطولة غرب آسيا للسيداتجانب من زيارة اللجنة المنظمة مع وفد اتحاد غرب آسيا لملعب البطولة

محمد الدرازي



بحضور نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل سمو الشيخ 
عيس���ى بن س���لمان بن حمد آل خليفة ومحافظ المحافظة الجنوبية س���مو الش���يخ 
خليف���ة ب���ن علي ب���ن خليفة آل خليفة نظم النادي عصر أمس الس���باق العاش���ر لهذا 
الموس���م والذي أقيم على كؤوس ش���ركة المني���وم البحرين ألب���ا وكاس المحافظة 
الجنوبية وكاس مصرف السالم وذلك على مضمار السباق بمنطقة الرفة بالصخير. 

كما حضر الس���باق س���مو الش���يخ سلطان 
الدي���ن ب���ن محمد ب���ن س���لمان آل خليفة 
وس���مو الش���يخ خالد بن علي بن عيس���ى 
آل خليفة وسمو الشيخ سلمان بن محمد 
بن عيس���ى آل خليفة وس���مو الشيخ نادر 
ب���ن محمد بن س���لمان آل خليفة وممثلي 
الجه���ات الراعي���ة للس���باق وجمه���ور من 

محبي رياضة سباق الخيل.
وش���هد الس���باق منافس���ات قوية ومثيرة 
تفوقت خاللها الجياد المرش���حة بفوزها 
ف���ي أغلب األش���واط الس���بعة فيما كانت 
المفاجأة فوز الحصان “الطارق” بالشوط 

الخامس.
وكان الش���وط األول أقي���م لجياد س���باق 
 1000 مس���افة  “مس���تورد”  الت���وازن 
دين���ار،   2000 والجائ���زة  مس���تقيم  مت���ر 
واس���تطاعت الفرس الجديدة “أوس���تين 
باورز” ألس���طبل رمضان وبقيادة روبرت 
ت���ارت من تس���جيل أنتصاره���ا األول في 
مشاركتها األولى في المضمار البحريني.

وأقيم الش���وط الثاني على كأس ش���ركة 
ألمني���وم البحرين )البا( للجياد المبتدئات 
“نتاج محلي” مسافة 1200 متر والجائزة 
2500 دين���ار، وتمكنت الفرس المرش���حة 
األولى “صدارة” ألسطبل األوالد وبقيادة 
بري���ت دويل من تأكيد تفوقها بتس���جيل 
الثاني���ة  مش���اركتها  ف���ي  األول  فوزه���ا 
وبفارق طول ع���ن الفرس األخرى لنفس 

األسطبل “صفوة“.

كأس  عل���ى  الثال���ث  الش���وط  وأقي���م 
الدرج���ة  لجي���اد  الجنوبي���ة  المحافظ���ة 
الثالث���ة والرابع���ة والمبتدئ���ات م���ن خيل 
البحرين العربية األصيلة )الواهو( مسافة 
 6000 والجائ���زة  مس���تقيم  مت���ر   1000
دينار، وتمكن الحصان المرشح “كحيالن 
عافص 1708” ألسطبل فيكتوريوس من 
خطف الفوز ب���كأس المحافظة الجنوبية 
مس���جالً أنتصاره الثاني هذا الموسم من 
خ���الل الفارس عبدهللا فيص���ل الذي قاد 
الحصان بكف���اءة بدخوله المباغت بعيدًا 
ع���ن الجياد ف���ي األمتار األخي���رة ليحقق 
الفوز بفارق طولي���ن عن الحصان الثاني 

“مصنان 1719”.
كأس  عل���ى  الراب���ع  الش���وط  وأقي���م 
)الب���ا( لجي���اد  البحري���ن  ألمني���وم  ش���ركة 
جمي���ع الدرج���ات والمبتدئات )للفرس���ان 
المتمرني���ن( “نتاج محلي” مس���افة 2200 
وتمك���ن  دين���ار،   2500 والجائ���زة  مت���ر 
الف���ارس المتمرن عدنان جعفر من قيادة 
س���مو  مل���ك  “دلي���ل”  المرش���ح  الحص���ان 
الش���يخ حم���د ب���ن عبدهللا بن عيس���ى آل 
خليف���ة بكف���اءة وتحكم جي���د باألنطالق 
ب���ه نحو المقدمة منذ البداية حتى أندفع 
ب���ه ليندف���ع ب���ه نح���و الص���دارة ف���ي آخر 
400 مت���ر ويحل���ق وحيدًا دون منافس���ة 
وينهي الش���وط لصالحه بفارق 3 أطوال 
ع���ن منافس���يه الحصان الثاني “بولس���ار” 

والثالث “رتورت”.

مفاجأة “الطارق”

للجي���اد  الخام���س  الش���وط  وأقي���م 
المبتدئ���ات “نت���اج محلي” مس���افة 1600 
متر والجائ���زة 2000 دينار، وش���هد فوزًا 
مفاجئ���ًا للحصان “الط���ارق” ملك عبدهللا 
ف���وزي ن���اس وبقيادة حس���ين مكي الذي 
الف���ارس  تأل���ق  بعدم���ا  التوقع���ات  قل���ب 
حس���ين مك���ي ف���ي األنط���الق بالحص���ان 

ف���ي آخ���ر 400 مت���ر ليحلق بج���دارة في 
المقدمة ويحقق أولى أنتصاراته وبفارق 
كبير بلغ 7 أطوال عن الحصان المرش���ح 

“جياش”.
تفوق البطلين “شوغن – بالتيك نايت”

كأس  عل���ى  الس���ادس  الش���وط  وأقي���م 
مص���رف الس���الم لجي���اد الدرج���ة االولى 
“مس���تورد” مس���افة 1600 مت���ر والجائزة 

3000 دين���ار، وأس���تطاع الحصان البطل 
المرش���ح األول “بالتي���ك نايت” ألس���طبل 
العفو وبقيادة عب���دهللا فيصل من تأكيد 
جدارت���ه وتك���رار تفوق���ه عل���ى منافس���ه 
الحصان المرشح الثاني “ليد باك روميو” 
بعدما كس���ب الص���راع الثنائي ال���ذي دار 
بينهم���ا طيل���ة الش���وط وحس���مه لصالحه 

بفارق طول.
وأقيم الشوط السابع على كأس المنيوم 
البحري���ن )الب���ا( لجي���اد الدرج���ة األول���ى 
“مس���تورد” مس���افة 2400 مت���ر والجائزة 
5000 دين���ار، واس���تطاع الحصان البطل 
ريس���نغ  العادي���ات  ألس���طبل  “ش���وغن” 
الذي تعود ملكيته لس���مو الش���يخ عيسى 
ب���ن س���لمان بن حم���د آل خليف���ة وبقيادة 
جيرالد مووس أن يؤكد جدارته ويضيف 
فوزًا جدي���دًا في سلس���لة أنتصاراته في 
الس���باقات الكبي���رة وذلك عل���ى طريقته 
المعتادة في الس���باقات ببدء الشوط في 
وسط ترتيب الجياد ثم االنطالق بكامل 
قوته وامكاناته العالية في آخر 600 متر 

ليحلق وحيدًا في المقدمة ويحقق الفوز 
بف���ارق 6 أط���وال ع���ن الحص���ان الثان���ي 

“برموندسي”. 

التتويج

ب���ن  الش���يخ عيس���ى  وق���د تس���لم س���مو 
س���لمان بن حم���د آل خليفة كاس ش���ركة 
الب���ا للش���وط الس���ابع م���ن حس���ن محم���د 
ن���ور المدير اإلداري للكرب���ون والخدمات 
بش���ركة الب���ا وذلك بعد فوز جواد س���موه 
الش���وط  ف���ي  األول  بالمرك���ز  “ش���وغن” 
الس���ابع، فيما قام سمو الشيخ خليفة بن 
عل���ي بن خليفة آل خليف���ة بتقديم كأس 
المحافظ���ة الجنوبية ال���ى المضمر الفائز 
يوس���ف طاهر، كما قدم حسن نور كأسي 
ش���ركة البا للش���وطين الثاني والرابع الى 
المضم���ر الفائ���ز جيمس نيل���ور، فيما قدم 
عل���ي حبي���ب قاس���م رئي���س الخدم���ات 
الس���الم  بمص���رف  الخاص���ة  المصرفي���ة 
كأس الشوط الس���ادس الى المالك الفائز 

ابراهيم العفو.

سمو محافظ الجنوبية أثناء التتويج سمو الشيخ عيسى بن سلمان وسمو الشيخ خليفة بن علي خالل متابعتهما السباق

من التتويج

سمو الشيخ عيسى بن سلمان وسمو محافظ الجنوبية يشهدان سباق الخيل
والجنوبي��ة  والس��ام  ألب��ا  بك��ؤوس  يحلق��ون  وكحي��ان”  ناي��ت  وبالتي��ك  “ش��وغن 

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

ش����ارك الفريق الملكي للقدرة ممثال في إس����طبالت الرعود بالنس����خة الثانية عش����رة من كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم للقدرة لمس����افة 160 كلم “3 نجوم”، بمش����اركة أبرز الفرس����ان في العالم يمثلون 35 دولة، والذي اقيم بمدينة دبي الدولية 

للقدرة.

وش����ارك ف����ي الس����باق خمس����ة فرس����ان من 
علي����ه  يش����رف  ال����ذي  الرع����ود  إس����طبالت 
خليف����ة  آل  س����لمان  ب����ن  دعي����ج  الش����يخ 
والفرس����ان، وه����م: محمد ه����الل الخاطري 
عل����ى الج����واد دي����روم، رائ����د محم����ود على 
الجواد روميو، علي السبيعي على الجواد 
خير، محمد عبدالصمد على الجواد هنهام، 

محمد الهاشمي على الجواد رومان.
ويقام السباق بتنظيم من  اتحاد اإلمارات 
للفروس����ية وتحت إشراف االتحاد الدولي 
للفروس����ية، وبرعاي����ة لونجين كم����ا ان هذا 
الس����باق يتزامن م����ع ذكرى تول����ي صاحب 
الس����مو الش����يخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاك����م دبي مقاليد الحك����م في إمارة دبي، 
حي����ث يصادف 4 يناير م����ن كل عام ذكرى 
تول����ي س����موه مقالي����د الحك����م ف����ي إم����ارة 
دبي ف����ي العام 2006، كما أن����ه يتزامن مع 
مرور 50 عاما على انطالق مس����يرة عطاء 

سموه. 

دعيج بن سلمان: هدفنا مشاركة 

األشقاء

وبهذه المناس����بة، أش����ار الش����يخ دعيج بن 
سلمان آل خليفة أن مشارك الفريق الملكي 
للق����درة ممثال في إس����طبالت الرعود جاء 
بتوجي����ه من س����مو الش����يخ ناص����ر بن حمد 

آل خليف����ة ممث����ل جالل����ة المل����ك لألعم����ال 
الخيرية وش����ؤون الشباب رئيس المجلس 
األعل����ى للش����باب والرياضة رئي����س اللجنة 
األولمبي����ة البحرينية قائ����د الفريق الملكي 
ال����ذي دائما ما يحرص عل����ى تواجد الفرق 
الملكي في الس����باقات الكبي����رة والمتميزة 
الت����ي تق����ام ف����ي دول����ة اإلم����ارات العربي����ة 
المتحدة ودعم الس����باقات التي تنظم في 
الدول����ة الش����قيقة والحرص عل����ى انجاحها 

والتفاعل معها بصورة إيجابية. 
آل  س����لمان  ب����ن  دعي����ج  الش����يخ  وأض����اف 
خليف����ة لقد حق����ق مرجان صاحب الس����مو 
مكت����وم  آل  راش����د  ب����ن  محم����د  الش����يخ 
نجاح����ات كبي����رة ف����ي النس����خة الماضي����ة، 

وش����هدت جمي����ع س����باقاته تنافس����ا قوي����ا 
ومحموما بين جميع الفرس����ان والفارسات 
للظف����ر بالمراك����ز المتقدم����ة بع����د أن أصبح 
ه����ذا الس����باق من بي����ن أكبر الس����باقات في 
المنطقة والعالم مش����اركة نخبة من أبطال 
الخلي����ج والعال����م، مش����يرا ال����ى أن س����باق 

صاح����ب الس����مو الش����يخ محم����د بن راش����د 
آل مكت����وم ش����كل اختب����ارا قوي����ا للفري����ق 
الملك����ي في البطوالت الخارجية خصوصا 
ان الس����باق يشهد سنويا مش����اركة واسعة 
من فرس����ان اإلم����ارات وال����دول الخليجية 
خب����رة  يمتلك����ون  مم����ن  العال����م  وفرس����ان 

واسعة في رياضة القدرة.
وأضاف الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة 
إلى أن الفريق الملكي ش����ارك في الس����باق 
بخمس����ة فرس����ان؛ به����دف إنج����اح الس����باق 
ال����ذي يحم����ل اس����ما غالي����ا عل����ى الجمي����ع، 
إضاف����ة إلى أن الفري����ق يتطلع إلى تحقيق 
ع����دد من المكاس����ب اإليجابية بغض النظر 
عن المراكز، ومن أبرزها اكتساب الفرسان 
الفني����ة،  الخب����رات  م����ن  للمزي����د  الش����باب 
وكيفي����ة التعام����ل مع مثل هذه الس����باقات 
الكبيرة واالس����تفادة م����ن تواجد نخبة من 

فرسان العالم.

بطل نسخة 2019

وتمك����ن الفارس عب����دهللا غان����م المري من 
إس����طبالت F3 م����ن تحقي����ق المرك����ز األول 
ف����ي نس����خة 2019 كم����ا ج����اء ف����ي المرك����ز 
الثاني الفارس سالم الكتبي من إسطبالت 
M7 وف����ي المرك����ز الثال����ث الف����ارس س����الم 
العوي����س من إس����طبالت F3، وتم التتويج 
بحضور س����مو الش����يخ محمد بن راشد آل 
مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن 

راشد آل مكتوم.

 أبطال النسخة الماضية

يذك����ر أن الفارس س����يف أحم����د المزروعي 
حق����ق لق����ب النس����خة الماضي����ة ف����ي العام 
2018 وج����اء ف����ي المرك����ز الثان����ي الفارس 
عب����دهللا غان����م الم����ري وح����ل ف����ي المرك����ز 
خليف����ة  محم����د  س����عيد  الف����ارس  الثال����ث 

المهيري.

اللجنة اإلعالمية

الرعود يشارك في كأس محمد بن راشد للقدرة

الشيخ دعيج بن سلمان 
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كلوب يتماسك
ي���رى يورج���ن كلوب م���درب ليفربول أن تص���در الدوري اإلنجلي���زي الممتاز لك���رة القدم 
بفارق أربع نقاط أمام مانشس���تر س���يتي رغ���م الهزيمة أمامه 1-2 ي���وم الخميس مازال 

أمرا مذهال؛ نظرا الفتقار فريقه لخبرة الفوز باأللقاب.

ووصف كثيرون المباراة في مانشستر أنها 
ربم����ا تكون حاس����مة ف����ي صراع المنافس����ة 
على اللقب، إذ كان فوز ليفربول س����يمنحه 
التف����وق بفارق عش����ر نقاط قب����ل 17 مباراة 
م����ن النهاي����ة وبع����د انته����اء مواجهتي����ه ضد 

سيتي.
لكن هدفين من س����يرجيو أجويرو وليروي 
س����اني وفيما بينهم����ا أدرك روبرتو فيرمينو 
التعادل منحا س����يتي الفوز وتوقف س����جل 
ليفرب����ول الخالي م����ن الهزيمة ف����ي الدوري 

وتقلص الفارق إلى أربع نقاط.
وق����ال كل����وب ”أؤم����ن ف����ي ه����ذه المجموعة 
م����ن الالعبين أكثر مم����ا تتخيلوا. كنت على 
اس����تعداد لدفع أي مبلغ من المال لو أبلغني 
أي ش����خص أنني بعد المباراتين ضد سيتي 
س����أتفوق عليه بأربع نق����اط. كنت أعتقد أن 

هذا ليس ممكنا.
”لو فزنا باللقب في خمس����ة من آخر عش����رة 
مواس����م ل����كان األم����ر مختلف����ا. ال نملك هذه 
الخب����رة. مازلنا في موقف جيد وأنا س����عيد 

للغاية“.
وأض����اف ”كن����ت أعلم أن س����يتي يس����تطيع 
الف����وز علين����ا، وه����ذا ليس أمرا جدي����دا. فاز 

علينا -5صفر في الموسم الماضي. األمر ال 
يتعلق بالتفوق النفس����ي لطرف أو آلخر. لم 

نكن محظوظين فقط“.

ول����م يك����ن كل����وب س����عيدا بق����رار حص����ول 
فينس����ن كومباني مدافع س����يتي على إنذار 
فق����ط بع����د التدخ����ل العني����ف ض����د محم����د 

صالح.
وتاب����ع ”أحببت )كومباني( من����ذ أن كان في 
هامبورج، لكن هذه المواقف تحدث. العب 
يتدخ����ل ويخاطر. ل����و كان محم����د )صالح( 
عل����ى األرض وليس في وض����ع القفز، فكلنا 
نعل����م ما ال����ذي كان س����يحدث. محم����د كان 
س����يذهب باتج����اه المرمى وال ألق����ي باللوم 

على أحد“.
الموس����م  ف����ي  هن����ا  كن����ا  ”عندم����ا  وأض����اف 
الماضي ُطرد )س����اديو مان����ي(، ولم يعترض 
أح����د على األم����ر. نع����م اللعبة كان����ت طردا، 
لك����ن هل أراد ذلك؟ ه����ل رآه؟ كومباني رأى 
ص����الح وضرب����ه، ويمك����ن ل����كل ش����خص أن 

يوضح رأيه“.

سيتي عاد للمنافسة

ال محــادثــات للبـقـــاء

وكاالت

السبت 5 يناير

كأس إنجلترا
الدور 3

بورنموث
م يونايتد
تشيلسي
بالكبول

نيوكاسل

برايتون
ريدينغ

نوتنغهام
أرسنال

بالكبيرن

15:30
15:30
18:00
20:30
20:30

الدوري االسباني
الجولة 18

بلد الوليد
االفيس
هويسكا

رايو
فالنسيا
بيتيس

15:00
18:15
22:45

كأس آسيا
االفتتاح

البحريناإلمارات 19:00
قال مدرب مانشس���تر س���يتي بيب جوارديوال إن سباق المنافسة على لقب الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم 
كان سينتهي لو خسر فريقه أمام ليفربول، لكن الفوز 1-2 يوم الخميس ساعده على تقليص الفارق مع المتصدر 

إلى أربع نقاط وأنعش النادي بعد الهزائم األخيرة.

وف���ي مب���اراة ارتقت إلى مس���توى التوقعات ف���ي أجواء رائعة 
باس���تاد االتحاد وضع س���يرجيو أجويرو س���يتي ف���ي المقدمة 
بتس���ديدة مذهلة وبعدم���ا أدرك روبرتو فيرمينو التعادل ألحق 
هدف الفوز من ليروي ساني أول هزيمة بليفربول هذا الموسم 
بتس���ديدة منخفضة اصطدمت بالقائم إل���ى داخل المرمى في 
الدقيق���ة 72. وأبل���غ جواردي���وال الصحفيي���ن ”الخس���ارة كان���ت 
تعن���ي تقريبا انتهاء كل ش���يء. فارق عش���ر نق���اط، إضافة إلى 
ف���ارق األه���داف يعني أن الفارق يصل إل���ى 11 نقطة، وهو أمر 
صعب لتجاوزه حقا، لكن اآلن نتأخر عن المنافس بأربع نقاط.

”يج���ب علين���ا القتال، لك���ن فارق األرب���ع نقاط يعد س���ببا كافيا 
لله���دوء وه���ذه لحظ���ة جي���دة لتوجي���ه التهنئ���ة والش���كر إل���ى 
الالعبي���ن المذهلين. أظهروا مدى كفاءته���م ولعبوا أمام فريق 

مذهل.
”كان���ت مب���اراة ممتعة ولع���ب الفريقان م���ن أجل الف���وز. كانت 
مباراة نهائية بالنس���بة لنا؛ ألن الخس���ارة تعني انتهاء كل شيء 

تقريبا. كانت متكافئة مرة أخرى“.
ومع ش���هرته بأسلوبه المتقن والدقيق في التمرير أظهر سيتي 

أن���ه يس���تطيع يجتهد، إذ لع���ب بحيوية في كل أنح���اء الملعب 
للضغط على الفريق الضيف عند استحواذه على الكرة.

وق���ال جواردي���وال ”كان م���ن المه���م أن نلع���ب بش���جاعة. كن���ا 
شرس���ين ف���ي ضغطن���ا؛ ألنن���ا كنا نعل���م أن الوضع معق���د ومدى 

سرعة المنافس عند االنطالق في الهجمات المرتدة.
”صنعن���ا العديد م���ن الفرص. ليفربول ال تهتز ش���باكه وس���جلنا 
هدفي���ن“. ووج���ه جواردي���وال إش���ادة خاصة لمدافع���ه إيمريك 
البورت���ي، إذ اضط���ر إلش���راكه ف���ي مرك���ز الظهير األيس���ر، ولم 

يرتكب أي خطأ تقريبا.
وأض���اف ”تحي���ة هائل���ة له للع���ب في ه���ذا المركز غي���ر المعتاد 

بالنسبة له. قدم أداء مذهال ضد ثالثي الهجوم“.
وق���ال القائد فينس���ن كومباني مدافع س���يتي ”ل���م أكن قلقا من 
النتيج���ة. أن���ا س���عيد للغاية ب���األداء المذهل ال���ذي قدمناه ضد 
فريق ش���رس وقوي من الناحي���ة البدنية ونجحنا في مجاراته 

إن لم يكن أكثر من ذلك.
”األداء ال���ذي قدمن���اه ف���اق كل ما ش���اهدته من قب���ل. جاء من 
الش���جاعة والالعب رقم 12 كان أكثر من مجرد الجماهير فهو 

الرغب���ة وش���يء بداخل���ك ال يمكن وصفه وظه���ر ذلك ونتحول 
إلى فريق أفضل عندما نلعب بمشاعر“.

وربم���ا كان كومبان���ي محظوظ���ا باإلفالت بحصول���ه على إنذار 
فق���ط بع���د التدخل العنيف ضد محمد ص���الح، لكنه أوضح أنه 

لم يقصد إصابة المهاجم المصري.
وق���ال المداف���ع البلجيك���ي ”أعتقدت أن���ه كان تدخ���ال رائعا ألم 
يك���ن كذلك؟ حصل���ت على الكرة ولمس���ته. لم أح���اول إصابته 

بالتأكيد“.
وأض���اف ”األم���ر كان القي���ام بذل���ك أو تركه يذه���ب بالكرة في 

اتجاه المرمى. اتخذت القرار سريعا في عقلي“.

أك���د م���درب مانشس���تر يونايتد النروجي أولي غونار سولش���اير ب���أن ال محادثات في 
الوقت الحالي مع مجلس إدارة النادي بش���أن إمكان تثبيته في منصبه مدربا للفريق 
ف���ي نهاي���ة الموس���م الحال���ي، عل���ى الرغم م���ن البداي���ة المثالي���ة التي حققه���ا الفريق 

بإشرافه.

واس���تلم سولش���اير بش���كل مؤقت تدريب 
الش���ياطين الحمر في 19 ديسمبر الماضي 
خلف���ا للبرتغال���ي جوزي���ه موريني���و، ونجح 
أربع���ة  تحقي���ق  ف���ي  بإش���رافه  الفري���ق 
انتص���ارات تواليا ف���ي ال���دوري اإلنجليزي 

الممتاز.
عل���ى  الف���وز  بع���د  سولس���كاير  وأع���رب 
ع���ن رغبت���ه  األربع���اء  -2صف���ر  نيوكاس���ل 
في االس���تمرار إلى م���ا بعد نهاية الموس���م 
عندم���ا تنته���ي فت���رة إعارت���ه م���ن نادي���ه 
النروج���ي مولده، لكنه كش���ف الجمعة بأنه 
لم يتحدث إلى المدير التنفيذي في النادي 
اد وودورد ع���ن ه���ذا األمر، وق���ال في هذا 
الص���دد “مازال الوقت مبك���را. عندما جئت 
إل���ى هن���ا، كان���وا )المس���ؤولون ف���ي النادي( 
منفتحين وصادقين. لديهم إجراء للبحث 

عن المدرب القادم، لكن كلما استمريت في 
منصبي كلما استمتعت به”.

وتاب���ع “ف���ي الي���وم ال���ذي س���يعلنون هوية 
المدرب المقبل، إذا كان األمر يتعلق بي أو 

بشخص آخر، سأتمنى لهم حظا سعيدا”.
واعترف أنه لكونه مدربا موقتا، فإن كلمته 
مح���دودة فيم���ا يتعل���ق بس���وق االنتقاالت 
الش���توية عل���ى مدى الش���هر الج���اري، لكنه 
أش���ار إل���ى أن���ه س���عيد بالمجموع���ة الت���ي 
يملكه���ا وال حاجة طارئ���ة إلضافات أخرى، 
مضيف���ا “يملك النادي خطة على األرجح...
لق���د ت���م التخطي���ط له���ذه االنتق���االت منذ 

الصيف والعام الماضي”.
وأوض���ح “أن���ا واثق ب���أن لديه���م أهدافا، أنا 
هن���ا لك���ي أدلي برأي���ي بهذا األمر، والش���ك 
بأني س���أجتمع م���ع وودورد لمعرف���ة ما إذا 

كان هناك أي شيء ملموس”.
وكش���ف ب���أن البلجيك���ي روميل���و لوكاك���و 
والتش���يلي ألكسيس سانش���يز سيخوضان 

المباراة ضد ريدينغ من الدرجة األولى في 
مس���ابقة الكأس اليوم الس���بت أساس���يين؛ 

“ألنهما في حاجة إلى خوض المباريات”.

بيب جوارديوال

أولي غونار سولشاير

وكاالت

وكاالت
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وكاالت

مدد نادي توتنهام اإلنجليزي لكرة القدم عقد مدافعه البلجيكي توبي 
الدرفيرل���د الذي كان من المفترض أن ينتهي في يونيو المقبل، ليبقى 

في صفوفه حتى صيف 2020.

وق���ام الن���ادي اللندن���ي بتفعي���ل بند 
ف���ي عق���د مدافع���ه الذي خ���اض مع 
مب���اراة دولي���ة   88 ب���الده  منتخ���ب 
ولع���ب دورا اساس���يا ف���ي احت���الل 
“الش���ياطين الحم���ر” )لق���ب منتخب 
بلجي���كا( للمركز الثالث في مونديال 

روسيا 2018.
ويتضمن العقد الجدي���د اللدرفيرلد 
)29 عام���ا( بن���دا جزائي���ا يس���مح ل���ه 
25 ملي���ون جني���ه  بفس���خه مقاب���ل 
اس���ترليني )31,7 ملي���ون دوالر( في 
ح���ال حص���ل عل���ى ع���رض مناس���ب 

لالنتقال.
ونش���ر توتنه���ام بيان���ا عب���ر موقع���ه 
الرس���مي جاء في���ه “بإم���كان النادي 
التأكيد أننا قمن���ا بتفعيل بند تمديد 

عقد توب���ي الدرفيرلد” وأن “المدافع 
الدولي البلجيكي خاض 135 مباراة 
بأل���وان الفري���ق حت���ى اآلن من���ذ أن 
وقع على كش���وفاتنا قادما من نادي 

أتلتيكو مدريد العام 2015”.
وكان الدرفيرلد، الذي يعتبر صخرة 
الدف���اع في س���بيرز، مح���ط اهتمام 
المنافس المحلي مانشستر يونايتد 
رف���ض  بعدم���ا  المنص���رم  الموس���م 

تمديد عقده لفترة طويلة األمد.
ونج���ح المدافع البلجيكي في حجز 
مرك���ز أس���اس له في التش���كيلة هذا 
الموس���م، حيث خ���اض 26 مب���اراة، 
مس���تفيدا م���ن إصابة مواطن���ه يان 
فيرتونغ���ن والكولومبي دافينس���ون 

سانشيز.

توتنهام يمدد عقد الدرفيرلد

من مواجهة سيتي وليفربول

وكاالت وكاالت

أضافت الكندية الشابة بيانكا أندريسكو التي لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها، األميركية المخضرمة فينوس وليامس 
المصنف���ة سادس���ة إل���ى ضحاياه���ا وبلغت نصف نهائ���ي دورة أوكالن���د النيوزيلندية في ك���رة المضرب، بالف���وز عليها أمس 

الجمعة 7-6 )7-1( و1-6 و6-3.

وجاء فوز الكندية الصاعدة من التصفيات على فينوس، صاحبة 
األلقاب الس���بعة في الغراند سالم، والتي تكبر منافستها بعشرين 
عام���ا، بعد يوم عل���ى إقصائها المصنفة ثالث���ة عالميا واألولى في 

الدورة الدنماركية كاروالين فوزنياكي.
ونجح���ت اب���ن ال���� 18 عام���ا ف���ي كس���ر إرس���ال فين���وس 8 مرات 
ف���ي المب���اراة الت���ي بدأتها األخيرة بش���كل جيد من خالل حس���م 
المجموع���ة األول���ى، ث���م الف���وز عل���ى إرس���ال الكندية ف���ي بداية 
الثانية، قبل أن تقلب األخيرة األمور بفوزها ب� 11 شوطا متتاليا.
وكان���ت أندريس���كو، المصنف���ة 152 عالمي���ا، تخ���وض ال���دور رب���ع 
النهائ���ي إلحدى دورات رابطة المحترفات للمرة الثانية فقط في 
مس���يرتها االحترافية، بعد األولى العام 2017 في دورة واشنطن 
مالدينوفيت���ش  كريس���تينا  بالفرنس���ية  وقته���ا  أطاح���ت  عندم���ا 
م���ن ال���دور الثان���ي، محققة ف���ي وقته���ا أول فوز لها عل���ى إحدى 
المصنف���ات األوليات، قبل أن ينتهي مش���وارها عل���ى يد األلمانية 
أندري���ا بتكوفيت���ش. وتأمل الكندية التي فازت ف���ي الدور األول 

عل���ى المجري���ة تيميا باب���وش، مواصلة مش���وارها حت���ى النهائي 
بالتخل���ص م���ن التايواني���ة س���و-واي هس���يه المصنف���ة الثالثة أو 

اإلسبانية سارا سوريبيس تورمو.

تلقت استعدادات الالعبة الروسية ماريا شارابوفا المصنفة األولى عالميا سابقا للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 
ضربة قوية عقب إصابتها في الفخذ وانسحابها من دور الثمانية لبطولة شينتشين المفتوحة أمام ارينا سابالينكا أمس الجمعة.

وعان���ت ش���ارابوفا للتح���رك داخ���ل الملع���ب وخس���رت المجموعة 
األول���ى 1-6، بينما حثها مدربها توماس هوجس���تيد على االرتقاء 

بأدائها أو طلب وقتا مستقطعا للعالج.
وق���ال المدرب لش���ارابوفا ”لو تش���عرين بألم أكثر مم���ا كانت عليه 
الحال���ة ف���ي النقطة األولى يجب التوق���ف أو الحصول على وقت 

مستقطع للعالج اآلن“.
وعق���ب تلقيه���ا العالج خ���ارج الملعب بين المجموعات اس���تعادت 
ش���ارابوفا مس���تواها وحصل���ت عل���ى ث���الث فرص لكس���ر إرس���ال 
س���ابالينكا. ورغم ذلك قلبت العبة روس���يا البيض���اء الطاولة على 
منافس���تها وتقدمت 2-4 قبل أن تجد منافس���تها الروس���ية نفسها 

غير قادرة على مواصلة اللعب وانسحبت من المباراة.
وتوجت ش���ارابوفا، الفائزة بلقب أستراليا المفتوحة العام 2008، 
بلقب بطولة تيانجين المفتوحة 2017 بعد 15 ش���هرا من اإليقاف 
لتعاطي المنش���طات، لكنها واجهت صعوبات في البطوالت األربع 
الكبرى. ومنح التأهل إلى دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة 
العام الماضي بعض التفاؤل لالعبة الروسية، لكن خروجها المبكر 

من بطولت���ي ويمبلدون وأميركا المفتوحة أظهر أن أداءها يفتقر 
للقوة التي تؤهلها للتنافس في البطوالت الكبرى.

وتنطل���ق بطول���ة أس���تراليا المفتوح���ة ف���ي ملبورن ي���وم 14 يناير 
الجاري.

بيانكا أندريسكو

ماريا شارابوفا

ضحيــة جـديـدة إصـابــة شـارابــوفــا
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إعداد: هبة محسن

حصلت ش���ركة موترس���يتي، الموّزع الحصري لمركبات هينو في البحرين، على لقب البطولة للعام 2018 ضمن مس���ابقة هينو للمهارات في مجال المبيعات والخدمة 
وقطع الغيار التي أقيمت في المكتب والمركز التدريبي لشركة هينو موتورز الشرق األوسط في الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة.

وتهدف المس���ابقة الس���نوية إلى إظهار 
م���دى الكف���اءة الت���ي يتمتع به���ا خبراء 
الغي���ار  وقط���ع  والصيان���ة  المبيع���ات 
العاملي���ن ضم���ن ش���بكة موزع���ي هينو 
في الشرق األوسط. وتنقسم المسابقة 
يتن���اول  ال���ذي  النظ���ري  الجان���ب  إل���ى 
والمعلوم���ات  المبيع���ات  موضوع���ات 
العام���ة عن ش���احنات هين���و والمهارات 
الفني���ة والجانب العملي ال���ذي يحتوي 
عل���ى مجموع���ة م���ن التطبيق���ات الت���ي 
المتس���ابقين  اس���تيعاب  م���دى  تظه���ر 
للمهارات المهني���ة المطلوبة في العمل. 
وف���ي المرحلة النهائي���ة، أظهر العاملين 
ف���ي قطاع���ي المبيع���ات وقط���ع الغي���ار 
تأدي���ة  عب���ر  احترافيته���م  مس���توى 
أدواره���م العملي���ة ضم���ن مجموعة من 
ت���م  بينم���ا  المختلف���ة،  الس���يناريوهات 
اختب���ار المه���ارات التحليلي���ة والتقنية  
لفني���ي الصيان���ة بجان���ب قدراتهم على 

تش���خيص أعطال المركب���ات من خالل 
سلسلة من التمارين االفتراضية. 

وتم خالل المس���ابقة تكري���م باجافاثي 
ناجارج���ان، كبي���ر الم���دراء التنفيذيين 
لمبيعات هينو في ش���ركة موترس���يتي 

ف���ي  الفنيي���ن  كبي���ر  جيم���س  وجيب���ن 
الشركة.  

م���ن جانب���ه، قال مس���اعد المدي���ر العام 
أرون  ج.  موترس���يتي،  ش���ركة  ف���ي 
كوم���ار “يع���د ف���وز ش���ركة موترس���يتي 

بمسابقة هينو الفنية لمهارات المبيعات 
والخدم���ة وقط���ع الغي���ار 3S المرموقة 
دليالً واضًحا على التزام الشركة الدائم 
لتوفي���ر أفض���ل المنتج���ات والخدمات 

لعمالء هينو”.

المس��ابقة تختص بمهارات المبيع��ات والخدمة وقطع الغيار

“موترسيتي” تحرز لقب “هينو اإلقليمية”

أعلنت شركة إبراهيم خليل كانو، الوكيل الحصري لسيارات تويوتا ولكزس في 
مملكة البحرين، عن بدء العام الجديد مع عرض جديد على خدمات الصيانة. 

تزامنًا مع بدء تطبيق ضريبة القيمة 
المضاف���ة بنس���بة ٪5 ف���ي المملك���ة 
ه���ذا الع���ام، س���تقوم الش���ركة بدف���ع 
مبل���غ الضريب���ة بالنيابة ع���ن العمالء 
عن���د صيان���ة س���ياراتهم ف���ي أي من 
مراكز خدمات تويوت���ا في المملكة، 
وذلك عل���ى أية فات���ورة بقيمة 100 

دينار بحريني أو أكثر.
من جانبه علق المدير األول لتسويق 
تويوت���ا ولكزس في ش���ركة إبراهيم 
خلي���ل كانو أيمن ش���حادة، على هذا 
العرض قائالً: “ُتعرف شركة إبراهيم 
خلي���ل كانو بأنها تض���ع رضا العمالء 

في المرتبة األولى وتس���عى بش���كل 
مستمر لتزويدهم بأفضل الخدمات 

التي تتجاوز توقعاتهم “.
وتاب���ع قائ���الً: “يعمل فري���ق الفنيين 
الس���يارات  صيان���ة  عل���ى  المعتم���د 
والحفاظ على حالته���ا الممتازة عبر 
اس���تخدام قطع غي���ار أصلية، وذلك 
م���ع ضم���ان لم���دة س���نة كامل���ة على 
كل م���ن قط���ع الغيار وأج���ور العمل. 
واآلن يمكن للعم���الء الحصول على 
ضريب���ة  ب���دون  الصيان���ة  خدم���ات 
30 ابري���ل  القيم���ة المضاف���ة لغاي���ة 

 .”2019

خدمات “إبراهيم كانو” من دون ضريبة

ش���ملت قائمة أس���ماء المكرمين في الحفل ال� )34( لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنش���آت المتميزة في القطاع األهلي التي أعلن عنها 
وزي���ر العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة جميل حميدان، موس���ى جعفر - موظف بنك البحرين اإلس���امي ف���ي مجمع مدينة حمد المال���ي والذي تلقى 
التكريم إلى جانب أكثر من 100 موظف متميز في الحفل الذي أقيم مؤخرًا تحت الرعاية السامية لعاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة بتنظيم من وزارة العمل والتنمية االجتماعية في فندق الكراون بازا بالمنامة.

ج���اء تكريم جعفر ضمن فئة العاملين المتميزين في القطاع 
الخ���اص، حيث حص���د الموظف هذا التكري���م نتيجة جهوده 
الدؤوب���ة المتواصل���ة وعمله الج���اد واجتهاده على مس���توى 
البنك والقطاع المصرفي بش���كل ع���ام، وذلك تقديًرا لما بذله 

خالل عمله من إخالص وتفان.
 وعب���ر الرئي���س التنفي���ذي لبنك البحرين اإلس���المي حس���ان 
جرار عن بالغ سعادته وفخره بتكريم الموظف موسى جعفر 
وذلك لمس���اهمته الكبيرة وجهوده الواضحة وبذله المس���تمر 
في االرتقاء بخدم���ات البنك، ُمثنيًا على تميزه وتفوق أدائه 

وما أبداه من التزام ومهنية في أداء مهام عمله.

من جهته، قال موسى جعفر: “الشكر لله أولاً ولجميع  «
من كانوا لي سندااً طوال مسيرة العمل، يملؤني 

الشعور بالفخر كوني ضمن المكرمين تحت رعاية 
جاللة ملك البالد، وسأحرص على الستمرار في تقديم 

المزيد من الجهود لالرتقاء بالبنك والمجتمع”.

عقدت مجموعة الرش���يد وهي جزء من مجموعة الندمارك حفلها الس���نوي للموظفين في مركز كراون بازا للمؤتمرات. حضر هذا 
الحدث فريق اإلدارة العليا بأكمله إلى جانب طاقم المجموعة المكون من أكثر من 1000 موظف.

ه���ذا الع���ام تم تنظي���م هذا الح���دث تحت 
ش���عار “ليل���ة النج���وم”. وب���دأ ه���ذا الحدث 
بتكري���م الموظفي���ن المتميزي���ن لهذا العام 

ف���ي جميع العالمات التجارية واألقس���ام. 
اس���تمرت األمس���يات مع التقيي���م النهائي 
الكبي���ر م���ع أفضل الموظفي���ن أداء لعرض 

مواهبهم. ش���وهدت 8 عروض قوة معبأة 
على المس���رح والتي تضم الغناء والرقص 

الجماعي وبعض األعمال الفريدة.

جه��ود دؤوب��ة متواصلة ف��ي خدمة “البحرين اإلس��امي”

ب�ح��ض��������ور أك�����ث��������ر م������ن 1000 م������وظ�����ف 

جعفر ضمن المكرمين في حفل المجدين

“الراشد” تحتفي بـ“ليلة النجوم”
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شحنات “هواوي” تحقق رقما قياسيا
بــيــــــــــع 200 مــلـــيـــــــــون وحــــــــدة في الـــعـــــــام 2018

أعلنت مجموعة هواوي ألعمال المستهلكين  أن شحنات هواتفها الذكية تخطت 200 مليون وحدة لعام 2018، وذلك بفضل الدعم الشديد من المستهلكين 
 Huawei Mate 20 وسلس���لة هواتف Huawei P20  والش���ركاء ح���ول العال���م فضا ع���ن القوة واألداء الفائق التي تتمتع بها ه���ذه األجهزة، بما في ذلك

.Honor 10 وهواتف

ويش���كل ه���ذا الع���دد الهائ���ل من الش���حنات بما 
في ذلك هواتف Honor رقما قياس���يا جديدا 

لهواوي.
 Huawei P20 هوات���ف  سلس���لة  ورفع���ت 
معي���ار التصوي���ر للهوات���ف الذكي���ة نظ���را 
لقدراته���ا الهائل���ة، مبرهن���ة أن الهوات���ف 
النحيفة والعصرية تس���تطيع أن تقدم 
تج���ارب تصوي���ر احترافي���ة ممت���ازة 
نال���ت  ذل���ك،  عل���ى  ع���الوة  أيض���ا. 
بفض���ل   ، ه���ذه  هوات���ف  سلس���لة 
تصميمه���ا الجميل، على إعجاب 
المس���تخدمين  م���ن  الكثي���ر 
ه���ذه  إط���الق  فمن���ذ  اإلن���اث. 
السلس���لة ف���ي م���ارس م���ن عام 
2018، تجاوزت الشحنات العالمية 

16 مليون وحدة – أكثر من نصفها امتلكه جنس اإلناث.
 وتلتزم المجموعة  باحدث معايير التقنية التي أسستها 
هذه السلسلة، وتم تجهيزها بآخر وأقوى معالج صنعته 
ه���واوي وه���و Kirin 980. ويتمي���ز ه���ذا المعال���ج  بقدرة 
معالج���ة متقدم���ة بتقني���ة 7 نانومتر وتصميم هندس���ي 
ق���وي ج���دا A76-based+G76. وتمَك���ن ه���ذه العناصر 
سلس���لة هواتف Huawei Mate 20 من تحس���ين كفاءة 
اس���تهالك الطاق���ة وتقدي���م تجربة س���هلة م���ع مزيد من 
السالس���ة، مما يجعل هذه السلس���لة األفض���ل واألذكى. 
وش���حنت ه���واوي مايزي���د على 5 ماليي���ن وحدة خالل 

شهرين فقط منذ إطالق السلسلة. 
 وتتمت���ع سلس���لة هوات���ف Nova  م���ن ه���واوي بش���عبية 
الش���باب، وذل���ك  المس���تخدمين  بي���ن  هائل���ة خصوص���ا 
المليئ���ة  البصري���ة  والعناص���ر  األني���ق  المظه���ر  بفض���ل 
بأح���دث التقنيات.وح���از هات���ف Nova 3 على لقب أكثر 

الهوات���ف رواج���ا اللتقاط صور الس���يلفي في عام 2018 
بفضل الوان���ه الجريئة ونظامه الممتاز والجريء للصور 
الذاتي���ة.  وم���ع اقت���راب ع���ام 2018 م���ن نهايت���ه، باعت 
ه���واوي مايزي���د ع���ن 65 مليون وحدة من ه���ذا الهاتف، 
مم���ا يجعل���ه أفض���ل هوات���ف هواوي ف���ي فئ���ة الهواتف 

متوسطة المدى.
 وتق���ود سلس���لة هواتف هون���ر الرائدة التق���دم والتطور 
ف���ي قطاع الهواتف من خالل تقنياتها الثورية للمعالجة 

وتصميمها الفريد من نوعه الفائق الجمال. 
ويع���د هات���ف Honor 10 واح���دا م���ن أجم���ل هواتفه���ا 
الطليعي���ة في عام 2018، فه���و يتميز بتصاميم تفاعلية 

وشكل جميل مليئ باالبتكار. 
 Honor 10 أضح���ى هات���ف Beauty in AI وم���ع س���مة
واح���دا م���ن المنتج���ات العصري���ة الت���ي تق���دم تقني���ات 

مبتكرة.

خلي���ل  يوس���ف  ش���ركة  أطلق���ت 
المؤي���د وأوالده، الوكيل الحصري 
مملك���ة  ف���ي  نيس���ان  لس���يارات 
وارب���ح”،  “قّي���م  البحري���ن، حمل���ة 
حي���ث س���يحصل العم���الء الذي���ن 
للتقيي���م  س���ياراتهم  يحض���رون 
ف���ي مع���رض س���ترة عل���ى فرصة 
 iPhone بهات���ف  للف���وز  رائع���ة 

XS. وتس���تمر ه���ذه الحمل���ة حتى 
وتش���مل  الج���اري  ديس���مبر   31
تتي���ح  إذ  فق���ط،  س���ترة  مع���رض 
للعمالء إمكانية تقييم س���ياراتهم 
اس���تبدالها  لفرص���ة  المس���تعملة 
بموديالت نيسان الجديدة. وعند 
التس���جيل، س���يدخل العمالء في 
.iPhone XS سحب للفوز بهاتف

“نيسان” تطلق حملة “قّيم واربح”

21

افتتح���ت الكلي���ة الملكي���ة للجراحين في إيرلن���دا - جامع���ة البحرين الطبية 
المهن���ي وش���ؤون الخريجي���ن بموقع���ه  )RCSI Bahrain( مكت���ب اإلرش���اد 
الجدي���د ف���ي الطابق األرضي في ح���رم الجامعة الواقع في البس���يتين لدعم 

طابها للوصول إلى أهدافهم المهنية. 

والدع���م  التوجي���ه  المكت���ب  يق���دم  و 
والتطوي���ر المهن���ي باإلضاف���ة ال���ى توفير 
دع���م الطلبة ف���ي المراح���ل المختلفة من 

دراستهم وحياتهم المهنية.
الن���دوات  اس���تضافة  إل���ى  وباإلضاف���ة 
وورش العمل والعديد من الفعاليات، ُيعد 
المكتب لتنظيم “أس���بوع اكتشاف المهن” 
م���ن ضم���ن األنش���طة المخط���ط له���ا لهذا 

العام الدراسي.

و س���يواصل المكتب التعامل مع شبكات 
الخريجي���ن لتزوي���د الط���الب بمزي���د م���ن 
الف���رص إلج���راء األبح���اث على مس���توى 
العالم. ومن ضمن جدول فعاليات مكتب 
اإلرش���اد المهني وش���ؤون الخريجين هي 
تنظيم أمس���ية م���ع خري���ج الجامعة لعام 
2012 ،  عم���ر صال���ح للتحدث م���ع الطلبة 
ع���ن تجربت���ه ف���ي العم���ل ف���ي اس���تراليا 
باإلضاف���ة الى أمس���ية م���ع الدكت���ور نادر 

الس���وراني، خري���ج الجامعة لع���ام 2011، 
الذي ش���ارك الطالب بتجربت���ه في العمل 

في المانيا. 
كم���ا إن اس���تضافت الجامع���ة مؤتمرًا في 
الع���ام الماضي بالتعاون مع كلية البحرين 

يرك���ز  البحري���ن(،  )بوليتكن���ك  التقني���ة 
تحدي���دًا عل���ى التع���اون بي���ن مؤسس���ات 
التعلي���م العال���ي وأصحاب العم���ل لتزويد 
س���وق العم���ل ف���ي البحري���ن بخريجي���ن 

أكفاء وجاهزين مهنيًا للعمل.

ي���دع���م ال����ط����اب ل���ل���وص���ول إل�����ى أه���داف���ه���م ال��م��ه��ن��ي��ة 

“الملكية للجراحين” تدشن “اإلرشاد المهني”
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تأثير من حولك عليك ليس جيًدا.

عليك أن تبتعد عن الممارسات الخاطئة فورا.

تتمّتع بطاقة كبيرة على المثابرة والمتابعة.

معدتك الحساسة توجب عليك االنتباه.

ال داعي للتسرع، وانتبه لكالمك وتصرفاتك.

تنشغل بالسؤال عن صحة أحد المقربين منك.

تشعر بنوع من القلق يحرمك النوم.

عليك عدم االستسالم أمام واقع مهني سلبي.

تحاول أن تعيش الكثير من المغامرات.

اإلهمال المتعّمد للصحة ينعكس سلبا.

ال تكّلف نفسك العمل أكثر من طاقتك.

تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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تأسيس نادي الزمالك 

لأللعاب الرياضية في 
القاهرة تحت اسم 

“نادي قصر النيل”، 
وهو رياضي 

واجتماعي، ويعتبر 
أحد أقدم األندية المصرية 

والعربي.

تواصل الفنانة األردنية مي 
سليم نشاطها بالترويج 
ألغنيتها الجديدة التي 

تحمل عنوان “أعلنت 
الحرب”. فنشرت سليم 

مؤخرا صورة من أجواء 
األغنية وذلك قبل طرح 

فيديو كليبها.

tariq.albahar
@albiladpress.com

فـيــلــــــــم “Bird Box” عــلــــــى “Netflix”... ال يــفـــــّوت

تجربة بصرية جميلة لساندرا بولوك

بنجاح كبير استقبلت شبكة “Netflix” العالمية 2019 فيلم الرعب والخيال العلمي 
“Bird Box”، الذي تقوم ببطولته النجمة المحبوبة ساندرا بولوك، وعرض حصريًا 
لمش���تركي الش���بكة مؤخ���را وبأكث���ر مش���اهدة حت���ى اليوم حي���ث اعلن���ت ذلك في 
حس���ابها الرسمي على تويتر. الفيلم ش���اهده ما يقرب من 45 مليون مشترك خالل 
أس���بوع واحد فقط من عرضه، وهو س���بق لم يصل إليه أي فيلم من إنتاج الشبكة 

في تاريخها خالل 7 أيام فقط من عرضه.

تدور أح���داث “Bird Box” المقتبس عن 
رواي���ة ج���وش ماليرم���ان الت���ي صدرت 
الع���ام 2014 بالعن���وان ذات���ه. ف���ي إط���ار 
من الرعب والتش���ويق حول ظهور كائن 
غري���ب يق���ود المحيطين إل���ى االنتحار، 
لتقوم أم برحلة مع طفليها إلى المجهول 
وهم���ا مغمض���ي العيني���ن ف���ي محاول���ة 

للوصول إلى بر اآلمان.
وعن س���بب نج���اح الفيل���م الكبي���ر قالت 
“Netflix” ان الس���بب ه���و موع���د طرحه 
بالتزام���ن م���ع احتف���االت عي���د المي���اد، 
ومايين العائات األميركية التي رفعت 
نس���ب المش���اهدة بمج���رد ط���رح الفيل���م 
عل���ى المنص���ة الرقمية العالمية، مش���يرًة 
إلى اآلراء النقدي���ة التي أكدت اختاف 
الفيل���م درامي���ًا وفني���ًا، وأن ال���دور األبرز 
فيه للنجمة س���اندرا بول���وك، هو األفضل 

خال السنوات األخيرة بمسيرتها.
لعل الجميع يتس���اءل عن سبب تسميته 
والج���واب   ،”Bird Box“ االس���م  به���ذا 
ه���و أن العصافير هي الس���بب الرئيس���ي 
ف���ي نجاة البطل���ة والطفلين م���ن الموت 
ال���ذي  العصافي���ر  بس���بب  أوال  المحق���ق، 
وجدته���م ف���ي متج���ر ونبهته���م بوج���ود 
الخط���ر من حولهم، إل���ى الصندوق الذي 

حملت في���ه العصافير على متن المركب 
الذي اس���تخدموه في عب���ور النهر والذي 
أرش���دهم ف���ي بع���ض األحي���ان لوج���ود 
الفي���روس م���ن حوله���م، إل���ى العصافي���ر 
الت���ي أرش���دتهم إل���ى المن���زل األم���ن في 

منتصف الغابة أسفل النهر.
الفيلم جميل جدا لجميع عشاق السينما 
بس���بب الحبكة الدرامية التي قام عليها 
الفيل���م منع���ت المل���ل م���ن التس���لل إل���ى 
عق���ول المش���اهدين بالرغ���م م���ن مدت���ه 
التي تجاوزت الس���اعتين تقريبا. استند 
الفيلم على قصة درامية مش���وقة عن أم 
تحاول الحفاظ على حياة طفلين، ابنها، 
وابن���ة صديقة لها التي وعدتها بالحفاظ 
ف���ي  عل���ى حياته���ا مهم���ا كلفه���ا األم���ر، 
مواجهة فيروس غريب انتشر في الباد 
ع���ن طري���ق رؤيت���ه، وعن���د اإلصاب���ة ب���ه 
يقوم بدفع األشخاص على االنتحار فى 
وقتها بأي ش���كل من األشكال، من خال 
صوت يبدأ في تذكيرهم بذكريات أليمة 
مم���ا يدفعهم لإلنتح���ار. وتواجه األم مع 
الطفلي���ن أخط���ر مهمة وه���ى المرور عبر 
نهر معصوبين األعين لمنع الفيروس من 
التخلل إليهم من خال رؤيته، ليتمكنوا 
من الوصول إلى منطقة األمان الوحيدة 

المتبقي���ة ف���ي أخ���ر النه���ر ال���ذي يحتوى 
عل���ى الكثير م���ن المصاع���ب، وهو منزل 
يعيش فيه أشخاص فاقدين إلبصارهم، 
الفيل���م مقتبس من الرواي���ة التي تحمل 

نفس االسم للكاتب ايريك هيزير.
يشارك في إنتاج الفيلم عدد من شركات 
Univer� “إلإلنت���اج العالمي���ة، منها ش���ركة 

.”Chris Morgan Production”و ”sal
م���ن اجم���ل م���ا ياحظ ف���ي ه���ذا الفيلم 
ال���ذي انص���ح بمش���اهدته ع���و التصوي���ر 
المتق���ن والمب���دع، خصوص���ا م���ع ظه���ور 
أصعب لحظات الفيل���م أثناء وجود األم 
والطفلي���ن ف���ي النه���ر بجمي���ع جوانبه���ا 

الصعب���ة، خاصة عندما يضع���ك المصور 
مكانهم ويس���اعدك ف���ي أت ترى رؤيتهم 
من أس���فل عصابة العين التي تمنع عنهم 
الرؤية بشكل جيد، ليضع المشاهد نفسه 
م���كان األبطال ويحاول مس���اعدتهم في 

رأسه بأي طريقة.
بول���وك  س���اندرا  أعم���ال  آخ���ر  أن  يذك���ر 
لفيل���م  النس���ائية  النس���خة  الس���ينمائية 
الجريمة “Ocean’s 8” والذي عرض في 
يوني���و الماضي، وش���اركت في���ه البطولة 
العالمي���ة،  الس���ينما  م���ن نجم���ات  نخب���ة 
منهن آن هاثاواي، وهيلينا بونهام كارتر، 

وكيت بانشيت، وريهانا.

ال زال البع���ض متخوف���ًا م���ن خ���وض تجرب���ة الش���راء اإللكتروني 
لعدة أسباب وهذه 4 خطوات قد تمنحك الجرأة للتجربة بحسب 

businessinsurance.org وهي على النحو التالي:

1� عدم استخدام شبكات اإلنترنت 
العام���ة إلتم���ام عملي���ة الش���راء عب���ر 
التس���وق اإللكتروني، ألن أغلبيتها ال 
تشفر بياناتك الشخصية، بمعنى أنه 
يمكن ألي مخت���رق إلكتروني بنفس 

المنطقة سرقة بياناتك.
2� علي���ك التأكد من عن���وان الموقع 
ال���ذي تتصفح���ه، ويج���ب أن يك���ون 

.HTTPS مبتدئًا باختصار
الخصوصي���ة  سياس���ة  ق���راءة   �3
بتمع���ن، لتك���ون عل���ى دراي���ة كامل���ة 

بماذا ستفعله الشركة ببياناتك.
4� غالبي���ة البنوك تق���دم رقم بطاقة 
ائتمانية مؤقتة، تس���مح لك بتحديد 
إط���ار زمن���ي ومبل���غ لعملية الش���راء 

قبل إرسال البيانات عبر اإلنترنت.

التسوق اإللكتروني في 2019
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1477
وقوع معركة نانسي ومقتل تشارلز األصلع، وبورغونيا أصبحت جزءا من فرنسا. 

1854
غرق باخرة سان فرنسيسكو ومقتل 300 من ركابها.

 1919
تأسيس الحزب النازي األلماني، وهو حركة متطرفة معادية.

 1933
بدء إنشاء جسر البوابة الذهبية على مضيق سان فرانسيسكو.

 1945
االتحاد السوفيتي يعترف بالحكومة السوفيتية في بولندا.
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دش��ن الكات��ب البحرين��ي حمد الش��هابي كتابه “مس��رحية 
الموت��ى ال يكذبون” ف��ي معرض مهرجان األي��ام الثقافي 
25 بعد أقل من عام واحد من تدش��ين كتابه “مس��رحية 
الحب األول في حياة نابليون بونابارت”، وقد كان الحضور 
كثيف��ا جدا للحصول على نس��خة من الطبعة األولى من 

المس��رحية، كما تلقى الش��هابي رس��الة خطية من ديوان 
صاحب السمو الشيخ سلطان محمد القاسمي يبارك له هذا 

اإلنجاز.

ص��ورت الفنان��ة نهى عابدين مجموعة مش��اهد م��ن فيلمها 
الجديد )الهجام( في اس��تديو مصر، والتي جمعتها بالفنان 
أحمد عبدالله محمود، واستمر التصوير حوالي 3 أيام. ومن 
المقرر أن تستأنف نهى تصوير باقي مشاهدها في العمل 
األس��بوع المقبل. ُيش��ار إل��ى أن “الهجام” إخ��راج مرقص 

ع��ادل، وينتم��ي ألعمال البطولة الش��بابية، حيث يش��اركها 
البطول��ة: أحمد عبدالله محمود، وائ��ل عبدالعزيز، وتنتظر نهى 

طرح “الكنز2” مع المخرج شريف عرفة في إجازة منتصف العام الدراسي.

وّدع الفنان حات��م العراقي أحزانه مع بداي��ة العام الجديد، 
بعدما كان��ت أيام العام الماضي ليس��ت كما يش��تهي، 
مع حالة الحزن التي عاش��ها ألسباب عدة، شاكرا وقوف 
جمهوره معه في ه��ذه المحنة التي حلت عليه، مؤكدا 
أن العام الجديد س��يكون عام المفاجآت التي ستس��عد 

الجمه��ور معه؛ لم��ا تحمله األي��ام المقبلة م��ن أعمال 
ونش��اطات فني��ة وغنائية متع��ددة وجدي��دة وال تخلو من 

عنصر المفاجأة.

عام المفاجآتالهجامالموتى ال يكذبون

طارق البحار



“سـّواهـا البخـت”... مفـارقـات كوميديـة

»  Angry“ عت النجمة نيكي ميناج عقد انضمامها لفريق عمل فيلم وقَّ
Birds Movie 2”، ولم ُتعلن حتى اآلن أي تفاصيل عن الدور الذي 

ستقدمه مغنية الراب الشهيرة )36 عاما(. وهذه ليست المرة األولى 
التي تشارك ميناج بصوتها في فيلم “انيميشن”، حيث قدمت في 

.”Ice Age: Continental Drift“ 2012 دور “ستيفي” بفيلم

تع���ود الفنان���ة حي���اة الفهد إلى اإلنتاج الفني مجددا من خالل المسلس���ل الدرامي الكويتي الجديد “س���واها البخت”، الذي يتواصل تصويره في عدد من المواقع. والمسلس���ل من 
تأليف محمد الكندري، إخراج حس���ين أبل، بطولة هيا الش���عيبي، احمد العونان، فهد البناي، محمد الصيرفي، ش���هاب حاجية، فخرية خميس، هدى حمدان، ش���يالء س���بت، بدور 

عبدهللا وآخرين، والعمل مكون من 30 حلقة وسيعرض خالل الفترة القادمة.

ق���ال المؤل���ف محم���د الكن���دري للقب���س الكويتي���ة: “س���واها 
البخ���ت” درام���ا اجتماعي���ة ممزوج���ة م���ا بي���ن الكوميدي���ا 
والتراجيدي���ا، وهو عمل يس���لط الضوء عل���ى الحياة ما بعد 
التقاع���د، باالضاف���ة لط���رح عدد م���ن الجوان���ب االجتماعية 

المعاصرة.
تحدث أبطال العمل، فقالت هيا الش���عيبي: أش���كر مؤسس���ة 
الفهد والمجموعة الفني���ة، اللذين منحاني هذه الفرصة في 
ه���ذا الن���ص الجمي���ل، ال���ذي يحكي ع���ن قصة مس���تمدة من 
الواقع االجتماعي، حيث أجس���د ش���خصية ام���رأة متقاعدة 
م���ن الوظيف���ة الحكومي���ة م���ع صديقت���ي فخري���ة خمي���س، 
وأدخ���ل ف���ي ع���دة مش���اريع، والعم���ل يط���رح ع���دة قضاي���ا 
بينه���ا مش���كالت التقاع���د والعائل���ة وال���ورث، وه���و يحم���ل 
درام���ا اجتماعي���ة مغلف���ة بالكوميدي���ا الس���وداء”، الفتة إلى 
أنه���ا أخ���ذت قرارا بينها وبين نفس���ها بعد بطولتها مسلس���ل 
“كالم أصف���ر” ال���ذي ظه���رت في���ه بطاب���ع تراجي���دي بح���ت 
وحقق أصداء كبيرة من الجمهور، مما ش���جعها على خوض 
المزي���د من التجارب المس���تقبلية المماثل���ة. بينما قال أحمد 
العون���ان: أقدم دور “أبوس���ليمان” زوج هيا الش���عيبي، حيث 
تدور الكثير م���ن المواقف واألحداث والمفارقات عبر طابع 
كومي���دي. وق���ال محمد الصيرف���ي: العمل عب���ارة عن اليت 

كوميدي ومختلف تماما عن حدوتة األعمال، فيه مزيج من 
الكوميديا والتش���ويق، ودوري ش���قيق هيا الش���عيبي وخال 

عيالها، وأدخل في مفارقات كثيرة مع زوج شقيقتي.
الممثل���ة ه���دى حم���دان قال���ت انه���ا ت���ؤدي ش���خصية ابن���ة 
هي���ا الش���عيبي، حي���ث تعم���ل في مج���ال السوش���يال ميديا 

“فاشنيس���تا”، لك���ن هن���اك تناقض���ا بي���ن حياته���ا ف���ي المنزل 
وعملها. وقالت ش���يالء س���بت إن ش���خصيتها كوميدية في 
العمل، وهي تحتاج الى مثل تلك األدوار النها تفجر الكثير 
م���ن طاقاتها الكامنة، ألن المنتجين يضعونها باس���تمرار في 

أدوار التراجيديا.

السبت
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اختتمت هيئة البحرين للثقافة واآلثار آخر فعاليات برنامجها الثقافي الذي نّظمته 
على مدار ش���هر ديس���مبر 2018 بمناس���بة األعياد الوطنية، إذ تم تقديم 18 فعالية 
منوع���ة، كان ختامه���ا ف���ي مدين���ة المحّرق التي احتف���ت بها هيئ���ة الثقافة عاصمة 
للثقاف���ة اإلس���المية للع���ام 2018، حي���ث اس���تضافت دار المح���ّرق مس���اء ي���وم 29 
من الش���هر الجاري أمس���ية لفرقة ش���باب الح���د التي قدمت نم���اذج متنوعة للفنون 

الشعبية التي يزخر بها تراث البحرين السماعي.

الموس���يقي  للت���راث  متمّي���ز  حض���ور 
البحريني

بي���ن  م���ن  الموس���يقية  األمس���ية  كان���ت 
ألق���ت  الت���ي  األمس���يات  م���ن  مجموع���ة 
ف���دار  الش���عبية.  الفن���ون  عل���ى  الض���وء 
المح���ّرق اس���تضافت كذلك خالل الش���هر 
فرقة قاللي، فيما استحضرت فرقة الدار 
الع���وده أجم���ل م���ا لديه���ا من أنم���اط فنية 
ش���عبية للجمه���ور. بدوره���ا وصل���ت فرقة 
إس���ماعيل دّواس إل���ى مركز زوار ش���جرة 
الحياة حيث أحيت أمس���ية شهدت إقباالاً 

ا، قبالة معلم تراث طبيعي مميز. الفتاً

معارض متنوعة ما بين المحّرق والمنامة 

وعلى جانب آخر، افتتحت هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار خالل ش���هر ديسمبر 2018 
ع���ددااً م���ن المع���ارض الت���ي تنوع���ت ف���ي 
موضوعاته���ا، فمتحف البحري���ن الوطني 
ش���هد افتت���اح مع���رض “متح���ف البحرين 
نظ���رة  الثالث���ون،  الذك���رى  الوطن���ي: 
استعادية” برعاية من سمو الشيخ عيسى 
بن س���لمان بن حم���د آل خليفة حفظه هللا 
رئي���س مجل���س أمن���اء وق���ف عيس���ى بن 
س���لمان التعليم���ي الخي���ري، حي���ث يأت���ي 
ه���ذا المعرض بمناس���بة الذك���رى الثالثين 
لتأس���يس المتحف، ويس���تمر حت���ى مايو 

 .2019
الش���هر  مطل���ع  الهيئ���ة  افتتح���ت  كذل���ك 
تصامي���م  ف���ي  الثقاف���ات  “لق���اء  مع���رض 
مجوه���رات المملك���ة العربي���ة الس���عودية” 

برعاي���ة كريمة من س���مو الش���يخة ثاجبة 
بنت س���لمان بن حمد آل خليفة، وبتعاون 
م���ا بي���ن هيئ���ة الثقاف���ة ومجموع���ة فنون 
الت���راث )الرياض(. ويس���تمر هذا المعرض 

حتى أبريل 2019. 
أما عل���ى صعيد المع���ارض الفنية، فكانت 
مدرس���ة الهداية الخليفي���ة على موعد مع 
افتت���اح معرض “ 100 ع���ام، 14 بورتريه” 
برعاي���ة وحض���ور  بثين���ة فخ���رو  للفنان���ة 
معالي الش���يخ راش���د بن خليفة آل خليفة 
وكي���ل وزارة الداخلي���ة لش���ؤون الهج���رة 
والج���وازات واإلقام���ة، الرئي���س الفخ���ري 
التش���كيلية.  للفن���ون  البحري���ن  لجمعي���ة 
وتق���ّدم الفنان���ة فخ���رو في مع���رض “100 
عام، 14 بورتريه”، الذي يس���تمر حتى 16 

يناير.
وانتق���ل نش���اط هيئ���ة الثقاف���ة إل���ى مركز 
الفنون، حيث تم افتتاح معرض “نس���يج” 
للفن���ان هش���ام زب���اري برعاي���ة كريم���ة من 
معال���ي وزي���ر النف���ط الش���يخ محم���د ب���ن 
خليف���ة ب���ن أحم���د آل خليف���ة. ث���م ع���اود 
متحف البحرين الوطني ليش���هد تدش���ين 
العم���ل الفن���ي التركيب���ي “س���رب الطي���ور” 
للفنان خليل الهاشمي. وفي باب البحرين 
قّدم���ت هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واآلث���ار 
مع���رض “المنامة ف���ي ص���ور”، والذي ضم 
أكث���ر م���ن ثمانين زاوي���ة مص���ّورة لمدينة 

المنامة.

البحرين���ي  اإلنس���اني  اإلرث  محاض���رات 
والعربي بديسمبر

للثقاف���ة  البحري���ن  هيئ���ة  برنام���ج  ش���مل 
الوطني���ة  األعي���اد  لالحتف���اء  واآلث���ار 
تنظيم لق���اءات ألقت الض���وء على اإلرث 
الحض���اري البحريني والعرب���ي، ففي باب 
البحري���ن نظمت الهيئ���ة محاضرة قّدمتها 
الدكت���ورة نيليدا ف���وكارو. ضمن سلس���لة 
م���ن المحاض���رات ح���ول مدين���ة المنام���ة، 
ته���دف إلى التعريف بمقوماتها التاريخية 
والثقافي���ة ومكانته���ا كمرك���ز حضاري في 
البحرين والمنطقة. وفي المركز اإلقليمي 
العرب���ي للت���راث العالمي، ت���رددت أصداء 

اليوم العالمي للغة العربية.

“ما نامت المنامة” تحيي العيد وتستدرج 
“غينيس” للبحرين

وبالتزام���ن م���ع ذك���رى تأس���يس متح���ف 
العي���د  ليل���ة  الوطن���ي، وخ���الل  البحري���ن 
الوطن���ي الت���ي تواف���ق 15 - 16 ديس���مبر، 
نّظم���ت هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واآلث���ار 
وللمرة السادس���ة عل���ى التوالي فعالية “ما 
نام���ت المنامة”. وأحيت الهيئة 12 س���اعة 
متواصل���ة م���ن النش���اط الثقاف���ي في كل 
م���ن متح���ف البحري���ن الوطن���ي، الصال���ة 
الثقافي���ة ومركز الفن���ون. وأقيمت فعالية 
“م���ا نام���ت المنام���ة” بدع���م من مؤسس���ة 
تمكي���ن وبالتعاون مع الس���فارة الفرنس���ية 
لدى البحرين، وبمش���اركة الفنان والعازف 
س���عد ج���واد، ال���ذي ق���ّدم عزف���ااً متواصالاً 
عل���ى الع���ود لم���دة 24 س���اعة و30 دقيقة 
ف���ي مكتب���ة المتح���ف ف���ي حف���ل بعنوان 

“س���الم العود، بين متح���ف وعالم” ليدخل 
م���ن خالل���ه موس���وعة غيني���س لألرق���ام 

القياسّية.
وش���هدت ليلة “م���ا نام���ت المنام���ة” وقفة 
ألق���ت الضوء عل���ى كتاب “أطي���اف” الذي 
ت���اء الش���باب،  يص���دره س���نويااً مهرج���ان 
ت���اء  مهرج���ان  ع���ن  اإلع���الن  ت���م  كذل���ك 
الش���باب العاش���ر والذي يقام ف���ي النصف 

األول من شهر فبراير المقبل.

إعالن مش���اركة البحرين ب� “إكس���بو 2020 
دبي”

اللؤل���ؤ  طري���ق  موق���ع  زوار  مرك���ز  م���ن 
بالمح���ّرق، قّدمت هيئة البحري���ن للثقافة 
واآلث���ار النظ���رة األول���ى لتصمي���م 
جناح البحرين المشارك في إكسبو 
2020 دبي الذي صّممه والمعماري 
العالم���ي كريس���تيان كيري���ز. وبعد 
تقدي���ٍر  عل���ى  مش���اركتها  حص���ول 
دول���ي مه���م ضم���ن إكس���بو 2015 
مملك���ة  مش���اركة  تع���د  ميالن���و، 
البحري���ن ف���ي إكس���بو 2020 دبي، 
وه���و الح���دث األول واألكب���ر م���ن 
نوعه على مس���توى منطقة الشرق 

األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ورش عمل ضمن احتف���اء الهيئة باألعياد 
الوطنية

احتف���اءاً بمدينة المح���رق عاصمة الثقافة 
اإلس���المّية للع���ام 2018، عق���دت المنظمة 
والثقاف���ة  والعل���وم  للتربي���ة  اإلس���المية 
)إيسيس���كو( بالتع���اون مع لجن���ة البحرين 
والثقاف���ة،  والعل���وم  للتربي���ة  الوطني���ة 
وهيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واآلثار، ورش���ة 
عمٍل ش���به إقليمي���ة في المرك���ز اإلقليمي 
“تنمي���ة  ع���ن  العالم���ي  للت���راث  العرب���ي 
المهارات التقليدية في أوس���اط النس���اء”، 
بمشاركة عدة دول منها: اإلمارات العربية 
المتح���دة، المغ���رب، مصر، عم���ان، تونس، 

فلسطين، السودان، لبنان، والبحرين.

أما في متحف موقع قلعة البحرين،  «
فنّظمت هيئة الثقافة فعاليًة 

خاصة استحضارًا لذكرى يوم 
الشهيد بالتعاون مع المؤسسة 

الخيرية الملكية، حيث قدمت 
الفنانة هال آل خليفة ورشة عمل 

تفاعلية مع األطفال، بحديقة 
متحف موقع قلعة البحرين.

“الثقافة” تسدل الستار على شهر من األنشطة الثقافية
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الكون يقبع على فقاعة طاقة هائلة
توص���ل علم���اء إلى اكتش���اف مذهل وصاعق مف���اده أن الكون برمته 
يقب���ع عل���ى حافة فقاع���ة هائلة من الطاقة، تتس���ع في ُبع���د آخر، كل 
ثانية. وجاء هذا االكتش���اف عن طري���ق الصدفة، عندما كان العلماء 
ف���ي جامع���ة أوبس���اال الس���ويدية يصمم���ون نموذج���ا جدي���دا للكون 

لإلجابة على تساؤل بشأن الطاقة المعتمة.
وق���ال العلماء ف���ي بيان صادر ع���ن الجامعة إن الك���ون موجود على 
حافة فقاعة هائلة من الطاقة المعتمة التي تتس���ع باس���تمرار وتوجد 
ف���ي بع���د آخ���ر، مضيفي���ن أن ”نم���وذج علم���اء أوبس���اال يق���دم صورة 

جديدة ومختلفة لخلق الكون ومستقبله”.
وأضاف البيان أنه هذا االكتش���اف يعبد الطريق أمام وسائل جديدة 
الختب���ار نظري���ة األوت���ار المعروف���ة أيضا بالنظري���ة الخيطي���ة، التي 

تتناول تركيب الكون استنادا إلى معادالت رياضية معقدة.
يش���ار إلى أن نظرية اتس���اع الكون كانت قد ولدت قبل أكثر من 20 

عاما، مع إضافة العلماء لفكرة أن االتساع يتسارع بوتيرة ثابتة.
وتدع���م فك���رة اختراقات الطاق���ة المعتمة للك���ون النظرية الخيطية، 
وه���و ما يجعلها على ش���كل بالون ينتفخ باس���تمرار، بحس���ب ما ذكر 

العلماء.
كذل���ك تق���ول النظرية إن الم���ادة تتألف من كيان���ات خيطية صغيرة 
مهتزة، ال توجد إال إذا كان هناك عدد متزايد من األبعاد، لكن النظرية 
الخيطي���ة واجه���ت انتقادات عديدة، ولم يتمكن النموذج الش���ائع لها 

من دعمها، بحسب بيان الجامعة السويدية.

الطاقة المعتمة

غي���ر أن العلم���اء ف���ي جامعة أوبس���اال يعتق���دون أن نموذجهم للكون 
كش���ف ع���ن حقيق���ة أن الكون، يوج���د على تخ���وم فقاع���ة هائلة من 
الطاقة المعتمة من بعد آخر. ولكن هذه النظرية لم تستبعد النظرية 
الخيطية، بل أضافت نموذجا الحقا يؤكد أن النظرية الخيطية تعمل 

بالتوافق مع نظرية الفقاعة.

يعتقد العلماء في أوبساال أن األكوان األخرى لديها فقاعات أكثر  «
مما هو موجود في كوننا، وهو ما يعكف العلماء في الجامعة 
السويدية حاليا على التحقق منه. يشار إلى أن غموض الطاقة 
المعتمة جاء من االعتقاد بأن الجاذبية ستجتذب المادة كلها 

معا وبالتالي فإن اتساع األكوان سيتباطأ.

قت���ل ش���اب ترك���ي باحثة ف���ي جامعة 
بالعاصمة أنقرة، بعد أن ضبطته يغش 
كلي���ة  ف���ي  االمتحان���ات  أح���د  خ���ال 
الحقوق، وفق ما ذكرت وسائل إعام 

تركية محلية، أمس الجمعة.
وأفادت صحيفة “حرييت” أن الطالب 
في كلية الحقوق، ويدعى “إس���ماعيل 
ه�”، قت���ل الباحثة س���يرين دامار زينل 
ف���ي 2 يناي���ر م���ن الج���اري. واعتقل���ت 
الش���رطة الجاني بع���د وقت وجيز من 
الحادثة. ووقعت الحادثة في جامعة 
كانكاي���ا، حين أقدم الطال���ب الغاضب 
عل���ى طع���ن الفت���اة أوال، ث���م إط���اق 
الرص���اص عليه���ا الحق���ا من مس���دس 
وال���ده، وه���و ضاب���ط ش���رطة متقاعد، 

وفق ما ذكرت الصحيفة.

وتوفيت دامار، التي أصيبت  «
بجروح بالغة، متأثرة بجراحها 

على الرغم من الجهود التي بذلها 
المسعفون إلنقاذها.

ضبطته يغش في 
االمتحان... فقتلها ق���ال باحث���ون إن أعراض االكتئ���اب المرتبطة باس���تخدام “السوش���يال ميديا” تظهر 

على المراهقات أكثر من المراهقين بمقدار المثلين؛ بسبب المضايقات على اإلنترنت 
واضطرابات النوم، واالنطباع السلبي عن شكل الجسد وتراجع تقدير الذات.

وفي دراس���ة حللت بيانات نحو 11 ألف 
ش���اب ببريطاني���ا، وج���د أن الفتيات في 
س���ن 14 ك���ن أكث���ر اس���تخداما لوس���ائل 
 40 نح���و  يس���تخدمها  إذ  التواص���ل، 
% منه���ن ألكث���ر م���ن 3 س���اعات يومًي���ا، 

مقارن���ة ب�20 % م���ن المراهقين، وأن 12 
بقل���ة، و38 %  يس���تخدمونها  مم���ن   %
مم���ن يس���تخدمونها بكثاف���ة )أكثر من 5 
س���اعات يومًي���ا( ظهرت عليه���م عامات 

تدل على اإلصابة باكتئاب أكثر حدة.

تس���ببت عاصفة قبالة الساحل الشمالي الغربي أللمانيا بفقدان 300 حاوية تقريبا 
من الس���فينة “إم إس س���ي زوي”، ببحر الشمال قرب جزيرة بوركوم األلمانية، مما 

أدى لسقوط 270 حاوية بالمياه.

وق���ال موق���ع “ذي���س إنس���ايدر” إن 
ف���ي  طف���ت  الحاوي���ات  عش���رات 
الجنوب الغربي، فيما وصلت أخرى 

للجزر الهولندية المجاورة.
وأظه���رت صور ع���ددا من الس���كان 
الكن���ز”،  ”صي���ادي  ب����  وصف���وا 
يتخاطف���ون عل���ى م���ا بالحاوي���ات، 

مثل آث���اث ايكيا وأجه���زة تلفزيون 
ودم���ى أطف���ال. وحذر المس���ؤولون 
في ألمانيا وهولندا الناس باالبتعاد 
عن الس���لع الغارق���ة؛ ألن 3 حاويات 
كان���ت  الس���فينة  م���ن  س���قطت 
تحت���وي على “م���واد خط���رة”، مثل 

البيروكسيد العضوي.

وسائل التواصل تصيب المراهقات باالكتئاب

البحر يقذف أجهزة كهربائية بألمانيا وهولندا

طاب مدرسة يحتفلون بقدوم السنة الجديدة في الهند

أث���ارت ممثلة تركي���ة غضبا كبيرا بمواقع التواصل االجتماعي؛ بس���بب الفس���تان 
ال���ذي ارتدت���ه في حفل زفافه���ا، ووصفه البعض ب� “الش���جاع” و ”الج���ريء”، بينما 

انتقده آخرون بشدة.
ووف���ق م���ا ذكر موقع “حرييت ديل���ي نيوز” التركي، فإن الممثلة بورس���و كيراتلي 
صنعت ضجة كبيرة بفستانها غير التقليدي خال حفل زفافها من المغني سينان 
أكس���يل. وتزوج أكس���يل بكيراتلي ف���ي القنصلية التركية بأمس���تردام الهولندية، 
ف���ي ليلة االحتفال برأس الس���نة الميادية. وانتش���رت صور الزفاف بش���كل كبير 
على الصفحات االجتماعية، فيما نقلت مصادر حضرت الحفل عن أكس���يل قوله 

لزوجته قبل تقبيلها “ال ترتدي أي مابس على اإلطاق”.

وتعرضت العروسة النتقادات كثيرة، إذ وصف منتقدون لباسها بـ  «
“الفاضح”، وقالوا إنها ظهرت “رخيصة”. في المقابل، اعتبر آخرون 

فستانها “شجاعا وجريئا”. واشتهرت كيراتلي في تركيا والعديد من 
البلدان األخرى بمشاركتها في مسلسالت تلفزيونية شهيرة، مثل 

“برايف أند بيوتفول” و ”آور ستوري” و ”ريزاركشن”.

ممثلة تركية تثير ضجة 
بفستان الزفاف

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أكثر تنظيما

حق���ق خب���ر بعن���وان “ن���زوال عند 
رغبة أهالي المنطق���ة... الصحة 
تنقل أهالي دوار 3 بمدينة حمد 
إل���ى المركز الصحي ب���دوار 17” 
أعلى معدل تفاعل في اليومين 
 @jehan_jani الماضيين. وقالت
“أه����ا وس����ها بك����م ف����ي مركزن����ا 
ra� اس����تغربت فيم����ا   للصح����ي”، 
mady89@ الخط����وة، معتبرة أن 
المرك����ز الصحي ف����ي دوار 3 أكثر 

تنظيما.

ذه���ب  وراء  الس���اعون  قض���ى  بعدم���ا 
اإلمبراط���ور الفرنس���ي نابلي���ون بوناب���رت 
أكث���ر م���ن 200 عام ف���ي البح���ث، أكد أحد 
المؤرخي���ن أن ذلك الكنز يوجد في بحيرة 
روسية مفاجئة. وتقول كتب تاريخية إن 
اإلمبراطور الفرنسي أمر بدفن 80 طنا من 
الذهب المنهوب من موس���كو س���را، عندما 
انس���حبت قوات���ه م���ن العاصمة الروس���ية 
الروس���ي  الم���ؤرخ  أن  غي���ر   .1812 الع���ام 
فياتشيس���اف ريجكوف يعتقد أن المكان 
ال���ذي كان ينبغ���ي أن يت���م البحث فيه عن 
ذهب نابلي���ون ليس بحيرة س���ميليفو في 
سمولينسك، مضيفا أن تسريب أنباء دفن 

الذهب هناك جاء بهدف التضليل.

يقترح المؤرخ الروسي بحيرة أخرى  «
تبعد 64 كيلومترا عن البحيرة األولى، 

هي بحيرة بولشايا روتافيتش قرب 
بلدة رودنايا بالقرب من الحدود مع 

روسيا البيضاء، بحسب ما ذكرت 
صحيفة “ذي صن” البريطانية.

تغي���رت حياة زوجين م���ن مقاطعة أرماج 
في أيرلندا الشمالية، بعدما حالفهما الحظ 
الكب���رى،  اليانصي���ب  بجائ���زة  الف���وز  ف���ي 
الس���نة  رأس  احتف���االت  م���ع  بالتزام���ن 

الميادية الجديدة.
وس���يبدأ الزوجان العام 2019 بثروة مالية 
ضخم���ة، عقب فوزهما بالجائزة، التي تبلغ 
قيمته���ا نحو 115 مليون جنيه إس���ترليني 

)ما يعادل 145 مليون دوالر(.
ني���وز”  “س���كاي  موق���ع  ذك���ر  م���ا  ووف���ق 
البريطان���ي، فإن الجهة المنظمة لمس���ابقة 
اليانصيب في المملكة المتحدة، كاميلوت، 
قدم���ت الزوجي���ن لوس���ائل اإلع���ام، ف���ي 

مؤتمر صحافي.

قالت فرانسيس كونولي، وهي  «
معلمة، إن الفوز بالجائزة الكبرى 
“أمر كبير جدا ال يقدر بأي ثمن”، 

مضيفة “منذ زمن بعيد ونحن 
نشارك في اليانصيب الوطني.. لم 

يحالفنا الحظ أبدا”.

كنز نابليون... 
200 عام بحثا في 

المكان الخطأ

زوجان يربحان 145 
مليون دوالر “في 

لحظة”
أعلن متحف اللوفر في باريس أن فيديو ألغنية من أداء بيونسيه وزوجها 
ج���اي زي ج���رى تصويره ف���ي المتحف، س���اهم في زيادة أع���داد زواره إلى 
رقم قياسي بلغ 10.2 مليون زائر العام الماضي، وهو أعلى عدد يسجله أي 

متحف في التاريخ.

كم���ا س���اعدت زي���ادة توافد الس���ياح 
إل���ى باري���س المتح���ف عل���ى تحقيق 
زيادة بنس���بة 25 % ف���ي عدد الزوار 

في العام السابق.

وكانت السياحة تراجعت في أعقاب 
مقتل 130 شخصا على يد إرهابيين 
ف���ي العاصمة الفرنس���ية ف���ي نوفمبر 

.2015

بيونسي تمنح اللوفر رقما قياسيا

اختيرت العارضة الفرنسّية تيان بلوندو، كأجمل وجه في العالم للعام 2018، وهي تفوز 
بهذا اللقب للمرة الثانية بعد حصولها عليه للمرة األولى منذ 11 عاما عندما كان عمرها 6 

سنوات فقط. وكانت تيان، البالغة من العمر حالًيا 17 عاًما، قد شاركت في مسابقة أجمل 
100 وجه نسائي في العالم التي ينظمها الناقد الفني العالمي تي سي كاندلر، بمشاركة 

نساء من حوالي 40 بلدا. وحّلت العارضة في المرتبة األولى على رأس القائمة.
قال متحف اللوفر إنه سعيد باالستجابة التي حققها الفيديو الخاص بأغنية “أيبيس تي” 

لبيونسيه وزوجها جاي زي، اللذين ظهرا خالله أمام لوحة الموناليزا وتمثال فينوس دي ميلو 
وأعمال فنية شهيرة أخرى. وحقق هذا الفيديو 150 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

الكون على حافة فقاعة من الطاقة المعتمة تتسع في بعد آخر
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