
أش���اد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس���ى آل خليفة باإلنجازات المهمة التي 
حققتها الس���لطة التش���ريعية في المملكة على 

الصعيد الرقابي والتشريعي، من خالل تبنيها 
ومس���اهماتها  البحرين���ي،  المجتم���ع  لقضاي���ا 
المثم���رة وحثه���م جاللت���ه عل���ى تعزي���ز العمل 

الديمقراطي.
قص���ر  ف���ي  اس���تقباله  ل���دى  جاللت���ه،  وأش���اد 

الصخي���ر أم���س رئيس مجلس الن���واب فوزية 
زين���ل، ورئيس مجلس الش���ورى علي الصالح، 
وع���ددا م���ن أعض���اء المجلس���ين، بالمس���توى 
المتقدم من التعاون والتوافق الذي يجمع بين 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.

كم���ا تطرق اللقاء إل���ى عدد م���ن القضايا التي 
تهم الشأن المحلي، إذ أكد جاللته أن المواطن 
البحريني سيبقى دائمًا موضع اهتمام وتقدير، 
وأن جه���ود الدول���ة تتكات���ف دوم���ًا لتوفير كل 

سبل الحياة الكريمة لكل المواطنين.

حكومة سمو األمير خليفة بن سلمان وعدت وأوفت
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المنامة - وزارة اإلسكان

أوضحت وزارة اإلس���كان أن إجراء 
وقف عالوة السكن، الذي تم تداوله 
عل���ى مواق���ع التواص���ل االجتماعي، 
فئ���ة  إج���راًء مؤقت���ًا ويش���مل  يع���د 
الذي���ن  المواطني���ن  م���ن  مح���دودة 
بياناته���م  بتحدي���ث  يقوم���وا  ل���م 
اإلس���كانية في المواعيد التي سبق 

أن أعلنت عنها ال���وزارة في بياناتها 
المتكررة. وأش���ارت إلى أن اإلجراء 
يأت���ي م���ن منطل���ق ح���رص ال���وزارة 
الم���ال  بالمحافظ���ة عل���ى  وتقيده���ا 
الع���ام، باعتب���ار أن���ه ال يج���وز صرف 
مبل���غ الع���الوة لم���ن ال تنطب���ق عليه 

المعايير اإلسكانية.

أرجع مجلس الش���ورى مناقشة تقرير 
لجن���ة الخدم���ات بخصوص مش���روع 
قانون بتعديل المادة 14 من المرسوم 
بقان���ون بش���أن المؤسس���ات الصحي���ة 
الخاصة للمزيد من الدراس���ة، بعد شد 
وجذب بين الش���وريين حول اشتراط 

وجود معيار الخبرة عند التوظيف.
اس���تيعاب  إل���ى  المش���روع  ويه���دف 
الخريجي���ن  م���ن  المتزاي���دة  األع���داد 

البحرينيي���ن ف���ي التخصصات الطبية 
والتمريضي���ة والفني���ة ف���ي الوظائ���ف 
الت���ي يوفره���ا القط���اع الخ���اص ف���ي 
المجال الصحي. وبّين الش���وري أحمد 
العري���ض إل���ى ض���رورة أن يس���توعب 
القط���اع العام جميع الخريجين، إذ إن 
بع���ض المستش���فيات تق���وم بتوظيف 
بعض األطباء من ش���رق آسيا وغيرها 

من دون الخبرة.

“اإلسكان”: وقف العالوة “مؤقت”

مستشفيات توّظف أجانب دون خبرة
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أف���ادت ش���ؤون الجم���ارك بأن���ه اس���تكماالً 
تطبي���ق  بب���دء  يتعل���ق  فيم���ا  إلجراءاته���ا 
القيم���ة المضاف���ة م���ع بداية الع���ام الجديد 
فإنه���ا تود التوضيح بأنه لن يتم اس���تيفاء 
الضريب���ة عل���ى المس���توردات الش���خصية 
والهدايا لألفراد بما ال يتجاوز مبلغ ال�� 300 
دينار أسوًة بما هو معمول به في تحصيل 
الضريب���ة الجمركية، مؤك���دًة أن ذلك يأتي 
بالتنس���يق والتع���اون م���ع الجه���از الوطني 

للضرائب الخليجية.
يأت���ي  التنوي���ه  ه���ذا  أن  إل���ى  وأش���ارت 
والغرام���ات  الضرائ���ب  ألن���واع  توضيًح���ا 
اإلداري���ة المرتبط���ة بالقيم���ة المضاف���ة من 
خالل تطبيق القوانين واللوائح واألنظمة 
المملك���ة  ف���ي  به���ا  المعم���ول  الضريبي���ة 
ح���ول كيفية تحصي���ل الضريب���ة وطريقة 
إل���ى توضي���ح دور  احتس���ابها، باإلضاف���ة 
ش���ئون الجمارك في عملية التطبيق لكافة 
الحاالت المس���تحقة سواًء على االستيراد 
الش���خصي أو الجهات الرسمية أو البضائع 
المعفية أو الخاضعة للضريبة بنس���بة 5 % 

أو بنسبة 0 %.

األرب���ع  الس���نوات  ف���ي  الحكوم���ة جهوده���ا  س���ّخرت 
الماضي���ة للوف���اء بما قطعته م���ن التزامات وردت في 
برنامج عملها 2015 - 2018، انطالقًا من مسؤولياتها 
الوطني���ة ف���ي تحقي���ق رؤى وتطلع���ات عاه���ل الب���الد 
صاح���ب الجالل���ة المل���ك حمد ب���ن عيس���ى آل خليفة، 
لخير ونماء شعب البحرين. وقامت الحكومة برئاسة 
رئي���س الوزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة، بجهود دؤوبة، استطاعت عبرها 
أن تترج���م م���ا اش���تمل علي���ه برنامج عمله���ا إلى واقع 

ملموس يعيشه المواطن.

إعفاء المستوردات 
الشخصية دون 300 
دينار من “المضافة”
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أش���اد ول���ي العهد نائ���ب القائ���د األعلى 
النائ���ب األول لرئيس مجل���س الوزراء 
صاح���ب الس���مو الملكي األمير س���لمان 
بن حم���د آل خليف���ة، بال���دور المحوري 
ال���ذي تق���وم ب���ه ق���وة دف���اع البحري���ن 
الوطن���ي  الداخلي���ة والح���رس  ووزارة 
ف���ي ترس���يخ دعائم األمن واالس���تقرار 
والحف���اظ عل���ى المكتس���بات الوطني���ة 
بم���ا يع���زز مواصل���ة تحقي���ق األه���داف 
التنموي���ة المس���تدامة للمملكة في ظل 
المس���يرة الشاملة لعاهل البالد صاحب 

الجالل���ة المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل 
خليف���ة. ج���اء ذل���ك ل���دى زيارة س���موه 
دف���اع  لق���وة  العام���ة  للقي���ادة  أم���س 
البحري���ن، حي���ث كان ف���ي االس���تقبال 
القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير 
آل  ب���ن أحم���د  الش���يخ خليف���ة  الرك���ن 
خليفة، ووزير الداخلية الش���يخ راش���د 
ب���ن عب���دهللا آل خليفة، ووزير ش���ؤون 
الدف���اع عبدهللا النعيمي، ورئيس هيئة 
األركان الفري���ق الركن ذي���اب النعيمي، 

وعدد من كبار الضباط.

دور محوري لـ “الدفاع” و“الداخلية” مستوى التعاون بين السلطتين متقدم
العاه��ل: المواط��ن س��يبقى دائم��ا موض��ع اهتم��ام وتقدي��ر
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بحارة سترة يغرقون البحرين

خرج فريق سترة بنتيجة الفوز على  «
حساب البحرين بنتيجة )86/77(، 

في المباراة التي جمعته مساء أمس 
)األحد(، على صالة اتحاد السلة بأم 

الحصم، في افتتاح منافسات الجولة 
الحادية عشر من الدور التمهيدي 

لدوري زين الدرجة األولى.

16
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مبيعات السيارات تقفز

قفزت مبيعات السيارات في شهري  «
نوفمبر وديسمبر قبيل بدء تطبيق 

ضريبة القيمة المضافة والتي 
ستدخل حّيز التنفيذ غًدا )الثالثاء(. 

وتوقع متعاملون في سوق السيارات 
أن تكون التأثيرات جراء الضريبة 

محدودة على مبيعات القطاع.

11

سمو ولي العهد في زيارة للقيادة العامة لقوة الدفاع
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استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير 
أمس رئيس مجلس النواب فوزية زينل، ورئيس مجلس الشورى علي الصالح، وعددا 

من أعضاء المجلسين، للسالم على جاللته. ورحب جاللة الملك بالجميع.

وهنأ جاللته رئيس���ة مجلس الن���واب على لقب 
صاحب���ة أفض���ل إنجاز سياس���ي للم���رأة العربية 
خالل ع���ام 2018م والذي منحته ش���بكة أعالم 
ه���ذا  أن  المل���ك  العربي���ة وأك���د جالل���ة  الم���رأة 
اإلنج���از ه���و إنج���از لمملك���ة البحري���ن والم���رأة 
البحريني���ة التي اس���تطاعت بكفاءته���ا ودورها 
في تحقي���ق المزيد م���ن اإلنج���ازات الحضارية 
الت���ي تعزز من دور المرأة ف���ي مملكة البحرين، 
متمني���ًا جاللته لها دوام التوفيق للنهوض بهذه 
المهم���ة الوطني���ة عل���ى الوجه األكم���ل من أجل 
رفع���ة الوطن والمواطن، كما هنأ نواب رئيس���ي 
مجلس���ي الش���ورى والن���واب ورؤس���اء اللج���ان 
ونوابه���م على انتخابهم لتولي ه���ذه المناصب، 
متمني���ًا له���م التوفيق والس���داد في مس���اعيهم 
لتطوي���ر العم���ل البرلماني والتش���ريعي. وأعرب 
جاللته عن شكره للجميع على جهودهم القيمة 
التي أس���همت ف���ي النجاح التي تش���هده مملكة 
البحري���ن، مؤكدًا ان البحرين ولله الحمد أس���رة 

متحابة ومتكاتفة.
وق���ال جاللة المل���ك إن القوانين والتش���ريعات 
التي صدرت من المجلس الوطني كان لها األثر 
الكبير في نهضة وطننا، مشيدًا جاللته باإلقبال 
الكبي���ر ال���ذي ش���هدته االنتخاب���ات النيابية في 
هذه ال���دورة والذي دل على وعي وثقافة أهل 
البحري���ن معرب���ًا عن تقدي���ره لحرصه���م الكبير 
عل���ى ه���ذه المش���اركة الت���ي س���اهم فيه���ا أهل 
البحري���ن جميع���ًا نس���اء ورج���ال كبارًا وش���بابًا 
وان إقب���ال الم���رأة البحريني���ة عك���س وعيه���ا 
وحرصه���ا عل���ى خدم���ة ووطنها وان ف���وز هذا 
العدد الكبير من النساء ليؤكد مكانة المرأة في 
المجتمع فهي أساس المجتمع وراعية ألسرتها 
بكفاءة واهتمام فإنه إذا صلحت األسرة صلح 
المجتم���ع. كم���ا يؤك���د وع���ي وإدراك الناخبي���ن 

ل���دور ومكان���ة الم���رأة. وأك���د جالل���ة المل���ك أن 
دع���م أه���ل البحري���ن لتجربتن���ا الديمقراطي���ة 
الوطني���ة يؤكد حرص أهل البحرين على رفعة 
وطنهم ورقيه فهذه التجربة الوطنية الخالصة 
والنابع���ة م���ن إرادة أه���ل البحري���ن تحق���ق كل 
الخي���ر لوطننا العزيز ومس���يرة نهضته الظافرة 
ف���ي كافة المجاالت وأننا مس���تمرون بعون هللا 
للعم���ل مع���ًا م���ن أج���ل األفض���ل لوطنن���ا العزيز 
ومواطنينا الكرام. وأش���اد جاللت���ه باإلنجازات 
الهام���ة الت���ي حققتها الس���لطة التش���ريعية في 
المملك���ة عل���ى الصعي���د الرقاب���ي والتش���ريعي، 
من خ���الل تبنيها لقضاي���ا المجتم���ع البحريني، 
ومس���اهماتها المثم���رة وحثه���م جاللت���ه عل���ى 

تعزي���ز العم���ل الديمقراط���ي، منوهًا بالمس���توى 
المتقدم من التعاون والتوافق الذي يجمع بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبما يتحلى 
ب���ه أعض���اء الس���لطتين م���ن مس���ؤولية وطنية 
رفيعة تض���ع مصلحة الوط���ن والمواطنين في 

مقدمة أولوياتها.

كم���ا تط���رق اللقاء إل���ى عدد م���ن القضايا التي 
ته���م الش���أن المحل���ي، حي���ث أك���د جاللت���ه أن 
موض���ع  دائم���ًا  س���يبقى  البحرين���ي  المواط���ن 
اهتم���ام وتقدي���ر، وأن جه���ود الدول���ة تتكاتف 
دومًا لتوفير كافة س���بل الحياة الكريمة لكافة 
المواطني���ن ف���ي ظ���ل مس���يرة البناء الش���املة 

الت���ي س���تواصل ازدهاره���ا بتوفي���ق م���ن هللا 
عز وج���ل وبجه���ود أبن���اء البحري���ن المخلصة 
وحرصه���م عل���ى خدم���ة وطنه���م والمحافظ���ة 
على ما تحقق به من مكتس���بات مشهودة عبر 

السنوات الماضية.
وأع���رب جاللت���ه ع���ن تطلع���ه ب���أن يش���هد دور 

االنعقاد األول من الفصل التش���ريعي الخامس 
لمجلسي الش���ورى والنواب تحقيق المزيد من 
المنجزات التي تخدم مس���يرة العمل الوطني، 
التوفي���ق  كل  التش���ريعية  للس���لطة  متمني���ًا 
والنجاح في االضطالع بمسؤولياتها الوطنية 

سعيًا لتحقيق األهداف المنشودة.

31 ديسمبر 2018 االثنين
24 ربيع الثاني 1440

المنامة - بنا

جاللة الملك مستقبال رئيسي مجلسي الشورى والنواب

local
@albiladpress.com 02

ج���ال���ة ال���م���ل���ك: ال��س��ل��ط��ة ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ح��ق��ق��ت إن�����ج�����ازات م��ه��م��ة

المـواطــن سيبقــى دائمــا مـوضـع اهتمـام

الملك  الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  تلقى 
حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
ال������وزراء ص��اح��ب ال��س��م��و ال��م��ل��ك��ي األم��ي��ر 
شكر  برقيتي  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان 
الجزائرية  الجمهورية  رئيس  من  جوابية 
الرئيس  الشقيقة  الشعبية  الديمقراطية 
برقيتي  ع��ل��ى  ا  ردًّ بوتفليقة،  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ث��ورة األول من  بمناسبة ذك��رى  له  التهنئة 
خالص  عن  فيهما  أعرب  المجيدة،  نوفمبر 
شكره وتقديره لهما على المشاعر األخوية 
��ا ل��ه��م��ا واف�����ر ال��ص��ح��ة  ال���ص���ادق���ة، م��ت��م��ن��يًّ
دوام  البحرين  مملكة  ولشعب  والسعادة 

التقدم واالزدهار.
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العاهل وسمو ولي 
العهد يتلقيان شكر 

رئيس الجزائر

تبادل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميالدي 
الجدي���د 2019، م���ع ق���ادة ال���دول العربي���ة واإلس���المية والصديق���ة، عب���ر جاللته فيها ع���ن خال���ص تهانيه بهذه 
المناس���بة وأطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والس���عادة، ولدولهم وش���عوبهم الش���قيقة والصديقة مزيدا من 
التق���دم واالزده���ار، س���ائالً المول���ى عز وج���ل أن يكون الع���ام الجديد عام خير وأمن وس���الم ورخ���اء على دول 

وشعوب العالم كافة.

 كم���ا تب���ادل رئي���س ال���وزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
بمناس���بة  تهنئ���ة  برقي���ات  آل خليف���ة 

حل���ول الع���ام المي���الدي الجدي���د، م���ع 
واإلس���المية  العربي���ة  ال���دول  ق���ادة 
والصديقة، ورؤساء الوزارات وأولياء 

العه���ود، ضمنها س���موه أطي���ب تهانيه 
به���ذه المناس���بة وخال���ص تمنياته لهم 
موف���ور الصحة والس���عادة، ولبلدانهم 

وش���عوبهم الش���قيقة والصديقة دوام 
التق���دم والتط���ور، داعيا هللا تعالى أن 
يجعل العام الجديد عام امن وس���الم 
وازده���ار عل���ى بلدان وش���عوب العالم 

كافة.
القائ���د  نائ���ب  العه���د  ول���ي  وتب���ادل 
األعلى النائ���ب األول لرئيس مجلس 
الملك���ي  الس���مو  صاح���ب  ال���وزراء 
األمي���ر س���لمان ب���ن حم���د آل خليف���ة 
برقيات تهنئة بمناس���بة حل���ول العام 

المي���الدي الجدي���د م���ع ق���ادة ال���دول 
والصديق���ة  واإلس���المية  العربي���ة 
وأولي���اء العهود، عبر س���موه فيها عن 
صادق تهانيه بهذه المناسبة وأطيب 
تمنياته لهم بوافر الصحة والس���عادة، 
الش���قيقة  وش���عوبهم  ولدوله���م 
والصديق���ة اط���راد التق���دم والرفع���ة 
والرقي، متمنًيا سموه أن يكون العام 
الجديد عام أمن وسالم ورخاء على 

دول وشعوب العالم كافة.

المنامة - بنا

العاهل وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتبادلون التهاني مع القادة
تمنيات بأن 

يكون 2019 
عام أمن وسالم 
ورخاء على دول 

وشعوب العالم

تطلع لتحقيق 
مزيد من 

المنجزات في 
دور االنعقاد 

األول 

قوانين 
وتشريعات 

المجلس لها 
األثر الكبير في 

نهضة وطننا
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اس���تقبل عاه���ل الب���الد صاح���ب الجاللة المل���ك حمد بن عيس���ى آل خليفة ف���ي قصر الصخير أم���س رئيس مجل���س أمناء مركز 
“دراسات” وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، والذي رفع إلى جاللته، التقرير الوطني 
للتنمية البش���رية، من إعداد “دراس���ات” بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. وخالل اللقاء، أشاد جاللة الملك بالجهود 
الطيبة التي بذلت في إعداد هذا اإلصدار القيم، مثمنا جاللته جهود رئيس مجلس األمناء ومركز “دراس���ات” في مجال تعزيز 

البحث العلمي، والمساهمة في عملية التنمية المستدامة، واستشراف آفاق المستقبل.

ون���وه جاللة المل���ك بما تضمن���ه التقرير 
الوطن���ي للتنمي���ة البش���رية، م���ن قضايا 
موضوعي���ة،  وبيان���ات  متنوع���ة، 
وتوصيات بناءة، تمثل مؤش���رات مهمة 
ومفي���دة، لتقيي���م اإلج���راءات المتخذة 
بش���أن توفير أفضل الممارس���ات لتعزيز 
الفعالية المؤسس���ية، وكفاءة استخدام 
الم���وارد المتاح���ة، وبي���ان م���دى التقدم 
التنافس���ية  مب���ادئ  وف���ق  الحاص���ل 

واالستدامة والعدالة.
وش���دد عاهل البالد، على أن اإلش���ادات 
تحصده���ا  الت���ي  المتوالي���ة،  الدولي���ة 
البحري���ن في مج���ال التنمية البش���رية، 
ل���م تأت من ف���راغ أو مح���ض مصادفة، 
وإنما نتاج رؤية وطنية ش���املة األبعاد، 
تض���ع بن���اء اإلنس���ان، وتعزي���ز المعرفة، 
في ص���دارة أولوياتها، من خالل عملية 
تكامل إنمائي مستدامة، يرفدها سيادة 
حك���م القانون، وضمان جودة الخدمات 
األساسية، وتحس���ين قدرات ومستوى 
للمقاص���د  طبق���ا  المواط���ن،  معيش���ة 
ال���واردة ف���ي ميث���اق العم���ل الوطن���ي، 
ودستور المملكة، والتشريعات الوطنية 
المتوافق���ة مع المعايي���ر الدولية، خاصة 
أن مملك���ة البحري���ن م���ن أكث���ر ال���دول 
التزاما باألهداف السامية والنبيلة التي 

تأسست من أجلها األمم المتحدة.
وأك���د جاللة العاه���ل، أن خيارن���ا الدائم 
س���يظل االس���تثمار في العنصر البشري، 

باعتب���ار  الوطني���ة،  األولوي���ات  كأح���د 
التنمي���ة،  وغاي���ة  عم���اد  ه���و  المواط���ن 
واالس���تمرار ف���ي الجه���ود الرامي���ة إلى 
تعزيز ش���راكة الش���باب في عملية صنع 
القرار، وإيالء العناي���ة والدعم لألجيال 
الجدي���دة، انطالق���ا من قناعة راس���خة، 
مس���تقبل  بن���اء  ف���ي  دوره���م  بأهمي���ة 

المملكة المزدهر.
وعق���ب المقابلة، صرح الش���يخ عبدهللا 
ب���ن أحم���د بأن���ه تش���رف برف���ع التقري���ر 
الوطني للتنمية البش���رية، للسنوات من 
)2015 – 2018( إل���ى صاح���ب الجالل���ة 
المل���ك. وأكد أن التش���رف بلق���اء جاللة 
الملك، يمثل مصدر فخر ووسام اعتزاز 
م���ا يولي���ه  ل���كل مواط���ن، وف���ي إط���ار 
جاللته م���ن رعاية فائق���ة، ودعم كريم، 
دور  وتعزي���ز  العلم���ي،  البح���ث  لقط���اع 

الفكر االستراتيجي في صناعة القرار. 
ورفع الش���يخ عبدهللا بن أحمد، أس���مى 
آيات الش���كر واالمتنان للمقام الس���امي، 
حيث تشرف باالستماع إلى مالحظات 
الحكيم���ة  الب���الد،  عاه���ل  وتوجيه���ات 
والس���ديدة، فيم���ا يتعل���ق بم���ا ورد ف���ي 
التقري���ر الوطن���ي للتنمية البش���رية، إلى 
جان���ب اس���تراتيجية عم���ل “دراس���ات” 
وال���دور ال���ذي يضطل���ع ب���ه ف���ي مج���ال 
الق���درات  وبن���اء  النوعي���ة،  األبح���اث 
والش���راكات، وإقامة الفعاليات الهادفة، 

لتعزيز ثقافة السالم وخدمة التنمية.
وأش���ار إلى أن تدش���ين التقرير الوطني 
للتنمي���ة البش���رية، يأت���ي بالتزام���ن م���ع 
مرور الذكرى العاش���رة، لتدشين الرؤية 
االقتصادي���ة 2030، كإح���دى ثمار النهج 
اإلصالح���ي الش���امل لصاح���ب الجالل���ة 
التقري���ر  أن  وأوض���ح  الب���الد.  عاه���ل 
ف���ي  البش���رية  التنمي���ة  واق���ع  يعك���س 
مملك���ة البحري���ن، بش���فافية وحيادي���ة، 
ويقدم مؤشرات رصينة بمعايير أممية، 
تخدم أهداف التنمية المستدامة، مبينا 
أن التقري���ر رك���ز عل���ى موض���وع “النم���و 
فه���م  وتعزي���ز  المس���تدام”  االقتص���ادي 
مساراته، عبر تقييم الوضع االقتصادي 
التط���ورات  بش���كل متكام���ل، وتحلي���ل 
والسياس���ات  الكلي���ة  االقتصادي���ة 
المالي���ة، إلى جان���ب تحدي���د المعوقات 
والتحدي���ات القائم���ة. كما تن���اول طيفا 

واس���عا من قطاع���ات االقتصاد الجديد، 
والخدمات، وغيرها.

وتاب���ع: إن���ه بمس���اهمة م���ن “دراس���ات”، 
أظهر التحدي���ث اإلحصائي، والمتضمن 
آلخر دليل للتنمية البش���رية، ومؤشرات 
التنمية البشرية لبرنامج األمم المتحدة 
ف���ي  تقدم���ت  البحري���ن،  أن  اإلنمائ���ي، 
التصني���ف  ف���ي  األخي���رة،  الس���نوات 
العالم���ي، أكث���ر م���ن أي بلد عرب���ي آخر. 

كم���ا تص���درت المملك���ة النس���خة األولى 
م���ن مؤش���ر البن���ك الدولي ل���رأس المال 
البش���ري في الش���رق األوس���ط وش���مال 

افريقيا.
وتق���دم رئيس مجلس األمن���اء، بجزيل 
الش���كر، للش���ركاء ممن أس���هموا بش���كل 
اإلص���دار.  ه���ذا  ف���ي  وإيجاب���ي  فاع���ل 
ومثمن���ا أداء وعم���ل “دراس���ات”، والذي 
ب���ات م���ن أفض���ل المراك���ز البحثية على 

مستوى منطقة الشرق األوسط.
وف���ي خت���ام تصريحاته، أك���د أن النهج 
الملكي الشامل والمتجدد، يمثل نبراسا 
وحاف���زا، لكل جه���د وعطاء، يس���تهدف 
تعزي���ز نهض���ة ورفع���ة البحري���ن، قائال: 
ورؤي���ة  توجيه���ات  م���ن  نس���تمد  “إنن���ا 
جالل���ة الملك، التمي���ز والعزيمة، للمضي 
قدًم���ا بالمس���اهمة ف���ي تعزي���ز مس���يرة 

اإلنجازات، وتحقيق التقدم والريادة”.

جاللة الملك مستقبال رئيس مجلس أمناء “دراسات” وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية

المنامة - بنا

اإلشادات الدولية نتاج رؤية وطنية
ج��ال��ة ال��م��ل��ك: خ��ي��ارن��ا ال���دائ���م س��ي��ظ��ل االس��ت��ث��م��ار ف���ي ال��ع��ن��ص��ر ال��ب��ش��ري

عبدهللا بن أحمد: 
نستمد التميز 
والعزيمة من 

توجيهات ورؤية 
جاللة الملك
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بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، برقية تهنئة، إلى أخيه نائب رئيس دولة اإلمارات العربية 
المتح���دة رئي���س مجل���س الوزراء حاكم دبي صاحب الس���مو الش���يخ محمد بن راش���د آل مكتوم، بمناس���بة م���رور 50 عاًما على 
تولي س���موه المس���ؤولية العامة، مشيدا جاللته بمس���يرة العطاء واإلنجاز التي حققها سموه في خدمة دولة اإلمارات العربية 

المتحدة بل واألمتين العربية واإلسالمية.

وأك���د جاللة المل���ك أن صاحب الس���مو 
الش���يخ محم���د ب���ن راش���د آل مكت���وم، 
وتوجهات���ه  المس���تنير  بفك���ره  أث���رى 
اإلبداعي���ة، جوان���ب التجرب���ة التنموية 
ف���ي دول���ة اإلم���ارات العربي���ة المتحدة 
الش���قيقة والت���ي تق���وم عل���ى تحقي���ق 
االمتي���از واالنتقال باإلمارات إلى مركز 
اقتص���ادي عالم���ي، مم���ا جعله���ا وجه���ة 
مرموقة في مجال التنمية المستدامة، 
منوه���ا جاللت���ه إل���ى أن���ه بفض���ل ه���ذه 
الرؤية أصبحت دول���ة اإلمارات، محط 

أنظ���ار العالم، وتبوأت مكانتها المتميزة 
على خريطة السياحة العالمية.

التجرب���ة  ه���ذه  المل���ك  جالل���ة  وحي���ا 
المتمي���زة واالس���تثنائية لس���مو الش���يخ 
محم���د ب���ن راش���د والت���ي تس���تند إل���ى 
الدؤوب���ة  ومتابعت���ه  اإلداري���ة  براعت���ه 
لكاف���ة تفاصي���ل العمل التنم���وي ولذلك 
الش���قيقة  اإلم���ارات  دول���ة  أصبح���ت 
ليس���ت فق���ط في مص���اف ال���دول ذات 
المكان���ة المتمي���زة، ب���ل إنها تستش���رف 
المس���تقبل برؤى طموحة وفكر متقدم، 

وه���و ما عبرت عنه من خالل جملة من 
المشاريع والمبادرات والتي امتدت إلى 
مج���االت عدي���دة. وختم جالل���ة الملك 
برقيت���ه باإلع���راب عن خال���ص تمنياته 
نائ���ب رئي���س دول���ة اإلم���ارات  ألخي���ه 

العربية المتحدة رئيس مجلس
 ال���وزراء حاك���م دب���ي صاح���ب الس���مو 
الش���يخ محم���د ب���ن راش���د آل مكت���وم 
ولدول���ة  والس���عادة  الصح���ة  بموف���ور 
اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة الش���قيقة 

سمو الشيخ محمد بن راشدجاللة الملكبمزيد من التقدم واالزدهار.

المنامة- بنا

جاللة الملك يشيد بمسيرة العطاء لمحمد بن راشد
اإلم�������ارات وج��ه��ة م��رم��وق��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال��م��س��ت��دام��ة وم��ح��ط أن���ظ���ار ال��ع��ال��م

ش���هد وزير الداخلية الش���يخ راش���د بن عبدهللا آل خليفة، صباح أمس، ختام فعاليات التمرين البحري المش���ترك لقيادة خفر 
الس���واحل )الح���ارس اليق���ظ 7( والذي ش���ارك فيه عدد م���ن إدارات وأجه���زة وزارة الداخلية، بهدف الوقوف على مس���تويات 
ا في منظومة  الجاهزية، خصوًصا فيما يتعلق باألمن البحري في مياه مملكة البحرين وسواحلها، والتي تشكل محوًرا رئيسيًّ

العمل وأداء الواجبات لدى قيادة خفر السواحل.

واطل���ع وزير الداخلية عل���ى إيجاز لجنة 
اإلع���داد والس���يطرة ومجري���ات عملي���ة 
التنفي���ذ في ضوء الفرضيات المطروحة 
وأه���داف ومراح���ل التمري���ن، بما يعكس 
ق���درات األجه���زة األمني���ة عل���ى العم���ل 
المش���ترك في إط���ار التكامل والتنس���يق 
أثناء أداء المهام األمنية لتأمين وحماية 
المنش���آت والمرافق الحيوي���ة والتصدي 
لعمليات التهريب والتس���لل، وذلك ضمن 
الجهود الهادفة إلى زيادة القدرات ورفع 

مستوي االستعداد والجاهزية.
وبهذه المناسبة، أشاد الوزير باالستعداد 

خ���الل  الواضح���ة  العالي���ة  والجاهزي���ة 
المعنوي���ة  وال���روح  التمري���ن،  مراح���ل 
العالي���ة للمش���اركين، األمر الذي يس���اعد 
ف���ي تحقي���ق األه���داف وإنج���از المه���ام 
ورفع مس���توى األداء، بما يعزز دور خفر 
الس���واحل في حف���ظ األم���ن، مثنيا على 
كف���اءة وق���درات خف���ر الس���واحل وبقية 
اإلدارات المشاركة، وما أبدوه من تعاون 

وتنسيق في التخطيط والتنفيذ.
وأوضح أن استمرار إجراء التمرين على 
م���دى ه���ذه الس���نوات، يظه���ر التخطيط 
الس���ليم والجه���ود المبذول���ة ف���ي مجال 

بن���اء الق���درات وتعزي���ز الخب���رات، كم���ا 
يعكس جدية وتميز أداء خفر السواحل 
واإلدارات األخرى المشاركة، مشيًرا إلى 
أهمي���ة مواصلة البناء على هذه النوعية 
م���ن التماري���ن خ���الل المرحل���ة المقبل���ة، 
لتدعيمه���ا  الق���وة  مواط���ن  واكتش���اف 
ونقاط الضعف لمعالجتها في إطار العمل 
األمن���ي الميدان���ي المش���ترك، األمر الذي 
يتطل���ب مواصلة تزويد خفر الس���واحل 
التكنولوجي���ة  والمنظوم���ات  بالمع���دات 
وف���ق  منتس���بيه،  وتأهي���ل  والتدريبي���ة 

أحدث النظم والمعايير الدولية.

م���ن جهت���ه، أعرب قائ���د خفر الس���واحل 
الل���واء الرك���ن بح���ري عالء س���يادي، عن 
خال���ص الش���كر والتقدي���ر للوزي���ر عل���ى 
رعايت���ه فعاليات خت���ام التمرين البحري 

المش���ترك “الح���ارس اليق���ظ 7 “، ودعم���ه 
المستمر لتطوير وتحديث جميع إدارات 
وزارة الداخلي���ة، وم���ن بينه���ا قيادة خفر 
الل���واء  بمتابع���ة  أش���اد  كم���ا  الس���واحل، 

ط���ارق بن حس���ن الحس���ن رئي���س األمن 
الع���ام، األم���ر ال���ذي ل���ه أكب���ر األث���ر ف���ي 
النهوض بمسيرة العمل األمني في كافة 

المجاالت.

المنامة - وزارة الداخلية

وزير الداخلية يشيد بتمرين “الحارس اليقظ 7”

وزير الداخلية شهد ختام فعاليات التمرين البحري المشترك لقيادة خفر السواحل )الحارس اليقظ 7(

المنامة - بنا

أش���اد ول���ي العه���د نائ���ب القائ���د األعل���ى 
النائ���ب األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء 
صاحب الس���مو الملكي األمير سلمان بن 
حم���د آل خليف���ة، بالدور المح���وري الذي 
تق���وم ب���ه ق���وة دف���اع البحري���ن ووزارة 
الداخلية والحرس الوطني في ترس���يخ 
دعائ���م األمن واالس���تقرار والحفاظ على 
المكتس���بات الوطني���ة بما يع���زز مواصلة 
تحقي���ق األه���داف التنموية المس���تدامة 
للمملكة في ظل المسيرة الشاملة لعاهل 
الب���الد صاح���ب الجالل���ة المل���ك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
ج���اء ذل���ك ل���دى زي���ارة ولي العه���د نائب 
لرئي���س  األول  النائ���ب  األعل���ى  القائ���د 
مجلس ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمي���ر س���لمان بن حم���د آل خليفة أمس 

إل���ى القيادة العامة لق���وة دفاع البحرين، 
حي���ث كان ف���ي االس���تقبال القائ���د العام 
لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ 
ووزي���ر  خليف���ة،  آل  أحم���د  ب���ن  خليف���ة 
الداخلي���ة الش���يخ راش���د بن عب���دهللا آل 

خليف���ة، ووزي���ر ش���ؤون الدف���اع عبدهللا 
النعيم���ي، ورئيس هيئ���ة األركان الفريق 
الرك���ن ذياب بن صقر النعيمي، وعدد من 

كبار الضباط.
وخ���الل الزي���ارة، ُق���ّدم لس���مو إيجاز عن 

مس���تويات التنس���يق والتعاون بين قوة 
دف���اع البحرين ووزارة الداخلية وخطط 
وبرامج تطويره���ا وذلك لمواصلة تعزيز 
األمن واالس���تقرار من أجل خير وازدهار 

الوطن.

سمو ولي العهد في زيارة للقيادة العامة لقوة الدفاع

س����م����و ول��������ي ال����ع����ه����د ي����ط����ل����ع ع����ل����ى م����س����ت����وي����ات ال���ت���ن���س���ي���ق

إشادة بدور “الدفاع” و“الداخلية” و“الحرس” في ترسيخ األمن

العاهل يتسلم رسالة من السيسي
تسلم عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رسالة خطية من أخيه رئيس جمهورية مصر العربية 
الش���قيقة عب���د الفت���اح السيس���ي، تتضمن دع���وة جاللته للحضور والمش���اركة في حفل افتتاح مس���جد )الفت���اح العليم( 

وكاتدرائية )ميالد المسيح( والذي سيقام خالل شهر يناير المقبل.

وقد س���لمت الرس���الة لجالل���ة الملك 
رفع���ت  إبراهي���م  س���هى  الس���فيرة 
سفيرة جمهورية مصر العربية لدى 
المملك���ة خالل اس���تقبال جاللته لها 

في قصر الصخير هذا اليوم.
وأعرب جاللته عن ش���كره وتقديره 
عل���ى  المص���ري  للرئي���س  ألخي���ه 

ه���ذه الدع���وة الكريم���ة، مش���يدًا بما 
يرب���ط مملك���ة البحري���ن وش���قيقتها 
جمهوري���ة مصر العربي���ة من أواصر 
تاريخي���ة وعالق���ات أخوي���ة وثيقة 
التع���اون  يش���هده  وم���ا  ومتمي���زة، 
المش���ترك بينهم���ا م���ن نم���و وتط���ور 

على كافة المستويات.

كما أش���اد جاللته بال���دور الحضاري 
لجمهوري���ة  العري���ق  والتاريخ���ي 
مصر العربية الش���قيقة ومساهماتها 
الحض���ارة  إث���راء  ف���ي  الرائ���دة 
اإلنسانية عبر ترسيخ قيم التعايش 
والتس���امح والمحب���ة والس���الم بين 

مختلف األديان والثقافات.

المنامة -بنا

جاللة الملك يتسلم رسالة خطية من الرئيس مصري

دعوة جاللته 
لحضور افتتاح 

مسجد “الفتاح 
العليم” 

وكاتدرائية 
“ميالد المسيح”
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المنامة - بنا

س���ّخرت الحكوم���ة جهوده���ا ف���ي الس���نوات األرب���ع الماضية 
للوف���اء بم���ا قطعته م���ن التزام���ات وردت في برنام���ج عملها 
2015- 2018، انطالقًا من مس���ؤولياتها الوطنية في تحقيق 
رؤى وتطلع���ات عاهل البالد صاح���ب الجاللة الملك حمد بن 
عيس���ى آل خليف���ة، لخير ونماء ش���عب البحري���ن، ومواصلة 

البناء على ما أنجزته على مختلف األصعدة التنموية.
وقام���ت الحكوم���ة برئاس���ة رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليف���ة، بجهود دؤوبة، 
اس���تطاعت م���ن خالله���ا أن تترجم ما اش���تمل علي���ه برنامج 
عم���ل الحكوم���ة إل���ى واق���ع ملم���وس يعيش���ه المواط���ن ف���ي 
حيات���ه، م���ن خ���الل تنفيذ حزم���ة متنوع���ة من المش���روعات 
الخدمي���ة والتنموي���ة، وذل���ك عب���ر رؤية ش���املة اس���تهدفت 
توظي���ف كافة اإلمكان���ات والموارد المتاح���ة، والحفاظ على 
اس���تدامتها بم���ا يس���هم ف���ي االرتق���اء بم���ا تحقق م���ن نهضة 
الحكوم���ة عق���ب  القطاع���ات. وب���ادرت  ف���ي كاف���ة  تنموي���ة 
موافقة البرلمان على برنامج عملها للس���نوات 2015- 2018، 
إل���ى وض���ع الخط���ط واآللي���ات الت���ي تكف���ل التنفي���ذ الدقيق 
اللتزاماتها من المش���روعات الخدمية والتنموية والتطويرية 
ف���ي مختلف القطاعات، ووضع���ت كذلك منظومة إلكترونية 
تمكنه���ا من قياس ومتابعة مس���تويات اإلنجاز بش���كل دقيق 
لضم���ان تحقي���ق النتائ���ج المرج���وة. وأظه���رت البيان���ات أن 
الحكومة نجحت بش���كل متق���دم للغاية في تنفيذ ما تعهدت 
ب���ه في برنام���ج عملها ف���ي المح���اور واألولوي���ات المختلفة، 
م���ع اس���تمرار جهودها لالنتهاء من المش���روعات التي التزال 
بحاجة إل���ى المزيد من الوقت والجه���د واالعتمادات المالية 

إلنجازها، وهو ما يمكن استعراضه كما يلي:

أوال: قطاع اإلسكان

التزم���ت الحكوم���ة ببناء 25 ألف وحدة س���كنية، إذ تم فعليا 
توزيع 17639 وحدة سكنية، تم تسليم 9573 وحدة سكنية 
منه���ا وتخصي���ص 4936 وح���دة أخ���رى، ويجري بن���اء 3095 
وحدة سكنية أخرى أوشكت على االنتهاء، كما يجري تجهيز 
دفعة أخرى قوامها 5043 وحدة سكنية لتسلم للمستفيدين. 
فض���ال عن قي���ام وزارة اإلس���كان بتلبية 3130 طلبًا إس���كانيًا 

ضمن برنامج “مزايا” للسكن االجتماعي.
وس���خرت وزارة اإلس���كان طاقاته���ا من أجل تحس���ين جودة 
الخدمات اإلس���كانية وتطوير كفاءتها، بما يس���هم في تنفيذ 
األم���ر الملك���ي الس���امي بتنفيذ 40 أل���ف وحدة س���كنية ِوفًقا 
لبرنام���ج عم���ل الحكوم���ة 2018-2015 ال���ذي أول���ي اهتماًما 
كبيًرا بالمش���اريع اإلسكانية لما تسهم به من استقرار لألسرة 
البحرينية، حيث استطاعت الوزارة أن تحقق به نسب إنجاز 
متقدمة للغاية ضمن مشاريع الوزارة وبرنامج “مزايا”، فضالً 
عن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطوير السياسات 
اإلس���كانية، وإيجاد الحلول التمويلي���ة أمام المواطن، بهدف 
تنوي���ع الخي���ارات أمام���ه للحص���ول على الخدمة اإلس���كانية 

التي تناسب احتياجاه وظروفه المعيشية.

ثانيا: قطاع التعليم

واصلت الحكومة اس���تراتيجيتها الهادفة إلى تطوير العملية 
التعليمية ورفدها بمنظومة متكاملة من المدارس والمرافق 
التعليمي���ة الحديث���ة، الت���ي تس���هم ف���ي االرتقاء بمس���تويات 
التعلي���م، تعزيزا لجهود التنمية البش���رية وما حققته المملكة 

من مرتبة متقدمة في هذا المجال.
ووفق���ا لبرنامج عمل الحكومة 2018-2015، أتمت الحكومة 
بن���اء 6 م���دارس بمختل���ف المراح���ل التعليمي���ة، ف���ي مناطق 
وادي الس���يل ومدينة حمد، والمالكية، والبس���يتين، والرفاع 
ومدينة عيسى، إضافة إلى 3 مدارس أخرى قيد التنفيذ في 
منطقة جو، ومدينة حمد وأخرى بمنطقة وادي السيل، ومن 

المتوقع االنتهاء من تنفيذها خالل األشهر القادمة.
وإل���ى جانب االهتم���ام بتوفي���ر المراف���ق التعليمية، حرصت 
الحكوم���ة، عل���ى الحفاظ على المكان���ة الريادية التي حققتها 
المملك���ة في توفي���ر التعلي���م للجميع، وفق أعلى مس���تويات 
الجودة، وهو ما أهلها لتبوء مراتب متقدمة في المؤش���رات 
الدولي���ة المتعلق���ة بمج���ال التعلي���م، ومن بينه���ا تحقيق أكبر 
نس���بة تقّدم عربي وفق مؤش���رات التنمية البش���رية لبرنامج 
األم���م المتح���دة اإلنمائي، بتقدم 7 مراك���ز بين عامي 2012م 
و2017م، والحص���ول عل���ى المرتبة الرابعة بين دول الش���رق 
األوس���ط وش���مال أفريقي���ا في مؤش���ر التعليم وف���ق التقرير 
الس���نوي لمجموعة بوس���طن االستش���ارية 2018، إضافًة إلى 
الحص���ول عل���ى المرك���ز األول عربًي���ا و47 عالمًيا في مؤش���ر 
رأس المال البش���ري وفق تقرير البنك الدولي 2018م، فضاًل 
ع���ن اإلنج���از الكبي���ر في اختب���ارات “تيم���س” العالمي���ة للعام 
2015، حيث حققت المملكة أعلى نس���بة تقدم على الصعيد 
الدول���ي، مقارن���ًة بنتائج اختبارات ع���ام 2011، وذلك بمعدل 

45 درجة معيارية.

ثالثا: القطاع الصحي

أنشأت الحكومة ضمن برنامج عملها للسنوات 2015-2018، 
ثالثة مراكز صحية هي مركز حالة بوماهر بمنطقة المحرق، 
ومركز الشيخ جابر الصباح في منطقة باربار، ومركز صحي 
أخ���ر ف���ي منطق���ة الحنيني���ة، كما ت���م افتت���اح مرك���ز األورام 
بمستش���فى المل���ك حم���د، كم���ا يج���ري العم���ل على تحس���ين 
الحص���ول على خدم���ات الرعاية الصحية األولي���ة والثانوية 
م���ن خالل تطوي���ر نوعي���ة تقدي���م الخدمات الصحي���ة، مثل 
افتت���اح مركز العالج الطبيعي في مرك���ز حمد كانو الصحي، 
وتوس���عة مرك���ز الح���ورة الصح���ي، وتوس���عة مرك���ز ال���زالق 
الصحي، وإنش���اء مركز لخدمات اإلس���عاف الذي يتم تنفيذه 

تحت مظلة وزارة الداخلية.
ووفق���ا لبرنام���ج عم���ل الحكومة يج���ري العمل ف���ي المرحلة 
الحالي���ة عل���ى البدء ف���ي تنفيذ مستش���فى للرعاي���ة الطويلة 
ألم���راض  التخصص���ي  والمستش���فى  المح���رق،  بمحافظ���ة 
وجراحة القلب، إضافة إلى المراكز الطبية المتخصصة مثل 
مركز غس���يل الكلى ومركز عالج اإلدمان، والبدء في إنش���اء 
مرك���ز التصل���ب اللويح���ي، ومرك���ز لمعالج���ة وتأهيل مرضى 
اإلدمان، إضافة إلى البدء في إنش���اء البنية التحتية لمدينة 
الملك عبدهللا الطبية. كما تشكل مصادقة جاللة الملك، على 
قان���ون الضم���ان الصحي، نقل���ة نوعية في المج���ال الصحي، 
عب���ر توفي���ر منظوم���ة صحي���ة متكامل���ة ذات ج���ودة عالي���ة 
تتس���م بالمرونة، والقدرة على التطور واالس���تجابة لتطلعات 
المس���تفيدين، وتهيئ���ة بيئ���ة جاذب���ة لالس���تثمار ف���ي المجال 
الصح���ي، إذ يه���دف القانون إلى إنش���اء نظ���ام تمويل صحي 
يتس���م بالكف���اءة واالس���تدامة، ويكف���ل الحري���ة ف���ي اختيار 
م الخدم���ة الصحي���ة، كم���ا يس���عى إل���ى تقدي���م ِخْدمات  مق���دِّ
صحي���ة عادل���ة وتنافس���ية ضم���ن إط���ار يحمي حق���وق كافة 

األطراف المشاركة في الضمان الصحي.
الصح���ة  باختي���ار وزارة  إنج���ازا عالمي���ًا  المملك���ة  وحقق���ت 
لجائ���زة فري���ق العمل المش���ترك بي���ن ال���وكاالت التابعة لألمم 
المتحدة تقديًرا لمس���اهمتها الب���ارزة لتحقيق أهداف التنمية 
المس���تدامة المتعلقة بالس���يطرة على األمراض غير المعدية 
وغي���ر الس���ارية، وذل���ك بفضل الدع���م المتواصل والتش���جيع 
للقط���اع الصح���ي ول���وزارة الصح���ة بش���كل خ���اص م���ن لدن 

صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.

رابعا: قطاع البنية التحتية

طرح���ت الحكوم���ة وأرس���ت العديد م���ن المناقص���ات لتنفيذ 
مش���روعات حيوية في هذا القطاع، إذ بل���غ عدد المناقصات 
التي طرحت وأرس���يت خالل الفصل الثالث من العام 2018 
ف���ي قطاعات الطرق ومش���اريع البناء والص���رف الصحي 23 
مناقص���ة قيم���ة مش���اريعها 17.7 مليون دينار بينما أرس���يت 
19 مناقص���ة بلغ���ت كلف���ة مش���اريعها 41.7 ملي���ون دينار، أما 
المشاريع قيد التنفيذ فقد بلغ عددها 50 مشروعًا بكلفة 126 
ملي���ون دين���ار. وبلغ عدد المناقصات التي طرحت للمش���اريع 
في قطاعات الطرق ومش���اريع البن���اء والصرف الصحي منذ 
بداي���ة الع���ام 2018 حتى نهاية الفصل الثال���ث من هذا العام 
م���ا مجموعه 88 مناقصة بقيم���ة 101 مليون دينار وما تمت 
ترسيته من مناقصات بلغ مجموعها 90 مناقصة بقيمة 240 

مليون دينار.
وخ���الل الربع الثاني م���ن العام 2018، تم ط���رح 69 مناقصة 
قي���د التنفي���ذ بقيمة 138 مليون دينار و37 مناقصة أرس���يت 
بقيم���ة 50 ملي���ون دين���ار إل���ى جان���ب 24 مناقص���ة طرح���ت 
بقيمة 32 مليون دينار، ومن أهمها تنفيذ المرحلة األولى من 
دفان ش���ارع المح���رق الدائري الذي يربط بي���ن ديار المحرق 
والبسيتين بقيمة 7 مليون دينار، وتطوير طرق حالة بوماهر 
بحوال���ي 1.5 ملي���ون دين���ار، وإنش���اء مرك���ز العناي���ة لإلقامة 
الطويلة التابع لوزارة الصحة في المحرق بكلفة 11.5 مليون 
دينار، وتطوير الطرق بقرية السنابس بكلفة حوالي 3 مليون 
دينار.كما شارف مشروع توسعة مطار البحرين الدولي على 
االنته���اء وم���ن المؤم���ل أن يت���م افتتاح���ه قريب���ا، فض���ال عن 
إطالق مجموعة واسعة من المشاريع االستراتيجية لتطوير 

ش���بكة الط���رق، ومعالجة مناطق االزدح���ام المرورية. كما تم 
طرح مناقصة الخدمات االستش���ارية لمش���روع جس���ر الملك 

حمد، الذي سيربط بين البحرين والسعودية الشقيقة.
وف���ي إطار جه���ود المملك���ة للتوجه نحو االس���تخدام األمثل 
المتج���ددة،  الطاق���ة  اس���تخدامات  نح���و  والتوج���ه  للطاق���ة 
أس���همت جه���ود الحكوم���ة تنفي���ذا للخط���ة الوطني���ة للطاقة 
المتج���ددة ف���ي ت���م تنفي���ذ م���ا نس���بته %52 مما اس���تهدفته 
الخطة بشأن زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى الطاقة الكلية 
بمق���دار %5 بحل���ول ع���ام 2025 و%10 بحلول ع���ام 2035، 
بينما تم تنفيذ أكثر من %50 مما استهدفته الخطة الوطنية 
لكف���اءة الطاقة والهادفة إلى رفع كفاءة الطاقة بنس���بة 6% 
بحلول عام 2025. وعلى الصعيد االقتصادي، نجحت جهود 
الحكومة في اس���تقطاب اس���تثمارات ضخمة لالستثمار في 
المش���اريع التنموية، والتي تشمل االستثمارات في الشركات 
القابض���ة الحكومية واس���تثمارات القطاع الخاص في مجال 
التطوير العمراني وتنشط وجذب االستثمارات في قطاعات 

السياحة والصناعة في المملكة.
وفيم���ا يخ���ص المش���اريع التنموي���ة بل���غ حجم االس���تثمارات 
اس���تثمارات  بلغ���ت  بينم���ا  دوالر،  ملي���ارات   10 الحكومي���ة 
القط���اع الخ���اص 15 ملي���ار دوالر، ترك���ز أغلبها في مش���اريع 
البناء والتطوير االستثماري، فيما بلغت استثمارات صندوق 
التنمي���ة الخليج���ي 7.5 ملي���ار دوالر، إلى جان���ب حوالي 2.3 
مليار دوالر كاستثمارات أجنبية، بزيادة مقدارها 10 أضعاف 

في الفترة ما بين 2015 و2018.
ووفق���ا أله���م مؤش���رات العم���ل في النص���ف األول م���ن لبعام 
2018، فقد زادت نس���بة العمالة الوطنية في القطاع الخاص 
بنسبة %2.4 مقارنة بالنصف األول من عام 2017، وتوظيف 
12 أل���ف بحريني بالقط���اع الخاص خالل النص���ف األول من 
هذا العام، واس���تقرار معدل البطالة فيه عند مستوى 4.1%، 
فيما استفاد خالله 3400 مواطن من البرامج التدريبية التي 

تقدمها وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
إن برنام���ج عمل الحكوم���ة 2015 - 2018 ركز في كل محور 
م���ن محاوره عل���ى مواصلة تحقي���ق المزيد من المكتس���بات 
للوطن والمواطن، وفق نهج مستدام حرصت فيه الحكومة 
برئاسة صاحب الس���مو الملكي رئيس الوزراء، على توظيف 
كاف���ة اإلمكانات والجه���ود لتحقيق الغاية األس���مى المتمثلة 
وتعزي���ز  البحرين���ي  المواط���ن  وتطلع���ات  طموح���ات  ف���ي 
مس���تويات معيش���ته واالرتقاء بما ينعم ب���ه من خدمات في 
مج���االت اإلس���كان والتعلي���م والصحة، وهو ما يش���كل دفعة 
قوي���ة لالنطالق نحو آفاق أكثر طموحًا في المرحلة المقبلة، 
مع االستعداد لتقديم برنامج عمل جديد للحكومة، بأهداف 
تواكب متطلبات المرحلة الراهنة وما يكتنفها من تحديات.

وف���ي هذا اإلط���ار، فقد ج���اء توقيع المملكة عل���ى الترتيبات 
اإلطاري���ة للتع���اون المالي بش���أن برنامج الت���وازن المالي في 
البحري���ن مع الس���عودية، واإلمارات، والكويت والتي س���يتم 
بموجبه���ا دع���م وتمويل برنامج التوازن المالي الذي س���يمتد 
حت���ى 2022، إذ تس���عى الحكوم���ة لتحقي���ق الت���وازن بي���ن 
المصروف���ات واإلي���رادات تح���ت مس���مى “برنام���ج الت���وازن 
المال���ي”، وال���ذي يتضم���ن مجموع���ة م���ن المب���ادرات لخفض 
واس���تمرارية  الحكومي���ة  اإلي���رادات  وزي���ادة  المصروف���ات 
التنمية ومواصلة اس���تقطاب االس���تثمارات، وهو ما يتطلب 
تضاف���ر الجهود وتكاتف الجميع للعم���ل على تحقيق أهدافه 
بما يس���هم ف���ي اس���تدامة الوضع المال���ي للمملك���ة، والحفاظ 
على ديمومة دوران عجلة التنمية ومواصلة تحس���ين جودة 

الخدمات المقدمة للمواطنين.
فق���د  بالتف���اؤل،  تبش���ر  الت���ي  اإليجابي���ة  المؤش���رات  وم���ن 
استطاعت الحكومة ومن خالل إطالقها حزمة من المبادرات 
خالل الفترة 2015 - 2017 أن تحقق أثر مالي س���نوي أسهم 
ف���ي تقلي���ص العجز في الميزانية العام���ة بمقدار 854 مليون 
دين���ار، األمر الذي يعزز من مؤش���رات الثقة ف���ي القدرة على 
تحقيق المأمول من هذه الخطوة والمضي قدمًا، في تحقيق 
الت���وازن المالي والوصول إلى األهداف المرس���ومة بتحقيق 
أثر مالي س���نوي إضافي يصل إلى 800 مليون دينار بحلول 
الع���ام 2022، وهو ما يمثل تحدي���ًا كبيرًا أمام حكومة لطالما 
تج���اوزت الكثي���ر م���ن التحدي���ات والصع���اب وحافظت على 

مسيرة النمو المستدام لخير الوطن والمواطن.

ج���ه���ود دؤوب�������ة ت���رج���م���ت ب���رن���ام���ج ع���م���ل ال���ح���ك���وم���ة ل����واق����ع م��ل��م��وس

سمو رئيس الوزراء وظف اإلمكانات لتحقيق التطلعات
الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة نجحت بشكل متقدم في تنفيذ ما تعهدت به في برنامج عملها )أرشيفية(

 تنفيذ حزمة 
متنوعة من 
 المشروعات 

التنموية

الحكومة وضعت 
الخطط واآلليات 
الكفيلة بالتنفيذ 

الدقيق اللتزاماتها
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أكد وزير المالي����ة واالقتصاد الوطني 
الش����يخ س����لمان بن خليف����ة آل خليفة 
الجه����ات  م����ع  الفّع����ال  بالتع����اون  أن����ه 
الحكومية المختلفة سيس����تمر العمل 
عل����ى تنفيذ المب����ادرات التي اش����تمل 
عليه����ا برنام����ج الت����وازن المال����ي وفق 
منوه����ًا  األداء،  قي����اس  مؤش����رات 
بالنتائ����ج اإليجابية التي بدأ حصادها 
للبرنام����ج،  المبدئ����ي  التطبي����ق  م����ن 
ومثمنا ما أبدته الس����لطة التش����ريعية 
البحري����ن  وصناع����ة  تج����ارة  وغرف����ة 
من تج����اوب إيجابي م����ع التوجيهات 
الملكي����ة الس����امية وه����و م����ا يؤك����د أن 
مملك����ة البحري����ن تس����ير ف����ي االتجاه 
اله����دف  تحقي����ق  نح����و  الصحي����ح 
المال����ي  الت����وازن  لبرنام����ج  الرئيس����ي 
وه����و الوصول إلى نقطة التوازن بين 
الحكومية  اإلي����رادات والمصروف����ات 

بحلول عام 2022.

ج����اء ذل����ك ل����دى لق����اء وزي����ر المالي����ة 
ال����وزارة  بمق����ر  الوطن����ي  واالقتص����اد 
النق����د  صن����دوق  م����ن  وف����دًا  أم����س 
العرب����ي برئاس����ة المدير الع����ام، رئيس 
مجل����س إدارة صندوق النق����د العربي 

عبدالرحمن الحميدي.
وخ����ال اللقاء، تم اس����تعراض مس����ار 
التع����اون الثنائ����ي بي����ن وزارة المالي����ة 
واالقتص����اد الوطني وصن����دوق النقد 

العرب����ي وس����بل تعزيزها، إل����ى جانب 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

من جانبه، أشاد الحميدي بالخطوات 
التنفيذي����ة الت����ي تعم����ل المملكة على 
تنفيذه����ا في برنامج الت����وازن المالي، 
والت����ي س����يكون له����ا بال����غ األث����ر ف����ي 
المرس����وم  لهدفه����ا  المملك����ة  تحقي����ق 
اإلي����رادات  بي����ن  الت����وازن  بتحقي����ق 

والمصروفات بحلول عام 2022.

أكدت هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 
التزامها بدعم التوجه الحكومي والسياس���ات 
الخدم���ات  وفعالي���ة  كف���اءة  لرف���ع  الرامي���ة 
رف���د  خ���ال  م���ن  اإللكتروني���ة،  الحكومي���ة 
منظوم���ة العمل الحكوم���ي بالبرامج واألنظمة 
اإللكترونية وربطها ببعضها البعض وفق أعلى 
المعايير بم���ا يمكنها من العمل بصورة تكاملية 
بغية تقديم خدمات حكومية تلبي احتياجات 

المستفيدين من كافة القطاعات.
وأك���د الرئي���س التنفي���ذي للهيئة محم���د القائد 
أن الهيئ���ة وتحقيق���ًا ألط���ر التعاون والتنس���يق 
القائم���ة مع كل المؤسس���ات الحكومية، س���عت 
لتقديم كل أوجه الدعم التقني للجهاز الوطني 
للضرائ���ب الخليجي���ة والمتمثل بتهيئ���ة البنية 
التقني���ة التحتي���ة، بما يمكن الجه���از من القيام 

بتسهيل عمله في تحصيل القيمة المضافة.
وأش���اد بالنظ���ام الضريب���ي اإللكترون���ي ال���ذي 
أعدته ش���ركة عالمي���ة متخصصة له���ا تجاربها 
الناجح���ة ف���ي ه���ذا المج���ال ف���ي دول الخليج 

العربي���ة، حي���ث روع���ي عن���د تصمي���م النظ���ام 
والتقني���ات  األنظم���ة  أح���دث  اس���تخدام 
المعتم���دة  المواصف���ات  وتطبي���ق  المتط���ورة، 
عالمي���ًا، فضاً عن ش���موليته من حيث االلتزام 
بأعلى مستويات المهنية والشفافية والفاعلية 
ل���دى اس���تخدامه، بغي���ة تعزي���ز الثق���ة بالنظام 
م���ن جانب، وضمان التزام المس���جلين بالنظام 
لدى الجه���از الوطني من القطاع���ات المختلفة 

والخدمات األخرى الخاضع���ة لتطبيق ضريبة 
القيمة المضافة من استيفاء التزاماتهم بشكل 
س���ريع وآم���ن وذل���ك فق���ًا للمعايي���ر والقواني���ن 
القائ���م  بالتنس���يق  مش���يدا  لذل���ك،  المنظم���ة 
بي���ن  كاف���ة القطاع���ات المعنية ف���ي الحكومة 
والشركاء االستراتيجيين في القطاع الخاص 
في س���بيل ضم���ان تنفيذهم للنظ���ام الضريبي 

والرقابة عليه.
واوضح أن الهيئة استكملت كل االستعدادات 
الب���دء  قب���ل  والساس���ة  االنس���يابية  لضم���ان 
بتطبيق النظام وإتاحة التسجيل فيه، وأكدت 
تحققها من مدى جاهزية األنظمة اإللكترونية 
والبني���ة التش���غيلية وكاف���ة القن���وات الداعم���ة 
الجه���از  ل���دى  اإللكتروني���ة  العم���ل  لمنظوم���ة 
الوطني للضرائب في هذا الجانب، ما سيسهم 
ف���ي تعزي���ز عملي���ة التح���ول اإللكترون���ي التي 
الحكومي���ة  وال���وزارات  المؤسس���ات  تتبناه���ا 
لتقديم خدماتها بجودة وكفاءة عالية لألفراد 

والمؤسسات والمستثمرين.

وزير المالية واالقتصاد يلتقي المدير العام رئيس صندوق النقد العربي

وزير المالية: تنفيذ المبادرات وفقا لمؤش��رات قياس األداء تهيئ��ة البنية التش��غيلية والقن��وات الداعم��ة لمنظومة العمل

البحرين في االتجاه الصحيح لتحقيق التوازن المالي القائد: دعم الجهاز الوطني للضرائب

ش���اركت األمي���ن الع���ام المس���اعد لش���ؤون 
بمجل���س  والبح���وث  واإلع���ام  العاق���ات 
الشورى فوزية الجيب، في ثاني اجتماعات 
اللجنة التأسيسية للشبكة العربية للتواصل 
والعاق���ات العام���ة، المنبثق���ة ع���ن المنظمة 
العربي���ة للتنمي���ة اإلداري���ة التابع���ة لجامعة 
ال���دول العربي���ة، وال���ذي أقيم ف���ي القاهرة 
للفت���رة من 17 إلى 19 ديس���مبر.وأوضحت 
الجيب وهي عضو في اللجنة التأسيس���ية 
للش���بكة، أن االجتم���اع الثاني ش���هد العديد 
م���ن المناقش���ات وط���رح األف���كار وال���رؤى 
للتواص���ل  العربي���ة  الش���بكة  تش���كيل  ع���ن 

والعاقات العامة.
ف���ي  الجي���ب،  ش���اركت  آخ���ر،  م���ن جان���ب 
الملتق���ى العرب���ي األول للعاق���ات العام���ة، 
وال���ذي أقامته المنظمة تزامنا مع االجتماع 
الثاني للشبكة، تحت عنوان “دور العاقات 
العام���ة ف���ي تعزيز التنمية المس���تدامة لدى 

الحكومات والمجتمع”.
وقدم���ت ف���ي مداخاته���ا تجرب���ة مجل���س 
التنمي���ة  أه���داف  مواءم���ة  ف���ي  الش���ورى 
المجل���س  اس���تراتيجيات  م���ع  المس���تدامة 
لألع���وام الماضي���ة، بص���ورة تضم���ن تقديم 
أعلى مس���تويات الدعم والمساندة ألعضاء 

المجلس.

عقدت لجنة الش���ؤون التشريعية والقانونية اجتماعها الثاني حيث 
تمس���ك أعض���اء اللجن���ة ب���� 4 مش���اريع بقان���ون محال���ة م���ن المجلس 
الس���ابق، والت���ي لم يفص���ل فيها المجل���س خالل الفصل التش���ريعي 

الرابع.

وبش���أن مش���روع قان���ون بإنش���اء هيئ���ة 
مكافحة الفساد، قال رئيس اللجنة هشام 
العش���يري: إن أعضاء اللجنة اطلعوا على 
رأي المستش���ار القانون���ي، باإلضاف���ة إلى 
تقرير اللجنة الس���ابق خال دور االنعقاد 
الراب���ع من الفص���ل التش���ريعي الثاني، إذ 

قّرر أعضاء اللجنة التمسك بالمشروع.

ناقش���ت  اللجن���ة  إن  قائ���اً  واس���تطرد 
مش���روع قانون بإضافة مادة جديدة إلى 
المرس���وم بقانون بش���أن تمل���ك مواطني 
الخلي���ج  ل���دول  التع���اون  مجل���س  دول 
واألراض���ي  المبني���ة  للعق���ارات  العربي���ة 
في دول���ة البحرين، وق���ّررت اللجنة عدم 

التمسك بالمشروع.

أك���د النائ���ب عبدالرزاق حطاب رئي���س لجنة المراف���ق العامة والبيئة 
بمجل���س النواب أن اللجنة عق���دت اجتماعها الثاني، بحضور أعضاء 
حي���ث تم���ت مناقش���ة 10 مش���اريع بقان���ون مقدم���ة كاقتراح���ات من 
مجل���س الن���واب، ولم يبت فيها المجلس الس���ابق وق���د طرح أعضاء 

اللجنة آراءهم ومالحظاتهم حول هذه المشاريع.

اللجن���ة  تتمّس���ك  ل���م  وأض���اف: 
بمش���روع قان���ون بإنش���اء اللجن���ة 
الوطنية لمكافحة حوادث التلوث 
البحري، ومش���روع بقانون بش���أن 
حماي���ة البيئ���ة، ومش���روع قانون 

م���ن  مك���رًرا(   5( الم���ادة  بتعدي���ل 
قانون البلديات الصادر بالمرسوم 
بقان���ون رق���م )35( لس���نة 2001م، 
رت اللجنة رف���ع تقرير  وعلي���ه ق���رَّ

بهذا الشأن إلى رئيس المجلس.

مناقشات عن تشكيل “العربية للتواصل”

أمل لوالدة هيئة مكافحة الفساد

سقوط “البيئة” و ”حوادث التلوث البحري”
القضيبية – مجلس الشورى

المنامة - وزارة الداخلية

استقبلت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل سفير المملكة المغربية الشقيقة لدى 
مملكة البحرين رش���يد خطابي، وس���فير المملكة األردنية الهاش���مية الش���قيقة لدى 

مملكة البحرين رامي صالح العدوان كل على حدة.

خطاب���ي  لق���اء  خ���ال  وأش���ارت 
البرلماني���ة  الدبلوماس���ية  دور  إل���ى 
للبلدين الش���قيقين بم���ا يحقق الرؤى 
المنش���ودة، ويدع���م القضاي���ا المهمة 
العم���ل  إط���ار  ف���ي  العربي���ة  لدولن���ا 

العربي المشترك. 
وأش���ادت رئيس مجلس الن���واب بالدور 
الرفي���ع ال���ذي يق���وم ب���ه س���فير المملك���ة 

المغربية الش���قيقة ل���دى مملكة البحرين 
والدف���ع  العاق���ات  أواص���ر  تعزي���ز  ف���ي 
بالمش���اريع المش���تركة بي���ن البلدين إلى 
آف���اق أوس���ع م���ن التع���اون ف���ي س���بيل 
تحقي���ق كل التطلع���ات واأله���داف. كم���ا 
ثمن���ت دور الس���فير األردن���ي ف���ي تعزيز 
عل���ى  األردني���ة  البحريني���ة  العاق���ات 

مختلف األصعدة.

دبلوماسية برلمانية مع المغرب واألردن

نظمت المنس���قية العامة للمحافظات على 
م���دى 3 أي���ام وبالتع���اون م���ع المحافظ���ة 
الش���مالية، دورة تدريبي���ة بعنوان “مهارات 
التقدي���م وف���ن اإللق���اء” وقدمته���ا رئي���س 
شعبة اإلعام والعاقات العامة بالمنسقية 
ميس���اء النعار. وناقشت الدورة، عدًدا من 
المحاور، أهمها أس���اليب وفن���ون التحدث 
والع���رض والتقديم، وكيفي���ة جذب انتباه 
المس���تمعين والتأثي���ر فيه���م، والتخطي���ط 
واإلع���داد الجي���د، إضاف���ة إل���ى اكتس���اب 
المهارات األساسية للتقديم أثناء العرض، 
كم���ا تضم���ن البرنامج أهمي���ة التركيز على 

لغة الجسد أثناء التقديم.
وتطرق���ت مقدم���ة ال���دورة أيًض���ا إلى أهم 
مهارات اإللقاء واألسس العلمية المطلوبة 
وأنم���اط المس���تمعين وأس���اليب التعام���ل 
معهم وكيفية ج���ذب انتباههم إضافة إلى 
كيفية إدارة الحوار واس���تخدام المعينات 

السمعية والبصرية.

دورة عن مهارات 
التقديم وفن 

اإللقاء

حض���ر عدد كثيف ِم���ن أهالي دائ���رة ثامنة 
العاصمة في الملتقى األول ألهالي الدائرة 
وال���ذي عق���ده نائب الدائرة فاضل الس���واد 
لحص���ر ع���دد الطلب���ات اإلس���كانية وأعداد 
العاطلين في الدائرة.وأكد الس���واد أن الهدف 
من الملتقى حصر عدد الطلبات اإلس���كانية في 
الدائ���رة الت���ي تعتب���ر اله���م األكبر إل���ى األهالي، 

مؤكًدا أن الدائرة تغص بالطلبات.
وتاب���ع أم���ا اله���دف الثان���ي من الملتق���ى فحصر 
ع���دد العاطلي���ن، مش���يًرا إل���ى أن أولويتن���ا حل 
المل���ف المعقد لش���ريحة الخريجي���ن الجامعين 

والشباب العاطلين.
وأك���د أن ثقته وثقة األهال���ي كبيرة في قيادتنا 
الرش���يدة ب���أن يتم حل الملف اإلس���كاني وملف 
العاطلي���ن ع���ن ألهال���ي جزيرتي س���ترة والنبيه 

صالح.
اس���تكمال  بض���رورة  اإلس���كان  وزارة  وطال���ب 
مش���روع مدينة شرق سترة اإلس���كاني، فأعداد 

الطلب���ات كثيرة وتمتد فت���رة االنتظار ألكثر من 
17 س���نة. أما بش���أن العاطلين، فأوضح الس���واد 
أن أع���داد الخريجي���ن الجامعي���ن العاطلين عن 
العم���ل ف���ي تزايد، وه���ذا يتطلب جه���وًدا كبيرة 
من المسؤولين في الجهات الرسمية في إيجاد 

وظائف مناسبة لمؤهاتهم األكاديمية.

وأكد حضور عدد كبير من الكفاءات والمؤهلين 
ا مثل المدرسين والمهندسين واألطباء  أكاديميًّ
والمحامي���ن العاطلين للمتقي والذين ينتظرون 
أج���ل توظي���ف طاقاته���م  م���ن  س���نينا طويل���ة 
العلمية والعملية في وزارات الدولة والشركات 

الرائدة في المملكة.

السواد متوسًطا عدًدا من األهالي

ال���س���واد: م��ع��ل��م��ون وم��ه��ن��دس��ون وأط���ب���اء ع��اط��ل��ون

حصر طلبات اإلسكان والتوظيف بسترة

محمد القائد

نتائج أولية إيجابية لـ “لتوازن المالي”
خ��ال��د ب���ن ع��ب��د اهلل ي��س��ت��ع��رض ال��ت��ع��اون م���ع “ال��ن��ق��د ال��ع��رب��ي”

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للش���ؤون المالية 
واالقتصادي���ة والت���وازن المالي الش���يخ خال���د بن عب���دهللا آل خليفة، أن 
برنام���ج الت���وازن المال���ي يش���كل خارط���ة طريق س���تقود المالي���ة العامة 
لمملك���ة البحرين إلى تحقيق التعادل بي���ن مصروفاتها وإيراداتها بحلول 

العام 2022.

الش����يخ  اس����تقبال  ل����دى  ذل����ك  ج����اء 
خال����د ب����ن عب����دهللا بمكتبه ف����ي قصر 
القضيبي����ة أمس المدي����ر العام، رئيس 
مجل����س إدارة صندوق النق����د العربي 
عبدالرحمن الحمي����دي، بحضور وزير 
المالي����ة واالقتص����اد الوطن����ي الش����يخ 

سلمان بن خليفة آل خليفة.
وخال االس����تقبال، قال الشيخ خالد 
ب����ن عبد هللا: “إنه وبفض����ل توجيهات 
القيادة والحكومة، والمتابعة الحثيثة 
الت����ي يحظ����ى به����ا ه����ذا البرنامج من 
أعل����ى المس����تويات للتأك����د م����ن قيام 

الحكومي����ة  والجه����ات  ال����وزارات 
بالتطبيق األمثل لسياسات ومبادرات 
البرنام����ج، ق����د أفضى ذل����ك كله وفي 
وق����ت قياس����ي إل����ى نتائ����ج إيجابي����ة 
أولية ومش����جعة كالتقدم المحرز في 
نس����ب إنج����از بعض األهداف حس����بما 
تظهره مؤشرات قياس األداء، وقيام 
بع����ض ال����وكاالت العالمي����ة للتصني����ف 
تصني����ف  مس����توى  برف����ع  االئتمان����ي 
مملكة البحرين إلى درجة االستقرار”.
من جانب����ه، أثنى المدي����ر العام رئيس 
مجل����س إدارة صندوق النق����د العربي 

على اإلجراءات التي اتخذتها مملكة 
توازنه����ا  تحقي����ق  به����دف  البحري����ن 
المالي بحلول العام 2022، وسير تلك 
الخطوات في المس����ار الصحيح وفق 

ما هو محدد لها.

كما جرى خال االستقبال استعراض 
أوج����ه التع����اون بي����ن حكوم����ة مملكة 
العرب����ي  النق����د  وصن����دوق  البحري����ن 
م����ن  آخ����ر  وع����دد  تعزيزه����ا،  وس����بل 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

الشيخ خالد بن عبدالله مستقبال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بحضور وزير المالية واالقتصاد

المنامة - بنا

الرفاع - قوة الدفاع

أقيم بقوة دف���اع البحرين أمس حفل 
المس���تجدين  لألف���راد  دورة  تخري���ج 
رق���م 121، بمركز تدري���ب قوة الدفاع 
الملكي، بحضور مس���اعد رئيس هيئة 

األركان للق���وى البش���رية الل���واء الركن 
الشيخ علي بن راشد آل خليفة. وقدم 
الخريج���ون بعدها عددًا م���ن الفقرات 
العس���كري  الع���رض  عل���ى  اش���تملت 

للمشاة ونشيد قوة دفاع البحرين.

“الدفاع” تخرج دورة للمستجدين

06local@albiladpress.com
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محرر الشؤون البرلمانية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية



أك���د رئي���س لجنة الش���ؤون المالية 
الش���ورى  بمجل���س  واالقتصادي���ة 
خال���د المس���قطي أن أم���ام اللجن���ة 
ع���دًدا م���ن المش���اريع المهم���ة التي 
تنتظره���ا خ���ال الدور التش���ريعي 
العام���ة  الميزاني���ة  أهمه���ا  الحال���ي 
 ،2020  -  2019 للعامي���ن  للدول���ة 
الس���تكمال  العم���ل  س���يتم  والت���ي 
االستعدادات لمناقشتها في أقرب 

وقت ممكن.
وبين أن اللجنة ستعمل خال دور 

الفص���ل التش���ريعي الخام���س على 
مواكب���ة اإلج���راءات الت���ي س���يتم 
اتخاذه���ا لتحقي���ق الت���وازن المالي 
وفًق���ا للبرنام���ج الزمن���ي المح���دد، 
تتطل���ع  اللجن���ة  أن  إل���ى  مش���يًرا 
لمزي���د م���ن التع���اون م���ع الحكومة 
لضم���ان تحقق ه���ذا اله���دف المهم 
واالس���تراتيجي، وم���ا يرافق���ه من 
قرارات وسياسات تتعلق بالجانب 
االقتص���ادي وخاص���ة فيم���ا يتعلق 

بالمستوى المعيشي للمواطنين.

جاء ذلك، خالل االجتماع الذي عقدته اللجنة والذي تضمن إقرار  «
خمسة تقارير سبق وأن أعدتها اللجنة السابقة في دور االنعقاد 

العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، وفًقا لقرار مكتب 
المجلس في اجتماعه الثاني بخصوص إعادة النظر في مشروعات 

القوانين واالقتراحات بقوانين التي أعدت تقاريرها من اللجان 
السابقة.

المسقطي: مستعدون لميزانية “التوازن المالي”

رفع مجلس الشورى أس���مى آيات التهاني 
والتبري���كات إل���ى مق���ام حض���رة صاح���ب 
الجال���ة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة 
عاهل الباد المفدى، وإلى صاحب الس���مو 
الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة 
الس���مو  صاح���ب  وإل���ى  ال���وزراء،  رئي���س 
الملك���ي األمير س���لمان بن حم���د آل خليفة 
ول���ي العه���د نائ���ب القائ���د األعل���ى النائ���ب 
األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء حفظه���م 
هللا ورعاهم، وإلى شعب البحرين الكريم، 
والعالم أجمع، وذلك لمناس���بة قرب حلول 
الع���ام الميادي الجدي���د، داعًيا هللا العزيز 
بالعط���اء  القدي���ر أن يك���ون عاًم���ا حاف���اً 
واإلنجازات للس���ير نحو تحقيق التطلعات 
عل���ى األصع���دة كاف���ه، والتي نس���عى إليها 
جميًعا من أجل مزيد من التطور والنماء.

2019 عام العطاء  
واإلنجازات

local
@albiladpress.com 07 مستشفيات توّظف شرق آسيويين دون خبرة

ال���زاي���د: ال��خ��ب��رة م��ع ال��وظ��ي��ف��ة... ال�����دالل: ط��واق��م ب��ا ت��دري��ب

أرجع مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 14 من المرسوم بقانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة للمزيد من الدراسة، 
وذلك بعد ش���د وجذب بين الش���وريين حول اش���تراط وجود معيار الخبرة عند التوظيف، والذي يهدف المش���روع إلى استيعاب األعداد المتزايدة من الخريجين البحرينيين 

في التخصصات الطبية والتمريضية والفنية في الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص في المجال الصحي.

وقال���ت الش���ورية دالل الزاي���د: “أي خبرة 
في قطاع معين تنش���أ مع تولي الوظيفة، 
وأال تعي���ق الخب���رة حص���ول األطباء على 

وظيفة”.
وأردف���ت: ش���هدت بع���ض المستش���فيات 
الحكومية بأنها قام���ت بإدخال ممرضين 
وأطباء إلعطائهم خبرة وتدريبهم، إذ من 
الممك���ن أن يكون العمل على نش���أة جهاز 

وأطباء ممرضين في هذا المجال.
وأضاف���ت الش���ورية ابتس���ام ال���دالل ب���أن 

أن  إل���ى  تفتق���ر  المستش���فيات  بع���ض 
بع���ض الطواقم الطبية يوج���د فيها نواٍح 
تدريبي���ة يمكن أن تدعم ه���ؤالء األطباء، 
فيما يصعب أن تقوم مستش���فيات أخرى 

بتوظيفهم.
وبّي���ن أحم���د العري���ض إل���ى ض���رورة أن 
يستوعب القطاع العام جميع الخريجين، 
إذ إن بعض المستش���فيات تقوم بتوظيف 
بعض األطباء من ش���رق آسيا وغيرها من 

دون الخبرة.

وبّين الشوري نوار المحمود إلى أن نسبة البحرينيين في بعض المؤسسات  «
الصحية الخاصة أقل من 20 % مما يستدعي العمل على دراسة الظاهرة ووضع 

حلول لرفع عدد البحرينيين في المؤسسات الصحية الخاصة.

كيف يرد طبيب كلى سرقها من المريض؟
الفاضل: لتغريم المختل��س... الرميحي: البحرين وقعت “مكافحة الفس��اد”

تساءل الشورى أحمد العريض إلى أن أن 
بعض األطب���اء قاموا بس���رقة أعضاء من 
أجس���ام المرضى وكيف سيكون في حال 
قام بس���رقة كل���ى أو أعضاء أخ���رى. جاء 
ذلك خال مناقش قانون يلزم المختلس 
الموظ���ف بالقط���اع األهل���ي ب���رد الش���يء 

المختلس.
الش���ورى  مجلس���ي  ش���ؤون  وزي���ر  أش���ار 
والن���واب غان���م البوعيني���ن ف���ي تعقيب���ه 
عل���ى مداخلة العريض، بخصوص س���رقة 
أعض���اء من المري���ض فإن النياب���ة العامة 
والعقوب���ات  القضاي���ا  تل���ك  ب���كل  ملم���ة 

مستوفية لها.
وطالبت الش���ورية جه���اد الفاضل بتغريم 
المته���م باالخت���اس بقيمته عب���ر انتداب 
القاض���ي لخبي���ر يحتس���ب قيمة الش���يء 

المختلس لتغريم المتهم.
وأوضح���ت الزاي���د ب���أن المش���روع ج���اء 
النص���وص  إلضاف���ة  حكًم���ا  ليضي���ف 

وبخص���وص  البحري���ن،  ف���ي  التش���ريعية 
نص الم���ادة وتوافق النص وفي الصياغة 
وفًق���ا لم���ا ورد لتقري���ر اللجنة التش���ريعية 
والقانوني���ة وج���ب بأن يحكم رد الش���يء 
المختل���س الس���تكمال العقوب���ة األصلي���ة 
خمي���س  الش���وري  وبّي���ن  القان���ون.  ف���ي 

الرميحي بأنه يتوافق بما وقعته البحرين 
وصادقت عليه البحرين في مذكرة األمم 
المتحدة لمكافحة الفساد، وأن الحكم برد 

الشيء المختلس يعالج مشكلة.
وأض���اف الش���وري أحم���د الح���داد ب���أن ال 
ش���ك أن التعديل مه���م ويصب في صالح 

االقتصاد الوطني.
وتس���اءل ع���ن حال���ة ه���روب المختل���س 
إل���ى خارج البحرين عن���د اختاس أموال 
كبيرة وال نستطيع استرداد تلك األموال.
وأش���اد بدور مكافحة الفس���اد ف���ي وزارة 

الداخلية في التقدم التقني.

أحمد سالم العريض والوزير البوعينين

الشوريون في طور التأقلم مع النظام اإللكتروني الجديد
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قال رئيس مجلس الش���ورى علي الصالح إن المستش���فيات الخاصة تدفع للممرضين 
واألطب���اء أق���ل من 50 % مما تدفعه المستش���فيات الحكومي���ة، يجب أن تكون هناك 
نظ���رة أوس���ع لفائ���دة التعديل ونفتح آفاًقا للك���وادر الطبية وأن يت���م تقديم خدمات 
طبية متميزة للمواطن والمقيم، آمالً أن تنظر اللجنة للصيغة المناسبة لهذا المشروع. 

ولفت���ت الش���ورية جه���اد الفاض���ل بأن 
هذا المشروع وطني إلعطائه األولوية 
في التوظيف ويوجد ش���باب بحريني 
وأطباء وفنيون ف���ي المجال الصحي 
وأهاليه���م صرف���وا عليه���م دم قلبه���م، 

ولكنهم عاطلون عن العمل.
الش���وري  عل���ى  رّده���ا  ف���ي  وعقب���ت 

ف���ؤاد حاج���ي ح���ول اش���تراط وج���ود 
الخب���رة إل���ى أن���ه ف���ي ح���ال انتظارن���ا 
الش���باب  توظي���ف  يت���م  ل���ن  للخب���رة 
البحرين���ي العاط���ل ع���ن العم���ل، إذ إن 
جميع المتدربين س���يكونون تحت يد 
االستش���اريين والفنيي���ن الموجودي���ن 

في المستشفى.
وبّين الشوري خميس الرميحي أن البحرين يوجد فيها كفاءات طبية، ويجب أن  «

يعمل األطباء في وطنهم خيًرا لهم من التغرّب.

الرئيس الصالح والوزير البوعينين وأمين عام المجلس العصفور

الرميح��ي: توج��د كف��اءات بالبحري��ن وال لتغ��رب الكوادر

بخس حق الطبيب البحريني بالعيادات

التقري���ر  مناقش���ة  الش���ورى  مجل���س  أرج���أ 
والبيئ���ة  العام���ة  المراف���ق  للجن���ة  التكميل���ي 
بع���ض  بتعدي���ل  قان���ون  مش���روع  بخص���وص 
أحكام القانون رقم )37( لس���نة 2014م بش���أن 
البحري���ة  الرم���ال  اس���تخراج  عملي���ة  تنظي���م 
وبيعه���ا، وال���ذي يس���مح بنقل الرم���ال البحرية 
خ���ارج ح���دود المملك���ة ألغ���راض أو مش���اريع 
اس���تراتيجية أو مش���تركة بي���ن دول مجل���س 
التع���اون ل���دول الخلي���ج العربية، وق���د عاقب 
التشريع كل من يخالف أحكام المادة السادسة 
م���ن القانون بالغرام���ة التي ال تقل عن 20 ألف 
دين���ار وال تتج���اوز المائة ألف دينار وفي حالة 
تكرار المخالفة يعاقب المخالف بالغرامة التي 
ال تق���ل عن 40 ألف دين���ار وال تجاوز 200 ألف 

ا. دينار، مع إلغاء الترخيص نهائيًّ

تأجيل فك قيد 
تصدير الرمال

بع���د نق���اش أعض���اء مجل���س الش���ورى لتعديل م���ادة في مش���روع م���ن قانون 
العقوب���ات ح���ول رد الس���ارق م���ا ت���م اختاس���ه ف���ي جريم���ة االخت���اس ف���ي 
القط���اع األهلي لحوالي نصف س���اعة، طلب وزير مجلس���ي الش���ورى والنواب 
غان���م البوعينين بأن يتم تأجيل مش���روع القانون “بالخط���أ” مبرًرا بأن مرئيات 
الحكوم���ة تري���د أن يت���م النظ���ر فيه لمدة أط���ول، حيث واف���ق أعضاء مجلس 
الشورى على تأجيله بينما لم يتدخل أحد لعدم وجود تلك المرئيات بخصوص 
ه���ذا المش���روع في أجندة مرئيات المش���روع، والذي اس���تدعى رئيس مجلس 
الش���ورى ب���أن يعلن ف���ي مداخلته بوجود لب���س حول تعديل مش���روع القانون 
آلخ���ر مما اس���تدعى طلب التأجيل في���ه، ومن ثم تم إعادة فت���ح باب النقاش 
عل���ى إعادة تقرير لجنة الش���ؤون الخارجية والدفاع واألم���ن الوطني بتعديل 

المادة )424( من قانون العقوبات إلى اللجنة للمزيد من الدراسة.

ب�����ع�����د م����ن����اق����ش����ت����ه ل����ن����ص����ف س����اع����ة

ل “االختالس”... “بالغلط” البوعينين يؤجِّ

المعت���ذرون عن الجلس���ة الثالثة بدور 
االنعقاد األول ببرلمان 2018:

- الشوري جمال فخرو.
- الشوري عبدالرحمن جمشير.

- الشوري جواد الخياط.
- الشوري علي العرادي.

4 شوريين اعتذروا مروة خميس )تصوير: رسول الحجيري(

نوار المحموددالل الزايد

جهاد الفاضل

وافق مجلس الش���ورى عل���ى طلب الحكومة 
الش���ؤون  لجن���ة  تقري���ر  مناقش���ة  بتأجي���ل 
الخارجية والدف���اع واألمن الوطني بمجلس 
الش���ورى مشروع قانون بتعديل المادة )127 

مكرًرا( من قانون اإلجراءات الجنائية.
ويعطي المشروع النيابة العامة سلطة جواز 

منح الحماية للش���هود، باإلضاف���ة إلى حذف 
عب���ارة )أو المبلغي���ن، أو الخبراء( الواردة بعد 
عبارة )أو الش���هود(، وذلك لورودها ضمًنا في 
عبارة )مم���ن يدلون بمعلوم���ات في الدعوى( 
ال���واردة في الم���ادة، لتكون العب���ارة األخيرة 

أعم وأشمل.

ل بطلب حكومي “حماية الشهود” مؤجَّ

البنمحمد وآل رحمة 



المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات المنامة-  هيئة البحرين للسياحة والمعارض

ق���ام وزير االش���غال وش���ؤون البلديات والتخطيط العمران���ي عصام خلف بجولة تفقدية إلى حديق���ة المحرق الكبرى، موضحا أن 
%50 من أعمال المرحلة األولى لتطوير حديقة المحرق الكبرى قد انتهت ومن المؤمل االنتهاء من أعمال المرحلة األولى بالكامل 

مع نهاية فبراير المقبل لتبدأ على الفور أعمال المرحلة الثانية“.

واس���تمع الوزي���ر في جولته إلى ش���رح مفصل 
ع���ن الجوان���ب المرتبط���ة بخط���وات التنفي���ذ 
والمراحل التي تم اس���تكمالها، مؤكدا ضرورة 
تذلي���ل كاف���ة العقب���ات لالنته���اء م���ن المرحلة 
الزمن���ي  الج���دول  للمش���روع حس���ب  األول���ى 
المتف���ق عليه.واش���ار إل���ى أن مش���روع تطوير 
حديق���ة المحرق الكبرى، يت���م تنفيذه بتوجيه 
من الحكومة برئاس���ة رئي���س الوزراء صاحب 
الس���مو الملك���ي األمي���ر خليف���ة بن س���لمان آل 
خليفة بالتنس���يق مع المجلس البلدي والجهاز 
المؤم���ل  وم���ن  المح���رق،  ببلدي���ة  التنفي���ذي 
االنتهاء من المش���روع خ���الل الربع األخير من 

العام المقبل 2019.
وأوض���ح أن “مش���روع إع���ادة إنش���اء حديق���ة 

المح���رق الكب���رى يعتب���ر م���ن أه���م المش���اريع 
التي تتطلع وزارة األش���غال وشؤون البلديات 
أهمي���ة وذل���ك  م���ن  للمش���روع  لم���ا  لتنفيذه���ا 
لموق���ع الحديق���ة االس���تراتيجي بالق���رب م���ن 
الدول���ي ومس���احتها والت���ي  البحري���ن  مط���ار 

تزيد على 9 هكت���ارات، حيث أدرجت الوزارة 
مش���روع تطوير حديقة المحرق الكبرى ضمن 
خط���ة مش���اريع ال���وزارة عل���ى أن يت���م تنفي���ذ 
المش���روع على مرحلتين لتسريع وتيرة تنفيذ 

المشروع”. 

استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة أمس السفيرة 
المصرية لدى مملكة البحرين سهى الفار.

وتم ف���ي االجتماع مناقش���ة تعزي���ز التعاون 
وتعزي���ز العالق���ة الثنائي���ة المش���تركة، الت���ي 
تربط بي���ن البلدين الش���قيقين باإلضافة إلى 
لتس���ويق  الهيئ���ة  اس���تراتيجية  اس���تعراض 
الهوية الس���ياحية )بلدنا بلدكم( والرامية إلى 
تطوي���ر القطاع الس���ياحي المحل���ي في ظل 

رؤية المملكة االقتصادية 2030.
وأك���د الش���يخ خال���د ب���ن حم���ود ف���ي اللقاء، 
أهمي���ة تعزي���ز التع���اون واالرتقاء بمس���توى 
العالقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في 
كل المجاالت، خصوصا في قطاع الس���ياحة 
كونه ُيعد أحد أبرز الركائز في اس���تراتيجية 
الهيئ���ة الرئيس���ة لتنمي���ة االقتص���اد الوطني، 
باإلضاف���ة إل���ى تحقي���ق األهداف المش���تركة 
من خالل اعتماد المبادرات الس���ياحية التي 
تعود بالنفع على كٍل من البحرين وجمهورية 

مصر.
وم���ن جهته���ا، أعرب���ت س���هى الف���ار ع���ن بالغ 
امتنانها على حفاوة االستقبال الذي حظّيت 

التع���اون  لتعزي���ز  اس���تعدادها  مؤك���دًة  ب���ه، 
المش���ترك، والعمل على مواصلة استكش���اف 

المبادرات الثنائية التي تدعم هذا التوجه.

وزير األشغال في جولة تفقدية لحديقة المحرق الكبرى

الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض مستقبال السفيرة المصرية

األول��ى نهاي��ة فبراي��ر المرحل��ة  أعم��ال  االنته��اء م��ن  خال��د بن حمود: تس��ويق “بلدن��ا بلدكم” لتطوي��ر القطاع

إنجاز 50 % من تطوير “المحرق الكبرى” بحث التعاون السياحي مع مصر

تع���د – بح���ق - القواني���ن مظه���رًا م���ن مظاهر 
تقدم الدول ورقيها، وتعكس س���مو حضارتها 
تجربته���ا  اإلنس���انية، وخالص���ة  ومنجزاته���ا 
في إدارة الحكم الرش���يد ومدى س���عيها نحو 
تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.وش���هدت 
المش���روع  تدش���ين  من���ذ  البحري���ن  مملك���ة 
اإلصالح���ي الش���امل لعاه���ل الب���الد صاح���ب 
الجالل���ة المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل خليفة، 
التش���ريعات  مس���توى  عل���ى  نوعي���ة  طف���رة 
الت���ي غط���ت مختل���ف المج���االت السياس���ية 
واالقتصادي���ة واالجتماعي���ة، ب���دء م���ن قم���ة 
اله���رم القانون���ي المتمثل في دس���تور مملكة 
البحري���ن الص���ادر ع���ام 2001، وم���ا ت���اله من 
قواني���ن عكس���ت روح المش���روع اإلصالحي 
أساس���يًا  مرتك���زًا  وش���كلت  المل���ك،  لجالل���ة 
داعم���ًا لبن���اء دولة عصرية متقدمة مس���تندة 
إل���ى منظومة تش���ريعية رصينة، وبمش���اركة 
ش���عبية واس���عة عبر ممثليهم في المؤسس���ة 

البلدي���ة ومجال���س  التش���ريعية، والمجال���س 
اإلدارات الت���ي يمث���ل فيها العم���ال وأصحاب 

األعمال.
لس���نة   )59( بقان���ون رق���م  المرس���وم  ويأت���ي 
2018، بتعدي���ل بع���ض أح���كام قان���ون العمل 
ف���ي القط���اع األهل���ي رق���م 36 لس���نة 2012، 
الذي صدر عن عاهل البالد مؤخرًا، اس���تكماالً 
لمنظوم���ة التش���ريعات العمالي���ة التي تواكب 
المس���تجدات عل���ى الصعي���د العمال���ي وتع���زز 
ف���ي  تحقق���ت  الت���ي  العمالي���ة  المكتس���بات 
العه���د الزاهر، كم���ا أنها تغط���ي جوانب مهمة 
تحت���اج إل���ى مزي���د م���ن الوض���وح والتط���ور 
التش���ريعي الناتج ع���ن التجربة والممارس���ة، 
وتع���زز العالقة بي���ن أطراف اإلنت���اج الثالثة، 
س���يما وأن التعديل األخير ينطوي على أبعاد 
إنس���انية وأخالقي���ة تدعم منظومة وأس���س 

حقوق اإلنسان فردًا وجماعة.
وتضم���ن المرس���وم بقان���ون رق���م )59( لس���نة 

2018 آن���ف الذك���ر مجموع���ة م���ن التعديالت 
الجوهرية، وذلك بإضافة بعض األحكام التي 
تدع���م اس���تقرار عالق���ات العمل في منش���آت 

القطاع األهلي. ومن هذه التعديالت:
وفي إطار تقرير مبدأ الش���فافية والمحافظة 
عل���ى حق���وق العم���ال، فق���د تضمن���ت الم���ادة 
)46( بع���د تعديله���ا بموجب المرس���وم بقانون 
حكم���ًا يقضي بإلزام صاح���ب العمل بتحويل 
أج���ور عماله إلى البنوك والمؤسس���ات المالية 
المعتمدة ف���ي المواعيد المحددة، األمر الذي 
يش���كل نقل���ة نوعي���ة تحم���ي حق���وق العامل 
المش���روعة المنصوص عليه���ا في عقد العمل 

المبرم بينه وبين صاحب العمل.
إن وج���ود نظ���ام حماي���ة األج���ور يع���د مظلة 
قانوني���ة مهمة تص���ون حقوق العم���ال وتعزز 
الثق���ة بين أط���راف اإلنتاج، مما يش���جع على 
اس���تقرار عالقات العمل ويحفظ المكتسبات 

المتحققة لكال الطرفين.

ويجدر التنويه إلى أن مخالفة صاحب العمل 
االلت���زام بتحويل أجور عماله إلى البنوك في 
المواعي���د المح���ددة يعرض���ه لتوقي���ع عقوبة 
جنائي���ة تتمثل ف���ي الغرامة الت���ي ال تقل عن 
200 دين���ار وال تزي���د عن 500 دين���ار وتتعدد 
العقوب���ة بتع���دد العم���ال الذي���ن وقع���ت ف���ي 
188 م���ن قان���ون  )الم���ادة  ش���أنهم المخالف���ة 

العمل(.
ومن بين التعديالت الجوهرية التي تضمنها 
المرس���وم بقان���ون، النص على حظ���ر التمييز 
بين العمال بس���بب الجنس أو األصل أو اللغة 
أو الدين أو العقيدة، ويسري هذا الحظر على 
جميع العمال بما فيهم خدم المنازل ومن في 

حكمهم.
إن الن���ص عل���ى حظ���ر التميي���ز بي���ن العم���ال 
بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو 
العقيدة ضم���ن نصوص قانون العمل، يعكس 
الرغب���ة الصادق���ة اللت���زام البحري���ن بأح���كام 

الدستور ومعايير العمل الدولية وما تأخذ به 
الدول المتقدمة في هذا الشأن.

ويعاق���ب صاح���ب العم���ل أو من يمثل���ه الذي 
بالعقوب���ة  المذك���ور  التميي���ز  حظ���ر  يخال���ف 
ال���واردة بالم���ادة )185( من قان���ون العمل في 
القطاع األهلي والمتمثلة في الغرامة التي ال 

تقل عن 200 دينار وال تزيد عن 500 دينار.
وفي إطار تعزيز بيئة العمل السليمة واآلمنة 
الت���ي تضم���ن الحماي���ة الش���خصية للعم���ال، 
بالمرس���وم  ال���واردة  التعدي���الت  تضمن���ت 
التح���رش  بقان���ون، حكم���ًا يقض���ي بتجري���م 
الجنسي ضد العمال أيًا كان مصدره في بيئة 
العم���ل، حي���ث يعاق���ب بالحبس م���دة ال تزيد 
على س���نة أو غرامة ال تتجاوز 100 دينار كل 
عام���ل أثناء العمل أو بس���ببه تحرش جنس���يًا 
بأحد العاملين معه س���واء باإلشارة أو القول 
أو الفع���ل أو بأية وس���يلة أخ���رى، كما يعاقب 
بالحبس مدة ال تقل عن 6 أش���هر أو بالغرامة 

الت���ي ال تقل عن 500 دينار وال تزيد عن ألف 
دينار إذا وقعت جريمة التحرش من صاحب 
العم���ل أو م���ن يمثل���ه. وأخيرًا، ف���إن البحرين 
في إطار س���عيها الدائم لتفعيل الحقوق التي 
كرس���ها المش���روع اإلصالحي لجالل���ة الملك، 
وانطالقه���ا من ثوابتها الحضارية ومرتكزات 
الدولة المدنية، تس���عى على الدوام لمراجعة 
تش���ريعاتها الوطني���ة في المج���االت العمالية 
المختلف���ة، وذل���ك حت���ى تك���ون متالئم���ة مع 
معايي���ر العم���ل الدولي���ة وما تأخذ ب���ه الدول 
تعزي���ز  مب���ادئ  م���ع  وانس���جامًا  المتقدم���ة، 
حق���وق اإلنس���ان ف���ي البحري���ن، إضاف���ة إلى 
مواكبة القوانين العمالية للتطورات المحلية 
واإلقليمية والدولية الت���ي تتطلب المراجعة 
المعمق���ة للقواني���ن العمالي���ة لمس���ايرة ه���ذه 
عل���ى  المحافظ���ة  يك���رس  مم���ا  التط���ورات، 
حق���وق العم���ال وصونه���ا عل���ى نح���و يحق���ق 

العدالة االجتماعية في المجتمع.

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - األمانة العامة للتظلمات

الجفير - وزارة الصحة

زار وف���د م���ن األمانة العام���ة للتظلمات 
برئاسة األمين العام للتظلمات ورئيس 
مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين 
نواف المع���اودة مركز إص���الح وتأهيل 
وذل���ك  أم���س،  ج���و  بمنطق���ة  الن���زالء 
لمتابعة س���ير عملية أداء النزالء الطلبة 
الختبارات منتصف العام الدراسي تبًعا 
لنظام المنازل، وذلك بحضور مشرفين 
م���ن وزارة التربي���ة والتعلي���م، يرافقهم 
المق���دم عدنان بحر المكلف باإلش���راف 
على مركز إصالح وتأهيل النزالء بجو.

واطل���ع الوف���د عل���ى اإلج���راءات الت���ي 
قام���ت بها إدارة المركز من أجل تمكين 
الن���زالء الطلب���ة م���ن أداء اختباراته���م 
بيس���ر وس���هولة ف���ي أج���واء وظ���روف 
مالئمة، وبهذه المناسبة أشاد المعاودة 
بعملي���ة أداء اختب���ارات منتص���ف العام 
الدراس���ي بمرك���ز ج���و للرج���ال وس���ط 
اقب���ال كبي���ر م���ن الن���زالء، منوًه���ا إل���ى 
حرص ه���ؤالء الن���زالء عل���ى االنخراط 
ف���ي العملي���ة التعليمي���ة، ومتمنًي���ا لهم 

النجاح والتوفيق.

“التظلمات” تتابع اختبارات الطلبة النزالء

الصح���ي  اب���ن س���ينا  أعل���ن مرك���ز 
الكهربائ���ي  التي���ار  انقط���اع  ع���ن 
بش���كل مفاجئ صباح أمس، وقام 
بمباش���رة  بالمرك���ز  المس���ؤولون 
وس���رعة اتخاذ كاف���ة االحتياطات 
الالزم���ة ف���ي مث���ل ه���ذه الحاالت، 
حيث تم االتصال بالمسؤولين في 
قس���م الهندس���ة والصيانة ب���وزارة 
الصح���ة الذين س���ارعوا وباش���روا 

في إصالح الخلل.

وأكد المسؤولون بالمركز  «
رجوع التيار الكهربائي في تمام 

الساعة 2.53 مساء. ومن جانب 
آخر تال ذلك عطل في نظام 
الملفات االلكتروني بسبب 

انقطاع الكهرباء، إال أن ذلك لم 
يمنع استمرار المركز في تقديم 

الخدمات الصحية في الفترة 
المسائية.

انقطاع مفاجئ 
للكهرباء في ”ابن 

سينا الصحي”

أوضح���ت وزارة اإلس���كان أن إجراء وقف عالوة الس���كن، الذي تم تداول���ه على مواقع التواصل 
االجتماع���ي، يعد إجراًء مؤقتًا ويش���مل فئة محدودة من المواطني���ن الذين لم يقوموا بتحديث 
بياناته���م اإلس���كانية في المواعيد التي س���بق وأعلنت عنها الوزارة ف���ي بياناتها المتكررة، وكان 

آخرها الذي تم نشره في الصحافة المحلية بتاريخ 6 أغسطس 2018 الماضي.

وأش���ارت الوزارة إلى أن اإلجراء يأتي من 
منطلق حرص الوزارة وتقيدها بالمحافظة 
عل���ى الم���ال الع���ام، باعتب���ار أن���ه ال يج���وز 
صرف العالوة لمن ال تنطبق عليه المعايير 
اإلس���كانية.وقالت ال���وزارة إنه���ا س���بق أن 
أش���عرت ع���ددا م���ن المواطنين م���ن خالل 
وس���ائل اإلعالم واالتصاالت المباشرة بهم 
بض���رورة تحدي���ث معلوماته���م وبياناته���م 
اإلس���كانية م���ن أج���ل التأك���د من اس���تمرار 
الخدم���ات  اس���تحقاق  معايي���ر  انطب���اق 
اإلس���كانية عليه���م، وفق���ًا للم���ادة رقم )63( 
من القرار الوزاري رقم )909( لس���نة 2015، 
والذي ينص على أن���ه “يلتزم مقدم الطلب 
بإف���ادة ال���وزارة ب���أي تغيير قد يط���رأ على 

البيان���ات والمس���تندات المتعلق���ة بالطل���ب 
ف���ي الفترة من تاري���خ تقديم الطلب حتى 
اإلس���كانية”. الخدم���ة  تخصي���ص  تاري���خ 
وأف���ادت بأنه في ح���ال عدم انطب���اق أي معيار 
من معايير االس���تفادة من الخدمات اإلس���كانية 
كتغير الحالة االجتماعية على س���بيل المثال أو 
زي���ادة الراتب عن الحد المس���موح به للحصول 
عل���ى الخدمة اإلس���كانية وغيرها م���ن المعايير، 
فإن اس���تمرار صرف عالوة الس���كن لمن تنطبق 
عليه���م تلك الح���االت وما ش���ابها يعتبر من غير 
س���ند وبالتالي يعد مخالف���ة، ويضع الوزارة في 
دائ���رة المحاس���بة باعتبار أن ذلك يمث���ل إهدارًا 

للمال العام ومخالفة للقانون ونظام اإلسكان.
وأضاف���ت أن جميع المواطني���ن الذين تواصلوا 

م���ع ال���وزارة وحدثوا بياناتهم ل���م تتوقف عنهم 
بصف���ة  باس���تالمها  ويقوم���ون  الس���كن  ع���الوة 
طبيعي���ة، فيم���ا تم إيق���اف الع���الوة مؤقتًا عمن 
تخلف عن القيام باإلجراء رغم التواصل معهم، 
بل وس���هلت الوزارة عليه���م باختصار إجراءات 
التحدي���ث، منوه���ة إل���ى أن���ه وبمج���رد تحديث 
بياناته���م واس���تمرار انطب���اق معايي���ر اإلس���كان 
عليه���م، ستس���تأنف ال���وزارة على الف���ور صرف 

العالوة لهم وبأثر رجعي.
وقالت إن إجراءات تحديث البيانات تكتس���ب 
أهمي���ة إضافي���ة باعتباره يس���هل عل���ى الوزارة 
الخدم���ات  لتوزي���ع  المرش���حين  إع���داد قوائ���م 
توزي���ع  مرحل���ة  أي  يس���بق  حي���ث  اإلس���كانية، 
الوح���دات تدقيق ال���وزارة بيانات المرش���حين، 
وبالتالي ف���إن تأخر بعض الحاالت في تحديث 
البيانات يؤخر استفادة المواطن من الخدمة. 

وأهاب���ت ال���وزارة بالمواطني���ن الذي���ن تم وقف 
عالوة السكن سرعة المباشرة بمراجعة خدمات 
الزبائن ليتم أعاده صرف العالوة بش���كل فوري 

بعد إتمام إجراءات التحديث.

“اإلس��كان”: اس��تئناف الصرف فور إتمام تحديث البيانات

وقف عالوة السكن عن بعض المواطنين “مؤقت”

حملة مرورية توعوية لسالمة مرتادي البر
ت��ن��ظ��م��ه��ا “ال���ج���ن���وب���ي���ة” ب���ال���ت���ع���اون م���ع ال���ج���ه���ات ال��م��ع��ن��ي��ة

أقام���ت المحافظ���ة الجنوبي���ة بالتنس���يق 
م���ع مركز خدمات موس���م الب���ر ومديرية 
العام���ة  واإلدارة  المحافظ���ة  ش���رطة 
للم���رور، حمل���ة توعوية مرورية لموس���م 

الب���ر 2019-2018، تعزي���زًا للحف���اظ على 
س���المة مرتادي البر في الطرق الرئيسّية 

والفرعية.
وتضمن���ت الحمل���ة، توزي���ع المطبوع���ات 
المروري���ة التوعوي���ة عل���ى مرت���ادي البر، 

الس���يارات عل���ى  والت���ي تح���ث س���ائقي 
والقواع���د  باألنظم���ة  االلت���زام  ض���رورة 
المروري���ة حفاظا عل���ى أراوحهم وأرواح 
باق���ي مس���تخدمي الطري���ق، كم���ا أك���دت 
الحمل���ة عل���ى ض���رورة تثقي���ف وزي���ادة 

الوعي لدى مرتادي البر، من خالل التقيد 
باشتراطات األمن والسالمة، عبر تكثيف 
تواج���د الدوري���ات المروري���ة عل���ى مدار 
الس���اعة لمراقبة الحركة المرورية طوال 

فترة الموسم.

جانب من الحملة المرورية التي نظمتها المحافظة الجنوبية

المنامة - وزارة الداخلية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اعتمد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي التوصية المرفوعة 
م���ن قط���اع التعلي���م والمناه���ج، بخص���وص إع���ادة االمتح���ان 
النهائي للمواد االجتماعي���ة والمواطنة للصف األول اإلعدادي، 
نتيجة انتش���اره بعد تس���ريبه قبل بدء االمتح���ان يوم الخميس 

الموافق 27 ديسمبر 2018.

إع���ادة  عل���ى  التوصي���ة  ونص���ت 
ج���دول  ضم���ن  االمتح���ان  ه���ذا 
االمتحان���ات المعتمد الذي ينتهي 
8 يناي���ر  الثالث���اء المواف���ق  ي���وم 
2019، دون أي زي���ادة ف���ي ع���دد 
األي���ام، اس���تجابًة لرغب���ة العدي���د 
والطلب���ة،  األم���ور  أولي���اء  م���ن 

عل���ى النح���و التالي: ي���وم االثنين 
المواف���ق 7 يناي���ر 2019: امتحان 
والمواطن���ة  االجتماعي���ة  الم���واد 

)من الساعة 10-8 صباحًا(. 
وامتحان اللغ���ة العربية – التعبير 
 11 الس���اعة  )م���ن  واالس���تماع 

صباحًا إلى 1 ظهرًا(.

النعيمي يعتمد إعادة االمتحان المسرب

08local@albiladpress.com

االثنين
31 ديسمبر 2018 
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تعديالت قانون العمل تؤكد االلتزام بالمعايير الدولية وحفظ حقوق العمال بقلم: جميل حميدان



الجنائي���ة  الكب���رى  المحكم���ة  أجل���ت 
مواعي���د  منس���قة  محاكم���ة  األول���ى 
موظف���ة ب���وزارة الصح���ة تعم���ل ف���ي 
مستشفى جدحفص للوالدة، والمتهمة 
باالستيالء خالل 3 سنوات على مبلغ 
يف���وق 111 ألف دينار من الحس���ابات 
الخاص���ة بالمستش���فى، حت���ى جلس���ة 
13 يناير المقبل؛ وذلك لالس���تماع إلى 

شاهد اإلثبات الخامس.

قضت محكمة التمييز برفض طعن تقدمت به هيئة تنظيم سوق العمل للمطالبة بتأييد 
قرارها بفصل أحد الموظفين فيها، وأيدت المحكمة قضاء محكمة االس���تئناف بإلغاء 
ق���رار فص���ل الموظ���ف، وألزمت الهيئ���ة بإعادته إل���ى وظيفته المفصول منه���ا، وألزمت 

الهيئة –الطاعنة- بمصروفات القضية.

وتع����ود وقائ����ع الدع����وى إل����ى الع����ام 2014 
وتحدي����دا 14 يولي����و، حي����ن أص����در ديوان 
الخدم����ة المدني����ة ق����رارا بفص����ل الموظ����ف 
بن����اء عل����ى توصية من مجل����س تأديب تم 
تش����كيله بحق الموظف، حيث نس����ب إليه 
مخالف����ات التأخي����ر ف����ي العم����ل وإضاع����ة 
وق����ت ال����دوام الرس����مي وعصي����ان األوامر 
وعندم����ا  بالعم����ل،  الخاص����ة  والتعليم����ات 
طال����ب محكم����ة أول درج����ة بإلغ����اء ق����رار 
فصل����ه وإعادت����ه إل����ى عمل����ه قوب����ل طلب����ه 

بالرفض.
رأي  له����ا  كان  االس����تئناف  أن محكم����ة  إال 

آخ����ر، إذ وج����دت أن ق����رار الفصل مش����وب 
بالمغ����االة ف����ي توقيع الجزاء، الس����يما وأن 
األوراق الت����ي قدمته����ا الهيئ����ة خل����ت مم����ا 
يفيد أن المستأنف س����بق مجازاته تأديبيا 
عن ارتكابه مخالفات أو أن له ثمة سوابق 
تأديبي����ة تس����تدعي أخذه بالش����دة، كما أن 
مدي����ر إدارة خدمة العم����الء –وفق مذكرة 
ألح����د ش����هود الهيئ����ة- طل����ب م����ن الش����اهد 
مراقبة الموظف وتوثيق أي تصرف عليه، 
وه����و م����ا يفهم منه أن����ه كان يحاول تصيد 
األخط����اء علي����ه، وف����ق م����ا ورد ف����ي حك����م 

محكمة االستئناف.

وأضاف����ت المحكمة “أما المخالفة المتعلقة 
بالتص����رف غي����ر المه����ذب وغي����ر الالئق مع 
المس����ؤولين م����ن قب����ل الموظ����ف، فإنه����ا ال 
تطمئ����ن إلى ثب����وت تل����ك المخالف����ة، إذ أن 
الثابت من أقوال الموظفين اللذين ش����هدا 
ف����ي القضي����ة أن الموظف تح����دث بصوت 
مرتفع مع مدير إدارة خدمة العمالء وقال 
ل����ه: )إنك����م تهينونن����ي بقيام����ي بالتبصي����م 
ال  العم����ل  وه����ذا  األجان����ب  العم����ال  عل����ى 
يناس����ب مؤهالت����ي(، وهو م����ا ال يرقى إلى 
التص����رف غير المهذب الذي تكون عقوبته 
إنه����اء خدم����ة مرتكب����ه، وحكم����ت بنهاي����ة 
المط����اف بإلغاء الحكم المس����تأنف وقضت 
مج����ددا بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر 
بمج����ازاة المس����تأنف بالفصل م����ن الخدمة 

مع ما يترتب عليه من آثار.
فلم تقبل الهيئة بهذا الحكم وطعنت عليه 
أم����ام محكمة التميي����ز، والت����ي انتهت في 
حكمها إلى القول بأن المخالفات المس����ندة 

إلى المطعون ضده -وعلى فرض صحتها- 
قد وقع����ت منه للمرة األول����ى وأن العقوبة 
المق����ررة له����ا يص����ل أقصاه����ا إل����ى عقوب����ة 
اإلن����ذار الكتاب����ي، بع����د إن اس����تبعد الحكم 
المخالفة المسندة إليه وهي التصرف غير 
المه����ذب لعدم اطمئنان المحكمة لما ش����هد 

به شاهدي الطاعنة.
وأضافت أن ما نس����ب إلى المطعون ضده 
م����ن عبارات ال يرقى إلى كونه تصرفا غير 
مه����ذب، وأن قرار إنه����اء خدمته يكون قد 
تج����اوز ف����ي قس����وته الح����د المق����ر للعقوبة 
ح����ال ارت����كاب المخالفات الت����ي تثبت في 
حق المطع����ون ضده ألول م����رة، ويضحى 
الحك����م مش����وبا بالمغ����االة بم����ا يوقع����ه في 
حري����ا  ويك����ون  القان����ون  مخالف����ة  حم����أة 
باإللغ����اء، لذلك قررت المحكمة عدم قبول 
الطع����ن المق����دم م����ن هيئ����ة تنظي����م س����وق 
العم����ل وألزمته����ا بالمصاري����ف ومبل����غ 100 

دينار مقابل أتعاب المحاماة.
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تطليق زوجة أهانها وهجرها زوجها
أص��ي��ب��ت ب��ن��ات��ه ب���م���رض ن��ف��س��ي ب��س��ب��ب ع��ن��ف��ه واع���ت���داءات���ه 

قالت المحامية هدى الشاعر إن محكمة االستئناف العليا الشرعية )الدائرة الجعفرية( 
حكم���ت بقب���ول اس���تئناف موكلته���ا ش���كال، وف���ي الموض���وع بإلغ���اء الحكم المس���تأنف 
والقضاء مجددا بتطليق موكلتها على زوجها المستأنف ضده طلقة أولى بائنة للضرر 
واستحالة العشرة، وال يحق له الرجوع عليها إال بعقد ومهر جديدين، وليس لها الزواج 
برجل آخر إال بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا واكتسابه الدرجة القطعية وإيقاع صيغة 

الطالق بصيغته وشروطه المعتبرة شرعا وانتهاء فترة عدتها الشرعية.

وأوضحت وكيل����ة المس����تأنفة المطلقة أن 
وقائ����ع الدع����وى تتمث����ل ف����ي أن موكلته����ا 
أم لث����الث بن����ات، وق����د خرج����ت م����ن منزل 
الزوجي����ة من����ذ قراب����ة الس����نة وق����ت رف����ع 
الدع����وى، حي����ث اعت����اد ال����زوج طردها من 

منزل الزوجية دون مسوغ مشروع.
وأضاف����ت أن ال����زوج المس����تأنف ض����ده لم 
يكت����ف بهذا الحد، بل تع����دى مدى إضراره 
جري����رة  أو  ذن����ب  دون  لألبن����اء  بالزوج����ة 
ف����كان األطف����ال ضحية عن����ف األب، حيث 

أن����ه فض����ال ع����ن الط����رد المتك����رر للزوج����ة 
من من����زل الزوجي����ة وتركه����ا مهجورة في 
منزل والدها لفترات تمتد لألش����هر والسنة 
دون س����ؤال أو تواص����ل، فإنه اعتاد ضرب 
الزوجة وإهانتها والتطاول عليها بالصراخ 
على مرأى ومسمع من بناتها بما يحط من 

كرامتها.
وتابع����ت، أن كل ذل����ك تس����بب ف����ي إصابة 
البنات بأمراض نفس����ية، وخصوصا البنت 
الصغ����رى، والت����ي ُأصيبت بم����رض الثعلبة، 

مع العلم أن هذا المرض الس����بب الرئيس����ي 
النفس����ية  الضغوط����ات  ه����و  ب����ه  لإلصاب����ة 
والخوف، مع عرضهن على الطب النفسي 
وتش����خيص حالتهم ب� )اضطراب الكرب ما 

بعد الصدمة(.
وأضاف����ت المحامية أنه على إثر الس����ابق، 

فق����د تقدمت بدع����وى للزوج����ة –موكلتها- 
للمطالبة بتطلي����ق المدعية للضرر المتمثل 
في الضرب والس����ب والق����ذف بالطعن في 
ش����رفها، بما يش����كل ف����ي مجمله إي����ذاء لها 
بغي����ر وج����ه ح����ق وعل����ى خ����الف مقتض����ى 

واجب العشرة بالمعروف.
لك����ن محكمة أول درج����ة رفضت الدعوى، 
مم����ا اس����تدعى الطع����ن عل����ى ه����ذا الحك����م 
باالس����تئناف، وأمام المحكمة االستئنافية 
أقام����ت البينة الش����رعية التام����ة على كافة 
الش����هود  بأق����وال  باالس����تعانة  ادعاءاته����ا 
ال����زوج  عاين����وا  مم����ن  الزوج����ة  أه����ل  م����ن 
المستأنف ضده وهو يعتدي على المدعية 
جس����ديا ولفظي����ا وش����اهدوا آث����ار الض����رب 
عليه����ا ووقائع طردها م����ن منزل الزوجية، 
وترتيب����ا عل����ى الدف����وع والوقائع الس����ابقة 
البيان والمقدمة منها فقد انتهت المحكمة 
االس����تئنافية الش����رعية إلى إصدار حكمها 

بتطليق الزوجين على بعضهما البعض.

هدى الشاعر

حذر استش���اريون وجراحون مختصون بمرض الس���كري والقدم الس���كرية من ارتفاع نسبة 
االصابة بالقدم السكرية بالبحرين والتي يرافقها ارتفاع بنسبة بتر االقدام بسبب الغريرينا 

التي يصاب بها مريض السكري.

وبينوا أن القدم الس���كرية هي مرض يصيب 
مرض���ى الس���كري ترافق���ه بع���ض األع���راض 
المرضية في القدم تبدأ عادة بتورم أو قروح 
وج���روح تصاب بها قدم المريض، معللين أن 
هن���اك ع���دة أس���باب إلصابة مرضى الس���كري 
بالقدم الس���كرية من أهمها االعتالل العصبي 
االلتهاب���ات  أو  الدموي���ة،  ال���دورة  أو قص���ور 
الجرثومي���ة التي تصيب مرض الس���كري بعد 

سنين من االصابة بالسكري.
وأش���اروا إلى أنه���ا حالة طبي���ة تتعرض فيها 
قدم مريض الس���كري لألضرار في تركيبها أو 
وظيفته���ا أو االثني���ن نتيجة إصاب���ة صاحبها 
بمرض الس���كري.  وكشف المختصون عن أن 

دراسة علمية حديثة نشرتها مجلة أكاديمية 
الس���كري العالمية، أوضح���ت أن األحذية هي 
الس���بب الرئيس���ي في تقرحات الق���دم، وأنها 
تتس���بب ف���ي 85 % م���ن عملي���ات بت���ر القدم 
الت���ي تج���رى عالمي���ا، وأن 90 % م���ن حاالت 
بت���ر األطراف كانت لقرحة أصيب بها مريض 

الس���كري ولكنه أهم���ل عالجه���ا، مؤكدين أنه 
لي���س كل قرح���ة مزمن���ة أو عالجه���ا صع���ب 
وت���ؤدي للبت���ر، مش���ددين أن الع���الج الوقائي 
المكث���ف يقل���ل من حاالت بت���ر األطراف لدى 
مرضى الس���كري بنسبة قد تزيد على 80 %، 

في معظم الحاالت.

طرق العالج

بدوره، أش���ار زميل كلية األطباء الملكية في 
لن���دن، استش���اري أم���راض الس���كري والغ���دد 
اس���عد الدفت���ر، إل���ى أن خط���ة ع���الج الق���دم 
الس���كري تعتمد أوال على الس���يطرة والتحكم 
بمع���دالت الس���كر وضغط ال���دم والدهون، مع 
معالج���ة األم���راض المصاحب���ة، ويج���ب على 
مريض الس���كري تخفيف الضغط على القدم 
والت���ي تعتب���ر م���ن أهم خط���وات الع���الج، إذ 
يج���ب علي���ه أن يتي���ح فرصة اللتئ���ام الجرح 
أو الق���رح ال���ذي عادة ما تص���اب به في قدمه 
يتأك���د  وان  عليه���ا،  الس���ير  يع���اود  أن  قب���ل 
أس���تمرار  م���ن  المعال���ج والمري���ض  الطبي���ب 
الدورة الدموية بصورة طبيعية، وذلك بإزالة 
انس���داد األوعي���ة الدموي���ة مثال، أو تحس���ين 
س���ريان الدم في القدمين، من خالل األدوية 
أو بالتدخ���ل الجراحي، ومعالج���ة االلتهابات 
بتعاط���ي المض���ادات الحيوي���ة الت���ي يص���ب 

عمله���ا بالقض���اء على االلتهاب وبم���دة زمنية 
محددة للعالج، م���ع متابعة تنظيف وتضميد 

التقرحات أو الجروح في القدم كل يوم.
مري���ض  عل���ى  يج���ب  ال���ذي  الح���ذاء  وع���ن 
الس���كري أن يرتديه لتجنب اإلصابة بالقروح 
والتي تؤدي في أكثر األحيان إلى مضاعفات 
ق���د تؤدي للبت���ر، ذكر الدفتر يج���ب أن يكون 
الح���ذاء واس���عا، وصن���دوق األصاب���ع مرتفعا 
حتى ال يحدث احت���كاك مع األصابع، ويكون 
بحي���ث  اللص���ق،  بطريق���ة  مغلق���ا  الح���ذاء 
يس���توعب الق���دم وأن يمنع ح���االت االنزالق 
والس���قوط الت���ي ق���د يتع���رض اليه���ا مريض 

السكري خصوصا كبار السن من المرضى. 
وأوضح الدفت���ر أن هناك نوعين من اإلصابة 
بالق���دم، إحداهم���ا ناتج���ة عن التهاب���ات على 
س���طح الجلد، أو قروح نتيجة خشونة الجلد 
بالقدمي���ن، وح���دوث قرح���ة عصبي���ة نتيجة 
الته���اب األعص���اب، بينما ينتج الن���وع الثاني 

من القدم الس���كرى عن إصابات يتسبب فيها 
قصور شرايين القدم.

وعن آخر إحصائيات الموثقة لنسب اإلصابة، 
أوضح الدفتر أن نسب اإلصابة بالنوع األول 
من القدم الس���كرى تش���كل 60 % من حاالت 
الق���دم الس���كري ف���ي حي���ن أن ن���وع االلتهاب 
الميكروبي يمثل نحو 40 %، مشددا على أن 
تجنب البتر يكمن في اكتش���اف اإلصابة في 

المراحل األولى من المرض.
وخت���م الدفت���ر بالق���ول: إن م���رض الس���كري 
يعتبر ظاهرة متفشية عالميًا، مبينا أن مرض 
الس���كري ف���ي مملك���ة البحرين يعتب���ر تحديا 
للقائمي���ن عل���ى الرعاي���ة الصحي���ة، الرتف���اع 
نسبة اإلصابة فيه سنويا، وذلك الن البحرين 
تقع في منطقة يعاني س���كانها من اس���تعداد 
تجعله���م  أيضي���ة  لمتالزم���ة  وراث���ي مس���بق 

معرضين بشكل خاص لإلصابة بالسكري.

الدفتر: األحذية سبب 90 % من حاالت البتر لمرضى السكري

االستشاري الدفتر

“التمييز” تعيد موظفا بـ “سوق العمل” بعد فصله
عقوبت��ه ال تتع��دى اإلن��ذار لك��ن الهيئ��ة فصلت��ه قب��ل 4 س��نوات

حجزت محكم���ة االس���تئناف العليا 
الجنائية األولى النظر في استئناف 
آسيويين قتال آخر مع سبق اإلصرار 
بداخ���ل  والترص���د ووضع���ا جثت���ه 
أكياس سوداء في حقيبة اشترياها 
له���ذا الغ���رض بع���د أن س���رقا هاتفه 
النقال ومبلغ 22 دينار من محفظته 
ورمي���ا الجثة بج���وار حاوية قمامة 
بمنطقة النعيم، حماية لما يكس���بانه 
من االتجار بالبش���ر بحق آسيويتين 
الدع���ارة،  أعم���ال  ف���ي  اس���تغلوهما 
والمحك���وم عليهم���ا باإلع���دام ف���ي 
محكم���ة  ونقض���ت  س���ابق  وق���ت 
وأعادت���ه  إدانتهم���ا  حك���م  التميي���ز 
لمحكم���ة االس���تئناف لتحك���م ف���ي 
القضي���ة م���ن جدي���د؛ وذل���ك للنطق 
بحكمها النهائي في جلسة 23 يناير 

المقبل.

آسيويان يقتالن آخر 
لحماية مكتسباتهما 

من الدعارة
”C4“ 15 سنة لـ3 شرعوا بقتل شرطة بقنبلة

إس������ق������اط ال���ج���ن���س���ي���ة ع������ن اث����ن����ي����ن م������ن ال���م���ت���ه���م���ي���ن

خفف���ت محكم���ة االس���تئناف العلي���ا الجنائية األولى عقوبة 3 ش���بان، تتراوح أعمارهم م���ا بين 18 و20 عاما، من الس���جن المؤبد إلى 
الس���جن 15 عاما فقط، وأيدت الحكم بإس���قاط الجنس���ية البحرينية عن اثنين منهم ومصادرة المضبوطات؛ إلدانتهم بتفجير قنبلة 
محلية الصنع من نوع C4-RDX ما تس���بب في إصابة ش���رطي وتضرر دورية أمنية وس���يارة مدنية ونوافذ أحد المس���اجد الواقعة 
على شارع البديع العام بمنطقة أبوصيبع.وذكرت محكمة االستئناف في أسباب حكمها إنه في مجال تقديرها للعقوبة فإنها تأخذ المستأنفين 

بقسط من الرأفة عمال بنص المادة )72( من قانون العقوبات.

وقالت المحكمة إن تفاصيل الواقعة تتحصل 
ف���ي أن المس���تأنفين الثالث���ة كانوا ق���د عقدوا 
الع���زم وبيت���وا الني���ة على قت���ل أيا م���ن أفراد 
الشرطة على شارع البديع بالقرب من منطقة 
إح���دى  اس���تهدافهم  طري���ق  ع���ن  أبوصيب���ع؛ 

دوريات الشرطة بعبوة متفجرة.
وأوضحت أن المستأنف األول قام بالتواصل 
مع ش���خص مجهول يسمي نفسه في برنامج 
التواصل االجتماعي )التيلغرام( باسم “جندي 
الحج���ة”، حي���ث طل���ب األخير من المس���تأنف 
األول اس���تهداف الش���رطة بعبوة متفجرة، ما 

واف���ق علي���ه المذكور، وبالفعل قام مس���تخدم 
الحساب المشار إليه بتدريب المستأنف األول 
ع���ن طري���ق برنامج آخ���ر على كيفي���ة صناعة 

العبوات المتفجرة وتفجيرها وتفكيكها.
كال  أبل���غ  األول  المس���تأنف  أن  وأضاف���ت 
م���ن المتهمي���ن الثان���ي والثال���ث برغبت���ه ف���ي 
اس���تهداف رجال األم���ن بعبوة متفج���رة بنية 
قتله���م، فوافق���وا عل���ى المش���اركة ف���ي ذل���ك، 
وق���ام المس���تأنف األول بتدري���ب المس���تأنف 
الثالث على كيفية صناعة العبوات المتفجرة، 
كم���ا كل���ف المس���تأنف الثاني برص���د تحركات 

الشرطة في منطقتي أبوصيبع والقدم.
وهميتي���ن  عبوتي���ن  زراع���ة  المداني���ن  وق���رر 
واح���دة ف���ي منطق���ة أبوصيب���ع بالق���رب م���ن 
العب���وة المتفجرة، والثاني���ة في منطقة القدم، 
المس���تأنف  وتواص���ل  الش���رطة،  الس���تدراج 
الحس���اب  مس���تخدم  المجه���ول  م���ع  األول 
المذك���ور، وطلب منه توفي���ر العبوة المتفجرة 

والجسمين الوهميين.
وتابع���ت، أنه بالفع���ل تم توفير تل���ك الطلبات 
للمس���تأنف األول، وف���ي ي���وم الواقع���ة توجه 
المته���م  س���يارة  بواس���طة  جميع���ا  المداني���ن 

الثان���ي إلى منطقة الق���دم، وقام األول بزراعة 
العبوة الوهمية األولى، ثم انتقلوا إلى منطقة 
أبوصيبع وزرع األول القنبلة الوهمية الثانية، 
وبعده���ا تم توصيل العب���وة المتفجرة بالقرب 
من أحد المس���اجد في ش���ارع البدي���ع بمنطقة 

أبوصيبع.
وطل���ب المس���تأنفان األول والثاني من الثالث 
االبتع���اد والمراقب���ة وإب���الغ األول ف���ي ح���ال 
م���رور دوري���ات للش���رطة م���ن عدم���ه، وبع���د 
حوالي 10 دقائق أبلغ الثاني المستأنف األول 
أن الدوري���ات األمني���ة تع���دت دوار جنوس���ان 

باتجاه دوار أبوصيبع.
الدوري���ات  األول  المس���تأنف  إن ش���اهد  وم���ا 
تقت���رب م���ن م���كان وض���ع القنبل���ة حت���ى قام 
بالضغ���ط عل���ى زر التفجي���ر، مم���ا أدى النفجار 
العب���وة، وأن قصدهم من ذلك كان اس���تهداف 
دوري���ة الش���رطة وبني���ة قت���ل عناص���ر األم���ن 
الع���ام المتواجدي���ن فيها، إال أنه ق���د خاب أثر 

الجريم���ة لس���بب ال دخ���ل إلرادته���م فيه وهو 
نقل الش���رطي أول المجني عليه للمستش���فى 

ليتلقى العالج الالزم.
وتبي���ن بع���د وص���ول طاق���م مس���رح الجريمة 
أن االنفج���ار نتج عنه تضرر س���يارة الش���رطة 
وس���يارة مدني���ة، كما تضررت نوافذ المس���جد 

القريب من مكان التفجير.
ودل���ت تحري���ات الم���الزم أول عل���ى ارت���كاب 
المدانين س���الفي الذكر للواقعة تنفيذا لغرض 
إرهابي؛ وذلك الس���تهداف رجال األمن بقصد 

إزهاق أرواحهم وإلحاق أكبر ضرر بهم
وأف���اد الم���الزم المش���ار إلي���ه أن���ه بع���د تأك���ده 
م���ن تحريات���ه أص���در أوام���ره بالقب���ض عل���ى 
المس���تأنفين وفق���ا لقان���ون حماي���ة المجتم���ع 
م���ن األعم���ال اإلرهابي���ة، وتمكنوا م���ن القبض 
عل���ى المس���تأنف الثان���ي، فيم���ا تم اس���تدعاء 
المس���تأنف األول، ألن���ه كان موقوفا على ذمة 

قضية أخرى.

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

بدور المالكي

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

البحرين تقع بمنطقة 
لديها استعداد وراثي 

لإلصابة بالسكري

تأجيل قضية استيالء موظفة على 111 ألفا

Û  ق���رأت ي���وم أم���س وبمض���ض، تصري���ح لوكي���ل وزارة األش���غال وش���ئون
البلدي���ات والتخطي���ط العمران���ي عيس���ى أب���و الفت���ح، والذي ق���ال فيه إن 
الميزاني���ة المرص���ودة لحديقة المحرق الكبرى - التي كثر الحديث واللغط 

عنها منذ سنوات - بأنها غير كافية لبناء المشروع.
Û  وكان الوزي���ر عص���ام خل���ف ق���د صرح - بش���كل مناقض- في الثامن عش���ر

م���ن س���بتمبر الفائت ب���أن ميزانية مش���روع الحديقة متواف���رة بال عقبات، 
وأن العمل في المش���روع مستمر حس���ب الخطة، وأن المرحلة األولى قيد 

التنفيذ. 
Û  وقال أيًضا إن “المرحلة الثانية من المش���روع طرحت للمناقصة، وس���يبدأ

العم���ل عل���ى تنفيذها قريًبا، وبأن التصاميم عرض���ت على المجلس البلدي 
السابق”. 

Û  ويقودنا تضارب التصاريح ما بين الوزير ووكيلة، إلى غياب التنسيق بين
قيادات الوزارة، بشكل قد يؤثر على مصداقيتها أمام الرأي العام، والدولة 
نفس���ها، خصوًصا وأنها من الوزارات الثقيلة في المس���ؤوليات والخدمات، 

والتي تصب في حياة المواطن ويومياته بشكل مباشر. 
Û  األم���ر اآلخر، تك���رار الحديث عن موضوع حديقة المحرق الكبرى، بش���كل

ممل، وإش���غال الصحافة وغيرها بهذا األمر ، وكأن ليس لدى الوزارة عمل 
آخر  تنجزه، مع سيل تبادل االتهامات مع أعضاء المجلس البلدي، بأن كل 

طرف هو من يتحمل مسؤولية التعطيل، أو التأخير للمشروع. 
Û  ا ه���ذا الواق���ع المر، ف���ي الوقت الذي ن���رى به ال���دول األخرى يؤس���فنا ج���دًّ

المج���اورة وه���ي تعمل بصمت وتنس���يق وإنج���ار تام، ينعك���س على حياة 
المواطنين والمقيمين، بواقع واضح وملحوظ، يتحدث عن نفسه. 

Û  ا في إتمام��� آم���ل م���ن عصام خلف، ووكيله عيس���ى أبو الفت���ح، النظر جديًّ
ه���ذا المش���روع الذي كثر الحديث عنه، بال طائ���ل، وأن يدركوا جيًدا وعي 

الشارع البحريني وفهمه لما يجري حوله.

تضارب تصريح 
الوزير والوكيل

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام



bussines
@albiladpress.com 10

2017 م���ن  ذات���ه���ا  ب��ال��ف��ت��رة  م��ق��ارن��ة  ال��ن��م��و   %  15

يعبرون المطار حتى نوفمبر

كش���فت بيانات رس���مية نش���رت حديًثا أن حركة المسافرين عبر مطار البحرين الدولي، ارتفعت بنس���بة 6 % على أساس سنوي ليصل إجمالي عدد المسافرين حتى 
نوفمبر الماضي 8.23 مليون مس���افر، بزيادة 449.4 ألف مس���افر. وعلى مس���توى ش���هري، سجل ش���هر نوفمبر الماضي زيادة قدرها 15 % في عدد المسافرين مقارنة 
بنفس الفترة العام الماضي، ليبلغ إجمالي عدد المسافرين 753.2 ألف مسافر، وفي التفاصيل فقد ارتفع عدد القادمين بنسبة 17 % وسجل 385.9 ألف مسافر مقابل 

328.8 ألف مسافر نوفمبر 2017، وبلغ عدد المغادرين للبحرين 365.7 ألف مسافر مقارنة ب�321.4 ألف مسافر نوفمبر 2017، أي بزيادة نسبتها 14 %.

وأش���ارت البيان���ات إل���ى أن ع���دد العابرين 
)الترانزي���ت( مم���ن اس���تخدموا المط���ار بلغ 
نح���و 17.8 أل���ف مس���افر خ���ال الفترة من 
“يناير حتى نوفمبر”، بتراجع بنسبة 41 %، 
مقارنة بقرابة 30.2 ألف مسافر في الفترة 
نفس���ها م���ن الع���ام 2017، وأيًض���ا تراج���ع 
أع���داد العابري���ن )الترانزي���ت( ف���ي نوفمبر 
بنس���بة 50 %، إذ بل���غ عدده���م 1605 عابر 

مقارنة ب�3215 عابر في نوفمبر 2017.
واتضح من البيانات ارتفاع عدد الرحات 
المس���جلة خ���ال نوفمب���ر الماضي بنس���بة 
13 %، حي���ث بلغت نح���و 43.9 ألف رحلة، 
الفت���رة  ف���ي  رحل���ة  أل���ف  ب����38.9  مقارن���ة 

المماثلة من العام 2017.
وأش���ارت البيانات إل���ى أن أعداد الطائرات 
القادم���ة والمغ���ادرة عب���ر المط���ار ش���هدت 
ارتفاعا بنس���بة 1 % خ���ال نوفمبر 2018، 
إذ بل���غ عددها نح���و 8.1 ألف طائرة مقارنة 
بقراب���ة 8.02 أل���ف طائرة ف���ي الفترة ذاتها 

من العام 2017.
الج���وي،  الش���حن  بمج���ال  يتعل���ق  وفيم���ا 
أوضح���ت المعلوم���ات أن الكمي���ات الت���ي 
ش���حنت عبر المطار بلغت نح���و 18.3 ألف 
طن خال نوفمبر 2018، بانخفاض بنسبة 

9 %، مقارنة بقرابة 20 ألف طن في الفترة 
المماثل���ة م���ن الع���ام 2017، إذ انخفض���ت 
الكميات التي تم استيرادها بنسبة 13 %، 
فيم���ا ارتفعت الكميات الت���ي تم تصديرها 
بنس���بة 2 %، بينم���ا ارتفع���ت كميات إعادة 

نوفمب���ر  خ���ال   %  33 بنس���بة  الش���حن 
الماض���ي حيث بلغ���ت حوالي 6.3 ألف طن 
مقاب���ل 4.7 أل���ف طن في نف���س الفترة من 
الع���ام الماضي. إلى ذل���ك، ارتفعت مبيعات 
ش���ركة البحري���ن لتزوي���د وق���ود الطائرات 

“بافكو” بنس���بة 13 % في نوفمبر الماضي 
مقارن���ة بالفت���رة نفس���ها م���ن 2017، لتصل 
كمي���ة م���ا تم تزوي���ده للطائرات م���ا يقارب 
14.03 ملي���ون غالون مقابل 12.43 مليون 

غالون في نوفمبر 2017.

“البورصة” تقفل على 
ارتفاع 10.2 نقطة

خ���ال  المال���ي،  البحري���ن  س���وق  ارتف���ع 
تعام���ات أم���س األح���د؛ بدع���م من أس���هم 
التعام���ات،  والبنوك.وبنهاي���ة  االس���تثمار 
صع���د المؤش���ر الع���ام للس���وق بنح���و 0.77 
%، إل���ى المس���توى 1332.39 نقطة، رابحًا 
10.19 نقط���ة. وق���اد االرتفاع���ات، قط���اع 
االس���تثمار 1.41 %، مدفوع���ًا بس���هم جي 
إف إت���ش المالي���ة الذي ارتف���ع بنحو 6.38 
والبرك���ة   ،%  2.13 وإنفس���تكورب   ،%
المصرفة 1.67 %. كما صعد قطاع البنوك 
بنحو 0.86 %، عبر تعامات سهم مصرف 
السام %3.16، واألهلي المتحد 1.49 %.

ملي���ون   6.45 بحج���م  ت���داوالت  وج���رى   
س���هم، بقيم���ة قدره���ا 847.27 أل���ف دينار، 

عبر تنفيذ 108 صفقات.

 المنامة - بورصة البحرين

رفع بنك برقان، حصته في ش���ركة الخليج المتحد القابضة، المدرجة أس���همها في 
بورصة البحرين، إلى 9.9 %. 

واس���تحوذ البن���ك الكويت���ي عل���ى قرابة 
“الخلي���ج  م���ن  س���هم  ملي���ون   32.86
المتح���د” الخمي���س لترتفع حص���ة البنك 
م���ن 8.01 مليون س���هم ما نس���بته 1.94 
%، إل���ى 40.87 مليون س���هم ما نس���بته 
9.9 %. ,باعت ش���ركة مش���اريع الكويت 
س���هم  ملي���ون   32.86 نح���و  القابض���ة 
لتنخفض حصتها ف���ي “الخليج المتحد” 
م���ن 355.78 ملي���ون س���هم م���ا نس���بته 
86.15 %، إل���ى 322.9 ملي���ون س���هم ما 

نسبته 78.19 %.

وبلغ���ت قيم���ة أس���هم “الخلي���ج المتحد” 
المتداول���ة 40.75 ملي���ون دين���ار، أي م���ا 
قيم���ة  إجمال���ي  م���ن   % 97.96 نس���بته 
األسهم المتداولة، وبكمية قدرها 32.86 

مليون سهم، نفذت عبر صفقة وحيدة.
وأصب���ح كبار المس���اهمين ف���ي “الخليج 
المتح���د” الذي���ن يمتلكون 5 % فما فوق 
م���ن أس���هم الش���ركة، كالتالي: “مش���اريع 
 ،78.19% تمتل���ك  القابض���ة”  الكوي���ت 
الن���د  و”أوف���ر   ،%  9.90 برق���ان  وبن���ك 

العقارية” 9.74 %.

“برقان” يرفع حصته في “الخليج المتحد”

المنامة - الوطنية للنفط والغاز المنامة - مجموعة أوريجين

تس���تضيف البحري���ن تح���ت رعاي���ة وزي���ر النفط الش���يخ محمد ب���ن خليفة 
آل خليف���ة فعاليات مؤتمر ومعرض الش���رق األوس���ط لتكنولوجيا التكرير 

الثالث في 22 و23 يناير 2019 بفندق الريتزكارلتون.

ُم المؤتم���ر االتحاد العالمي  وُينظِّ
للتكري���ر بالتعاون والتنس���يق مع 
الهيئ���ة الوطني���ة للنف���ط والغ���از 
وبدعم االتحاد الخليجي للتكرير 
وش���ركة نف���ط البحري���ن )بابك���و( 
وشركة أرامكو السعودية وشركة 
البتركيماويات  الخليج لصناع���ة 
)جيبك( وش���ركة ساسرف وعدد 
م���ن الش���ركات النفطي���ة العالمية 
وِبُمش���اركة عددي���ة م���ن الخبراء 
صين ورؤساء وُمدراء  والُمتخصِّ

الشركات العاملة في المجال. 

العلمي���ة  األوراق  وس���ُتركِّز 
والعملي���ة والجلس���ات النقاش���ية 
م���ن  العدي���د  عل���ى  للمؤتم���ر 
المواضي���ع منها: المش���اريع ذات 
والتقني���ات  بالتكري���ر  العاق���ة 
والمش���اريع  المس���تقبلية 
إل���ى  الرامي���ة  االس���تراتيجية 
رف���ع مس���توى مصاف���ي التكري���ر 
وتقني���ة إدارة انبعاثات الكربون 
وخط���ط  اإلقليمي���ة  والمش���اريع 
النمو، واستراتيجيات المواهب، 
للبح���وث  األمث���ل  واالس���تثمار 

منه���ا  واالس���تفادة  التطويري���ة 

ف���ي  الف���رص  وتكام���ل  تجاري���ًا 

مجال التكرير والبتروكيماويات، 

والتحول الرقمي للقطاع وغيرها 

من المواضيع ذات األهمية.

تنظ����م مجموع����ة أوريجين المؤتم����ر الدولي في مس����تجدات تكنولوجيا 
القان����ون واالبت����كار ف����ي الش����رق األوس����ط وش����مال أفريقيا ف����ي الفترة 
م����ن 22 – 23 يناي����ر 2019 بفن����دق الدبلوم����ات راديس����ون بل����و، المنطق����ة 
الدبلوماس����ية، البحري����ن، تح����ت رعاي����ة وزير ش����ؤون الكهرب����اء والماء، 

عبدالحسين ميرزا.

وقال����ت مدي����ر أول عاق����ات عام����ة 
صف����اء  بالمجموع����ة،  وإع����ام 
عبدالغن����ي “ب����دأ التح����رك النس����ائي 
ف����ي  القان����ون  مهن����ة  مزاول����ة  ف����ي 
ا  الس����بعينات وتش����كل الم����رأة حاليًّ
أكثر م����ن 25 % من مزاولي المهنة 
ونصف عدد ط����اب الحقوق حول 
الرك����ب  الم����رأة  ش����اركت  العال����م.و 
القانون����ي  المج����ال  ف����ي  المهن����ي 
بالبحري����ن  من����ذ س����بعينات الق����رن 

الماض����ي. وفي 1999 تم تس����جيل 
انضم����ام أول كاتب����ة ع����دل للس����لك 
وكي����ل  وأول  بالمملك����ة،  القانون����ي 
نيابة عام 2003. في عام 2006 تم 
تعيين أول قاضية بحرينية والذي 
كان تعييًن����ا يع����د األول م����ن نوع����ه 
على مستوى دول الخليج العربي.

“يتخل����ل  الغن����ي  عب����د  وأوضح����ت 
خاص����ة  نقاش����ية  حلق����ة  المؤتم����ر 
بالمرأة في القطاع القانوني بعنوان 

تكنولوجي����ا  مج����ال  ف����ي  “الم����رأة 

القان����ون” التي ستترأس����ها الرئيس 

بش����ركة  للعملي����ات  التنفي����ذي 

ممتل����كات القابض����ة ف����ي البحرين، 

ريما حديد المصري.

وزير النفطصفاء عبدالغني

وزير النفط يدش��ن فعاليات المؤتمر في الريتزكارلتون المرأة ُتش��كل 25 % من مزاولي المهنة ونصف الطالب
انعقاد “تكنولوجيا التكرير” 22 يناير انطالق “تكنولوجيا القانون” 22 يناير

31 ديسمبر 2018 االثنين
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8.2
مليون مسافر

المنامة - بنا

أفادت ش���ئون الجمارك بأنه استكماالً إلجراءاتها 
فيم���ا يتعل���ق بب���دء تطبي���ق القيم���ة المضافة مع 
بداي���ة الع���ام الجدي���د فإنها ت���ود التوضي���ح بأنه 
ل���ن يت���م اس���تيفاء الضريبة عل���ى المس���توردات 
الشخصية والهدايا لألفراد بما ال يتجاوز مبلغ ال�� 
300 دينار أس���وًة بما هو معمول به في تحصيل 
يأت���ي  ذل���ك  أن  مؤك���دًة  الجمركي���ة،  الضريب���ة 
بالتنسيق والتعاون مع الجهاز الوطني للضرائب 

الخليجية.
وأش���ارت إل���ى أن ه���ذا التنوي���ه يأت���ي توضيًح���ا 
ألن���واع الضرائ���ب والغرامات اإلداري���ة المرتبطة 
بالقيم���ة المضاف���ة م���ن خ���ال تطبي���ق القوانين 
واللوائ���ح واألنظم���ة الضريبية المعم���ول بها في 
المملكة حول كيفي���ة تحصيل الضريبة وطريقة 
احتس���ابها، باإلضاف���ة إل���ى توضي���ح دور ش���ئون 
الجم���ارك ف���ي عملي���ة التطبي���ق لكاف���ة الح���االت 
المس���تحقة س���واًء على االس���تيراد الشخصي أو 
الجهات الرسمية أو البضائع المعفية أو الخاضعة 

للضريبة بنسبة 5 % أو بنسبة )صفر( 0 %.

إعفاء المستوردات 
الشخصية من 

“المضافة”

مجلــــس إدارة جديــــد لـ “بـي ام بـي”
2021  -  2018 ســنــــــوات   3 لمــــــــــدة  أعضــــــــــــاء   8 انتخــــــــاب 

وافق���ت الجمعي���ة العامة العادية لبنك البحرين والش���رق األوس���ط “BMB” أمس على انتخاب 
8 أعضاء بمجلس اإلدارة الجديد لمدة 3 س���نوات لألعوام )2018 - 2021( مع مراعاة موافقة 
المص���رف المرك���زي.  كما وافق���ت الجمعية التي عق���دت بنصاب قانوني ق���دره 80.08 %، على 
جميع بنود جدول األعمال، بما فيها إزالة أسماء 5 أشخاص من قائمة المخولين بالتوقيع في 

السجل التجاري التابع للبنك.

ووافقت الجمعية على تعيين وتخويل “زينات 
المنص���وري ومش���اركوها” للقي���ام باإلج���راءات 
المطلوب���ة لتحدي���ث بيان���ات الس���جل التجاري 
للبن���ك وتعديلها وفًقا لق���رارات الجمعية للبنك 
المتعلق���ة بعضوية أعض���اء مجلس إدارة البنك 

والمخولين بالتوقيع عنه.
وكان مص���رف البحري���ن المركزي وّج���ه المزيد 
من التعليمات لبنك البحرين والشرق واألوسط 
تتعلق بأعمال���ه وبوضع إدارته والعاملين لديه، 
وأل���زم البنك بضرورة اس���تقالة أعضاء مجلس 
إدارت���ه، وتنح���ي المدير التنفي���ذي والمالي عن 

مناصبه���م ف���وًرا، كونه اعتبرهم غي���ر مؤهلين، 
وطالب���ه أيًضا بزيادة حقوق الملكية قبل نهاية 
2018، م���ع أهمي���ة إنه���اء التعام���ل م���ع أطراف 

معينة عاملة في مجال التمويل التجاري.
يش���ار إلى أن مجلس إدارة البنك عقد اجتماًعا 
في 7 نوفمبر 2018، لمناقشة واعتماد البيانات 
المالية، إال أن���ه لم تتم الموافقة عليها في ذلك 
التاريخ بس���بب قيام مصرف البحرين المركزي 
بتقدي���م بع���ض الماحظ���ات الت���ي تس���توجب 

تعديات.
 ووّج���ه “المركزي” للبنك في الثامن من نوفمبر 

األنش���طة  بع���ض  تقيي���د  بض���رورة  الماض���ي 
التجارية، التي حددها في التعامل مع كيانات 
تموي���ل تجاري���ة مح���ددة ذات عاق���ة بالبن���ك، 

والتعام���ل مع البنوك غي���ر المرخصة من جانب 
المص���رف المركزي، والخوض بأي اس���تثمار أو 

تمويل جديد.

المحرر االقتصادي

لش���ركة  التنفي���ذي  الرئي���س  وق���ع 
البنف���اح  محم���د  البحري���ن،  مط���ار 
ورئيس مجل���س إدارة صلة الخليج، 
العم���اء  إدارة  ف���ي  المتخصص���ة 
وخدم���ات مراك���ز االتص���ال، محم���د 
القائد، اتفاقية تش���غيل مركز اتصال 
الدول���ي  البحري���ن  لمط���ار  جدي���د 
وذلك بحض���ور عدد من المس���ئولين 
م���ن كا الجانبي���ن.  وبموج���ب ه���ذه 
الخلي���ج  صل���ة  س���تكون  االتفاقي���ة 
مس���ئولة ع���ن تخصي���ص فري���ق من 

والناطقي���ن  المؤهلي���ن  الموظفي���ن 
واإلنجليزي���ة  العربي���ة  باللغتي���ن 
بال���رد على بكاف���ة المكالم���ات العامة 
بمعلوم���ات  والمتعلق���ة  ال���واردة 
الطي���ران ومرافق المط���ار وخدماته 
المختلف���ة كبدي���ل للنظ���ام الصوت���ي 
التفاعل���ي الحال���ي. وباإلضاف���ة إل���ى 
مركز االتصال، ستكون صلة الخليج 
مس���ؤولة أيًض���ا ع���ن نظ���ام الص���وت 
اإلعان���ي ف���ي المط���ار والتحديثات 
على نظام عرض معلومات الرحات 

الجوية، التي تع���رض تفاصيل حالة 
الرحات الجوية على المسافرين. 

أك���د البنفاح أن هذه االتفاقية تأتي 
كج���زء ال يتج���زأ م���ن اس���تراتيجية 
وأهدافن���ا  البحري���ن  مط���ار  ش���ركة 
الرامي���ة إل���ى التطوي���ر المس���تمر في 
تقديم خدمات متمي���زة لعمائنا في 
مط���ار البحري���ن الدول���ي، و س���يقوم 
التش���غيل الفعال لمركز االستعامات 
دوًرا بارًزا في المساعدة على تحقيق 
ه���ذه األه���داف المهم���ة.  م���ن جانبه، 

ق���ال القائ���د “م���ن خ���ال االس���تثمار 
الضخم في البنية التحتية المتقدمة 
الش���ركة،  لعم���ل  األساس���ي  والفه���م 
تتطلع ش���ركة صل���ة الخلي���ج، وليدة 
الرؤية االقتصادي���ة 2030 للبحرين، 
االس���تراتيجية.  الش���راكة  له���ذه 
لحل���ول  متكام���ًا  م���زوًدا  وبصفتن���ا 
تجرب���ة العم���اء ف���ي ش���ركة مط���ار 
البحرين، نس���عى إل���ى تحقيق أفضل 
الممارس���ات الدولية لتقديم خدمات 

عالمية المستوى”.

“المطار”: تشغيل مركز اتصال جديد

زينب العكري

أمل الحامد
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قفزت مبيعات السيارات في شهري نوفمبر وديسمبر قبيل بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي ستدخل حّيز التنفيذ غًدا 
)الثالثاء( وتشمل مبيعات السيارات بنسبة 5 %.

وتوق���ع عامل���ون ف���ي مبيع���ات الس���يارات أن 
تك���ون التأثيرات جراء ف���رض ضريبة القيمة 
المضاف���ة مح���دودة عل���ى القط���اع وال تتعدى 
األس���ابيع األولى، وأن السيارات كسلع معمرة 
هي من األساسيات في حياة الناس، وليست 

من الكماليات.
وأبل���غ المدي���ر الع���ام التنفي���ذي للمبيعات في 
ش���ركة إبراهي���م خلي���ل كان���و، إس���ماعيل أكبر 
“الب���اد” أنه ف���ي الش���هرين الماضيي���ن قفزت 
المبيع���ات بنس���بة تق���در بنح���و 30 % وأنه لن 
تك���ون هناك ضريبة على الس���يارات التي يتم 

تسديد قيمتها بالكامل قبل يوم الثاثاء.
ومض���ى بالق���ول “هن���اك إقب���ال عل���ى ش���راء 
السيارات، نرى أنه من كان لديه قرار بالشراء 
ف���ي الش���هور المقبلة يبّك���ر قلياً في الش���راء 
لك���ي يتجن���ب ضريب���ة القيم���ة المضافة رغم 
أنني ال أرى أنها نسبة كبيرة مقارنة مع الدول 

األخرى”.
وأش���ار أكبري إل���ى أن بعض الزبائ���ن يريدون 
ع���ن  والتن���ازل  بس���رعة  المع���روض  ش���راء 
باألل���وان  يتعل���ق  فيم���ا  التفضي���ات  بع���ض 
والمواصف���ات، لكن���ه اس���تدرك ف���ي قول���ه إن 
بع���ض الزبائن ال يمانع من تكبد الضريبة على 
أن يأخذ الس���يارة الت���ي يريدها ويفضل عدم 

االستعجال.
ونّب���ه إلى أنه يمكن للزبائن ش���راء الس���يارات 
بالمبلغ الكامل وتسلمها في نفس الوقت، لكن 
ربم���ا يتم تأجيل تس���لم الس���يارة بضع���ة أيام 

شريطة أن يتم سداد المبلغ كاماً.
القيم���ة  ضريب���ة  كان���ت  إذا  م���ا  وبخص���وص 
المضاف���ة س���تؤثر عل���ى مبيع���ات الس���يارات، 
اس���تبعد أكب���ري حص���ول ذلك، رغم أنه أش���ار 
إل���ى وجود تأثير بس���يط في األس���بوع األول 
لكن الناس س���رعان ما سيعودون للشراء ألن 

السيارات احتياج يومي ال غنى عنه.
وع���اد أكب���ري لل���وراء قلي���اً حي���ن أش���ار إلى 
أن���ه قب���ل نحو عش���رين عاًم���ا كان���ت الضريبة 
الجمركي���ة عل���ى الس���يارات تصل إل���ى 20 % 
قب���ل أن يتم تخفيضها إلى 5 % حين طبقت 
قط���اع  وأن  الموح���دة،  الخليجي���ة  الضريب���ة 
الس���يارات اس���تمر ف���ي االنتع���اش رغ���م هذه 

التكاليف.
ورأى المدي���ر الع���ام التنفي���ذي للمبيع���ات في 
ش���ركة إبراهي���م خليل كان���و، أن���ه يجب على 
الضريب���ة  ه���ذه  أن  يدرك���وا  أن  المواطني���ن 
س���تذهب في مصلحتهم في نهاي���ة المطاف، 
إذ س���يتم من خال عوائدها تمويل المشاريع 
العامة والبنية التحتية والمش���اريع الخدمية، 
مش���يًرا إل���ى أنه ف���ي اليابان س���يتم رفع هذه 
الضريب���ة من 8 إلى %10 مطلع العام المقبل، 
ا حول العالم. إذ تعتبر الضرائب أمًرا اعتياديًّ

مبيعات السيارات تقفز قبيل “المضافة”
وك�������اء ي���ت���وق���ع���ون ت����أث����ي����ًرا م������ح������دوًدا ب���ع���د ت��ط��ب��ي��ق ال��ض��ري��ب��ة

 

المحرق - طيران الخليج المنامة - مونتريال للسيارات

نّظم���ت طي���ران الخليج، مؤخ���ًرا رحلة تعريفية لعدد من ممثلي اإلع���الم البحريني لتجربة طائرتها الجديدة م���ن طراز بوينغ 9-787 
دريمالينر التي حلقت بهم إلى أحدث وجهات شبكتها، الدار البيضاء بالمغرب.

 واستمتع المش���اركون في الرحلة برفاهية 
الس���فر عل���ى مت���ن طائ���رة طي���ران الخليج 
قاع���ة  وبمراف���ق  الجدي���دة؛  الدريماين���ر 
الصق���ر الذهب���ي للناقلة في مط���ار البحرين 
الدولي قبيل الرحلة. أما في الدار البيضاء 
– الت���ي ضمته���ا طيران الخليج إلى ش���بكة 
وجهاته���ا ف���ي صيف الع���ام الج���اري – فقد 
زار المش���اركون في الرحل���ة معالم الوجهة 
السياحية الشهيرة واستمتعوا باإلقامة في 
أح���د أفخ���م الفن���ادق الموج���ودة بالعاصمة 

التجارية للمغرب، شيراتون كازابانكا. 
رح���ات  خم���س  الوطني���ة  الناقل���ة  تس���ّير 
أس���بوعية بي���ن البحري���ن وال���دار البيض���اء 
باس���تخدام طائرته���ا الجدي���دة م���ن ط���راز 
ذات  الطائ���رة  دريماين���ر.   9-787 بوين���غ 
ال���� 282 مقع���د الموزع���ة عل���ى مقصورتين 

تضم 26 مقعًدا عل���ى درجة الصقر الذهبي 

و256 مقع���ًدا في الدرجة الس���ياحية؛ وهو 

ما يش���كل زيادة بنس���بة 32 % م���ن القدرة 

الخلي���ج.  لطي���ران  الس���ابقة  االس���تيعابية 

وتكنولوجي���ا مط���ورة تستش���عر المطب���ات 

الجوية لضمان رحلة أكثر ساسة.

أش���اد رجل األعمال، ومالك ش���ركة “مونتريال للس���يارات”، إبراهيم الش���يخ باإلجراءات التي اتخذتها البحرين بالس���ماح 
بدخول المواطنين الس���عوديين من غير إجراء، بش���كل اس���تثنائي، تس���هيالً للعبور والتقليل من وقت االنتظار، بمناس���بة 
اإلجازة المدرسية”، مؤكًدا أن تلك اإلجراءات تسهم في زيادة الحركة الكثيفة للزوار السعوديين، وتسهل عملية تدفقهم 

بشكل سلس وسهل ويسير، ما يؤدي إلى اختصار زمن عبورهم باتجاه البحرين.

وأثنى الشيخ على “الجهود المتواصلة 
الت���ي تبذله���ا المؤسس���ة العامة لجس���ر 
المل���ك فه���د لتقلي���ل س���اعات االنتظار، 
وتس���خير كافة الجه���ود لتقديم الدعم 
لإلدارات العاملة والتنسيق معها بشكل 
مستمر، األمر الذي يسهم بشكل مباشر 
ف���ي تذلي���ل العقب���ات وتس���هيل عملي���ة 

دخول ضيوف المملكة”.
يع���د  فه���د  المل���ك  جس���ر  أن  واعتب���ر 
���ا للتنقل بي���ن المملكتين  ش���رياًنا حيويًّ
الش���قيقتين، حي���ث يرب���ط الجس���ر بين 
ا  ���ا وثقافيًّ ���ا وتجاريًّ الجانبي���ن اقتصاديًّ
إل���ى  مش���يًرا  ���ا،  واجتماعيًّ ا  وس���ياحيًّ
أن الجس���ر يش���هد تزاي���ًدا ف���ي أع���داد 

ا، حي���ث يعب���ر م���ن  المس���افرين س���نويًّ
ا  خال���ه نح���و مليون���ي مس���افر ش���هريًّ
إضاف���ة إل���ى عش���رات الش���احنات بي���ن 

المملكتين.
وأوض���ح الش���يخ أن “تش���ييد الجس���ور 
زي���ادة  إل���ى  ي���ؤدي  المملكتي���ن  بي���ن 
العاقات التجاري���ة واالجتماعية ومن 
ثم ينع���ش حرك���ة التج���ارة واالقتصاد 
وبن���وك  ش���ركات  وتدش���ين  بإنش���اء 
يس���هم  ال���ذي  األم���ر  المملكتي���ن،  بي���ن 
بش���كل مباشر في زيادة نس���بة التبادل 
التج���اري والتجارة البينية بين البلدين 
الشقيقين، ومن ثم يكون هناك تشجيع 
عل���ى االس���تثمار ف���ي المجال البش���ري 
واالقتص���ادي والعمراني، حيث إن ذلك 
رؤوس  انتق���ال  تعزي���ز  باتج���اه  يدف���ع 

األموال بين البلدين.

اإلعالميون البحرينيون في الدار البيضاء
إبراهيم الشيخ

طيران الخليج تنظم رحلة تعريفية لتجربة طائرتها الجديدة إش��ادة بالخطوة اإليجابية الحتواء ازدحام جسر الملك فهد

“الدريمالينر” تحّلق باإلعالميين إلى الدار البيضاء الشيخ ينّوه بدخول السعوديين من دون إجراءات

وقع���ت الهيئ���ة العامة للتأمين االجتماع���ي اتفاقية االنضمام إلى عضوي���ة مركز البحرين للمعلوم���ات االئتمانية، الذي 
تدي���ره ش���ركة “بنفت”، وذلك تنفيًذا لقرار مجلس الوزراء بتضمي���ن قائمة الجهات الحكومية إلى عضوية المركز، وفي 

إطار االتفاقية الموقعة مع وزارة المالية في فبراير الماضي، بشأن انضمام )17( جهة حكومية إلى المركز.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة “بنفت”، 
ه����ذه  أن  إل����ى  الجناح����ي،  عبدالواح����د 
االتفاقي����ة تهدف إلى تعزيز التعاون مع 
“بنف����ت” ف����ي المج����ال التقن����ي، وتطوير 
خدم����ات المدفوع����ات اإللكترونية، إلى 
جانب تبادل المعلومات االئتمانية، مما 
يعزز من دقة اتخ����اذ القرارات المتعلقة 
الت����ي  واإلق����راض  التموي����ل  بعملي����ات 

توفرها المؤسسات ذات الصلة بالقطاع 
الحكومي والخاص.

لش����ركة  التنفي����ذي  الرئي����س  وأض����اف 
“بنف����ت”، أن نظ����ام المرك����ز ال يقوم على 
عل����ى  يس����اعد  ب����ل  الق����رارات،  اتخ����اذ 
تس����هيل عملية اتخ����اذ القرار المناس����ب 
من خ����ال توفير المعلومات االئتمانية، 
إذ تقوم المصارف والمؤسسات المالية 

–األعض����اء ف����ي المركز- بتوفي����ر جميع 
المعلوم����ات عن العماء، مش����يًرا إلى أن 
المرك����ز يتلق����ى المعلوم����ات االئتماني����ة 
ويق����وم بحفظه����ا وتصنيفه����ا، وم����ن ثمَّ 
إعداد تقارير االئتمان وتزويد األعضاء 
بتل����ك التقارير بناًء على طلبهم، وتبيان 
ح����االت اإلقراض والمديوني����ة المترتبة 

على العماء.

ق���ال الرئي���س األميركي دونال���د ترامب  إن ”اتصاال طويال وجيدا للغاية“ جمعه بنظيره الصيني، ش���ي 
جين بينغ، وإن اتفاقا محتمال للتجارة بين البلدين يحقق تقدما جيدا.

وم���ع دخ���ول اإلغ���اق الجزئ���ي 
للحكومة األميركية يومه التاسع 
دون نهاي���ة س���ريعة ف���ي األف���ق، 
ف���ي  الجمه���وري  الرئي���س  كان 
واشنطن يرسل تغريدات يهاجم 
فيه���ا الديمقراطيي���ن ويتح���دث 
عن احتمال تحسن العاقات مع 
الصين.واتفق ترامب وشي على 

تهدئ���ة الح���رب التجارية والكف 
ع���ن ف���رض المزي���د من الرس���وم 
الجمركي���ة لمدة 90 يوم���ا بداية 
م���ن األول م���ن ديس���مبر ، بينم���ا 
يتفاوض���ان عل���ى اتف���اق إلنه���اء 
الن���زاع بع���د أش���هر م���ن تصاع���د 

التوترات.
وكتب ترامب في تغريدة يقول 

”جمعن���ي لت���وي اتص���ال طوي���ل 
الصي���ن  برئي���س  للغاي���ة  وجي���د 
قدم���ا  يمض���ي  االتف���اق  ش���ي... 
عل���ى نحو جيد للغاي���ة. إذا ُأبرم، 
س���يكون ش���اما جدا، وسيغطي 
ومج���االت  موضوع���ات  كاف���ة 
ونقاط الخاف. لكن تقدما كبيرا 

يتحقق“.

اتفاق تجاري وشيك بين أميركا والصين“التأمين” تنضم لـ“المعلومات االئتمانية” في “بنفت”

دش���ن بيت التمويل الكويتي – البحرين “بيتك”، النس���خة الجديدة من حس���اب التوفير االس���تثماري “لبش���ارة” التي س���يحظى 
خالله���ا أكث���ر من 900 فائز على مدى 12 ش���هًرا على 6 ش���قق فاخرة ف���ي درة مارينا بالقرب م���ن درة البحرين و6 جوائز نقدية 

كبرى بقيمة 50 ألف دوالر لكل منهم، وذلك ابتداًء من شهر يناير، باإلضافة إلى جوائز نقدية أخرى وفئات خاصة جديدة.

وقال نائب رئي���س المجموعة المصرفية 
لألفراد ف���ي “بيتك”، صب���اح الزياني “من 
منطلق مس���اعينا الحثيثة لتقديم أفضل 
الخدمات والمنتجات المصرفية لعمائنا 
الك���رام، ونظًرا لإلقب���ال الهائ���ل والنجاح 
ال���ذي نش���هده ف���ي كل ع���ام، ُيس���عدنا أن 
الجدي���دة  النس���خة  تدش���ين  ع���ن  نعل���ن 
من حمل���ة حس���اب التوفير االس���تثماري 
س���تتضمن  الت���ي   2019 لع���ام  “لبش���ارة” 
جوائ���ز قيمة باإلضاف���ة إلى فئات خاصة 

بهدف زيادة أعداد الفائزين”. 
وأضاف “ستشهد الحملة الجديدة تقديم 
جوائ���ز كب���رى وه���ي عب���ارة عن 6 ش���قق 

مفروش���ة بالكام���ل ذات غرف���ة وغرفتي 
ن���وم م���ع رس���وم خدم���ة مجاني���ة لم���دة 
عامي���ن ف���ي درة مارينا بالق���رب من درة 
البحري���ن، أح���د أرق���ى مش���اريع التطوير 
العقاري في مملكة البحرين والتي تتميز 
عل���ى  بتوفيره���ا ألس���لوب حي���اة فاخ���ر 
البح���ر، وذلك إلى جان���ب 6 جوائز نقدية 
كبرى بقيم���ة 50,000 دوالر أميركي لكل 

منها”.
بجائ���زة  ا  ش���هريًّ فائ���ًزا   60 وس���يربح 
وذل���ك  دوالر   500 مقداره���ا  نقدي���ة 
ضم���ن فئات “نس���ائنا وعيالن���ا ومدخرينا 
وبطاقاتن���ا”، باإلضاف���ة لفئتين جديدتين 

وهم���ا “جزي���ل”، الخاص���ة بالزبائ���ن الذين 
“لبش���ارة” ع���ن  يقوم���ون بفت���ح حس���اب 
طري���ق تطبيق “جزي���ل” للهواتف الذكية، 
و”فيف���ا” المخصص���ة للش���ركات الصغيرة 
تلقائًي���ا  س���تتأهل  الت���ي  والمتوس���طة 
للدخول في الس���حب على قسيمة بقيمة 
500 دوالر من ش���ركة فيف���ا البحرين في 
ح���ال وص���ول إنفاقه���م لمبل���غ 50 دين���اًرا 
على األق���ل، باإلضافة إل���ى جوائز نقدية 

أخرى.
ويذك���ر أن مش���روع درة مارين���ا يع���د من 
المش���اريع العقارية الكبيرة ذات الواجهة 
البحري���ة على مس���توى مملك���ة البحرين، 

ملي���ار   1.5 المش���روع  قيم���ة  تبل���غ  إذ 
دوالر تقريًب���ا، وال���ذي يتك���ون م���ن ثاث 
ج���زر اصطناعي���ة ذات واجه���ات بحري���ة 
مفتوحة وبمكونات عقارية متنوعة مثل 
الفلل الس���كنية، الش���قق السكنية، األبراج 
الفندقي���ة والس���كنية والمبان���ي التجارية 

ونادي اليخوت. 
االس���تثماري  التوفي���ر  حس���اب  ويمن���ح 
“لبشارة”، العماء فرصة لربح العديد من 
الجوائ���ز القّيمة الش���هرية، فمقابل ادخار 
مبل���غ 50 دين���اًرا، أو م���ا يعادل���ه بال���دوالر 
كح���د أدن���ى، لم���دة 30 يوًم���ا قب���ل نهاية 

الشهر المس���حوب عليه، سيتأهل العميل 
للدخول في السحوبات الشهرية النقدية 
أو السحوبات على الجوائز الكبرى وفترة 
90 يوًما تمنح فرصة واحدة، و180 يوًما 
فرصتان، بينما إذا بلغت فترة االس���تثمار 

360 يوًما فإنها تعادل ثاث فرص.

المنامة - بيتك

“بيتك” ُيقّدم 6 شقق فاخرة في درة مارينا

صباح الزياني

واشنطن - رويترزالمنامة - التأمين االجتماعي

 علي الفردان

جوائز نقدية 
كبرى بقيمة 

50 ألف دوالر 
على 12 شهًرا

 تدشين 
حملة حساب 

“لبشارة” 
الجديدة لعام 

 2019
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إعالن بحل وتصفية شركة
شركة ك.ك المحدودة ذ.م.م

سجل تجاري رقم 1-101125
بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة ك.ك المحدودة ذ.م.م المس���جلة بموجب القيد 
رق���م 101125-1، بتصفي���ة الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يدة/  علياء عبدهللا علي 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: علياء عبدهللا علي ابراهيم سلمان

رقم الموبايل: 39911661 )973+(
aliabuthaki@gmail.com :البريد االلكتروني

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

27/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدراة التسجيل

)CR2018 -179414( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب تغيير االس���م التج���اري، فعلى كل من لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: كميلة السيد محمد أحمد هاشم

االسم التجاري الحالي: خياطة بيبي ليو
االسم التجاري المطلوب: سنديان للعطور واالكسسوارات

األنش���طة التجاري���ة المطلوب���ة: تجارة/بي���ع الملبوس���ات واألحذي���ة واألصن���اف 
الجلدية  تجارة/ بيع العطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة

قيد رقم
42939-02

شقة / محل
86

بناية
-

شارع / طريق / ممر
14

مجمع
414

القيد: 1-126333 - التاريخ: 26/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مرفأ عبري للتجارة العامة ذ.ذ.م

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

إليها الس���ادة اصحاب ش���ركة مرفأ عبري للتجارة العامة ذ.ذ.م المسجلة 

بموج���ب القي���د رقم 126333، طالبين تغيير االس���م التجاري من ش���ركة 

مرفأ عبري للتجارة العامة ذ.ذ.م إلى مرفأ لينك للتجارة العامة ذ.م.م

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

خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد: 2-36186 - التاريخ: 30/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مؤسسة البحار لألدوات واللوازم المنزلية

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها الس���ادة اصحاب لشركة مؤسس���ة البحار لألدوات واللوازم المنزلية 
المس���جلة بموجب القيد رق���م 2-36186، طالبين تغيير االس���م التجاري 
م���ن  مؤسس���ة البح���ار ل���ألدوات والل���وازم المنزلي���ة إل���ى  ش���ركة البحار 

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

خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد: 6-36186 - التاريخ: 30/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )0000( لسنة 2018
بشأن تغيير اسم دفع اقل للجارة

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

إليها السادة اصحاب شركةالبحار للتجارة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 

رقم 36186، طالبين تغيير اسم فرع 6 من دفع اقل للتجارة إلى البحار 

للتجارة ذ.م.م 

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

خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد: 74663-2 - التاريخ: 27/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2018 -184110 ( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مطعم مندي ليشس

القيد: 86179 - التاريخ: 27/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة النبهان للمالبس 

لصاحبتها فاطمة عبدهللا محمد جاسم وشركاه - تضامن

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

إليها السادة اصحاب شركة مطعم مندي ليشس المسجلة بموجب القيد 

رق���م 74663-2، طالبين تغيير االس���م التجاري من مطعم مندي ليش���س 

إلى مطعم اي ميل ذ.م.م

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

خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها الس���ادة اصحاب لش���ركة النبهان للمالبس لصاجبتها فاطمة عبدهللا 
محمد جاس���م وش���ركاه - تضامن المس���جلة بموجب القيد رقم 86179، 
طالبي���ن تغيي���ر االس���م التجاري من ش���ركة النبه���ان للمالب���س لصاحبتها 
فاطم���ة عب���دهللا محم���د جاس���م وش���ركاه - تضام���ن إل���ى ش���ركة النبهان 

انتربرايسس شركة تضامن بحرينية
فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراض���ه إل���ى اإلدارة المذكورة 

خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الورثة ل� ورش���ة محمد صالح محمد )مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموجب القيد 
رقم 6164، طالبين تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة 
برأسمال وقدره 6400 دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة الوراثة 

التالية اسمائهم:
1 - شريفة عبدالرحمن حسين الرئيس

2- عبدالحميد محمد صالح محمد الرئيس
3- الياس محمد صالح محمد الرئيس
4- حسن محمد صالح محمد الرئيس
5- ايمان محمد صالح محمد الرئيس
6. زهراء محمد صالح محمد الرئيس
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هيئة إماراتية تدرس 
استئناف الطيران إلى دمشق

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في 
اإلمارات في بيان أمس األحد إنها تقيم 

الوضع الستئناف رحالت شركات الطيران 
الوطنية إلى العاصمة السورية دمشق.

وصدر بيان الهيئة بعد إعادة اإلمارات فتح 
سفارتها في دمشق يوم الخميس.

وكانت شركتا طيران االتحاد وطيران 
اإلمارات علقتا الرحالت الجوية إلى دمشق 

عام 2012 بسبب المخاوف األمنية.
وردا على طلب للتعليق، قالت شركة 
االتحاد إن ليس لديها خطط فورية 

الستئناف الخدمات إلى دمشق مضيفة 
أنها تراقب الوضع باستمرار. وقالت شركة 
اإلمارات في بيان أيضا إنها تراقب الوضع 
لكن ليس لديها ما تعلنه في الوقت الراهن.

البشير يدعو إلى االمتناع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين

دعوة إلضراب عام في السودان

أعلن تجمع المهنيين الس���ودانيين عن إضراب عام عن العمل ينفذه قطاع المحامين والمحاميات اليوم االثنين.  وكان التجمع نفس���ه دعا إلضراب لألطباء في ذات 
اليوم، كما حض المهنيين على المش���اركة في مس���يرة جديدة كالتي تمت في 25 ديس���مبر الماضي لتس���ليم مذكرة للقصر الجمهوري تطالب الرئيس الس���وداني عمر 

البشير بالتنحي.

وق���ال تجم���ع المهنيي���ن في بي���ان، إن 
تأت���ي  واالحتجاج���ات  اإلضراب���ات 
دعم���ًا للش���عب الس���وداني، واس���تنكارًا 
لقت���ل المتظاهرين وتلفي���ق االتهامات 
العنصرية ضد فئة محددة، واحتجاجًا 
عل���ى االس���تخدام المفرط للق���وة لقمع 
الس���لمية،  الس���وداني  الش���عب  ث���ورة 
والعنف الذي يمارس���ه النظ���ام الحاكم 
حت���ى داخل المن���ازل، وإدان���ًة النتهاك 
حق المتظاهرين الدستوري والقانوني 

في التعبير عن الرأي.
فهن���اك ج���دل واس���ع ومس���تمر ي���دور 
ف���ي الش���ارع الس���وداني ح���ول معرفة 
م���ن قام بقت���ل المحتجين ف���ي موجة 
التظاهرات المستمرة منذ أكثر من 10 

أيام. 
م���ن جانب���ه، طلب الرئيس الس���وداني، 
عمر البشير، من الشرطة، أمس األحد، 

االمتناع عن استخدام القوة المفرطة 
عل���ى  المحتجي���ن  المتظاهري���ن  ض���د 
الحكوم���ة، بعدما دعت األمم المتحدة 
إل���ى التحقي���ق ف���ي مقت���ل متظاهرين 

خالل االحتجاجات العنيفة.
وتق���ول الحكومة إن 19 ش���خصا على 
األق���ل قتل���وا من���ذ 19 ديس���مبر خ���الل 
ق���رار  أش���علها  الت���ي  االحتجاج���ات 

الخرطوم رفع أسعار الخبز.
 إال أن منظم���ة العف���و الدولية تذكر أن 

عدد الضحايا بلغ 37.
وأم���س األح���د، التق���ى البش���ير ع���ددًا 
م���ن كبار الضباط ف���ي الخرطوم، وأمر 
الشرطة باالمتناع عن استخدام القوة 

المفرطة ضد المتظاهرين.
وق���ال: “نح���ن حريص���ون عل���ى األمن، 
لكن على الش���رطة أن تفعل ذلك بأقل 

قدر من القوة”.

 وخرج المتظاهرون إلى الشوارع بعد 
قرار الحكومة رفع س���عر رغيف الخبز 
من جنيه سوداني إلى ثالثة جنيهات. 
صعوب���ات  الب���الد  اقتص���اد  ويواج���ه 
وخصوصًا بسبب النقص في العمالت 
األجنبي���ة، وارتف���اع نس���بة التضخ���م، 
رغم رفع الواليات المتحدة في أكتوبر 
2017 الحص���ار االقتص���ادي الذي كان 

مفروضًا على البالد.
وبلغ���ت نس���بة التضخ���م 70 % بينم���ا 
انخفض���ت قيم���ة الجني���ه الس���وداني، 
في وقت ش���هدت مدن عدة نقصًا في 

إمدادات الخبز والوقود.
 وقال البشير: “نعترف أن لدينا مشكلة 
لي���ال  تعم���ل  والن���اس  ف���ي االقتص���اد، 
نه���ارًا عل���ى حله���ا، ولن ٌتحل المش���كلة 
بالتخريب والتدمير والسرقة والنهب، 
ولن تح���ل بتدمي���ر الممتل���كات العامة 

اح���راق  إل���ى  إش���ارة  ف���ي  والخاص���ة”، 
المتظاهري���ن مبان���ي ومكاتب حكومية 
في العديد من المدن. وأضاف: “ال نريد 
لبالدن���ا أن تنزل���ق كما ح���دث في بلدان 
أخ���رى، ول���ن نس���مح ب���أن يكون ش���عبنا 
الجئي���ن ونازحين، ول���و حدث ذلك إلى 

أين سنذهب، انظروا للمنطقة حولنا”.
لألم���م  الع���ام  األمي���ن  دع���ا  والجمع���ة، 
إل���ى  غوتي���رس،  أنطوني���و  المتح���دة، 
وطل���ب  النف���س”،  وضب���ط  “اله���دوء 
م���ن الُس���لطات “إج���راء تحقيق ش���امل 
ح���ول القتل���ى والعن���ف”، بحس���ب بيان 

للمتحدث باسمه.

وأضاف البيان أن األمين العام  «
لألمم المتحدة “يتابع بقلق” 

التطورات في السودان و”يشدد 
على ضرورة ضمان حرية التعبير 

والتجمع السلمي”.

الخرطوم ـ وكاالت

دبي ـ رويترز

من مظاهرات السودان

القدس المحتلة - اف بدكا ـ اف بموسكو - رويترز

ق���ال الكرملين في بيان إن الرئيس الروس���ي فالديمي���ر بوتين بعث أمس األحد 
رس���الة تهنئة بالع���ام الجديد إلى نظي���ره األميركي دونالد ترام���ب عبر فيها عن 
اس���تعداد موسكو للحوار بش���أن ”جدول أعمال واسع النطاق“ وذلك عقب عدة 

محاوالت فاشلة لعقد قمة جديدة بين الرئيسين.

”فالديمي���ر  الكرملي���ن  بي���ان  ف���ي  وج���اء 
بوتين ش���دد عل���ى أن العالقات )الروس���ية 
لتحقي���ق  عام���ل  أه���م  ه���ي  األميركي���ة( 
االستقرار االستراتيجي واألمن الدولي... 
وأكد على أن روس���يا منفتحة على الحوار 

مع الواليات المتحدة األميركية“.
القضاي���ا  إح���دى  إن  موس���كو  وقال���ت 
الرئيس���ية الت���ي أرادت بحثه���ا هي خطط 
واش���نطن لالنس���حاب من معاه���دة القوى 
النووي���ة المتوس���طة الم���دى الت���ي تع���ود 

لحقبة الحرب الباردة.
ونقل���ت وكال���ة ت���اس لألنب���اء ع���ن 
وزير الخارجية الروس���ي س���يرجي 

يرج���ع  األم���ر  إن  قول���ه  الف���روف 
عق���د  مس���ألة  ف���ي  لواش���نطن 

اجتماع جديد في 2019. 
كم���ا نقل���ت الوكال���ة عن���ه قول���ه ”يج���ب 
توجي���ه ذلك الس���ؤال لواش���نطن. كل من 
رئيس���نا وممثلين���ا قال���وا إننا مس���تعدون 
واش���نطن  تك���ون  عندم���ا  للمحادث���ات 
مس���تعدة لها“. وفي رس���الة منفصلة إلى 
تعه���د  األس���د،  بش���ار  الس���وري  الرئي���س 
بوتين بمواصلة دعم الحكومة والش���عب 
الس���وريين ف���ي ”الح���رب عل���ى اإلره���اب 

دفاعا عن سيادة الدولة“.

كما بعث رسائل تهنئة إلى  «
زعماء آخرين منهم رئيسة الوزراء 

البريطانية تيريزا ماي ورئيس 
وزراء اليابان شينزو آبي والرئيس 

الصيني شي جين بينغ.

أعلن���ت الش���رطة ف���ي بنغ���الدش أن 5 أش���خاص قتل���وا ف���ي اش���تباكات رافق���ت 
االنتخابات، التي جرت أمس األحد، في أعقاب حملة دامية تخللتها أعمال عنف.

مواجه���ات  ف���ي  أش���خاص   3 وقت���ل 
بين نش���طاء من ح���زب رابطة عوامي 
بنغ���الدش  ح���زب  وأنص���ار  الحاك���م 
ح���وادث  ف���ي  المع���ارض  القوم���ي 

منفصلة.
الش���رطة  برص���اص  ش���خصان  وقت���ل 
أحدهما بعد محاولته س���رقة صندوق 
اقتراع، والثاني عندما حاول نش���طاء 
م���ن المعارض���ة اقتحام مرك���ز اقتراع، 
مراك���ز  وفتح���ت  للش���رطة.  وفق���ا 
االقتراع أبوابها الس���اعة 08:00 صباح 
أم���س االح���د، ف���ي انتخاب���ات ُيتوق���ع 

أن تف���وز فيه���ا رئيس���ة الحكوم���ة 
الشيخة حسينة بوالية رابعة.
وتج���ري االنتخابات في ظل 
إجراءات أمنية مشددة، بعد 
أس���ابيع م���ن حملة ش���هدت 

أعم���ال عن���ف واتهامات بقمع ناش���طي 
المعارضة.

القوم���ي،  بنغ���الدش  ح���زب  ويق���ول 
الذي قاطع انتخاب���ات العام 2014، إن 
أنص���اره اس���ُتهدفوا عم���ًدا في مس���عى 
وترجي���ح  التصوي���ت  ع���ن  لثنيه���م 
وترف���ض  حس���ينة.  لصال���ح  النتيج���ة 
الش���يخة حس���ينة اتهامها بالسلطوية، 
معول���ًة في هذه االنتخابات على النمو 
االقتص���ادي الذي ش���هدته البالد خالل 

فترة حكمها منذ عام 2009.

وعبرت الواليات المتحدة عن  «
قلقها جراء األحداث التي رافقت 
الحملة االنتخابية في بنغالدش، 

فيما دعت األمم المتحدة إلى 
بذل جهود كفيلة بإجراء 

انتخابات نزيهة.

أعلن وزيران في حكومة اليمين الحالية في إسرائيل برئاسة، بنيامين نتنياهو، 
تشكيل حزب جديد قبل 3 أشهر من موعد االنتخابات العامة المبكرة.

وأعل���ن وزي���ر التعلي���م، نفتال���ي بينيت، 
ووزي���رة الع���دل، آيلي���ت ش���اكيد، ّأنهما 
غادرا الح���زب الوطني الدين���ي “البيت 
اليهودي” إلطالق حزبهما الجديد، الذي 
يحمل اسم “اليمين الجديد”، وذلك في 

مؤتمر صحفي عقداه في تل أبيب.
الجدي���د  الح���زب  أن  الوزي���ران  وأك���د 
يتوجه إلى المتدينين وغير المتدينين 

“في إطار شراكة فعلية”.
صهيون���ي  ح���زب  اليه���ودي”  و”البي���ت 
ديني تأس���س ع���ام 2013، وله 8 نواب 
في الكنيس���ت من أصل 120، إال أنه لم 

يتمك���ن م���ن تحقيق ما س���بق أن 
وعد ب���ه رئيس���ه بينيت بجذب 
اإلس���رائيليين غي���ر المتدينين، 

فيما سميت شاكيد نائبة لرئيس 
الحزب.

ويعتب���ر برنام���ج عمل الح���زب الجديد 
مش���ابها ج���دا لبرنام���ج ح���زب “البي���ت 
اليه���ودي”، وبخاص���ة معارض���ة إقام���ة 

دولة فلسطينية.
الح���زب  ق���ادة  أن  محلل���ون  ويعتب���ر 
خي���ار  تقدي���م  إل���ى  يس���عون  الجدي���د 
جدي���د لليمي���ن غي���ر المتدي���ن لج���ذب 
أصوات اليمين الوسط في االنتخابات 
التشريعية المقررة في 9 أبريل المقبل.

واعتبر بينيت في المؤتمر الصحفي  «
ضمنا أن الناخبين الصهاينة 

المتدينين، وهم القاعدة االنتخابية 
لحزب البيت اليهودي، باتوا 
غير قادرين على تحسين 

وضع الحزب انتخابيا بسبب 
والء عدد كبير من أنصاره 

لحزب ليكود برئاسة نتانياهو.

حزب يميني جديد بإسرائيلبنغالدش... 5 قتلى بـ “يوم الصناديق”بوتين يبدي استعدادا للحوار مع ترامب
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ريو دي جانيرو ـ رويترز

القاهرة - دب أ

ق���ال مس���ؤول إس���رائيلي كبي���ر ي���زور البرازي���ل أم���س األح���د إن الرئي���س 
البرازيل���ي المنتخ���ب جاي���ر بولس���ونارو أبل���غ ع���ددا م���ن كب���ار المس���ؤولين 

اإلسرائيليين بأن نقل سفارة بالده إلى القدس ”مسألة وقت“.

وقال بولس���ونارو الذي سيتولى منصبه 
يوم الثالثاء إنه س���يحذو حذو الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب وينقل السفارة. 
ويس���تضيف الرئيس المنتخب المنتمي 
لليمين المتشدد وفدا إس���رائيليا بقيادة 

بنيامي���ن  االس���رائيلي  ال���وزراء  رئي���س 
نتنياهو. لكن بولسونارو يواجه ضغوطا 
م���ن قطاع الزراع���ة البرازيلي القوي كي 
ال يتخ���ذ تل���ك الخط���وة ألنه���ا ق���د تض���ر 

بصادرات البرازيل للدول العربية.

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيس���ي، أمس األحد، قرارا بتش���كيل 
لجنة عليا لمواجهة األحداث الطائفية، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية 

لشؤون األمن ومكافحة اإلرهاب.

وتض���م اللجن���ة ممثال ع���ن كل من هيئة 
عملي���ات القوات المس���لحة والمخابرات 
وهيئ���ة  العام���ة  والمخاب���رات  الحربي���ة 

الرقابة اإلدارية واألمن الوطني.
اللجن���ة أن تدع���و لحض���ور  وم���ن ح���ق 
اجتماعاته���ا “م���ن ت���راه من ال���وزراء، أو 
المعني���ة،  الجه���ات  وممثل���ي  ممثليه���م 

وذلك عند النظر ف���ي الموضوعات ذات 
الصلة”.

وتتولى اللجنة العليا لمواجهة األحداث 
عام���ة  اس���تراتيجية  وض���ع  الطائفي���ة، 
بنتائ���ج  دوري���ا  تقري���را  وتع���د  لمنعه���ا. 
أعماله���ا وتوصياته���ا وآلي���ات تنفيذه���ا، 

يعرضه رئيسها على السيسي.

نقل سفارة البرازيل للقدس مسألة وقت

لجنة عليا لمواجهة “الطائفية” في مصر

عواصم وكاالت منبج - رويترز

قالت مصادر دبلوماس���ية إن باتريك كاميرت، رئيس فريق المراقبين األممين في لجنة التنس���يق المش���تركة لمراقبة تنفيذ اتفاق 
س���توكهولم في الحديدة، أبلغ الجانب الحكومي اليمني “امتعاضه” مما أقدمت عليه ميليش���يات الحوثي من عملية إحالل عناصر 
تابعة لها محل عناصر أخرى في ميناء الحديدة، في خطوة أحادية غير متفق عليها واالدعاء بأنها قامت بعملية إعادة االنتشار.

وأضاف���ت المص���ادر: “إن كامي���رت تواجد 
الس���بت  صب���اح  الحدي���دة  مين���اء  ف���ي 
لإلش���راف على انطالق أول قافلة إغاثية 
محملة بالمس���اعدات اإلنسانية كان مقررًا 
مغادرته���ا مين���اء الحدي���دة إل���ى صنع���اء 
عب���ر المم���ر ال���ذي كان مق���ررًا فتح���ه عب���ر 
ش���ارع صنع���اء ف���ي منطق���ة كيل���و 16، إال 
الطري���ق،  فت���ح  أعاق���ت  الميليش���يات  أن 
وذلك بإطالق الن���ار على فرق نزع األلغام 

والجرافات التابعة للجيش الوطني”.
ال���ى ذل���ك، أعلن الجيش الوطن���ي اليمني، 
إح���راز قوات���ه تقدًما ميدانًي���ا في مديرية 
صرواح غ���رب محافظة م���أرب واقترابها 

من مركز المديرية.
وق���ال مص���در عس���كري يمن���ي: “إن قوات 

الجي���ش اس���تعادت تبتي الق���رون المطلة 
الذ  فيم���ا  ص���رواح،  مدين���ة  مرك���ز  عل���ى 

عق���ب  وذل���ك  بالف���رار  الحوث���ي  مس���لحو 
هجوم عنيف للجيش”. 

ش���هدت مدين���ة منب���ج عمليات انتقال للس���يطرة م���ن طرف آلخر أكثر م���ن معظم األماكن خ���الل الحرب األهلية في س���وريا. ومع 
اس���تعداد الق���وات األميركي���ة للرحي���ل بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بس���حبها يخش���ى الس���كان من اندفاع أط���راف أخرى لملء 
الفراغ مما يسبب مزيدا من االضطرابات. ففي حين نشر الجيش السوري قواته على مقربة تهدد تركيا بشن هجوم على المدينة.

وعلى الرغم م���ن أن القوات األميركية لم 
ترح���ل بع���د إال أن تداعي���ات ق���رار ترامب 

بدت ظاهرة بالفعل في منبج.
ودخلت القوات الحكومية الس���ورية التي 
تدعمه���ا روس���يا ضواح���ي المدين���ة ي���وم 
الجمع���ة للمرة األولى منذ س���نوات بدعوة 
من وحدات حماية الش���عب الكردية التي 
تخشى أن يفتح رحيل القوات األميركية 

الطريق أمام هجوم تركي.
ويحشد مسلحون من المعارضة السورية 
تدعمه���م تركيا قواتهم لش���ن هجوم على 
منب���ج في مناطق قريبة تخضع لس���يطرة 
أنقرة منذ توغل الجيش التركي في شمال 
سوريا عام 2016 في إطار محاولته لطرد 

وحدات حماية الشعب الكردية. 

وأرس���ل الجي���ش الترك���ي، صب���اح األحد، 

50 ش���احنة محمل���ة بدباب���ات ومدافع الى 

مدينت���ي ش���انلي أورف���ا وغ���ازي عنت���اب 

الحدوديتين مع سوريا.

عناصر من ميليشيات الحوثي مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا في منبج

مقتل أحد أبرز قيادات المتمردين والشرعية تحرر “تبتي القرون” المدين��ة تس��تعد للفوضى مع رحي��ل الق��وات األميركية

غضب أممي من انتهاكات الحوثيين منبج السورية تحبس أنفاسها
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حكومة سمو األمير خليفة 
بن سلمان... إنجازات 
ضخمة بكل المعايير

إن رؤية سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن س���لمان آل خليفة رئيس ال���وزراء الموقر حفظه 
هللا ورع���اه ف���ي برنام���ج عم���ل الحكوم���ة لألع���وام 
2014 – 2018 كان له���ا بال���غ األثر في تلبية الخطط 
الوطنية الطموحة عل���ى كل األصعدة للوصول إلى 
األه���داف والغاي���ات المنش���ودة الت���ي س���تصل بهذا 

الوطن العزيز للمستقبل المشرق.
إن س���يدي س���مو رئيس ال���وزراء أي���ده هللا صاحب 
تجرب���ة غني���ة وثرية ف���ي مس���يرة البن���اء والتنمية 
والتطوي���ر، ورؤي���ة ش���املة س���اهمت ف���ي االرتق���اء 
بمنظوم���ة العم���ل الحكوم���ي وعملت عل���ى تحقيق 
قفزة نوعية في األداء، فمعروف عن س���موه العمل 
بتخطيط دقيق من أجل المس���تقبل ومتابعة األداء 
واألهداف والسياس���ات واالس���تراتيجيات لتحقيق 
رؤى وتطلعات س���يدي صاح���ب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه.
إن العال���م يجت���از الي���وم مرحل���ة اقتصادي���ة صعبة 
للغاي���ة، وه���ذه المرحل���ة ليس���ت عارض���ا ج���اءت به 
الصدف���ة أو ظاه���رة ب���ل حالة الب���د منه���ا، لكننا في 
البحرين وبفضل السياس���ة الحكيمة لس���يدي س���مو 
رئي���س ال���وزراء أيده هللا، تلك السياس���ة التي تقف 
ش���امخة على ق���دم المس���اواة في األصال���ة والعمق 
االقتصادي���ة  والنظري���ات  اآلراء  م���ن  غيره���ا  م���ع 
الكب���رى الت���ي أثرت في الفكر اإلنس���اني، اس���تطعنا 
أن نعالج المش���كالت االقتصادية المصاحبة للتطور 
االقتص���ادي الس���ريع والمعق���د، والت���ي عجزت دول 
كثي���رة عن التصدي لها، وس���يحمل المس���تقبل بإذن 
هللا تعال���ى مزي���دا م���ن التط���ور والنم���اء واالزدهار 
 –  2014 الحكوم���ة  إلنج���ازات  والمتتب���ع  والرف���اه، 
2018 س���يرى بوض���وح الخط���وات الرائ���دة في كل 

عم���ل وتحديد األهداف والس���عي إليها بثقة وثبات 
االقتصادي���ة،  والتقلب���ات  التحدي���ات  م���ن  بالرغ���م 
فنس���بة 90 % متوسط إنجاز مشاريع برنامج عمل 
الحكومة حت���ى نوفمبر تتوافق م���ع طموحاتنا في 
الوص���ول إل���ى أعل���ى المس���تويات بالش���كل األمث���ل 
وتأت���ي تأكيدا على االلتزام باألهداف والسياس���ات 

المرسومة.

إنها البحرين التي تسير بقيادتها وتكاتف  «
شعبها إلى األمام في جميع مجاالت الحياة، 
وستكون األعوام القادمة حافلة باإلنجازات، 

كيف ال وهي تسير على قاعدة صلبة في 
االستقرار واألمن واألمان والتنمية وإدراك 

عميق لمتطلبات الحاضر واحتياجات 
المستقبل... إنه جهد كبير وإنجاز ضخم بكل 

المعايير لوطن عظيم هو البحرين.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

سوريا: من “فن الممكن” 
إلى فن الحياة

كتب���ت عل���ى الفيس���بوك قب���ل ش���هور من هذه الس���نة التي س���تغرب 
آخر شموس���ها بعد س���اعات، أنني “صرت” أرت���اح ألي خبر عن تقدم 
الجي���ش الس���وري على األرض واس���تالمه الس���يطرة عل���ى المناطق 
التي سيطرت عليها المعارضة من ذي قبل، حينها علق فريق بأنهم 
كانوا يقولون إن النصر لبّش���ار وجيش���ه واآلن ش���عوري هذا متأخر 
لس���نوات، فيم���ا رّد فري���ق آخ���ر بأن ه���ذا ال يليق فيجب أن تس���تمر 

الثورة... حتى النصر.
اليوم تب���دو العودة التدريجية لعدد من دول مجلس التعاون لفتح 
السفارات في سوريا من باب علم السياسة القائم على “فن الممكن”، 
بعدما كانت لها مواقف أخرى قبل سنوات، ووافق بعضها أن تمثل 
المعارضة السورية بالدها بدالً من النظام القائم هناك، على أمل أن 
تنتهي قبالت الحياة الروس���ية، أو تنقط���ع التغذية الوريدية له في 
وق���ت ترّنح فيه النظ���ام أّيما ترّنح، لكنه أثبت – وصحبه – أنه أكثر 

قدرة على المناورة واالستمرار.
بينما ما س���بق وحّرك ش���عوري هو هذا الكّم من البش���ر الذين ذهبوا 
ضحي���ة “ث���ورة” بدت نبيل���ة وخالصة قبل أن يمتطيه���ا من حرفوها 

عن مس���ارها، ب���دأت “ثورة” ولكنه���ا تحولت إلى “ح���رب” أو بالحري 
“ح���روب”، والجمي���ع يري���د أن يأخذ نصيبًا من هذا البلد والس���يطرة 
عل���ى الق���رار في���ه، أو تصفي���ة حس���ابات م���ع أطراف أخ���رى وتكون 
س���وريا هي الس���احة، كما ج���رى ذلك من قبل عل���ى أكثر من صعيد، 
حت���ى على المس���توى الداخلي أيضًا لم تكن س���وريا الهدف النهائي 

إال لدى أصحاب الرومانسية الثورية.

رأيت أن استمرار النظام القائم أفضل من استمرار قوارب الموت، والشتات  «
السوري العظيم، أفضل كثيراً من ركام األبنية، أفضل بكثير من سؤال 

السوري الكريم البلدان لجوءاً وحياة وعماًل، ومن لعب بعض البلدان على 
وتر المساعدات للمتاجرة بها، والجمعيات والكيانات “الخيرية” في المزيد 
من االمتصاص، وأفضل من عملية فاشلة أن يظل “الورم” ساكنا بدل أن 
يتوحش ويستشري، وهي في نهاية الطريق أفضل من ضخ المليارات في 

مغامرات غير محسوبة العواقب، أو صرفها على أوهام التفرد بالساحة، بداًل 
من التنمية الحقيقية لبناء اإلنسان القادر على مقاومة الداء وليس صناعة 

األعداء.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

تفصلن����ا س����ويعات عن عام جدي����د يعلن رحيل ما س����بقه )2018( بجميع ما حمله من 
أحداث وتغيرات وتحوالت س����لبية وإيجابية على صعي����د الوطن والمنطقة العربية 

والعالم أجمع.
عل����ى المس����توى الش����خصي، أنظ����ر للع����ام الجدي����د بالكثي����ر م����ن اإليجابي����ة والتفاؤل 
واألمني����ات الس����تكمال م����ا أنجزت في 12 ش����هرا مضت، غير أن المس����ائل الخاصة ال 

تشكل األولوية بالنظر لما يحيط بمجتمعنا ووطننا من أخطار وفرص.
هل يحمل )2019( للبحرين والبحرينيين وقائع وأحداثا أفضل من س����ابقه؟ يصعب 
التكهن باألمر ونحن ال نزال في مس����تهل العام، لكنني س����أجنح إلى التفكير “الوردي” 
وسأتخيل أننا لن نكتفي بمعالجة إشكالياتنا فقط، بل سنحولها إلى فرص، وسنقفز 

أكثر من ذلك، وسنؤثر إيجابا في محيطنا أيضًا.
فنتخي����ل مع����ا أن تنجح البحرين في مواجهة أكب����ر تحد أمامها وهو الحد من تفاقم 
الدي����ن الع����ام، فتعتم����د مجموع����ة م����ن اإلج����راءات الت����ي تنجح ف����ي تقلي����ص العجز 
بالموازن����ة العام����ة للدولة بمق����دار 500 مليون دينار ف����ي )2019( أي بتخفيض العجز 

بمقدار يتجاوز ال� 30 %.
هل نس����تطيع االس����تفادة من األجواء اإليجابية الناشئة من ارتفاع تصنيف البحرين 
االئتمان����ي، وما قدمه األش����قاء الخليجيون في ش����كل دعم مالي وثق����ة، فنبني عليه 
إج����راءات تعزز إي����رادات المالية العامة دون المس����اس بجي����ب المواطن أو تصعيب 

الحياة على رواد األعمال وصغار التجار، أعتقد أن “الحلم وارد إلى حد كبير”. 
بينما أطلقت العنان لفكري وخيالي ألحلم للوطن، حضر لذهني ووجداني اسم دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، حيث ًأعلن هناك أن العام الجديد )2019( سيحمل عنوان 
“عام التس����امح”، وذلك لتعزيز هذه الصفة التي يتميز بها أش����قاؤنا على نحو أصيل. 
ونحن على أعتاب عام جديد وبلدنا يش����هد له العالم بثقافة التعددية وقبول اآلخر 
واحتض����ان الجاليات المختلفة. باعتقادي، البحريني����ون كذلك يحتاجون إلى إيقاظ 
حلم “التس����امح” بدواخلهم، والذي يجب أن يرتبط لدينا بفكرة التس����امح مع الذات 

وليس “قبول اآلخر المختلف” كما هو دارج عادة.
ه����ل يش����هد ع����ام 2019 تس����امحا “بحريني����ا بحريني����ا” مع م����ا نملك م����ن “متناقضات 
اجتماعي����ة”... أتمن����ى ذلك، وهو حل����م وارد وليس صعب الح����دوث بالمرة... كل عام 

وأنتم بخير.

2019... أمنيات وطنية

رجاء مرهون

Raja.marhoon
@gmail.com

ضريبة القيمة المضافة

من الطبيعي أن يقلق الناس من فرض القيمة المضافة، 
حتى إن كانت خمسة بالمئة أو ما يعادل خمسين فلسا 
عل���ى كل دين���ار نش���تري به حس���ب م���ا فهمنا م���ن كالم 

المسؤولين.
الشعب البحريني، كغيره من الشعوب ينتظر زيادة في 
الدخ���ل لمواجه���ة الزيادة في األس���عار الت���ي ال تتوقف، 
أما مس���ألة فرض ضرائب فلها فعل الصدمة على شعبنا 
ألننا لم نتعود على ذلك، على الرغم من أهمية الضرائب 
كوس���يلة لتوفي���ر الم���وارد للحكومة لتموي���ل الكثير من 
الخدمات والمرافق للمواطنين وتسيير قطاعات الدولة 

المختلفة. 
المواط���ن البحرين���ي ال يش���غله أن دوال غيرن���ا تف���رض 
ضريبة تصل إلى عش���رين أو خمس���ة وعش���رين بالمئة، 
وال تش���غله الترتيب���ات المالية واالقتصادي���ة الضرورية 
لتجهي���ز االقتص���اد البحرين���ي لمواجه���ة تقلبات أس���عار 
النف���ط وحت���ى لمرحل���ة ما بع���د النف���ط، لكن يش���غله ما 

يتحص���ل علي���ه م���ن دخ���ل وتش���غله قدرته على ش���راء 
السلع والخدمات الضرورية.

لهذا استقبل شعبنا مسألة اقتراب تطبيق تلك الضريبة 
بقل���ق ش���ديد خوفا من ح���دوث طفرة كبي���رة في زيادة 
األس���عار، رغم تأكيدات الحكومة ب���أن الزيادة لن تمس 

السلع الغذائية األساسية ولن تمس محدودي الدخل. 
لذل���ك يج���ب عل���ى الحكوم���ة أن تتقبل ه���ذا القلق لدى 
الش���عب وأن تقوم بمزيد من التوضيح ألهمية الضريبة 
بالنس���بة لالقتص���اد البحريني ال���ذي يع���ود بالخير على 

الجميع على المدى الطويل. 
وف���ي الوق���ت نفس���ه يج���ب ش���رح تأثي���رات الضريب���ة 
بالتفصي���ل عل���ى مح���دودي الدخ���ل الذي���ن يتحمل���ون 
دائم���ا أعباء اإلصالحات االقتصادي���ة، وال مانع أبدا من 
أخ���ذ التوصي���ة األخي���رة لمجلس النواب في الحس���بان 
وتأجيل التنفيذ لبعض الوقت حتى تتم دراس���ة أحوال 
الفئات التي ستتأثر بهذه الضريبة وتقديم مقابل معين 

له���ذه الفئات حتى ال تتضرر أكثر من غيرها من تطبيق 
الضريبة.

البحري���ن بلدن���ا جميعا، ونح���ن نريد له���ا أن تتقدم وأن 
تس���تعد لمواجه���ة ما قد يأت���ي به المس���تقبل من هزات 
القادم���ة، ونع���رف أن  اقتصادي���ة تؤث���ر عل���ى أجيالن���ا 
الش���عوب كلها تس���اهم في بناء أوطانها وتقتطع ش���يئا 
م���ن عوائدها من أجل األجي���ال القادمة، لكننا في نفس 
الوق���ت نريد تقس���يم هذه األعباء عل���ى بعضنا وال نريد 
أن تعان���ي فئ���ة معين���ة دون غيره���ا ج���راء اإلصالحات 

االقتصادية والمالية.

ما نريده إذا ليس إلغاء تطبيق الضريبة، فنحن  «
نقدر إجراءات الحكومة الهادفة إلى اإلصالح 

المالي كغيرها من حكومات مجلس التعاون 
الخليجي، لكننا في الوقت نفسه ال نريد أن 

تتحمل فئة معينة فاتورة هذه اإلصالحات دون 
غيرها.

B7747 @hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

ال يخف���ى علينا االهتم���ام البالغ الذي توليه اإلدارة العام���ة للمرور لتنظيم 
الحرك���ة المرورية في ش���وارع مملك���ة البحرين، وذلك م���ن خالل تكثيف 
تواج���د الدوريات وأجهزة رص���د المخالفات وغيرها، إل���ى جانب حمالت 
اإلرشاد والتوعية المختلفة، ورغم تحفظي على بعض بنود قانون المرور 
والئحت���ه التنفيذية إال أنه بال أدنى ش���ك أس���هم كذلك ف���ي ضبط الحركة 

المرورية في الشارع.
وفي الوقت الذي تعد فيه مملكة البحرين من أكثر الدول تنظيمًا لقواعد 
الس���ير والم���رور ف���ي العال���م، إال أنه مازالت هن���اك العديد م���ن التجاوزات 
التي ال تنم عن اإلحس���اس بالمس���ؤولية من قبل قادة المركبات، وال تدل 
على حرصهم على الحفاظ على س���المتهم وسالمة اآلخرين، واحترامهم 

الطريق وقواعد السير فيه، تفاديًا لوقوع الحوادث المرورية.
هناك الكثير ممن يش���تكي من قيادة بعض الس���ائقين س���ياراتهم بس���رعة 
بطيئة جدًا في المسار األيسر، وهو ما يعد عدم مراعاة واضحة من قبل 
ه���ؤالء لآلخرين الذين يس���لكون هذا المس���ار لقيادة س���ياراتهم بالس���رعة 
القصوى المسموح بها لظروف معينة، لكن في المقابل هناك قادة مركبات 
يعرضون أرواحهم وأرواح اآلخرين للخطر بقيادة س���ياراتهم بأس���رع من 
الحد األقصى المس���موح به، فضالً عن أن بعضهم يحفظون أماكن وجود 
كامي���رات رص���د الس���رعة، ويتجنبون اإلس���راع في نطاقها، ث���م يعاودون 
اخت���راق الس���رعة القانوني���ة ف���ي المس���افات الخالي���ة م���ن أجه���زة رص���د 
المخالفات! هذا إلى جانب مضايقتهم المس���تمرة الملتزمين قانونًا بقيادة 
س���ياراتهم، وذل���ك بمحاول���ة إلزامهم بإفس���اح الطريق بطرق اس���تفزازية، 
تض���رب بعرض الحائط االلتزام الواج���ب بقواعد المرور المنصوص عليها 

قانونًا.

رصد المخالفات

علي الصايغ

Ali.alsayegh15@
gmail.com

السؤال المطروح هنا، الموجه إلى اإلدارة العامة للمرور، كيف  «
تتعامل اإلدارة مع مثل هذه الحاالت؟ وما الخطة التي وضعتها 

للحد من انتشار هذه الظاهرة التي ُتشاهد بشكل يومي في 
شوارع البحرين؟!.



Sports
@albiladpress.com

الجماهير البحرينية 
برمتها تنشد أن يظهر 

منتخبنا الوطني لكرة القدم 
بالمستوى الفني المأمول 

والذي يلبي الطموح ويحقق 
النتائج الطموحة ويصل لألدوار 

المتقدمة في هذا المحفل 
الكبير.

الواقع الذي نراه في 
التدريبات والمباريات وانتقاء 

واستبعاد بعض األسماء 
لمنتخبنا الوطني في الفترة 

األخيرة، يجعل مصير “األحمر” 
غامضًا في البطولة اآلسيوية 

رغم أن مدرب منتخبنا يحلم 
بالعودة متوجًا بالكأس.

خرج فريق سترة بنتيجة الفوز على حساب البحرين بنتيجة )86/77(، في المباراة التي جمعته مساء أمس )األحد(، على صالة اتحاد السلة بأم الحصم، في افتتاح 
منافسات الجولة الحادية عشر من الدور التمهيدي لدوري زين الدرجة األولى.

وفك س���ترة الش���راكة مع منافسه على 
صعي���د النقطة العاش���رة، رافعا رصيده 
إل���ى 12 نقط���ة تق���دم به���ا إل���ى المرك���ز 
التاس���ع، فيم���ا رفع���ت نقط���ة الخس���ارة 

رصيد البحرين إلى 11 نقطة.
وتقدم س���ترة ف���ي النتيجة بف���وزه في 
يف���وز  أن  قب���ل   ،19/18 األول  الرب���ع 
 ،27/17 الثان���ي  الرب���ع  ف���ي  البحري���ن 
لمصلحت���ه  األول  الش���وط  ليحس���م 

بنتيجة 45/36.
وفاز س���ترة في الرب���ع الثالث ب24/15 
ليع���ادل نتيجة المباراة 60/60، قبل أن 
يعود ويفوز ف���ي الربع االخير ب� 26/17 

لينهي المباراة فائزا ب26/17.
فري���ق  ح���ق  الثاني���ة،  المب���اراة  وف���ي 
االتح���اد ف���وزا مس���تحقا عل���ى حس���اب 

مدينة عيسى بنتيجة 87/60.
ورف���ع االتح���اد رصي���ده إل���ى 14 نقطة 
تق���دم بها إل���ى المركز الخام���س مؤقتا، 
فيم���ا رفع���ت نقط���ة الخس���ارة رصي���د 
المدينة إلى 13 نقطة في المركز السابع 

مؤقتا.
واس���تغل مدينة عيس���ى بداية االتحاد 
األول  الرب���ع  ف���ي  ليف���وز  المتواضع���ة 
23/16، قبل أن يتحس���ن أداء البنفسج 
في الربع الثاني الذي فاز فيه ب25/12 
لمصلحت���ه  األول  الش���وط  ليحس���م 

بنتيجة 41/35.
وض���رب االتحاد بقوة ف���ي الربع الثالث 
20/4 ليع���زز  ال���ذي ف���از في���ه بنتيج���ة 
تقدمه بنتيجة المباراة 61/39، قبل أن 
يحس���م المباراة بفوزه في الربع االخير 

أيضا 26/21.

اليوم لقاءان

تستكمل مساء اليوم اإلثنين منافسات 
الجولة 11 بإقامة لقائين، إذ يلتقي في 
المباراة األولى النجمة مع سماهيج في 
الس���اعة 5:45 مس���اًء، وتليه���ا مباش���رة 

مب���اراة الرف���اع واألهل���ي ف���ي الس���اعة 
7:45 مس���اًء، وتق���ام المبارات���ان عل���ى 

صالة اتحاد السلة.

الرفاع واألهلي

وتب���رز المواجه���ة الثاني���ة الليل���ة بي���ن 
إذ  األهل���ي،  ونس���ور  الرف���اع  س���ماوي 
العالم���ة  ع���ن  الطرفي���ن  كال  يفت���ش 
الكاملة للظفر بالمركز الثالث على سلم 

الترتيب. 
وتكم���ن أهمي���ة المب���اراة ف���ي أن الفائز 
الي���وم س���يضمن الحصول عل���ى المركز 
الثالث، باعتبار أن الفريقين خسرا أمام 
المح���رق، إضاف���ة إل���ى خس���ارة الرفاع 
أمام المنامة، وهو األمر نفس���ه مرش���ح 

الحصول لفريق األهلي. 
الرف���اع خ���اض 9 لقاءات ف���ي المرحلة 
الماضي���ة م���ن ال���دور التمهي���دي نج���ح 
 7 ف���ي  الف���وز  تحقي���ق  م���ن  خالله���ا 
لقائي���ن  خس���ر  حي���ن  ف���ي  مناس���بات، 
فقط أم���ام المنامة والمح���رق، إذ يتبوأ 

السماوي المرتبة الثالثة ب�16 نقطة. 
أما األهلي، فلع���ب 8 لقاءات، نجح في 
تحقيق االنتصار في 7 منها، فيما خسر 
لق���اء واحد أم���ام المحرق، حيث يحتل 

الفريق المركز الرابع ب15 نقطة.

تقديم موعد القمة

أعلنت لجنة مسابقات السلة عن تغيير 
موعد مباراة قم���ة الجولة بين المحرق 

والمنامة يوم غٍد الثالثاء. 
وقدم���ت لجنة المس���ابقات وقت بداية 
المباراة، لتنطلق في الس���اعة السادسة 
موعده���ا  م���ن  ب���دال  مس���اًء،  والنص���ف 
الس���ابق في الس���اعة 7:45، إضافة إلى 
تأجيل المباراة األول���ى غدا بين الحالة 
ومنتخ���ب الش���باب حت���ى إش���عار آخر، 
بس���بب انش���غال العب���ي أحمر الش���باب 

باالمتحانات النهائية.

من لقاء االتحاد ومدينة عيسى

من لقاء البحرين وسترة

ال�����رف�����اع وج����ه����ا ل����وج����ه أم�������ام ن����س����ور األه���ل���ي

بحارة سترة يغرقون البحرين
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تترق���ب الجالي���ة الفلبيني���ة في البحرين، وكذلك جماهير كرة الس���لة العاش���قة للعبة وصول فري���ق “Rain Or Shine” الفلبيني 
الس���اوي، ال���ذي س���يزور مملكة البحرين مطلع ش���هر يناير المقبل بدعوة من اتحاد الس���لة، لخوض لقاءي���ن وديين مع فريقي 

المنامة والمحرق.  ومن المؤمل أن يصل وفد فريق “Rain Or Shine” إلى المملكة األربعاء المقبل.

م����ن   ”Rain Or Shine“ وفري����ق   
أفضل الفرق الفلبينية، حيث تأسس 
الموس����م  وه����و   2006 ع����ام  الفري����ق 
األول ال����ذي ش����هد ظه����وره بال����دوري 
الفلبيني للمحترفين، كما نال الفريق 
عل����ى العدي����د م����ن األلق����اب المحلية 
 2012 ال����كأس عام����ي  منه����ا بطول����ة 

و2015.
م����ن  الكثي����ر  ف����ي  الفري����ق  وش����ارك   
واإلقليمي����ة،  القاري����ة  المس����ابقات 
وآخره����ا المش����اركة ببطول����ة األندية 

اآلسيوية في الموسم الماضي.
 ويتول����ى تدري����ب الفري����ق الم����درب 

.”Caloy Garcia“ القدير الفلبيني

 ويعتبر العبا الفريق James Yap و
Beau Belga أبرز نجوم كرة الس����لة 
الفلبينية، وهما العبان في المنتخب 
الوطن����ي الفلبين����ي، إذ مث����ال منتخب 
الفلبين في دورة األلعاب اآلس����يوية 

.2018
 Yap وحق����ق نج����م الفريق الالع����ب 
بطولة ال����دوري الفلبين����ي للمحرفين 
س����بعة أع����وام، كما حص����ل على لقب 
أفض����ل العب ش����امل في موس����مين، 
وحص����ل عل����ى جائ����زة أفض����ل العب 
أرب����ع م����رات ف����ي نهائي����ات ال����دوري، 
واختير أيًضا ل�15 مرة في فريق كل 

النجوم.

حق����ق  فق����د   ،Belga الالع����ب  أّم����ا   
بطولة ال����دوري مرتي����ن ومثل فريق 
3 مناس����بات، وه����و  ف����ي  كل نج����وم 
واح����د م����ن أكث����ر الالعبي����ن ش����عبية 
ف����ي ال����دوري الفلبيني، حي����ث يتمّيز 

بالصالبة في اللعب.
 إلى ذلك، س����يعقد اتحاد كرة الس����لة 
ا مس����اء نفس اليوم  مؤتم����ًرا صحافيًّ
بفن����دق “K Hotel” بمنطق����ة الجفي����ر، 
حيث س����يحضر المؤتم����ر العبان من 
الفري����ق إضافة إلى المدرب للحديث 
ع����ن زيارتهم البحري����ن للمرة األولى، 
إضاف����ة إل����ى الحديث ع����ن اللقاءين 

الوديين أمام المنامة والمحرق.

 وحس����ب البرنام����ج المع����ّد، س����يلعب 
الفري����ق الفلبين����ي ي����وم الخمي����س 3 
يناي����ر المباراة الودي����ة األولى له في 
البحري����ن م����ع فري����ق المنام����ة، فيم����ا 
س����يواجه في اليوم التالي )الجمعة( 
أن  المؤم����ل  وم����ن  المح����رق،  فري����ق 
الس����لة  لك����رة  زي����ن  صال����ة  تمتل����ئ 
والبحريني����ة  الفلبيني����ة  بالجماهي����ر 

أثناء إقامة هاتين المباراتين.
 وس����تكون الفرص����ة مناس����بة للغاي����ة 
أمام الجالي����ة الفلبينية في البحرين 

المع����روف  الفري����ق  به����ذا  لاللتق����اء 
ك����ون  وبال����ذات  هن����اك،  والمش����هور 
الس����لة  لك����رة  عاش����قين  الفلبينيي����ن 
البحري����ن  ف����ي  الفلبيني����ة  والجالي����ة 
تم����ارس اللعب����ة باس����تمرار، ويحظى 
ذلك باهتمام كبير من س����مو الش����يخ 
عيس����ى ب����ن عل����ي آل خليف����ة رئيس 

االتحاد البحريني لكرة السلة.
 Rain Or“ وتأت����ي اس����تضافة فري����ق 
مب����ادرة  ضم����ن  الفلبين����ي،   ”Shine
اآلس����يوية  األندي����ة  اس����تقطاب 
للبحرين، لما لها من أهمية من خالل 
خ����وض األندي����ة الوطني����ة مثل هذه 
المباري����ات م����ع فرق له����ا مكانتها في 

لعب����ة كرة الس����لة على مس����توى عاٍل، 
إذ إن دع����وة الف����رق األجنبي����ة لمث����ل 
ه����ذه اللق����اءات الودي����ة ه����ي تأكي����د 
على الس����معة الطيبة التي تتمتع بها 
كرة السلة البحرينية وعلى ظهورها 
القاري����ة  المس����ابقات  ف����ي  المس����تمر 
والدولية، األمر الذي بال شك سينال 
من خالله األندي����ة الوطنية المردود 
اإليجاب����ي م����ن خ����الل اللع����ب أم����ام 
هذه الف����رق التي تتمتع بمس����تويات 
فنية متطورة، وس����تحقق االستفادة 
الفني����ة  الناحيتي����ن  م����ن  المطلوب����ة 

والبدنية.

إقامة مثل هذه الفعاليات الجماهيرية السالوية في البحرين تزيد من تمسك  «
الجماهير بهذه اللعبة ويرفع مستوى اإلثارة لدى الفرق والالعبين والجماهير، 

خصوًصا أن الفريق الفلبيني من الفرق المتميزة على صعيد القارة اآلسيوية 
وبالتالي فإن وجوده في البحرين ُيعد مكسًبا كبيًرا.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

ترقب وصول “Rain Or Shine” الفلبيني

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية البحرينية

أك���د األمي���ن الع���ام المس���اعد للمجل���س األعل���ى للش���باب والرياض���ة أمين ع���ام اللجنة 
األولمبية البحرينية عبدالرحمن عس���كر أن اللجنة األولمبية تبارك اس���تضافة االتحاد 
البحريني للمبارزة لبطولتي آسيا للناشئين والعالم للشباب، وذلك خال النصف الثاني 

من شهر يناير المقبل وأنها داعمة لاتحاد في احتضانه لهاتين البطولتين الكبريين.

جاء ذلك خالل استقباله يوم أمس رئيس 
االتحاد البحريني للمبارزة الشيخ إبراهيم 
ب���ن س���لمان آل خليف���ة وأمين الس���ر العام 
لالتح���اد صال���ح ف���رج، حيث ق���دم رئيس 
���ا متكامالً يحتوى على جميع  االتحاد ملفًّ
الجوان���ب التنظيمي���ة للبطولتي���ن، حي���ث 
أثنى عس���كر على محتويات الملف معرًبا 
ا  ع���ن تفاؤل���ه بنج���اح البطولتي���ن تنظيميًّ
ا، مؤكًدا موقف اللجنة األولمبية في  وفنيًّ
وقوفه���ا م���ع االتح���اد البحرين���ي للمبارزة 
وتسهيل وتيس���ير أمورهم لتحقيق أعلى 
درج���ات النج���اح للبطولتي���ن. م���ن جانبه، 
أع���رب رئيس االتح���اد البحريني للمبارزة 

الش���يخ إبراهيم بن س���لمان ال خليفة عن 
جزي���ل ش���كره وامتنان���ه للموق���ف الداعم 
م���ن قب���ل اللجن���ة األولمبي���ة، مؤك���ًدا أن 
ه���ذا األمر لي���س بغريب فقد س���بق للجنة 
األولمبية البحرينية أن وقفت مع االتحاد 
للمب���ارزة - كم���ا ه���و موقفه���ا  البحرين���ي 
الدائ���م م���ع جميع االتح���ادات الرياضية – 
وكان���ت خير عون في اس���تضافة االتحاد 
ألي حدث محلي أو أي مش���اركة خارجية 
ونتمن���ى أن نك���ون دائًم���ا عند حس���ن ظن 
القائمين على الش���أن الرياضي وتش���ريف 
مملكة البحرين الغالية وإعالء رايتها في 

شتى المحافل.

دعم “ناشئي آسيا” و“شباب العالم”

ال���ك���ع���ب���ي ي����ؤك����د ازدي�����������اد ع������دد ال���م���ش���ارك���ي���ن ف�����ي ال���س���ب���اق���ات

لجنة الحمام تقيم سباقي الزاجل والحوام

محمد الدرازي )تصوير: رسول الحجيري(

عسكر لدى استقباله إبراهيم بن سلمان 

أقامت اللجنة البحرينية للحمام التابعة للجنة رياضات الموروث الش���عبي التابعة للجنة األولمبية البحرينية بس���باقين اثنين للحمام 
الزاجل والحمام الحوام. وأقيم السباقين صباح الجمعة الماضي في جزر حوار بمشاركة واسعة فاقت األلف حمامة في السباقين 

الحمام الزاجل والحمام الحوام.

وف����ي س����باق الحم����ام الزاج����ل الت����ي 
لجن����ة  ع����ن  منفصل����ة  لجن����ة  تنظم����ه 
اللجن����ة  قس����مت  الح����وام،  الحم����ام 
المنظمة س����باق الحم����ام الزاجل على 
محافظات المملكة كالعادة بمش����اركة 
ومحافظ����ة  الجنوبي����ة  المحافظ����ة 

المحرق والمحافظة الشمالية.
 وشهدت الس����باقات في المحافظات 
الث����الث احت����كاًرا واضًح����ا م����ن قب����ل 
الف����رق واألفراد المش����اركين في هذه 

السباقات.
 وعلى مس����توى المحافظة الجنوبية، 

احتكر فريق حبيب وجاس����م المراكز 
الخمس����ة األولى وه����ي المراك����ز التي 

تحتسبها اللجنة للفائزين.
 أم����ا على مس����توى محافظة المحرق، 
فتمكن المالك حس����ن راش����د النعيمي 
مراك����ز  بالخمس����ة  أيًض����ا  الف����وز  م����ن 
األولى بج����دارة وذلك عبر مش����اركته 

بعدد من الحمام الزاجل.
 وف����ي المحافظ����ة الش����مالية، تواصل 
احت����كار فريق عل����ي وهارون لس����باق 
الزاجل لألسبوع الثالث على التوالي، 
حيث تمكن الفريق من السيطرة على 

المراكز الخمسة األولى أيًضا.
 وفي سباق الحمام الحوام الذي يقام 
بتنظيم من لجنة الحمام الحوام على 
مدى يومين متتاليين، فتمكن المالك 
المرك����ز  تحقي����ق  م����ن  م����دن  يوس����ف 
األول بع����د تحلي����ق حمامت����ه ألط����ول 
فت����رة زمنية ف����ي مختلف األش����واط، 
بينم����ا جاء المالك خميس القالف في 
المركز الثاني، وحل المالك سجاد في 
المركز الثالث، بينما احتل المالك علي 
عيد المركز الرابع وعلي رضا خامًس����ا 

في الئحة الترتيب العام للسباق.

يذك����ر أن س����باق الحم����ام الزاج����ل هو 
سباق مسافة، حيث إنه يتم تسجيل 
الت����ي  للحم����ام  ممك����ن  وق����ت  أقص����ر 
أم����ا س����باق  الس����باق،  تقط����ع مس����افة 

الحم����ام الح����وام فه����و مختل����ف كونه 
يع����د للحمام التي تطي����ر ألطول فترة 

زمنية ممكنة.
م����ن جانب����ه، ق����ال خليف����ة عبدالعزي����ز 
البحريني����ة  اللجن����ة  رئي����س  الكعب����ي 
للحمام الزاجل والحوام إن األس����ابيع 
كبي����رة  مش����اركة  ش����هدت  الماضي����ة 

ازدادت في األسبوع األخير.
 وأض����اف: “لمس����نا إقب����ااًل كبي����ًرا على 
المش����اركة في سباقي الحمام الزاجل 
كان����ت  حي����ث  الح����وام،  والحم����ام 
األس����بوعين  ف����ي  قوي����ة  المنافس����ة 
األولي����ن لس����باق الحم����ام الزاج����ل في 
مختل����ف المحافظ����ات، لكن األس����بوع 
الثال����ث ش����هد س����يطرة واضح����ة على 

مستوى كل المحافظات”.

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز االعالمي

 خليفة الكعبي

أكد الكعبي أن سباق الحمام  «
الحوام األخير يعتبر نهاية 

الموسم بالنسبة للحوام، وأن 
الموسم الجديد سيبدأ في 

يناير المقبل، بينما يستمر 
موسم الزاجل حتى نهاية فبراير 

القادم”.

نهاية الموسم



ف���ي خطوة وطنية الفتة، قام إعالم نادي الش���باب وال���ذي ذاع صيته مؤخًرا 
بس���بب تمي���زه في الجان���ب اإلعالمي، بإع���داد فيديو تحفيزي لدعم مش���اركة 
منتخبن���ا الوطن���ي األول لك���رة القدم في بطولة كأس آس���يا بدول���ة اإلمارات 

العربية المتحدة مطلع شهر يناير المقبل. 

ونش���ر إعالم الماروني مس���اء أمس األول 
الس���بت، الفيديو الداعم لمنتخبنا الوطني 
على حسابات مواقع التواصل االجتماعي 

التابعة للنادي. 
حيث قام إعالم الش���باب بزيارة تدريبات 
منتخبن���ا وتصوي���ر بع���ض اللقط���ات م���ن 
التدريب���ات، وت���م عم���ل فيدي���و متكام���ل 

لم���دة دقيق���ة واحدة، يتضم���ن لقطات من 
إل���ى رس���ائل قصي���رة  التدري���ب، إضاف���ة 
موجهة إلى أفراد منتخبنا من قبل رئيس 
النادي ميرزا أحمد والعبي الفئات السنية 
والفري���ق األول ورئي���س رابط���ة الماروني 

حسن العاشوري. 
وتأتي هذه الخطوة من قبل نادي الشباب 

م���ن منطل���ق الواج���ب والح���س الوطن���ي، 
وف���ي إط���ار تكاتف جه���ود جميع األس���رة 
الرياضي���ة البحرينية الرامية إلى تش���جيع 
ودع���م منتخبن���ا الوطني في االس���تحقاق 

اآلسيوي.

بمناسبة استئناف العمل في موقع تشييد الصالة 
الرياضي����ة الجديدة للنادي األهلي قدم خالد كانو 

رئيس مجلس اإلدارة باس����مه وبالنيابة عن 
كافة أعضاء النادي األهلي جزيل الشكر 

والتقدي����ر إل����ى وزير ش����ؤون الش����باب 
والرياض����ة أيم����ن توفي����ق المؤي����د 

مثمًنا عالًيا دوره في تذليل كافة 
العقب����ات اإلجرائي����ة التي كانت 
ق����د تس����ببت ف����ي توق����ف العمل 

ف����ي موقع إنش����اء الصالة الرياضية 
الثالث����ة  تج����اوزت  لفت����رة  الجدي����دة 

أش����هر، ولك����ن باهتمام مباش����ر ومتابع����ة من وزير 
ش����ؤون الش����باب والرياض����ة أيمن توفي����ق المؤيد 
تم تذليل كافة العقبات واستئناف العمل 
ف����ي موق����ع إنش����اء الصال����ة الرياضية 
وال����ذي يع����ّول عليه����ا الن����ادي ح����ال 
ج����زء  اس����تيعاب  ف����ي  جاهزيته����ا 
كبير من أنش����طة النادي لأللعاب 
الجماعي����ة للص����االت لتطويره����ا 
الفئ����ات  اس����تيعاب  وزي����ادة 
العمري����ة لالعبين م����ا يصب في 
صالح أبناء وشباب مملكتنا الغالية.

استئناف العمل في تشييد صالة األهليإعالم الشباب يدعم األحمر

أكد رئيس لجنة الحكام باالتحاد البحريني للكرة الطائرة راشد جابر أن االتحاد يسعى 
الستقطاب أكبر عدد من الحكام والحكمات لتعزيز قاعدته من الحكام سواء في إدارة 

المسابقات المحلية أو البطوالت العالمية والقارية التي تحتضنها مملكة البحرين.

وأضاف جابر ل� “البالد سبورت” أن دورة الحكام 
المس���تجدين الت���ي س���تقام خالل الفت���رة من 5 
لغاي���ة 10 يناي���ر المقب���ل تهدف إلى اس���تقطاب 
المزيد من الحكام لالس���تفادة من خدماتهم في 
بطول���ة العالم تحت 21 عاًما التي س���تقام على 

أرض المملكة بشهر يوليو المقبل 2019.
وأض���اف “ف���ي المب���اراة الواح���دة نحت���اج إل���ى 
10 ح���كام م���ن بينه���م 5 مراقب���ي خط���وط و3 
مس���جلين )مس���جل ومساعد مس���جل ومسجل 
ي���دوي( ومذي���ع ومش���رف وف���ي ح���ال إقامة 6 
مباري���ات في الي���وم الواحد على س���بيل المثال 
فإننا نحتاج إلى 60 حكًما.. أما بالنس���بة للحكم 
األول والثان���ي فيتم ترش���يحهم م���ن قبل لجنة 
الح���كام الخاص���ة بالبطول���ة ولي���س لن���ا عالق���ة 

بتعيينهم..”.
الح���كام  دورة  م���ن  االس���تفادة  م���دى  وع���ن 
المس���تجدين الت���ي يقيمها االتحاد كل س���نتين، 
أج���اب جابر “لقد نظمنا آخر دورة للمس���تجدين 

ف���ي ع���ام 2017 أي قب���ل بطول���ة العال���م تح���ت 
ا بأن هن���اك عدًدا من  19 عاًم���ا، وال أخفي���ك س���رًّ
المش���اركين يتس���ربون وال يواصلون في مجال 
التحكيم، ولكن الغالبية منهم يس���تمرون حيث 
إننا اس���تفدنا م���ن 14 حكًما تقريًب���ا من بينهم 6 
حكم���ات و8 حكام تقريب���ا ال زالوا يعملون لدينا 
وش���اركوا في بطولتي العالم وآسيا الماضيتين 

والمسابقات المحلية..”.
وأشار رئيس لجنة الحكام بأن المشكلة الكبيرة 
تكم���ن عن���د اس���تضافة البطوالت والت���ي تحّتم 
االس���تعانة بأكبر عدد من الحكام خصوًصا وأن 
فترة الصيف تش���هد س���فر معظم الحكام خارج 

البالد.
وذك���ر جابر أن التس���جيل اإللكتروني س���يطبق 
ابت���داء م���ن منافس���ات كأس س���مو ول���ي العهد 
ث���م مباري���ات المربع الذهب���ي لمس���ابقة الدوري 
ويلي���ه األدوار النهائية لكأس ولي العهد، مؤكًدا 
جاهزية االتحاد لتطبيق التسجيل اإللكتروني.

وعم���ا إذا كان���ت هن���اك احتجاج���ات م���ن قب���ل 
األندية على بعض الحكام، قال “في كل موسم 
بع���ض األندية توج���ه انتقاداته���ا لبعض الحكام 
وترف���ض إدارته���م لمبارياته���ا لكنن���ا ال ننص���اع 
لرغبته���م فنح���ن م���ن يخت���ار الحكم المناس���ب 
للمب���اراة المناس���بة وال ينبغ���ي أن تف���رض علينا 
األندي���ة توجهاته���ا ونرف���ض أن يك���ون الحكام 

شماعة لخسارة أي ناد..”.

ال��ع��ال��م��ي��ة وال��ق��اري��ة ال���م���ب���اراة ب��ال��ب��ط��والت  ج���اب���ر: ن��ح��ت��اج 10 ح���ك���ام ف���ي 

دورات المستجدين تعّزز القاعدة

البطوالت العالمية والقارية تتطلب أعداًدا كبيرة من الحكام

راشد جابر

ما هو مصير مشاركة المحرق بالدوري السعودي؟
ال��ري��اض��ي منصبه  م��ن  ال��ش��ي��خ  آل  ت��رك��ي  ال��ف��ك��رة”  “ع����راب  إع��ف��اء 

ال يملك المس���ؤولون الرياضيون في البحرين حتى اآلن أية معلومات عن مصير مش���اركة نادي 
المح���رق ف���ي ال���دوري الس���عودي للمحترفين لكرة القدم في الموس���م المقبل بعدم���ا أصدر الملك 

السعودي أوامر بإعادة تشكيل مجلسي الوزراء والشؤون السياسية واألمنية.

وطال���ت األوام���ر الملكي���ة ع���راب الفكرة 
تركي آل الش���يخ، الذي أعفي من رئاس���ة 
الهيئ���ة العامة للرياض���ة ليحّل مكانه عبد 

العزيز بن تركي الفيصل.
وأعلن آل الشيخ في شهر أكتوبر الماضي 
عن مش���اركة أندي���ة خليجية في الدوري 

السعودي، من ضمنها نادي المحرق.
فيم���ا أوضح الش���يخ علي ب���ن خليفة آل 
خليف���ة، رئي���س االتح���اد البحرين���ي لكرة 
الق���دم، ف���ي وق���ت س���ابق، أن اجتماًع���ا 
مثم���ًرا جمع وف���ًدا من االتحاد اآلس���يوي 
مع نظيره البحريني بخصوص مش���اركة 
المحرق في منافس���ات الدوري السعودي 

للمحترفي���ن ف���ي الموس���م المقبل -2019
.2020

وأش���ار عل���ي ب���ن خليفة إل���ى أن المحطة 
األخي���رة له���ذا الملف س���تكون في أروقة 
االتح���اد الدولي )فيفا( الذي س���ينظر في 
الموض���وع عل���ى هامش انعق���اد الجمعية 
العمومية في فبراير أو مارس المقبلين.

س���ؤاالً  الحالي���ة  المس���تجدات  تف���رض 
���ا وهو: ه���ل تبقى مش���اركة المحرق  ملحًّ
واألندي���ة الخليجية األخ���رى في الدوري 
الس���عودي قائم���ة بع���د رحي���ل ترك���ي آل 
الش���يخ بوصفه عراب الفك���رة أم يطولها 

تركي آل شيخالتغيير هي األخرى؟
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خط���ف الالع���ب باس���م محمود لقب بطولة العي���د الوطني في لعب���ة “الدارتس” في 
نس���ختها األولى، والت���ي أقيمت مؤخًرا في نادي الخريجيين بمش���اركة العديد من 
ا  الالعبين، وتعتبر هي البطولة الرسمية األولى لرياضة “الدارتس” بعد ضمها رسميًّ

تحت مظلة االتحاد البحريني للبلياردو والسنوكر.

ف���ي  محم���ود  باس���م  الالع���ب  وتغل���ب 
المب���اراة النهائي���ة عل���ى منافس���ه صالح 
مقاب���ل  أش���واط  س���تة  بنتيج���ة  جمع���ة 
شوطين، والذي حالً وصيًفا، في الوقت 
الذي حققه في الالعب فتحي الصليبيخ 
المرك���ز الثالث، يذك���ر أن البطولة أقيمت 

بنظام إخراج المغلوب.
من جانبه، أش���اد رئيس لجنة “الدارتس” 
للبلي���اردو  البحرين���ي  االتح���اد  ف���ي 
والس���نوكر عارف مراد بمس���توى اإلقبال 
والمش���اركة في البطولة الرسمية األولى 
المس���ابقة  “اس���تقطبت  مضيًف���ا:  للعب���ة، 

عدًدا كبيًرا من محبي وعش���اق الدارتس 
البحري���ن، ونح���ن س���عداء  ف���ي مملك���ة 
بجمي���ع م���ا تحق���ق فيه���ا كونه���ا البطولة 

الرسمية األولى التي تقام في البالد”.
وق���دم مراد جزي���ل ش���كره للمعنيين في 
اللجنة األولمبية البحرينية على رأس���هم 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على 
دعمه���م الكبير لتحقي���ق “حلم” البطوالت 
الرس���مية ل�”الدارتس”، إلى شكره لرئيس 
البحرين���ي  االتح���اد  إدارة  ومجل���س 
للبلياردو والسنوكر كذلك على المساندة 
أن  الداعمي���ن، مؤك���ًدا  والدع���م ولكاف���ة 

لجن���ة “الدارتس” س���تعمل وف���ق منهجية 
االتحاد القائمة على استراتيجية اللجنة 
األولمبي���ة لتطوي���ر الرياض���ة البحريني���ة 
والعم���ل على رفع اس���م مملك���ة البحرين 

عالًيا في مختلف المحافل.
كما وكش���ف رئيس لجن���ة “الدارتس” في 
االتح���اد البحرين���ي للبلياردو والس���نوكر 
ع���ارف م���راد عن س���عي اللجن���ة للمضي 
قدًم���ا في تنظي���م المزيد م���ن البطوالت 
خالل ع���ام 2019، متابًعا: “نملك برنامج 

عم���ل متكام���ل للع���ام الجدي���د ونس���عى 
تنظي���م  ف���ي  االتح���اد  نظ���ام  لمواكب���ة 
بطوالت منتظم���ة طيلة العام، ونأمل أن 
يلبي هذا البرنام���ج طموحات وتطلعات 

الالعبين”.

اتحاد البلياردو والسنوكر

محمود يتوج بلقب “العيد الوطني للدارتس”

باسم محمود بطل النسخة األولى

عارف مراد

حسن علي

النادي األهليمحمد الدرازي

أحمد كريم

اللجنة اإلعالمية

أنه���ت اللجنة المنظمة لبطولة ش���ركة 
دلم���ون للدواج���ن األول���ى لك���رة ق���دم 
الص���االت كاف���ة الترتيب���ات النط���الق 
البطول���ة، والتي تفتتح عند 7.30 من 

مساء اليوم االثنين.
دع���وات  توزي���ع  م���ن  االنته���اء  وت���م 
م���ن  الش���خصيات  لكب���ار  الحض���ور 
مجلس إدارة ش���ركة دلمون وإدارات 
الجه���ات المش���اركة ف���ي البطولة، كما 
صرح رئيس اللجنة المنظمة للبطولة 
صادق عبدالرض���ا، بأن حفل االفتتاح 
س���يكون ممي���ًزا م���ن كاف���ة النواح���ي 
التنظيمي���ة، حي���ث تم تزيي���ن الصالة 
التي ستس���تضيف مباري���ات البطولة 
وه���ي صال���ة ن���ادي الش���باب، كم���ا أنه 
الجوائ���ز  م���ن  ع���دد  تخصي���ص  ت���م 
الت���ي س���يتم توزيعها عل���ى الجمهور، 
وستكون المباراة االفتتاحية بصوت 

المعلق المتألق خالد المنشد.

ويذك���ر أن ش���ركة دلم���ون للدواج���ن 
تنظ���م البطول���ة ف���ي نس���ختها األولى 
الت���ي تش���هد مش���اركة 10 ف���رق وهي 
الش���ركة  للدواج���ن/  دلم���ون  ش���ركة 
بنف���ت/  ش���ركة  للدواج���ن/  العام���ة 
 /ABC أكاديمي���ة ب���الك كاس���ل/ بن���ك
أكاديمي���ة  االجتماعي���ة/  التأمين���ات 
سوبر سوكر/ كالم تيليكوم/ التساهل 

للمقاوالت/ عقارات غرناطة.
وس���تجمع المب���اراة االفتتاحي���ة بي���ن 
فريق ش���ركة دلمون للدواجن وفريق 
أكاديمية سوبر سوكر الذين أوقعتهما 
قرعة البطولة في المجموعة األولى.

انطالق بطولة “دلمون” لكرة الصاالت

مراد: الفعالية 
ناجحة ونملك 

برنامج عمل 
متكامل للعام 

الجديد
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إنج���ازات كثي���رة ومؤث���ره جال���ت أصداؤها مملك���ة البحرين والعالم وكانت رس���الة مدوية أعلنت بدأ س���نة مليئة باألمل وتمكين الش���باب في 
كل قط���اع وم���كان وممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ئون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئي���س اللجنة األولمبية 
البحريني���ة س���مو الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة وعد وأوفى بالوعود في س���نه 2018، فاإلنجازات الرياضية الكبي���رة التي تحققها ناصر بن 
حمد س���جلت أروع االنتصارات للمملكة في كونا، والعطاء الرياضي كان بارًزا وواضًحا لس���موه في مختلف المواقع فقد كان عام 2018 عام 

ا وهي كالتالي: ا وخارجيًّ اإلنجازات التي شارك فيها سموه داخليًّ

يناير:

· وّجه سموه بتخصيص طائرات لنقل . 1
الجماهير البحرينية إلى دولة الكويت 
خالل دورة كأس الخليج العربي التي 

أقيمت في دولة الكويت.

· تنظيم رياضة الموروث الشعبي برعاية . 2
سموه بهدف إحياء الموروث البحريني 

األصيل.

فبراير:

· أطلق سموه بعد أن استأذن من حضرة . 1
صاحب الجاللة الملك المفدى اسم “عام 

الذهب” على عام 2018.
· شارك سموه في بطول دبي للتاج . 2

الثالثي للرجل الحديدي وحقق المركز 
ا. ا وعربيًّ األول خليجيًّ

· اعتماد اليوم 13 من فبراير يوم البحرين . 3
الرياضي تنفيًذا لتوجيهات سموه.

· إطالق دوري الجامعات ألول مرة في . 4
مملكة البحرين.

مارس:

· أشعل سمو الشيخ ناصر بن حمد . 1
آل خليفة شعلة األولمبياد المدرسي 
تجسيًدا لرؤية حضرة صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد في تعظيم دور الرياضة المدرسية 

واالرتقاء بها إلى أعلى المستويات.

أبريل:

· إطالق برنامج استجابة من قبل سموه . 1
وذلك بحضور العديد من المسؤولين 

لتنفيذ رؤية صاحب السمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء للرياضة البحرينية.
· أنهى سموه شهر أبريل بإنجاز عالمي . 2

وذهب جديد من خالل فوزه بالمركز 
األول في بطولة تكساس للرجل 

الحديدي.

مايو:

· تكريم المشاركين في جائزة ناصر . 1
بن حمد للبحث العلمي من قبل 

سموه حيث تأتي هذه الجائزة ضمن 
استراتيجية تطوير الحركة الرياضية في 

المملكة.

· حقق سموه في نفس الشهر المركز . 2
األول في بطولة رويال ونيدسور للقدرة 

في بريطانيا بمشاركة العديد من فرسان 
هذه الرياضة.

· أطلق الدورة الرمضانية لأللعاب . 3
الرياضية ودوري ناصر 11 الرمضاني لكرة 

القدم.

يوليو:

· إطالق مسابقة الموروث البحري ألول . 1
مرة وهي مسابقة مختصه في رياضات 
البحر التي اشتهرت بها مملكة البحرين 

بهدف ترسيخ اإلرث والتراث.

· بثقة ملكية سامية سموه رئيًسا لكأس . 2
جاللة الملك لكرة القدم.

أغسطس:

· سموه يفتتح المركز العلمي . 1
كأول مركز في العالم يخدم أهداف 

التنمية المستدامة.

سبتمبر:

· سموه يعلن عن خطوة كبيرة في تاريخ . 1
األندية البحرينية من خالل إشراك نادي 
المحرق في الدوري السعودي في إطار 

التعاون الرياضي المشترك.

أكتوبر:

· سموه يحقق المركز األول في بطولة . 1
العالم للرجل الحديدي في كونا هاواي.

· سموه يستقبل المؤثرين في التواصل . 2
االجتماعي.

· سموه يتحدث للشباب ضمن مبادرة . 3
100 موجة.

نوفمبر:

· شارك سموه في منتدى شباب العالم . 1
“السالم والتنمية” التي أقيمت بمدينة 

شرم الشيخ بحضور ومشاركة الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي رئيس 

جمهورية مصر العربية.
· شارك سموه في جلسة حوارية ثرية . 2

وكان أولها مؤتمر الشباب التابع لبرنامج 
استجابة حيث ناقش سموه المشاكل 

والمعضالت التي تقف عائًقا أمام عجلة 
التطوير في القطاع الرياضي والشبابي 

من خالل حواره مع الوزراء والمسؤولين 
في القطاعات الرياضية.

ديسمبر:

· سمو الشيخ ناصر بن حمد يشارك في  «
قمة رواد التواصل االجتماعي في دبي 

حيث تم تكريم سموه في القمة.

الرجل الحديدي

إنجازات ومبادرات ناصر بن حمد في 2018
قـــاد الــريــاضـــة البـحــريــنــيـــة إلــى العـالميــة وحــاضــر ألبــرز الحــوارات الشبابيــة
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اطالق برنامج استجابة شعلة األولمبياد المدرسي

أش���اد ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس مجلس أمناء المؤسس���ة الخيرية الملكية رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بما حققته النسخة األولى من بطولة “الذهب من أجل الخير” التي نظمتها المؤسسة الخيرية الملكية تحت رعاية سموه بمشاركة 13 فريًقا من األبناء. 

وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن 
ما حظيت به البطولة من مشاركة واسعة من 
قبل مؤسس���ات القط���اع الخاص والش���ركات 
الوطنية يؤك���د نجاحها في تحقيق األهداف 
الوطني���ة التي نظمت م���ن أجلها وتعزيز مبدأ 
الش���راكة المجتمعي���ة بي���ن المؤسس���ة وكافة 
الناش���ئة  وتوعي���ة  المملك���ة  ف���ي  القطاع���ات 
والش���باب بأهمية العمل الخي���ري، إلى جانب 
تغيي���ر المفهوم النمط���ي للفعالي���ات الخيرية 
التقليدي���ة، باإلضاف���ة إل���ى إب���راز دور العم���ل 
الخي���ري ف���ي الجان���ب الرياض���ي وتخصيص 
واألرام���ل  األيت���ام  لصال���ح  البطول���ة  ري���ع 

البحرينيين. 
م���ن جانب���ه، أش���اد األمي���ن الع���ام للمؤسس���ة 

الت���ي  الكريم���ة  بالرعاي���ة  الملكي���ة  الخيري���ة 
حظي���ت ب���ه البطول���ة م���ن قبل س���مو الش���يخ 
ناص���ر ب���ن حم���د آل خليفة مم���ا كان ل���ه كبير 
األث���ر في نجاحه���ا وتحقيقها لأله���داف التي 

نظمت من أجله.
وتق���دم الدكت���ور مصطف���ى الس���يد بخال���ص 
الشكر والتقدير لكافة المشاركين والداعمين 
لبطول���ة م���ن رياضي���ن وفناني���ن والش���ركات 
والمؤسس���ات والجهات الحكومية والخاصة 
على رعايتهم ودعمهم للبطولة، حيث س���اهم 

ذلك في تحقيق النجاح للبطولة. 
وقال س���عادته: نش���عر بالفخر واالعتزاز لهذه 
المس���اهمة م���ن قب���ل الجميع مم���ا يؤكد على 
نجاح مبدأ الش���راكة المجتمعية التي نس���عى 

له���ا جميًع���ا في مملكتن���ا الغالية، وال ش���ك أن 
ذلك أعطى الكثير للبطولة. 

كما عبر المش���اركون ف���ي البطولة عن صادق 
االمتنان وعظيم الش���كر لقدوة الش���باب سمو 
الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفه، وللمؤسسة 
الملكي���ة الخيري���ة، وللجمي���ع عل���ى التنظي���م 
والجه���د المب���ذول لتنظي���م وإنج���اح بطول���ة 
الذه���ب من أجل الخير، مؤكدي���ن أن الجميع 

كسب الذهب بغض النظر عن النتائج.
 وش���هد الي���وم األخي���ر م���ن البطول���ة مب���اراة 
الذهب���ي  الجي���ل  نج���وم  بي���ن  اس���تعراضية 
لمنتخ���ب البحرين الوطني لكرة القدم فكانت 
بين محمد سالمين ومحمد جمعة بشير وعلي 
حسن ومحمد حس���ين وراشد الدوسري فيما 

ض���م وفريق الفنانين جمعان الرويعي وخليل 
الرميث���ي وعب���دهللا س���ويد وس���امي رش���دان 

ومحمد صقر وسعد العميري والبسام علي.
وق���د نف���ذ الدكت���ور مصطف���ى ركل���ة البداي���ة 
للمباراة التي أس���فرت عن فوز فريق الالعبين 
بثالثة أهداف س���جل راشد الدوسري هدفين 
وسجل محمد جمعة بش���ير هدف واحد فيما 
أح���رز البس���ام عل���ي وس���عد العمي���ري هدف���ي 

فريق الفنانين.

المباراة الختامية

أقيمت المباراة الختامية للبطولة بين فريقي 
البركة للرياضة وفريق المجلس األعلى للمرأة 
ال���ذي كان األب���رز ف���ي ه���ذه البطول���ة بقي���ادة 

المدرب���ة فاطم���ة المت���وج التي ق���ادت الفريق 
إل���ى منصة التتوي���ج بعد ف���وزه بنتيجة 2-1، 
مؤك���دة تأل���ق الم���رأة البحريني���ة ف���ي المجال 

الرياضي.

أبطال من البطولة

كم���ا قام���ت لجنة اختي���ار الالعبي���ن المميزين 
والمكون���ة م���ن الالع���ب محم���د ب���ن س���المين، 

والحارس الدولي السابق علي حسن، باختيار 
أفض���ل الع���ب وأفض���ل ح���ارس مرم���ى ف���ي 
البطولة، حيث حصل الالعب راش���د الرقيمي 
م���ن فريق البركة على لق���ب أفضل العب في 
البطول���ة، والالع���ب أحم���د صب���ري م���ن فريق 
المجل���س األعل���ى للم���رأة عل���ى لق���ب الهداف، 
وزميل���ه في الفريق الطي���ب صبري على لقب 

أفضل حارس في البطولة.

اللجنة اإلعالمية

ـــة الــمــجــتــمــعــيــة ـــراك ـــش ـــز ال ـــزي ـــع ـــا الـــوطـــنـــيـــة وت ـــه ـــداف ــت أه ــق ــق الـــبـــطـــولـــة ح

ناصر بن حمد يشيد ببطولة الذهب من أجل الخير

جانب من تكريم الفائزين

Û  يس���ير دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم نحو
الجولة التاسعة بعد انتهاء ثماني جوالت تنافسية 
بين عش���رة أندية محلية هم خالصة ورحيق الكرة 
البحرينية منذ انطالقها في موسم )57/58( وحتى 

اليوم.
Û  الق���دم المحلي���ة يحت���اج إن تاري���خ مس���يرة ك���رة 

من���ا إل���ى بصائ���ر وقل���وب وأفئ���دة ألن ه���ذه الك���رة 
���دت  الكثي���ر م���ن األح���داث وولَّ المس���تديرة فيه���ا 
العدي���د م���ن النج���وم واألس���اطير الكروي���ة الذي���ن 
رس���موا البط���والت واإلنج���ازات وصنع���وا ألنديتهم 
ومنتخباته���م الوطني���ة الت���ي مثلوه���ا عل���ى م���دار 
أكث���ر من نصف قرن وبالتحديد )61 س���نة( الش���يء 
الكثي���ر من العبر والرس���ائل ومن بعدهم جاء مئات 
الالعبين الذين انتش���روا عبر األندية المحلية وكان 
م���ن أجم���ل ما صنعته الك���رة البحريني���ة العديد من 
اإلداريي���ن والح���كام والمدربي���ن بجان���ب الالعبي���ن 

وهم زبدة الكرة التي نعيشها اليوم.
Û  ومع م���رور المواس���م الكروية بوج���ود العمل الجاد

والشاق من قبل اتحاد الكرة واألندية والالعبين لم 
نحقق بطولة الخليج لكرة القدم منذ موس���م 1970 
وحت���ى الي���وم أو غيرها بم���ا فيها التأه���ل لنهائيات 
كأس العالم التي بدأت عام 1930 واس���تمرت حتى 
يومنا هذا ونحن على أبواب البطولة العالمية التي 

ستقام في عام 2022.
Û  إن التأه���ل إلى أي بطول���ة عالمية ال يحتاج منا إلى

ال���كالم أو تصفيف العبارات الرنان���ة وقرع الطبول 
لكنه يحتاج إلى فكر واس���ع ومناقشات مستفيضة 
لع���الج أوج���ه القص���ور والثغ���رات ف���ي ك���رة الق���دم 
اح المناس���ب  المحلي���ة وأي���ن تكم���ن ومن ه���و الجرَّ
صاح���ب النظرية الت���ي تعتمد على )الم���ال والدعم 

المعنوي( في العصر الكروي الحديث.
Û  لذل���ك، كان يعي���ش ممث���ل جالل���ة المل���ك لألعم���ال

الخيرية وش���ؤون الش���باب رئي���س المجلس األعلى 
للش���باب والرياض���ة رئي���س اللجنة األولمبية س���مو 
الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة رئي���س اللجنة 
المنظم���ة ل���كأس المل���ك المف���دى لك���رة الق���دم هذه 
الصعوبات التي تعيش���ها األندي���ة وعلى ضوء ذلك 
م للك���رة البحريني���ة دوريه التنافس���ي ويتضمن  قدَّ
الدع���م المالي الكبي���ر فالفائز في المب���اراة الواحدة 
يحص���ل عل���ى مبل���غ تش���جيعي )1000 دين���ار( وكل 
فري���ق يلع���ب في ال���دوري )18 مباراة( ذهاًب���ا وإياًبا 
والحاص���ل عل���ى لقب البطولة ين���ل مبلًغا يصل إلى 
)40 أل���ف دين���ار( وفق ما ت���م اإلعالن عن���ه من قبل 

اتحاد الكرة قبل انطالق البطولة.
Û  الش���بابي الش���يخ ناص���ر توّص���ل بفك���ره  إن س���مو 

المتطور إلى ماذا تريد األندية الكروية وماذا يريد 
الالعب���ون والمدربون والصحاف���ة الرياضية واألهم 
م���ن كل ذلك ماذا تريد المنتخبات الوطنية واتحاد 

الكرة؟.
Û  نحن اليوم نسير نحو تخطيط كروي مبرمج يقوده

سموه ويحتاج من الجميع أن يعاضدوه والحقيقة 
إننا نقف معه ونعاضده ألن ما يهمنا اليوم أن تتطور 
الكرة المحلية واألندية والمنتخبات الوطنية لنصل 
وألول م���رة إلى نهائيات كأس العال���م 2022 فهناك 
الكثي���ر م���ن الدول صع���دت ألول مرة ف���ي تاريخها 
وعلين���ا أن نجع���ل هدف س���موه حقيق���ة واقعة في 

األيام والشهر والسنوات الثالث القادمات.
Û :أخيًرا خذوا مني الزجل الشعري
Û بيدك يا ناصر نرتقي نحو القمم“
Û وانخلي الكرة فيها مسئولية وذمم
Û  ا ونعم كلنا بقلب واحد نهتف نعم ويَّ
Û  المل���ك والراع���ي  ونس���ير  نمض���ي  الخي���ر  وعل���ى 

والحكومة الرشيدة وولي العهد والشعب البحريني 
األصيل.

المنقُذ الكروي بقلم: جعفر الخراز



غ���ادر النائ���ب األول لرئيس المجل���س األعلى للش���باب والرياضة رئيس االتح���اد البحريني أللعاب 
القوى، الرئيس الفخري لالتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة س���مو الش���يخ خالد بن حمد آل 
خليفة؛ مؤسس منظمة خالد بن حمد الرياضية، مدينة جّدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، 
بعد ختام زيارته التي شهد سموه خاللها منافسات النسخة الواحدة والعشرين من بطولة القتال 
الشجاع “BRAVE 21”، التي نظمها اتحاد القتال الشجاع بصالة مدينة الملك عبدهللا الرياضية.

وق���د كان في وداع س���مو الش���يخ خالد بن حمد 
آل خليف���ة ل���دى مغادرته والوف���د المرافق مطار 
المل���ك عبدالعزي���ز الدول���ي بج���ّدة، وكيل رئيس 
الهيئ���ة العام���ة للش���ؤون الرياضي���ة عبدالرحمن 

السحيباني، ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة 
بجّدة سعيد الغامدي، ورئيس االتحاد السعودي 
لفنون القتال عبدالعزيز الجليدان، وأمين الس���ر 
الع���ام لالتحاد الس���عودي لفن���ون القتال عبدهللا 

القب���الن، والقنصل العام لمملك���ة البحرين بجّدة 
إبراهيم المسلماني وعدد من أعضاء القنصلية. 
وقد أعرب س���موه عن ش���كره وتقدي���ره للمملكة 
العربية الس���عودية الش���قيقة، لما قوبل به سموه 
والوف���د المرافق من حفاوة االس���تقبال وحس���ن 
الضياف���ة، مش���يًرا س���موه إل���ى أن ه���ذه الزي���ارة 
س���يكون لها األث���ر اإليجابي في تعزي���ز التعاون 
والس���عودية  البحري���ن  مملك���ة  بي���ن  المش���ترك 
ا  وتوطي���د العالقات في ش���تى المجاالت، متمنيًّ
س���موه للس���عودية قيادة وحكومة وشعًبا مزيًدا 

من التقدم ورفعة واالزدهار. سمو الشيخ خالد بن حمد يغادر السعودية

خالد بن حمد يغادر 
مدينة جّدة السعودية

جّدة - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد
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واص���ل النائ���ب األول لرئيس المجلس األعلى للش���باب والرياض���ة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى الرئي���س الفخري لالتحاد البحريني 
لرياضة ذوي العزيمة الرئيس الفخري لالتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، جهوده المتميزة في 
إط���الق المزي���د م���ن المبادرات الخّيرة، التي تنس���جم أهدافها مع رؤى وتوجيه���ات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، والتي ترتكز على تكريس الجهود في دعم وتمكين الش���باب الس���يما فئة ذوي العزيمة في مختلف المجاالت، والس���عي 

نحو العمل في االرتقاء بالقطاع الرياضي بمملكة البحرين.

فع���ام 2018 الذي ش���ارف على النهاية ش���هد 
مزي���ًدا م���ن تل���ك #مبادرات_خالد_بن_حمد، 
األه���داف  خالله���ا  م���ن  س���موه  رس���م  الت���ي 
والتطلع���ات، م���ن أج���ل تعزي���ز مكان���ة مملكة 
العملي���ة  دف���ع  ف���ي  والمس���اهمة  البحري���ن 
التنموي���ة عل���ى مختلف األصعدة، بما يس���هم 
ف���ي المحافظة عل���ى المكتس���بات الحضارية 
ويحق���ق مزي���ًدا م���ن النجاح���ات واإلنجازات 

للمملكة.
ولق���د كان لنتائ���ج تلك المب���ادرات أثر واضح 
االس���تراتيجية  م���ع  الكبي���ر  توافقه���ا  ف���ي 
التطويري���ة التي رس���مها ممث���ل جاللة الملك 
لألعم���ال الخيري���ة وش���ؤون الش���باب رئيس 
المجل���س األعل���ى للش���باب والرياض���ة رئيس 
اللجن���ة األولمبي���ة البحريني���ة س���مو الش���يخ 
ناص���ر بن حم���د آل خليف���ة، الت���ي تهدف في 
الواق���ع لتنفي���ذ الخط���وط العريض���ة الداعمة 
للش���باب والرياض���ة ف���ي جمي���ع القطاع���ات، 
والمس���تمدة م���ن المش���روع اإلصالحي، الذي 
أطلقه حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، والتي 
ته���دف لخل���ق بيئ���ة مالئم���ة للش���باب بجميع 
فئات���ه، ومنحه���م فرصة المش���اركة الحقيقية 
ف���ي المجتم���ع، ليكون���وا قادرين عل���ى البذل 
والعطاء وتحمل المسئولية تجاه هذا الوطن 

العزيز.

# أقوى رجل بحريني

أطلق س���مو الش���يخ خالد بن حم���د آل خليفة 
ف���ي ه���ذا العام بطول���ة أقوى رج���ل بحريني، 
والت���ي تع���د أول بطول���ة ألق���وى رج���ل عل���ى 
مس���توى المنطق���ة، والت���ي كان���ت مقتص���رة 
وأمري���كا  أوروب���ا  مس���توى  عل���ى  إقامته���ا 
الش���مالية، حي���ث تأت���ي ه���ذه المب���ادرة م���ن 
صمي���م ح���رص س���موه عل���ى بي���ان م���دى م���ا 
وصل���ت إلي���ه الرياض���ة البحرينية م���ن تطور 
وتقدم، في سبيل التأكيد أن مملكة البحرين 
دول���ة حاضن���ة لمختل���ف الرياض���ات الس���يما 
رياض���ات القوة والتحمل البدني العالي. وقد 
ش���هدت ه���ذه البطولة التي أقيمت في ش���هر 
فبراي���ر مش���اركة واس���عة م���ن قب���ل الش���باب 
الق���درات  م���دى  أظه���روا  الذي���ن  البحرين���ي، 
العالي���ة الت���ي يتمتع���ون به���ا عل���ى مس���توى 
الق���وة واللياق���ة البدني���ة. كم���ا ووّجه س���موه 
باس���تمرارها عب���ر إقام���ة تصفي���ات تأهيلي���ة 
أجريت في س���بتمبر الماض���ي، وذلك ليتأهل 
بالنس���خة  النهائي���ة  للمنافس���ات  المش���اركون 
الثانية من البطولة المقرر إقامتها في فبراير 

.2019

BRAVE12 بطولة لــ

الش���جاع-  القت���ال  اتح���اد  س���موه  ووّج���ه 
BRAVE إلقامة 12 نسخة من بطوالت بريف 
“ من النس���خة العاش���رة إلى النسخة الحادية 
والعش���رين” ف���ي ه���ذا الع���ام، وذل���ك به���دف 
اتساع رقعة انتش���ار هذه البطولة البحرينية 
المنش���أ العالمي���ة األهداف ف���ي مختلف مدن 
وأقطار العالم، وذلك س���عًيا من سموه لتعزيز 
مكانة مملك���ة البحرين على خارطة الرياضة 
العالمي���ة الس���يما ف���ي رياض���ة فن���ون القتال 

.MMA -المختلطة

# دوري سموه للمراكز الشبابية “6”

وواصل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
دع���م المراكز الش���بابية واألندية الوطنية من 

خالل توجيه سموه إلقامة النسخة السادسة 
م���ن دوري خالد بن حمد لكرة القدم الصاالت 
تح���ت ش���عار ملتق���ى األجي���ال، والذي ش���هد 
مشاركة 83 فريًقا والذي احتضن 1660العًبا 
والعب���ة من مختل���ف مناط���ق البحرين وكان 
الش���باب والرياض���ة،  بتنظي���م وزارة ش���ئون 
حيث احتوى دوري س���موه لهذا العام على 6 
فئات بين األندية الوطنية والمراكز الشبابية 
وذوي العزيمة والفتيات والوزارات باإلضافة 
إلى الجاليات، في بادرة من س���موه هدفها لم 

شمل فئات المجتمع في دوري واحد.

# المسرح الشبابي والنسخة الرابعة

ش���هدت النس���خة الرابعة من مهرجان جائزة 
خالد بن حمد للمسرح الشبابي الرابع لألندية 
الوطني���ة والمراكز الش���بابية ولذوي العزيمة، 
مش���اركة 1100 ش���اب وشابة انقس���موا على 
35 فرق���ة مس���رحية، جس���دها تط���ور نوع���ي 
وملح���وظ م���ن خ���الل التحضي���رات العام���ة 
والفعالي���ات المصاحب���ة، وذل���ك عب���ر إط���الق 
حزم���ة م���ن ال���ورش التحضيري���ة والن���دوات 
اللجن���ة  أقام���ت  حي���ث  االنطالق���ة،  س���بقت 
مه���ارات  تعزي���ز  ش���أنها  م���ن  عم���ل  ورش   4
المش���اركين بما ينعك���س إيجاًبا عل���ى القيمة 

الفنية للعروض المشاركة.

# فريق وطني للمالكمة

وق���د وّج���ه س���موه إلط���الق وتش���كيل فريق 
وتطوي���ر  لدع���م  يه���دف  للمالكم���ة،  وطن���ي 
رياض���ة المالكم���ة البحريني���ة، والس���عي نحو 
مختل���ف  ف���ي  البحرين���ي  الحض���ور  تعزي���ز 
المش���اركات والبطوالت القارية والدولية في 
هذه الرياضة، بما يس���هم في تحقيقها مزيًدا 
م���ن النتائج المش���رفة واإلنج���ازات للرياضة 

البحرينية.

# إنسانية الرياضة تتجّسد 

KHK HEROES في

الح���االت  لدع���م  س���موه  مب���ادرات  وضم���ن 
اإلنس���انية وذوي العزيمة،تم تدش���ين مبادرة 
لتعزي���ز  ته���دف  الت���ي   KHK HEROES
العزيم���ة،  ذوي  فئ���ة  تج���اه  العط���اء  ثقاف���ة 
ممارس���ة  أج���ل  م���ن  وتش���جيعهم  ودفعه���م 
حياته���م بالش���كل الطبيع���ي، وال���ذي يس���هم 
ف���ي اندماجه���م بالمجتمع، ويكون���وا قادرين 
عل���ى المش���اركة ف���ي العملي���ة التنموي���ة ف���ي 
تجس���د  األم���ر  وه���ذا  القطاع���ات”،  مختل���ف 
ا في أفتتاح النس���خة الخامس���ة لبطولة  فعليًّ
العال���م لفنون القت���ال المختلطة الهواة والتي 

اس���تضافتها مملكة البحرين، التي من خاللها 
حقق سمو الش���يخ خالد لحلم الالعب محمد 
ب���و هزاع من العبي ذوي العزيمة بالمش���اركة 
بمنافس���ات أسبوع بريف، عندما وافق سموه 
على اعتماد النزال االفتتاحي الذي جمعه مع 
ب���و هزاع، وفي أج���واء أقل ما يقال عنها أنها 
من أجمل الذكريات التي س���تكون عالقة في 

هذه النسخة من البطولة.

# ذوي_العزيمة.. في العين

ه���ذا ويولي س���مو الش���يخ خالد ب���ن حمد آل 
خليف���ة اهتماًم���ا كبي���ًرا بفئ���ة ذوي العزيم���ة، 
حي���ث يح���رص س���موه دائم���ا عل���ى التوجيه 
جمي���ع  ف���ي  الفئ���ة  ه���ذه  مش���اركة  باعتم���اد 
مبادراته. ففي ع���ام 2018، كان حضور ذوي 
العزيم���ة ممي���ًزا ف���ي النس���خة السادس���ة من 
دوري خالد بن حمد لكرة القدم الصاالت، من 
خالل النسخة الثانية من دوري ذوي العزيمة، 
ومشاركتهم في النسخة الثالثة لجائزة خالد 
بن حمد للمسرح الشبابي، وكذلك مشاركتهم 
في بطول���ة أقوى رجل بحرين���ي. كما حرص 
س���موه على رعاي���ة الفعالي���ات والمهرجانات 
المخصص���ة لذوي العزيمة، س���عيا من س���موه 
لدعم هذه الفئة وتهيئة األجواء المالئمة لهم 
ليكون���وا قادرين عل���ى االندماج والمش���اركة 

في تنمية وتطوير المجتمع.

# ديرتك_أولى

والفعالي���ات  األنش���طة  مس���توى  وعل���ى 
اإلنس���انية، فقد أطلق س���مو الش���يخ خالد بن 
حم���د آل خليفة مب���ادرة #ديرتك_أولى التي 
ُتعنى بتعزيز مبدأ اإلنس���انية من خالل إعادة 
ترمي���م وبناء البيوت اآليلة للس���قوط لألس���ر 
المحتاج���ة والمتعفف���ة، والت���ي نفذه���ا طلب���ة 

وطالبات مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية.

# دعم_مرضى_السرطان

كم���ا خصص س���موه ري���ع بطولة أق���وى رجل 
بحرين���ي الت���ي أقيمت ف���ي فبراي���ر الماضي 
لدعم هذه الفئة، وذلك حرًصا من سموه على 
مالمس���ة حاجتهم والتخفيف م���ن معاناتهم، 
الع���ودة  عل���ى  قادري���ن  ليكون���وا  ودفعه���م 

واالندماج مجدًدا بالمجتمع.

# أبطال بال حدود

ولم يغب عن ذهن سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف���ة أن يض���ع المصابي���ن العس���كريين 
ضم���ن أولي���ات س���موه من خ���الل المب���ادرات 
الع���ام،  ه���ذا  ف���ي  أطلقه���ا  الت���ي  اإلنس���انية 
حي���ث دش���ن س���موه مب���ادرة #أبطال_ب���ال_

ح���دود، والت���ي تهدف إل���ى لدع���م المصابين 
ميادي���ن  ف���ي  ضح���وا  الذي���ن  العس���كريين، 
الش���رف إلع���الء كلم���ة الح���ق ونص���رة الدين 
وال���ذود ع���ن الوط���ن، لينع���م الجمي���ع باألمن 
واألمان. ولقد اختار سموه المجال الرياضي 
كبواب���ة انط���الق له���ذه المبادرة، لم���ا للرياضة 

من أهداف اجتماعية وإنسانية نبيلة.

# جائزة خالد بن للروائيين 

الشباب الخليجية

وعلى المس���توى الثقافي، وجه سموه إلقامة 
جائ���زة خال���د ب���ن حم���د للروائيي���ن الش���باب 
الخليجي���ة 24 س���اعة، والت���ي ته���دف لتعزيز 
ثقاف���ة فن الرواية في المجتمعات الخليجية 
قدراته���م  إط���الق  نح���و  الش���باب  ودف���ع 

وإبداعاتهم في إعداد الروايات.

# مكتب_مبادرات

وفي المجال العلمي، افتتح سموه #مكتب_
مب���ادرات بجامع���ة البحري���ن، وذل���ك به���دف 
تشجيع الشباب البحريني من طلبة وطالبات 
الجامع���ة عل���ى تقدي���م األف���كار العلمية ذات 
األه���داف التنموي���ة الت���ي تس���اهم ف���ي نماء 

وتقدم المجتمع.

# مسابقة الذكاء االصطناعي

دّش���ن س���مو الش���يخ خالد بن حمد آل خليفة 
مس���ابقة خال���د بن حم���د لالبتكار ف���ي الذكاء 
االصطناعي تحت ش���عار #لنبتكر_للمستقبل 
والت���ي نظمتها جامع���ة بوليتكن���ك- البحرين 
بالتع���اون م���ع ش���ركة مايكروس���وفت، والتي 
ته���دف إلى توفير منصة للط���الب والطالبات 
وأفكاره���م  مش���اريعهم  تطوي���ر  أج���ل  م���ن 
وتمكينهم من مواجهة التحديات االقتصادية 

المتعددة باستخدام التكنولوجيا.

# مهرجان الروبوتات السنوي

رعاي���ة  عل���ى  كعادت���ه  س���موه  ح���رص  وق���د 
الروبوت���ات  ألولمبي���اد  الس���نوي  المهرج���ان 
نس���خته  ف���ي   ”WRO“ للم���دارس  العالم���ي 
الثامنة، والذي نظمته مدرسة AMA الدولية 

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

#شكر _وتقدير

الش���يخ  لس���مو  اإلعالم���ي  المكت���ب  يتق���دم 
خال���د بن حمد بن عيس���ى آل خليفة بالش���كر 
والتقدير لجميع الجهات الحكومية واألهلية 
والش���ركات والمؤسس���ات الخاص���ة وجمي���ع 
الجه���ات اإلعالمية التي س���اهمت في تنفيذ 
مختل���ف مب���ادرات خال���د بن حم���د آل خليفة 

لعام 2018.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

مب��ادرات خال��د ب��ن حم��د متناغمة مع رؤي��ة عاهل الب��اد المل��ك لدفع عجل��ة التقدم

المزيد من المبادرات المختلفة في 2018

ديرتك أولى الذكاء االصطناعي

أقوى رجل بحرينيالمسرح الشبابي

بطولة بريفأبطال بال حدود
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أسدل الستار مساء يوم الجمعة الماضي الموافق 28 من شهر ديسمبر الجاري على منافسات 
بطولة العيد الوطني لبناء األجسام بقاعة الشيخ عبدالعزيز بجامعة البحريني والتي أقيمت 
ا تزامًنا مع احتفاالت  ضمن مهرجان البحرين الرياضي الذي ينظمه اتحاد رفع األثقال س���نويًّ

البالد بالعيد الوطني المجيد وعيد الجلوس.

نتائج مسابقة الفيزيك

أحرز المركز األول في مس���ابقة الفيزيك للفئة 
الطولية 166 س���م ناصر كمال، أحمد الياس���ي 

ثانيًا، متعب النمشان ثالثًا.
في منافس���ات الفئة الطولية 170 سم الالعب 
أحرز المركز األول خالد أحمد بودالمة، عدنان 

البلوشي ثانيًا، عبدهللا المازي ثالثًا.
في الفئة الطولية 174 سم أحرز المركز األول 
عبدالرحم���ن بودالم���ة، أحم���د ج���ارهللا ثاني���ًا، 

طالل القالداري ثالثًا.
في منافس���ات الفئ���ة الطولية 178 س���م أحرز 
المرك���ز األول محم���د س���عيد، ماج���د يوس���ف 

ثانيًا، عمر الصهباني ثالثًا.
في الفئة الطولية فوق 178 س���م أحرز المركز 
األول عب���دهللا خلف���ان، ب���در الحوس���ني ثانيًا، 

يزيد طاوي ثالثًا.
وتمكن الالعب اليمني ناصر كمال من تحقيق 

لقب بطل األبطال لمسابقة الفيزيك.

نتائج المسكلر

في مس���ابقة المس���كلر وضمن منافسات الفئة 
الطولية 174 س���م أح���رز المركز األول قاس���م 
حس���ن، قت���ادة بوش���قر ثاني���ًا، المرك���ز الثال���ث 

المصري محمد فتوح.
في منافس���ات الفئ���ة الطولية فوق 174 س���م 
أحرز المركز األول حس���ين القالف، الس���عودي 

أحمد البقشي ثانيًا، علي إبراهيم ثالثًا.
وأح���رز لقب بطل األبطال لمس���ابقة المس���كلر 

البحريني قاسم حسن.

الكالسيك بناء األجسام

وفي مسابقة الكالسيك بناء األجسام وضمن 
منافسات الفئة الطولية 168 سم أحرز المركز 
األول منذر عبدالعزي���ز، عبدالعزيز عون ثانيًا، 

فاضل عباس ثالثًا.
في منافس���ات الفئ���ة الطولية 171 س���م أحرز 
المركز األول الس���عودي محمد التركي، حس���ن 
عبدهللا ثانيًا، العماني أحمد كمال الدين ثالثًا.

في منافس���ات الفئ���ة الطولية 175 س���م أحرز 
المركز األول العماني حس���ن البلوش���ي، قتادة 

بوشقر ثانيًا، أحمد غلوم ثالثًا.

في منافس���ات الفئ���ة الطولية فوق 180 س���م 
أح���رز المرك���ز األول محم���ود س���مير، محم���د 

البورشيد ثانيًا، السعودي علي محمد ثالثًا.
واحرز لقب بطل األبطال لمس���ابقة الكالسيك 
بن���اء أجس���ام الالع���ب حس���ن البلوش���ي م���ن 

سلطنة عمان.

مسابقة بناء األجسام

وفي منافس���ات مس���ابقة بناء األجسام ضمن 
الفئ���ة الوزني���ة 60 كيلوغراًم���ا أح���رز المرك���ز 

األول اإلمارات���ي داود عب���اس ويوس���ف عل���ي 
ثاني���ًا، وف���ي وزن 65 كيلوغراًما أح���رز المركز 
األول اليمني فواز عاطف والسعودي مرتضى 

الحميد ثانيًا.
وف���ي منافس���ات الفئة الوزني���ة 70 كيلوغراًما 
أحرز المركز األول السعودي عبدهللا إبراهيم، 

حسين عبدهللا ثانيًا، سمير عبدالستار ثالثًا. 
ف���ي منافس���ات الفئ���ة الوزني���ة 75 كيلوغراًما 
أح���رز المركز األول العماني حس���ن البلوش���ي، 
الس���عودي محم���د التركي ثاني���ًا، تركي العنزي 

 80 الوزني���ة  الفئ���ة  منافس���ات  ف���ي  ثالث���ًا. 
كيلوغراًما أحرز المركز األول عبدهللا المالكي، 

محمد المغني ثانيًا، علي البنعلي ثالثًا.
ف���ي منافس���ات الفئ���ة الوزني���ة 85 كيلوغراًما 
دالي���ا  كوام���ي  الغان���ي  األول  المرك���ز  أح���رز 
س���ينيو، مس���لم البناء ثاني���ًا والس���عودي علي 
محم���د ثالثًا. في منافس���ات الفئ���ة الوزنية 90 
كيلوغراًم���ا أح���رز المركز األول والس���عوديين 
حس���ن الهميل���ي ثاني���ًا وهش���ام الغان���م ثالث���ًا، 
وف���ي الفئة الوزنية ف���وق 90 كيلوغراًما أحرز 
المركز األول هشام إسماعيل، السعودي تركي 

العلوي ثانيًا، الفلبيني باولو بينيت ثالثًا.
وفي فئة الماسترز فوق 50 سنة أحرز المركز 
األول عب���دهللا العلوان���ي، وفي فئة الماس���ترز 
م���ن 40 حت���ى 49 س���نة أح���رز المرك���ز األول 
هش���ام اس���ماعيل، تركي العنزي ثاني���ًا، إيريك 
كادانجن���غ ثالث���ًا. أم���ا مس���ابقة الناش���ئين فقد 
أح���رز المرك���ز األول محم���د عبدالرضا، صادق 
مي���رزا ثانيًا، عب���دهللا الحمدان���ي ثالثًا. وحقق 
لق���ب بط���ل األبط���ال لمس���ابقة بناء األجس���ام 

الالعب البحريني هشام إسماعيل بخيت.

اس���تقبل مستش���ار جاللة الملك لش���ؤون الش���باب والرياضة صالح بن هندي، وزير شؤون الش���باب والرياضة أيمن المؤيد، ضمن 
جه���ود التع���اون واالس���تفادة م���ن الخبرات والك���وادر البحرينية من أج���ل تنفيذ توجيهات ممث���ل جاللة الملك لألعم���ال الخيرية 
وش���ؤون الش���باب رئي���س المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناص���ر بن حمد آل 
خليفة وضمن مبادرات البرنامج الوطني لتطوير قطاع الشباب والرياضة )استجابة( لتكون البحرين عاصمة للشباب والرياضة.  

جالل���ة  مستش���ار  بح���ث  اللق���اء،  وف���ي 
المل���ك لش���ؤون الش���باب والرياض���ة م���ع 
وزير ش���ؤون الش���باب والرياضة الس���بل 
الش���بابية  بالحرك���ة  باالرتق���اء  الكفيل���ة 
والرياضية في المملكة وتقدمها بصورة 
مس���تمرة باإلضافة إلى مناقش���ة األفكار 
والمب���ادرات الت���ي تجع���ل م���ن الرياض���ة 
نح���و  ثابت���ة  تس���ير بخط���ى  البحريني���ة 
المحافظة على اإلنجازات التي تحققت 
وتعزيزه���ا، كم���ا ت���م التطرق إل���ى أهمية 
للعدي���د  البحري���ن  وتنظي���م  اس���تضافة 
م���ن الفعالي���ات الش���بابية والرياضية بما 

تتواف���ق م���ع الرؤي���ة المقبل���ة للبحري���ن 
لتكون عاصمة الشباب والرياضة.  

وبهذه المناس���بة، أش���اد صال���ح بن هندي 
بالجه���ود الكبي���رة الت���ي يق���وم بها س���مو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والرامية 
إل���ى تحقيق جملة م���ن المب���ادرات التي 
تس���هم ف���ي االرتق���اء بالجانب الش���بابي 
والرياض���ي، األم���ر ال���ذي مث���ل حالة من 
التح���رك اإليجابي في الوس���ط الش���بابي 
األس���رة  منتس���بي  ومن���ح  والرياض���ي 
���ا نحو  الش���بابية والرياضي���ة دافًع���ا قويًّ
المض���ي قدًم���ا وبص���ف واح���د م���ن أجل 

تنفي���ذ مب���ادرات اس���تجابة الت���ي يراه���ا 
الجمي���ع فرص���ة مثالي���ة مب���ادرة رائ���دة 
لالنط���الق بالقط���اع الش���بابي والرياضي 

في المملكة نحو المزيد من التقدم.  
وأك���د مستش���ار جالل���ة المل���ك لش���ؤون 
متابع���ة  عل���ى  أن���ه  والرياض���ة  الش���باب 
تامة لكل الخطوات التي يتخذها س���مو 
الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة والتي 
قادت الرياض���ة البحرينية إلى نجاحات 
كبي���رة مش���يًرا إل���ى دعم���ه الكام���ل لتلك 
اإلج���راءات م���ن أج���ل تحقي���ق الرؤي���ة 
النبيلة للرياضة البحرينية واس���تمرارية 

تطويرها بشكل تصاعدي. 
وم���ن جانب���ه، أكد وزير ش���ؤون الش���باب 
والرياض���ة أن صال���ح ب���ن هن���دي يعتب���ر 

م���ن الش���خصيات الرياضي���ة والش���بابية 
المتميزة التي عاصر عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

في مسيرته الشبابية والرياضية، مشيًرا 
إل���ى أن بن هندي المناعي يمتلك تاريًخا 
���ا م���ن العم���ل الش���بابي والرياضي  وطنيًّ
المتمي���ز، باإلضاف���ة إل���ى أن���ه يتكئ على 
تاري���خ ناص���ع م���ن اإلنج���ازات المتميزة 
ا م���ن  األم���ر ال���ذي جعل���ه عم���وًدا أساس���يًّ
البحريني���ة،  الرياض���ة  أعم���دة منظوم���ة 
مؤك���ًدا أنه يس���عى دائًما إلى االس���تفادة 
من خبرات من أس���س الحركة الش���بابية 
والرياضية واالستعانة بهم في المشورة 

واالستفادة من أفكارهم النيرة. 
وكش���ف أيم���ن المؤي���د أن االجتم���اع مع 
مستش���ار جاللة الملك لش���ؤون الش���باب 
والرياض���ة خ���رج بالعدي���د م���ن النق���اط 
واألف���كار المهمة التي س���يتم العمل على 
دراس���تها بصورة مس���تفيضة لالستفادة 
منه���ا ف���ي المرحل���ة المقبل���ة من مس���يرة 

تطوير الرياضة البحرينية.

أم الحصم – االتحاد البحريني لرفع األثقال

اللجنة اإلعالمية

ختام مميز لبطولة العيد الوطني لبناء األجسام

بن هندي والمؤيد يبحثان االرتقاء بالحركة الشبابية والرياضية

تتويج الفائزين

جانب من اللقاء

رفع رئيس مجلس إدارة نادي المحرق الشيخ أحمد بن علي آل خليفة خالص التهاني 
والتبري���كات إل���ى مقام صاح���ب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليف���ة عاهل البالد 
الرئيس الفخري لنادي المحرق ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
س���لمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة على الرعاية الكريمة والدعم 
والتوجي���ه الذي يحظى به نادي المحرق بمناس���بة اإلنجاز ال���ذي حققه العبي والعبات 

النادي في بطولة أندية غرب آسيا بحصولهم على 30 ميدالية ذهبية و10 ميدالية.

 منافسات قوية في األوزان 

الثقيلة للرجال 

 وتواصل���ت باألم���س وف���ي يومه���ا الثالث 
واألخي���ر المنافس���ات للرج���ال والس���يدات 
)ش���باب، ناش���ئين، عموم، ماس���تر للرجال(، 
حي���ث ش���هدت باألمس مس���ابقات األوزان 
الثقيل���ة ال���� 81 كيلوغ���رام، 89 كيلوغ���رام، 
 109 كيلوغ���رام،   102 كيلوغ���رام،   96
كيلوغرام وفوق 109 كيلوغرام، ولم تخلو 
المس���ابقات ف���ي جمي���ع فئاتها م���ن اإلثارة 

والتشويق والمنافسة القوية.

 مسابقات الفترة الصباحية

 وفي مس���ابقات الفت���رة الصباحية وضمن 
الفئ���ة الوزني���ة 81 كيلوغ���رام للرجال أحرز 
العب نادي الكويت الكويتي علي حس���ين 
المركز األول في الخطف والنتر والمجموع 
على مس���توى العموم، ت���اركًا المركز الثاني 
محم���د  ب���در  الكويت���ي  التضام���ن  لالع���ب 
والمرك���ز الثال���ث لالع���ب غزه الفلس���طيني 
إيهاب الساموثي، وعلى مستوى الناشئين 
أح���رز المرك���ز األول ف���ي الخط���ف الع���ب 
ن���ادي غ���زه الفلس���طيني محم���د خمي���س، 
وفي النتر والمجم���وع العب نادي االتحاد 
االمارات���ي محم���د القاس���مي وال���ذي ح���ل 
ف���ي المرز الثاني أيضًا ف���ي الخطف والنتر 

والمجم���وع، أم���ا المرك���ز الثالث ف���كان من 
نصي���ب الع���ب التضام���ن الكويتي س���عود 
كثي���رًا  النتائ���ج  تختل���ف  ول���م  المطي���ري، 
في فئة الش���باب فقد س���يطر الفلس���طيني 
محمد خمي���س على رفعة الخط���ف والنتر 
والمجموع، بينما جاء االماراتي القاس���مي 
ثاني���ًا ف���ي الخط���ف والفلس���طيني خميس 
ثانيًا في النتر والمجموع والثالث الكويتي 

المطيري.

 مسابقات الفترة المسائية

 وف���ي مس���ابقة وزن 89 كيلوغ���رام عل���ى 
األول  المرك���ز  أح���رز  العم���وم  مس���توى 
الخط���ف  ف���ي  حس���ين  محم���د  االيران���ي 
والمجم���وع وف���ي النت���ر ج���اء م���ن ال���درك 
األردن���ي مال���ك ناج���ر وال���ي حل ثاني���ًا في 
الخط���ف والمجم���وع بينم���ا ج���اء ثانيًا في 

النتر اإليراني محمد حس���ين، وكان المركز 
الثال���ث من نصيب العب غزه الفلس���طيني 
زكري���ا خمي���س، وعلى مس���توى الناش���ئين 
تمك���ن اإليراني محمد حس���ين م���ن إحكام 
والنت���ر  الخط���ف  رفع���ات  عل���ى  س���يطرته 
والمجموع في المركز األول، المركز الثاني 
العب التضام���ن الكويتي مه���دي وليد في 
الخط���ف، أما ف���ي رفع���ة النت���ر والمجموع 
ج���اء الع���ب ن���ادي النجم���ه البحريني حمد 
نج���م، وعلى مس���توى الش���باب كان المركز 
األول م���ن نصيب العب التضامن الكويتي 

علي دشتي.
 وف���ي منافس���ات وزن 96 كيلوغراما أحرز 
الكويت���ي  التضام���ن  األول الع���ب  المرك���ز 
يوس���ف جمال في رفعات الخط���ف والنتر 
والمجم���وع عل���ى مس���توى العم���وم ت���اركًا 
المركز الثان���ي لالعب قوات الدرك األردني 
صهيب الفرارجه والمركز الثالث للبحريني 
م���ن نادي البديع محم���د ربيعه، أما الالعب 
الدي���ر  ن���ادي  م���ن  عب���دهللا  عل���ي  حس���ين 
البحريني فقد أحرز فقد أحرز المركز األول 
في رفعتي الخطف والنتر والمجموع على 

مستوى الناشئين والشباب.
 73 الوزني���ة  الفئ���ة  منافس���ات  وضم���ن   
كيلوغراما للرجال التي أقيمت مس���اء يوم 
أم���س األول عن���د الس���اعة 7 مس���اًء أح���رز 
المرك���ز األول لفئ���ة العموم محم���د يعقوب 
م���ن ن���ادي التضامن الكويتي ف���ي الخطف 
والمجم���وع، ف���ي النتر حق���ق المركز األول 
الع���ب فري���ق ن���ادي غ���زه الفلس���طيني آدم 
س���مير، المرك���ز الثان���ي س���يد فردي���ن م���ن 
إيران في الخطف والمجموع، وفي المركز 
الثان���ي الكويت���ي محم���د يعق���وب، المرك���ز 

الثالث آدم س���مير من غزه الفلسطيني في 

الخط���ف والمجم���وع أما ف���ي النت���ر فجاء 

اإليران���ي س���يد فاردي���ن، وعل���ى مس���توى 

الناش���ئين أحرز المرك���ز األول في الخطف 

والنت���ر والمجموع اإليراني س���يد فرادين، 

المرك���ز الثان���ي الع���ب فريق ن���ادي االتحاد 

اإلماراتي عيس���ى البلوش���ي، المركز الثالث 

يوس���ف عزيز من نادي التضامن الكويتي، 

وعلى مستوى الش���باب أحرز المركز األول 

ف���ي الخط���ف والنتر والمجم���وع االماراتي 

ف���ي  الثان���ي  المرك���ز  البلوش���ي،  عيس���ى 

الخط���ف الع���ب ن���ادي التضام���ن الكويت���ي 

س���لمان العن���زي، المرك���ز الثان���ي ف���ي النتر 

والمجموع محمد صالح من نادي التضامن 

الكويتي، وفي المرك���ز الثالث في الخطف 

ج���اء الكيوت���ي محم���د صال���ح، ف���ي النت���ر 

والمجموع الكويتي اآلخر سلمان العنزي.

أحمد بن علي

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

40 ميدالية لنادي المحرق في غرب آسيا لألثقال
أح��م��د ب��ن ع��ل��ي ي��ه��ن��ئ ال��ع��اه��ل وس��م��و رئ��ي��س ال������وزراء وس��م��و ول���ي العهد
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أعل���ن بي���ت التموي���ل الكويتي – البحري���ن عن أس���ماء الفائزين 
بحمل���ة حس���اب التوفي���ر االس���تثماري “لبش���ارة” لس���حب ش���هر 
نوفمب���ر 2018 ال���ذي ت���م إجرائ���ه بالمق���ر الرئيس���ي ف���ي مرك���ز 
البحري���ن التج���اري العالم���ي، تح���ت إش���راف وزارة الصناع���ة 

والتجارة والسياحة.

وق���د ف���از ريان م���كالي ذو األربع س���نوات بالجائ���زة الكبرى 
50 ألف دوالر، وحصل كٍل من أحمد السليطي  وقدرها 
ومحم���د الري���س على مبلغ 10 ألف دوالر ، بينما ربح كٌل من 
خلي���ل جناحي ومها مبارك راش���د مبلغ وق���دره 5 ألف دوالر 
ل���كٍل منهما إضافة إل���ى 80 فائزًا بالجوائز النقدية الش���هرية 

من فئات أخرى.
وق���ال نائ���ب رئيس المجموع���ة المصرفية لألف���راد في بيت 
التموي���ل الكويتي صب���اح الزياني  “نيابة ع���ن بيت التمويل 
الكويت���ي – البحري���ن، أود أن أعبر عن س���رورنا بفوز الطفل 
ري���ان ع���ادل بالجائزة الكبرى وقدره���ا 50 ألف  دوالر والذي 
ي���دل على أن فرص الف���وز متاحة للزبائن م���ن كافة األعمار 
دون أي اس���تثناء، وكذل���ك نهن���ئ جمي���ع الفائزي���ن بحمل���ة 
حس���اب التوفير االس���تثماري “لبشارة” لس���حب شهر نوفمبر 

”.2018
وم���ن جانبها، عبرت والدة الطفل عن س���عادتها عندما تلقت 
خب���ر فوز ابنه���ا بالجائ���زة الكب���رى، وتقدمت بالش���كر إلدارة 
وموظفي بيت التموي���ل الكويتي – البحرين على جهودهم 

الحثيثة لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية. 
وخ���الل الحملة حظي عدة فائزي���ن بجوائز كبرى عبارة عن 
ش���قق فاخ���رة في مراس���ي البحرين، أحد المش���اريع الرائدة 
ف���ي دي���ار المح���رق. باإلضاف���ة الى حص���ول 85 فائ���زًا اخرًا 

عل���ى جوائز نقدية يبلغ مجموعها 140ألف  دوالر وتش���تمل 
عل���ى جائزة نقدي���ة كبرى بقيمة 50 أل���ف  دوالر عالوة على 

جائزتي���ن بقيم���ة 10ألف  دوالر وآخري���ن بقيمة 5 ألف دوالر 
وكذلك سيحصل 40 فائزًا على 1,000 دوالر لكل منهم. 

أجرت إدارة سوق بوابة دلمون يوم األربعاء 26 
ديس����مبر 2018 الس����حب عل����ى 30 جائ����زة وذلك 
تكريمًا للزبائن والمتس����وقين من جميع المحالت 
الرس����مي. االفتت����اح  بمناس����بة  وذل����ك  بالس����وق 

وزارة  ع����ن  ممث����ل  بحض����ور  الس����حب  وأج����ري 
الصناعة والتجارة  والس����ياحة،اذ يتأهل الزبائن 
للس����حب بمج����رد تس����وقهم ف����ي أح����د المح����الت 
بالس����وق بمبل����غ 5 دنانير، ومن المق����رر أن يجري 
الس����حب على سيارة نيس����ان صني 2019 وطقم 
ذهب و 30 جائزة أخرى بتاريخ 27 يناير 2019.
وق����ال مدي����ر الس����وق عبدالمحس����ن الجم����ري إنه 
وبمناس����بة االفتتاح الرس����مي تقيم إدارة السوق 

قيم����ة  وجوائ����ز  وتس����ويقيًا  ترويجي����ًا  برنامج����ًا 
للمتس����وقين م����ع توفر ف����رص الفوز عند الش����راء 
بمبل����غ 5 دناني����ر ل����كل كوب����ون، ومح����الت الذهب 
والمجوه����رات والتأمي����ن والس����فريات 20 دين����ار 
لكل كوب����ون، وتوجد فرص عديدة للمتس����وقين 
للفوز بأكثر من 60 جائزة أكبرها س����يارة نيس����ان 
وتلف����از  وهوات����ف  ذه����ب  وطق����م   2019 صن����ي 
ورح����الت س����ياحية لتركي����ا وأجه����زة إلكتروني����ة 

وكهربائية.
يوم����ًا   60 لم����دة  الترويجي����ة  الحمل����ة  وتس����تمر 
ويجري الس����حب مرتين خالل ش����هري ديس����مبر 

2018 ويناير 2019.

“بيتك” يعلن أس��ماء الفائزين بحس��اب التوفير االس��تثماري

الس��وق مح��ات  بجمي��ع  والمتس��وقين  للزبائ��ن  تكريم��ا 

الطفـل ريـان يفـوز بـ“لبشـارة”

“بوابة دلمون”: فرص للفوز بـ 60 جائزة
احتفلت فيفا البحرين بالذكرى الس���نوية العاش���رة لش���راكتها الناجحة مع 

صلة الخليج، الشركة الرائدة في مجال تجربة العمالء. 

وصل���ة  فيف���ا  بي���ن  الش���راكة  وقام���ت 
الخليج خالل العش���ر س���نوات السابقة 
وت���م  ممي���زة  عم���الء  بتوفي���ر تجرب���ة 
تحقيق العديد م���ن اإلنجازات معَا في 
ه���ذا المجال وحصدت على العديد من 

الجوائز. 
التنفي���ذي  الرئي���س  ق���ال  م���ن جانب���ه، 
للش���ركة علي���ان الوتيد: “انن���ا فخورين 
ف���ي  الت���ي حققناه���ا  بالنتائ���ج  للغاي���ة 
العم���ل م���ع ش���ركة صل���ة الخلي���ج، وقد 
جعلتنا هذه الش���راكة  في موقع متميز 

ف���ي مج���ال تقدي���م خدم���ات العم���الء 
والتي تم تصميمها بشكل فريد لتقديم 

تجربة عمالء متكاملة ومتميزة”.
التنفي���ذي لصل���ة  الرئي���س  ق���ال  فيم���ا 
الخلي���ج، محم���د القائد  “إن االس���تثمار 
البني���ة  ف���ي  الخلي���ج  ل�صل���ة  الكبي���ر 
التحتي���ة المتط���ورة والخب���رة الدولية 
جعلنا نرّكز على تحويل تجربة العمالء 
لتقدي���م حل���ول مبتك���رة ف���ي القط���اع 
الحكومي، والقطاع الخاص والدفع به 

إلى التطور ”.

“فيفا” و“صلة” تحتفالن بالشراكة الناجحة
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تكريم موظفتين متميزتين في “جيبك”
“ال��خ��اص” ف��ي  ال��ع��ام��ل��ة  للبحرينّية  ه��ائ��ل��ة  إم��ك��ان��ات  ج���واه���ري: 

تقديرًا لتميزهن الكبير ومهنيتهن الالفتة، وعطاءهن الالمحدود، اختيرت محلل األنظمة 
لطيف���ة خلي���ل وفني تخطيط هاج���ر العنزي، بش���ركة الخليج لصناع���ة البتروكيماويات 

لشهادة التميز في تنمية الموارد البشرية للقطاع الخاص للعام 2018م.

وس���لم الرئي���س الفخ���ري لجمعي���ة البحري���ن 
للتدري���ب وتنمي���ة الم���وارد البش���رية إبراهيم 
الدوس���ري ش���هادة التمي���ز لموظفات الش���ركة 
العي���د  بمناس���بة  أقي���م  احتف���ال  ف���ي  وذل���ك 

الوطني المجيد ويوم المرأة البحرينية.
عبدالرحم���ن  الش���ركة  رئي���س  ق���دم  فيم���ا 
جواهري، خالص التهنئة والتبريك لموظفات 
الش���ركة المكرم���ات لحصوله���ن عل���ى ش���هادة 
التميز لهذا العام، مؤكدًا بأن فوزهن هو تقدير 
لجمي���ع موظفي الش���ركة وموظفاته���ا، حيث 
تحرص الشركة على احتضان المتميزين من 
الق���وى العاملة الوطنية الذين ال تبخل عليهم 
الش���ركة بالتدريب والتأهيل سواء عبر ورش 

العمل أو الدورات التدريبية المتخصصة.
وعب���ر جواه���ري ع���ن اعت���زازه الكبي���ر بكاف���ة 

موظفي وموظفات الش���ركة الذين يحصلون 
باس���تمرار عل���ى إش���ادات وتكري���م م���ن قب���ل 
المؤسس���ات والمنظم���ات ف���ي داخ���ل وخارج 
المملكة، مضيفًا بأن ذلك يؤكد النهج الس���ليم 
ال���ذي تتبعه الش���ركة بتوجيه���ات من مجلس 
إدارتها في تأهيل وتطوير العناصر البش���رية 
في الش���ركة، موضح���ًا أن اكتس���اب العاملين 
المه���ارات والمعارف الالزم���ة ألداء وظائفهم 
يس���اعدهم ف���ي تنفي���ذ المه���ام بكف���اءة، كم���ا 
يس���هم ذل���ك ف���ي تطوي���ر أس���اليب وأس���س 
ومه���ارات القيادة االداري���ة وخلق االتجاهات 
اإليجابية لدى العاملي���ن وتجديد المعلومات 
لديه���م وتحديثها بما يتوافق م���ع المتغيرات 
الصناع���ة  ه���ذه  تش���هدها  الت���ي  المختلف���ة 

الحيوية.

قدمت لجنة يوسف وعائش���ة المؤيد لألعمال الخيرية التابعة لشركة 
يوسف خليل المؤيد وأوالده دعمًا ماليًا للمركز الدولي لرعاية النساء 
وقت األزمات، وهو عبارة ورش���ة تدريب للمتطوعات اآلتي س���تعملن 

كأخصائيات لمتابعة أزمات النساء المعنفات في مملكة البحرين.

وقدمت أمال المؤيد الدعم المالي الى نورة الموس���ى من المركز الدولي 
ألزمات النساء، بتاريخ 6 ديسمبر 2018.

وتعتب���ر “لجنة يوس���ف وعائش���ة المؤي���د لألعم���ال الخيرية” مب���ادرة من 
ش���ركة يوس���ف خليل المؤي���د وأوالده، تق���دم من خالله���ا مختلف أنواع 

الدعم والمساهمة في بناء المجتمع البحريني.

“المؤيد الخيرية” تدعم “أزمات النساء”
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صباح الزياني مع الفائز بالجائزة الكبرى

قام���ت ش���ركة كريدي مكس مؤخرًا بالتنس���يق مع ادارة الدف���اع المدني بوزارة 
الداخلي���ة لتقدي���م دورة تدريبية مدتها 3 أيام لفريق المس���عفين بكريدي مكس 
ف���ي مبنى مدرس���ة الدف���اع المدني في الرفاع الش���رقي، حي���ث تضمنت الدورة 

اساسيات مكافحة الحريق واإلسعافات األولية لتوفير بيئة عمل أكثر أمانًا. 

التنفي���ذي لكري���دي  الرئي���س  و ص���رح 
مكس يوس���ف ميرزا “هدفنا الرئيس���ي 
من هذا التدريب هو س���المة موظفينا 
وزبائنن���ا الذي يعتبر ف���ي قمة أولوياتنا 

وعلي���ه نعم���ل جاهدي���ن للحصول على 
اح���دث توجيه���ات اآلم���ان ومتطلبات 
السالمة لضمان سالمة كافة الموظفين 

والمراجعين”.

“كريدي مكس” تتدرب على الطوارئ

األوروبي���ة  الس���يارات  ش���ركة  أعلن���ت 
جاك���وار الند روڤر، ع���ن إطالق عروض 
نهاي���ة الع���ام المذهل���ة عل���ى اثني���ن م���ن 
المتع���ددة  الرياضي���ة  طرازاته���ا  أش���هر 
االس���تخدامات، وهما س���يارة ديسكڤري 

سبورت وجاكوار E-PACE المتألقة.
الس���يارات  ش���ركة  ع���روض  تق���دم 
األوروبي���ة جاك���وار الن���د روڤر للعم���الء 
الك���رام، فرص���ة ممي���زة المتالك س���يارة 
E- جاك���وار  أو  س���بورت  ديس���كڤري 

PACE بقس���ط ش���هري بقيمة 250 دينار 
بحريني. وتتيح هذه الحملة المس���تمرة 
حت���ى نهاية العام الجاري، فرصة اقتناء 
الفاخرتي���ن  المركبتي���ن  هاتي���ن  إح���دى 
دين���ار   250 بقيم���ة  مق���دم  مبل���غ  بدف���ع 
فق���ط، والحص���ول على خدمة تس���جيل 
الس���يارة مجاًنا. كما تقدم الحملة لجميع 

الراغبين باالستفادة من عروضها، خيار 
إع���ادة بيع مركباتهم لش���ركة الس���يارات 
األوروبي���ة جاك���وار الن���د روڤر بع���د 12 

شهر من تاريخ الشراء. 
و صرح المدير العام لش���ركة الس���يارات 
األوروبي���ة جاك���وار الن���د روڤر س���تيفن 
ف���ي  مس���اعينا  “تتواص���ل  قائ���اًل:  الي 

شركة الس���يارات األوروبية جاكوار الند 
روڤر نح���و تحقي���ق أعل���ى المس���تويات 
ف���ي المنتج���ات والخدم���ات والعروض، 
بم���ا يعك���س مركزن���ا الريادي ف���ي قطاع 
الس���يارات بمملكة البحري���ن. وبالتزامن 
مع نهاية الع���ام الجاري، ارتأينا أن نمنح 
زبائنن���ا الك���رام ف���رص جدي���دة المتالك 

س���ياراتهم المفضل���ة م���ن جاك���وار والند 
روڤر، حي���ث تتوف���ر كل م���ن س���يارتي 
 E-PACE ديس���كڤري س���بورت وجاكوار
بمزاي���ا مغري���ة ج���ًدا تواك���ب تطلعاتهم. 
وإن���ه لم���ن دواع���ي س���رورنا أن نع���رض 
هاتي���ن الس���يارتين الرائعتي���ن للجمهور 
بمبلغ مقدم يسير جًدا بقيمة 250 دينار، 
إضاف���ة لمن���ح العم���الء خيار إع���ادة بيع 
الس���يارة لش���ركة الس���يارات األوروبي���ة 
جاك���وار الند روڤر بعد مرور اثني عش���ر 
ش���هًرا من تاريخ الش���راء. وتعكس هذه 
أفض���ل  تقدي���م  عل���ى  حرصن���ا  الحمل���ة 
بش���تى  عمالئن���ا  رض���ا  لني���ل  الع���روض 
الوس���ائل. ول���ذا، نتطل���ع قدًم���ا إلط���الق 
المزي���د من الحمالت والع���روض القيمة، 
واالرتق���اء بمكان���ة الش���ركة لمس���تويات 

غير مسبوقة”.

ج���اك���وار الن����د روف�����ر ت���ق���دم خ���دم���ة ت��س��ج��ي��ل ال���س���ي���ارة م��ج��اًن��ا

E-PACE عروض لديسكفري سبورت وجاكوار

الحملة الترويجية تستمر لمدة 60 يومًا
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تعاني شعورا باإلحباط ربما بسبب الجمود. 

يبدأ الحظ المعاكس بالتراجع، ال تغامر. 

وفر طاقتك للقيام بما يعود عليك بالفائدة. 

تنّبه جيدا لمصاريفك، وخصوصا هذه األيام.

الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة.

ال تتهور وال تقرر المضي فيما أنت عليه. 

يبشرك أحد الزمالء بأخبار طيبة اليوم.

توصيات الطبيب ال تزال مفروضة.

تصطدم ببعض الجهات النافذة أو القوية.

التقلبات التي تطرأ عليك قد تصيبك بخيبة. 

حافظ على صبرك وهدوئك وحيويتك. 

التزم بالصمت أفضل لك، وال تتسرع.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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تأسيس شركة الهند 

الشرقية وذلك 
في عهد الملكة 

إليزابيث 
األولى، وقد 

احتكرت هذه 
الشركة التجارة بين 

إفريقيا وآسيا وأميركا.

طرحت ماريتا الحالني 
فيديو كليب أغنية 

“مّنو معقد” على قناتها 
الرسمية عبر “يوتيوب”، 
وهي من ألبوم “ماريتا” 

الذي أطلقته في الصيف 
الماضي، ومن كلمات 

محمد النقوزي.

tariq.albahar
@albiladpress.com

“نيران” و“حكم البش��ر” و“اللقيطة”... محطات مهمة بمش��واري

هيفاء: العمل مع شجون يدفعنا لإلبداع

كشفت الفنانة هيفاء حسين عن أن العمل مع الفنانة شجون الهاجري في مسلسل “العذراء”، أعطاها دافًعا كبيًرا للتميز واإلبداع، بالرغم من أنهما ال تلتقيان إال في مشهدين 
فقط! ولفتت الممثلة البحرينية في حوار مع موقع الراي مؤخًرا إلى أنها تفاجأت ببراعة المخرج محمد القفاص في إدارة دفة اإلخراج، بطريقة احترافية ومن دون تشنٍج 

في التعامل مع فريق العمل - كما أشيع عنه - مؤكدًة أن أجواءه في “اللوكيشن” تمنح الفنان شعوًرا كبيًرا بالراحة النفسية.
• في البداية، نود التعرف على مالمح دورك  «

في مسلسل “العذراء”؟

- ُيعد العمل من أكثر التجارب الِتلفزيونية التي أعتز بها، 
خصوًصا أنه بقيادة مخرج متمكن وُمسيطر على الوضع 
دائًما، وهّمه األول هو النجاح بجودة عالية، واألهم أنني 
اس���تفدت من توجيهاته، وهذا ما ننش���ده دائًما كفنانين، 
وه���و التف���ات المخ���رج إل���ى الممثلي���ن وتوجيهه���م لك���ي 
يظهروا مختلفين عن الس���ابق. تفاج���أت بمهارة المخرج 
محمد القفاص إلى أبعد الحدود، إذ إنه ُيعطي كل ممثل 
َحّق���ه، وال يمي���ز ممث���الً عل���ى حس���اب اآلخر مهم���ا بلغت 
نجوميته، وقد سعدُت بالتجربة معه، وأتمنى أن يستمر 

التعاون بيننا في اآلتي من األعمال.

لكن بعض الممثلين قد ال يشاطرونك الرأي حول  «
المخرج القفاص لتزمته داخل “اللوكيشن”، وفًقا 

آلرائهم؟

- ف���ي البداي���ة، كن���ُت متخوف���ة م���ن الس���معة المنتش���رة عن 
ا، وغالًبا ما  المخ���رج محمد القفاص، لناحية أنه عصب���ي جدًّ
يضع فريق العمل في أجواء ُمتش���نجة ومش���حونة بالتوتر، 
كما يش���اع عنه. لكنني اكتش���فت عكس ذلك تماًما، ال س���يما 
أن “لوكيش���ن” القف���اص يمنح الفنان ش���عوًرا كبي���ًرا بالراحة 

النفسية. 

وجود فنانة مثل شجون الهاجري في المسلسل  «
السالف ذكره، هل يضعك في مضمار المنافسة 

معها؟

- ب���ل إن وجودها ُيعطينا دافًع���ا نحو اإلبداع والتميز. 
حقيقة أنا ال ألتقي بها في كثير من المشاهد، عدا في 
مشهدين فقط، وال أنكر أن هذين المشهدين من أقوى 
مش���اهدي في العم���ل، وذلك لقوة اإلحس���اس واألداء 

المتبادل بيننا.

هل يهمك أن يوضع اسمك في مقدمة التتر؟ «

- ه���ذا ح���ق أدبي ل���كل ممث���ل، وال ب���د أن “يتبروز” اس���م 
المسلس���ل  ف���ي  دوره  كٍل حس���ب  “التت���ر”،  ف���ي  الفن���ان 

وتاريخه الفني.

منذ فترة ليست قصيرة، لم نَر لك أدواًرا ُمركبة،  «
فهل لندرة النصوص عالقة باألمر؟

- مش���كلة بع���ض المخرجي���ن أنهم “احتكرون���ي” في دور 
معّي���ن، حت���ى صرُت حبيس���ة ف���ي ش���خصية بعينها، غير 
أن دوري ف���ي مسلس���ل “العذراء” س���يكون مركًبا، وُيغاير 

السائد من األدوار.

 ما هو العمل الذي اختصر من مشوارك الشيء  «
الكثير؟

- هن���اك محط���ات مهم���ة كثي���رة ف���ي حيات���ي، وأعم���ال 
بينه���ا  األول���ى،  الصف���وف  إل���ى  س���ريًعا  أقف���ز  جعلتن���ي 
مسلس���الت “نيران”، “حكم البش���ر”، “اللقيطة”، “الهدامة”، 

“ليلى”، وغيرها الكثير.

 هل أنِت نادمة على شيء معين؟ «

- ال أن���دم على ش���يء، ألني أعتب���ر كل موقف في حياتي 
درًسا أتعلم منه.

قليلة هي األعمال التي ال تجمعك بزوجك الفنان  «
حبيب غلوم، منها مسلسل “العذراء” الذي ُيجرى 

ا، فهل تشعرين بالتحّرر نوًعا ما؟ تصويره حالّيً

- ب���ل بالعكس. هن���اك الكثير من األعم���ال التي ال 
تجمعن���ا ببعضنا ولي���س “العذراء” فحس���ب، علًما 
أنن���ي أش���عر بالطمأنين���ة والثق���ة بالنف���س، حي���ن 
يرافقن���ي زوجي ف���ي بالتوه���ات التصوي���ر. فأنا 
ال أش���عر ب���أي قي���ود عندما أكون م���ع حبيب، ولم 
يحدث أنه فرض علّي شيًئا ما، على اإلطالق، بل 
غالًب���ا ما يتيح لي مطلق الحري���ة في اختياراتي 

الفنية، ألنه يثق بي كثيًرا.

ما مدى الغيرة بينك وبين زوجك؟ «

- الغي���رة موج���ودة بيننا، لكنها في ح���دود العقل 
والمنط���ق، وهناك محاوالت للس���يطرة عليها، كي 
ال تصب���ح س���بًبا في دمار عالقتنا، وم���ن ثم ينهار 

عش الزوجية، ال سمح هللا.

لتتاب���ع حال���ة الطقس بش���كل دقيق أينم���ا كنت وفي أي وق���ت األفضل أن 
تق���وم بتنزيل واحد من أفضل تطبيقات الطق���س لالندرويد/ وهو تطبيق 

.Apex Weather

يأت���ي التطبيق بمزاي���ا قوية ويقدم 
معرف���ة  ف���ي  تحتاج���ه  م���ا  ل���ك كل 
حال���ة الطقس في منطقتك أو حول 
العال���م، حي���ث لدي���ه مدق���ق درج���ة 

الح���رارة لقي���اس حال���ة الطقس في 
الوقت الحالي على أس���اس موقعك 
وعلى مدار الساعة واالستعداد قبل 

وقت ألي هطول في األمطار.

إلى جانب ذلك، يؤمن تطبيق Apex Weather توقعات حالة الطقس  «
لـ 7 أيام قادمة، فضلاً عن ميزة المّد بإشعارات فورية في حالة الطقس 

السيئ.

Apex Weather... كل ما يتعلق بالطقس
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حاكم دمشق دقاق بن تتش يقوم بمحاولة لنجدة أنطاكية المحاصرة من قبل الصليبيين.

1857
الملكة فيكتوريا ملكة إنجلترا تختار مدينة أوتاوا في أونتاريو عاصمة لكندا.

1909
افتتاح جسر مانهاتن في نيويورك، والذي يصل بين باولي وكانال ستريت.

 1945
الرئيس األميركي هاري ترومان يعلن نهاية الحرب العالمية الثانية.

 1946
جالء القوات العسكرية األجنبية عن لبنان نهائيا.
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سيكون النجمان اللبناني عاصي الحلني والسورية رويدة عطية 
نجما حفلت رأس الســنة في العاصمة األردنية عمان. وهذه 
هــي اإلطللــة األولى لعطية عقــب وضعهــا مولودها األول 
)زيــن(، بالتــوازي مع دعوتهــا جمهورهــا لمشــاركتها فرحة 

دخولها العام 2019.
وشارك الحلني هذا العام في مهرجان جرش للثقافة والفنون، 

معانقا »المســرح الروماني« القديم بمشــاركة جمهور كبير من 
محبي أغانيه.

يعرض نــادي البحرين للســينما يــوم األربعــاء المقبل 
الفيلم اإليطالي الفرنســي البرازيلي “نادني باســمك “ 
للمخــرج لوكا قودانكو. تــدور أحداث الفيلم في صف 
العام 1983 في شــمال إيطاليا يقضــي إليو بريلمان، 
وهــو أمريكي يبلــغ من العمر 17 عامــا، أياما في فيل 

عائلتــه التي تعود إلى القرن الســابع عشــر مشــغوال 
بتدوين الموســيقى والتنزه مع صديقته مارزا. وقد ترشح 

الفيلم لجوائز األوسكار.

تبدأ الممثلة غادة عادل تصوير المشــاهد األولى من مسلسل 
»مليكة إبليس« في منتصــف يناير المقبل، المقرر عرضه 
فــي موســم درامــا رمضــان المقبــل، المسلســل يضم 8 
شــخصيات رئيســة خلل األحــداث في إطــار درامي مملوء 
بالتشويق، وتجمع المشاهد األولى بين غادة وايمان العاصي 

وسلوى. المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، ومن إخراج 
أحمد خالد موســى، ويضم 8 شــخصيات رئيســة، وتشارك غادة 

عادل في بطولة فيلم »نادي الرجال السري« مع كريم عبدالعزيز.

ماليكة إبليسنادني باسمكعاصي وعطية



الرومي تشدو ألول مرة في السعودية

بعد انتشار الكثير من الشائعات التي ساهمت بشكل كبير في تأجيل  «
الجزء الجديد من فيلم Wonder Woman 1984، من عام 2019 إلى 5 

يونيو 2020، أكدت الشركة أخيًرا االنتهاء من تصوير مشاهد الفيلم، 
واالنتقال إلى مرحلة المونتاج والغرافيك. والفيلم بطولة النجمة جال 

جادوت، كريس باين، روبن رايت وداني هوستون.

ا ممي����ًزا في مبنى “مرايا”، وذلك  أحي����ت الفنانة اللبناني����ة الكبيرة ماجدة الرومي، حفالً فنيًّ
ضمن فعاليات “شتاء طنطورة”، الذي أطلقته مؤخًرا الهيئة الملكية لمحافظة العال، وذلك 
بحضور كل من محافظ العال سمو األمير بدر بن فرحان وعدد من الدبلوماسيين اللبنانيين 
ونخبة من نجوم الفن من لبنان.  وتقدم الهيئة من خالل “شتاء طنطورة” مجموعة متنوعة 
من الفعاليات التراثية والثقافية والفنية المس����توحاة من تراث العال الذي يعود إلى آالف 

السنين. وحضر الحفل جمهور عريض من مختلف مناطق المملكة وخارجها.

أب���رز  م���ن  “الروم���ي” ع���دًدا كبي���ًرا  وغن���ت 
روائعه���ا الفني���ة القديم���ة والحديث���ة الت���ي 
اش���تهرت به���ا على م���دار مش���وارها الفني، 
حي���ث بدأت بأغنية “بالدي أنا” تبعتها ب�”عم 
يسألوني” و”عيناك ليال صيفية” واختتمت 

الحفل بأغنيتها األشهر “كلمات”.
وحول مش���اركتها قالت الرومي: “يسعدني 
ا وج���ودي اليوم ف���ي المملك���ة العربية  ج���دًّ
السعودية ومش���اركتي في شتاء طنطورة، 
حي���ث ش���كلت بالنس���بة لي فرص���ة للتعّرف 
عل���ى ثقاف���ة المنطق���ة وس���كانها الطيبي���ن، 
العري���ق  تاريخه���ا  خالله���ا  واس���تحضرت 
والممي���ز.” وأضاف���ت: “إنها بال ش���ك تجربة 
فريدة، وأش���كر القائمي���ن على هذا التنظيم 
الرائ���ع. إن للمملكة مع���زة خاصة على قلبي 
وكل���ي إيمان بأن المملكة س���تظل الحاضنة 

الرئيسية للثقافة العربية وتراثها العريق”.
ويقام شتاء طنطورة الثقافي في محافظة 
العال في المملكة العربية الس���عودية من 20 
ديسمبر 2018 إلى 9 فبراير 2019 ويتضمن 
فعاليات تراثية وثقافية وفنية مس���توحاة 
من ت���راث الع���ال الت���ي تعتبر موط���ن اآلثار 
في ش���مال ش���به الجزيرة العربي���ة وملتقى 
العدي���د م���ن الحض���ارات على م���ر العصور. 
كم���ا ينّظ���م خ���الل كل عطلة نهاية أس���بوع 
فعالي���ات فني���ة يحييه���ا فنان���ون عريق���ون 
ا  مّم���ن تركوا بصمتهم ف���ي مجال الفّن عربيًّ
ا، مثل عازف الكمان الفرنس���ي رينو  وعالميًّ
كابوس���ون، وأس���طورة التأليف الموس���يقي 
المعاصر الموسيقار عمر خيرت إضافة الى 
ع���ازف البيان���و الصيني العالم���ي النج النج 

وغيرهم من النجوم.
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لطالم���ا أثي���ر الجدل حول نظ���رة المجتم���ع البحرين���ي للفتيات الس���ائقات للدراجة 
الهوائي���ة وأث���ر رك���وب الدراج���ة الهوائي���ة عل���ى صحته���ن النفس���ية والجس���دية 
واالجتماعي���ة ونصائحهن للراغبات في المش���اركة وم���ا الصعوبات التي واجهتهن 

من خالل هذه التجربة. 

وق���ال���ت ال��م��درب��ة س����ارة ال��س��م��اك إن��ه��ا 
لمدة  الهوائية  الدراجة  سياقة  مارست 
12 عاما، ولم تكن ترى فتيات يمارسن 
تؤسس  جعلها  ما  وه��ذا  الرياضة،  هذه 
لتشجيعهن  للنساء؛  المجموعة  ه��ذه 
ع���ل���ى ال���م���م���ارس���ة والرت���ي���اح���ه���ن ف��ي 
في  الوحيدة  المجموعة  وإنها  الفريق. 
ال��ب��ح��ري��ن ال��م��خ��ص��ص��ة ل��ل��ن��س��اء ف��ق��ط. 
وهي  ال����100.  يتجاوزن  والمشتركات 
الحاصلة  الوحيدة  البحرينية  المدربة 
British Cycling Coash�  للى شهادة
ال���ش���ه���ادة  ه�����ذه  ع���ل���ى  وح���ص���ل���ت   ing
الخبرة. سبب  بهذه  المشتركات  إلفادة 
هو   Cycling Bees ب���  الفريق  تسمية 
أن الدراجة الهوائية للفريق مكونة من 
كالنحلة.  فهي  واألس��ود،  األصفر  اللون 
بداية تم فتح هذا الفريق منذ عامين، 
وكانت أول خطوة تطويرية هي فتح 
بيت يجمع سائقين الدراجات الهوائية 

القهوة  الشباب والبنات لشرب  من فئة 
المتعلمين  لغير  ال��داخ��ل��ي  ول��ل��ت��دري��ب 
ل��أط��ف��ال خصوصا  وم��ك��ان م��خ��ص��ص 
األم��ه��ات.  م��ن  ال��م��ش��ت��رك��ات  معظم  أن 
سيتم  ومفاجآت  مستقبلية  نظرة  ولها 

عرضها قريبا.
على  يركزن  إنهن  زب��اري  دان��ة  وقالت   
البحر  من  القريبة  األماكن  إلى  الذهاب 
مثل  والتقليدية،  ال��ت��راث��ي��ة  واألم��اك��ن 
المنامة والمحرق  البحرين وسوق  باب 
واألم�����اك�����ن ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال���خ���ض���راء. 
سائقي  أن  تواجههن  التي  والصعوبات 
فيمتنعن  ي��ح��ت��رم��ون��ه��ن،  ال  ال��س��ي��ارات 
بسبب  األماكن  بعض  إل��ى  الذهاب  من 

الزحمة.
مهمته  إن  زه��ي��ر  محمد  ق��ال  واوض���ح 
أن يتبع الفريق أثناء سياقة الدراجات 
أحداهن  أرهقت  لو  الهوائية، في حين 
دراجتها  وتوضع  السيارة  في  تجلس 
فيها، والسيارة تستوعب 
عددا جيدا من األشخاص 
والدراجات. وأيضا يوجد 
ف���ي ال���س���ي���ارة إس��ع��اف��ات 
أول�����ي�����ة وم��������اء وب���ع���ض 
وقبل  لهن.  االحتياجات 
ذه��اب��ن��ا ف��ي ال��رح��ل��ة أع��د 
بما  المستأجرة  الدراجات 
المشتركة.  م��ع  يتناسب 
والصعوبات التي تواجهنا 
السيارات  سائقي  أن  هي 
غ����ي����ر م���ت���ق���ب���ل���ي���ن ف���ك���رة 
ممارسة الدراجة الهوائية 

للفتيات.
الصديقي  فاطمة  وقالت 
إن����ه����ا ت���ن���ص���ح ال��ف��ت��ي��ات 
رياضة  ألنها  بالمشاركة؛ 
وتخرج  وجميلة  ممتعة 
الطاقات السلبية. كم كان 
لممارسة الدراجة الهوائية 

تأثير كبير في الجانب األسري لها، فأنا 
مشتركة وبناتي وهذا ما يقوي عالقتنا. 
وعلى الجانب الصحي أصبحت أفضل 
ل��دي.  الكوليسترول  مستوى  وانتظم 
في  تتمثل  تواجهنا  ال��ت��ي  ال��ص��ع��وب��ات 
تعاونهم  وع���دم  المزعجين  السائقين 
مطلقا وغ��ال��ب��ا ه��م م��ن ف��ئ��ة “ال��ن��س��اء”، 
يقود  ب���أن  تقبلهم  ل��ع��دم  ذل���ك  وي��رج��ع 

النساء الدراجات الهوائية.
راغبة  تكن  لم  أنها  نور شمس  وذك��رت 
ألمها  ك��ان  ولكن  المشاركة،  في  كثيرا 
ومما  وتشجيعها  دع��م��ه��ا  ف��ي  ال��ف��ض��ل 
وتنصح  معهن.  المشاركة  تدمن  جعلها 
Cy� في بالمشاركة  الراغبات   للفتيات 

ستكون  الفريق  م��ع  ألن  cling Bees؛ 
ويحافظ  االس��ت��م��رار.  ف��ي  الرغبة  لهن 
واالس��ت��م��ت��اع.  الجسدية  الصحة  على 
وفي الوقت ذاته، يعزز الحياة الوطنية 
تقريبا  ال��م��ج��ت��م��ع.  ف���ي  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
األثر  وك��ان  أشهر،  ثالثة  منذ  اشتركت 
واضحا على صحتي؛ ألني كنُت سابقًا 

حمية  يعملون  ال��ذي��ن  األش��خ��اص  م��ن 
ألن  أح���ت���اج  ال  اآلن  ول���ك���ن  غ���ذائ���ي���ة، 
أح��رق  ال��دراج��ات  ق��ي��ادة  ممارسة  عند 
السعرات الحرارية. إضافة إلى تعرفي 

وث��ق��اف��ات  م���ن دول  أش���خ���اص  ع��ل��ى 
وت��خ��ص��ص��ات م��خ��ت��ل��ف��ة، وال��ج��م��ي��ل أن 

الفريق للفتيات فقط.
نظرة  إن  م��ح��م��د(:  )أم  خ��ل��ود  وق��ال��ت 
المجتمع البحريني ال تتقبل الفتاة الذي 
ت��ق��ود ال��دراج��ة، وأت��م��ن��ى م��ن المجتمع 
ت��ق��ب��ل ال���ف���ت���اة ب���اس���ت���خ���دام ال���دراج���ة 
واع��ت��ب��اره��ا م��ث��ل ال��ري��اض��ات األخ���رى، 
 Cycling Bees إن����ش����اء  م����ع  ول���ك���ن 
ت��ش��ج��ع��ت ل��ل��م��ش��ارك��ة م��ع��ه��ن وأخ����ذت 
استخدام  كيفية  في  تدريبية  دورات 
المتخوفات  الفتيات  أنصح  ال��دراج��ة. 
م��ن ال��ت��ج��رب��ة ب��االن��ط��الق وب���ق���وة؛ ألن 
وكأنه طير  اإلحساس،  ذلك سيعطيهن 
بالكامل  وتم تحريره. وتغيرت حياتي 
أق���وى.  أص��ب��ح��ت  وال��ص��ح��ي��ة  النفسية 
التي  الفكرة  على  السماك  س��ارة  أشكر 
ج���م���ع���ت ال���ف���ت���ي���ات 

البحرينيات.
شعبان  دان���ة  ورأت 
راف��ض  المجتمع  أن 
ال��ف��ك��رة ت��م��ام��ا رب��م��ا 
جديدة،  الفكرة  ألن 
ول�������ك�������ن ع����ائ����ل����ت����ي 
ش���ج���ع���ت���ن���ي ل���ه���ذه 
ال���ت���ج���رب���ة، وأن��ص��ح 
أحببن  إذا  الفتيات 
م���م���ارس���ة ال���دراج���ة 
ال�����ه�����وائ�����ي�����ة ي��ج��ب 
ع���ل���ي���ه���ن اإلص���������رار 
وكيفية  تعلمها  على 
اس������ت������خ������دام������ه������ا 
واإلش������������ارات ال��ت��ي 
ت������س������ت������خ������دم ف����ي 

أرب��ع  قبل  مارستها  وأش���ارت  ال��ش��ارع. 
سنوات، وهي ليست أول رياضة لدي، 
الظهر لدي،  منذ أن علمت بمشكلة في 
فمارست ابتداًء من المشي إلى المشي 
الهوائية؛  الدراجة  ثم  والجري،  السريع 
ألنها تحرك الجسم بالكامل وسيستفيد 
الشخص منها صحيا ونفسيا؛ ألن ذلك 
المشكالت  م��واج��ه��ة  ُي��ح��ب  سيجعله 
وال��ت��ح��دي��ات وال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا ب��ط��رق 
راقية، إضافة إلى جعله شخصا صبورا 

ومنفتحا ومحبا للحياة.
وقالت رنا السندي: إن زوجها وعائلتها 
شجعوها كثيرا لخوض هذه التجربة، ما 
بسبب  الفكرة؛  وأبي عارضوا  أمي  عدا 
والمسافة  رياضية  لياقة  أملك  ال  أن��ي 
بأنه  وأش����ارت  ط��وي��ل��ة.  نقطعها  ال���ذي 
البحريني  المجتمع  في  مناطق  يوجد 
هناك  ألن  ال���زالق؛  مثل  الفكرة  متقبلة 
الهوائية.  الدراجات  سائقي  من  الكثير 
أن��ص��ح ال��ف��ت��ي��ات ب��ال��خ��وض ف���ي ه��ذه 
ال��ت��ج��رب��ة، وه��ن��اك أك��ث��ر م��ن ف��ري��ق في 
ومن  الرياضة،  هذه  لممارسة  البحرين 
األف���ض���ل اش��ت��راك��ه��ن ف���ي ف���ري���ق؛ ألن��ه 
لالستمرار،  لهم  كبيرا  ع��ام��ال  سيكون 
هذه  منهم.  المقربين  دع��م  إل��ى  إضافة 
التجربة جعلتني أقوى كثيرا، والبداية 
وخسرت  اآلن،  من  أشهر   5 قبل  كانت 
ن��س��ب��ة  وان���ت���ظ���م���ت  ك���ي���ل���وج���رام���ا،   20
ونفسيًا   . ل��ديَّ والضغط  الكوليسترول 
أن ال شيء مستحيل.  الشخص  يشعر 
وم����ن ال��ن��اح��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ك��ون��ت 

أصدقاء ومعارف عديدة.

هدى ناصر حماد
طالبة في جامعة البحرين

المجتمع يرفض فكرة قيادة الفتيات للدراجات
“Cycling Bees” يـــشـــجــــــــــــع النــــســـــــــــــاء عــــلــــــــــى مـــمـــــــــــارســــــــــة الـــريـــــــاضــــــــة

د. رنا السندي دانة شعبان فاطمة الصديقي محمد زهير نور شمس

المدربة سارة السماكالمدربة سارة السماك

صورة للفريق
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وجبة الفطور.. والخدعة التاريخية
يعتق���د علم���اء أن الن���اس خدع���وا عل���ى م���دى الس���نوات الماضي���ة 
العتقاده���م أن عدم تناول وجبة الفطور أم���ر مضر بصحتهم، وينِذر 

بمخاطر عدة.
وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن دراس���ات س���ابقة تحدثت 
عل���ى أهمية وجب���ة الفطور، وأن عدم االهتمام بها س���يجعلك تش���عر 
بالجوع طوال اليوم وبالتالي تتناول كل ما يخطر ببالك، األمر الذي 
س���يؤدي إل���ى ارتف���اع وزنك، إل���ى جان���ب احتمال إصابت���ك بأمراض 

أخرى.
وكشفت دراسة، أجراها باحثون في المركز األلماني لمرض السكري 
في دوس���لدورف، أن ما ورد في الدراسات القديمة “صحيح إلى حد 
ما”، مشيرة إلى أن األشخاص الذين أغفلوا الفطور كانوا أكثر عرضة 

بنسبة 33 في المئة لإلصابة بداء السكري، المرتبط بارتفاع الوزن.

دراسة أميركية حديثة

لكن هل تناولك وجبة الفطور يجعلك أكثر نشاطا وصحة، كما تزعم 
تلك الدراسات؟

في الواقع ال، حيث اكتش���فت دراسة أميركية حديثة، نشرتها مجلة 
علمية للتغذية الصحية، أن األمر قد “ال يحدث أي فارق”.

وذك���رت أن باحثي���ن أج���روا أبحاث���ا واس���تطالعات للرأي عل���ى أكثر 
من 300 ش���خص، فوجدوا أن أولئك الذي���ن يتناولون وجبة اإلفطار 
غالب���ا ما يتبع���ون عادات صحية في حياتهم اليومية، مثل ممارس���ة 

الرياضة وعدم التدخين وتجنب الكحول.
وتابعت “وبالتالي، فإن أسلوب حياتهم الصحي هو ما يحدث الفارق 
وليس الفطور.. التوصيات السابقة بشأن هذه الوجبة لم نجد لها أي 

تأثير على صحة اإلنسان”.
كم���ا توصل الباحثون إلى أن الخطورة، التي ال ينتبه إليها الكثيرون 
تتمث���ل في المقابل ف���ي “الوجبة الكبيرة قبل الن���وم”، حيث قالوا إن 

هذا األمر “أكبر مدمر” لأليض، المعروف ب�”الميتابوليزم”.

وتابعوا “الناس الذين يميلون إلى تناول وجبة دسمة  «

قبل النوم بدقائق قليلة، ترتفع عندهم مخاطر اإلصابة 

بداء السكري وارتفاع مستويات الدهون في دمهم”.

تس���بب هجوم إلكترون���ي في اضطراب 
ع���دة  وتوزي���ع  طباع���ة  لحرك���ة  واس���ع 
صح���ف أميركي���ة مثل “ل���وس أنجلوس 
تايمز” و”ش���يكاغو تريبيون” و”بالتيمور 

صن”.
وذك���رت “لوس أنجلوس تايمز” نقال عن 
مص���در على معرف���ة بالوضع أن الهجوم 
الوالي���ات  خ���ارج  اإللكترون���ي مص���دره 
المتح���دة فيم���ا يبدو. وقال���ت الصحيفة 
توزي���ع  تأجي���ل  إل���ى  أدى  الهج���وم  إن 
نس���خة الس���بت م���ن صح���ف “ذا تايم���ز” 
أخ���رى  وصح���ف  و”ص���ن”  و”تريبي���ون” 
تص���در ف���ي ل���وس أنجل���وس. وتابع���ت 
أن النس���خ الخاص���ة بالس���احل الغرب���ي 
م���ن صحيف���ة “وول س���تريت جورن���ال” 
و”نيويورك تايمز” تأثرت أيضا بالهجوم.

وأفادت شركة “تريبيون  «
بابليشينغ”، التي تملك عدة 

صحف أميركية، بأنها رصدت 
البرنامج الخبيث يوم الجمعة.

هجوم “خارجي” 
يشل صحفا 

أميركية
أث���ارت س���يدة ألمانية جدال واس���عا، عندما قام���ت بعرض زوجها للبيع عبر ش���بكة 

اإلنترنت، مقابل 18 يورو.

وذك���رت صحيف���ة “ذا ص���ن” البريطاني���ة، أن 
الس���يدة عرضت زوجها للبي���ع على اإلنترنت 
ب���� 18 يورو فقط، قائلة إنها “فاض بها الكيل” 

من نظرته السلبية لألمور.
وأضافت المرأة التي تبلغ من العمر 40 عاما، 
ف���ي تفاصي���ل، إعالنها المنش���ور عل���ى موقع 
)إيباي( إنها متزوجة منذ سبع سنوات ولكنها 

وزوجه���ا ما ع���ادت تربطهما أي مش���اعر على 
اإلطالق. ونشرت المرأة إعالنها تحت عنوان 
“زوج مس���تعمل” قائلة: “السيدات العزيزات، 
إل���ى من ق���د يهمها األمر، أري���د أن أتنازل عن 
زوج���ي ويس���رني التف���اوض عل���ى الس���عر”. 
وتابع���ت “الب���دل مرف���وض واالستفس���ار عبر 

البريد اإللكتروني”.

يتأه���ب مس���بار صين���ي، للهبوط على الجان���ب المظلم من القمر ف���ي خطوة علمية 
عالمية غير مسبوقة، تعزز البرنامج الفضائي للصين.

وقال���ت إدارة الفض���اء الوطنية الصينية 
إن مس���بار “تش���انغ إي 4” دخل في مدار 
القم���ر وأن���ه ب���ات مس���تعدا “ألول هبوط 
س���لس عل���ى الجان���ب البعيد م���ن القمر” 

وفقا لوكالة األنباء الصينية “شينخوا”.
غي���ر أن وكالة الفض���اء الصينية لم تذكر 
الجان���ب  عل���ى  المس���بار  هب���وط  موع���د 

المظل���م للقم���ر، الذي ال يمك���ن رؤيته من 
ي���دور  القم���ر  األرض مطلق���ا، نظ���را ألن 
حول نفس���ه بنف���س الس���رعة التي يدور 
به���ا ح���ول األرض، م���ع العل���م المركب���ات 
الفضائية الس���ابقة تمكنت من رؤية ذلك 
الجان���ب المظل���م غير أنه ل���م تهبط عليه 

أي مركبة على اإلطالق.

سيدة تعرض زوجها للبيع عبر اإلنترنت

الصين تحقق “حلم البشرية” على القمر

عرائس خالل حفل زفاف جماعي في الهند

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

جريمة وحشية

“الداعش���ية  بعن���وان  منش���ور  ح���از 
طفل���ة  اش���ترت  جينيف���ر  األلماني���ة 
وقتلتها بوحش���ية” أعل���ى معدل تفاعل 
عل���ى انس���تغرام “الب���الد” ف���ي اليومين 
الماضيين. وأبدى المتابعون تأثرا كبيرا 
من الطريقة الوحش���ية الت���ي قتلت بها 
الطفلة. وق���ال @tariq_blue19: “اللهم 

عليك بالظالمين فإنهم ال يعجزونك”.
 :mounes_a_m_shujaa@ وق���ال   
“هللا المس���تعان.. وي���ل للظالمي���ن م���ن 

عذاب هللا”.

قال مسؤول بهيئة       إدارة الكوارث في 
الفلبي����ن أم����س األح����د إن 22 ش����خصا 
على األقل لق����وا حتفهم في انهيارات 
أرضي����ة وس����يول نجم����ت ع����ن إعصار 
م����داري تس����بب ف����ي هط����ول أمط����ار 

غزيرة على وسط البالد.
وأضاف المتحدث باس����م الهيئة إدجر 
بوس����اداس أن القتل����ى، وم����ن بينه����م 
طف����ل عم����ره 3 س����نوات، ه����م حصيلة 
ضحاي����ا اإلعص����ار حتى صب����اح أمس 
وذلك بعدما ضرب إقليمي فيساياس 
وبيكول في شرق البالد يوم السبت.

محلي����ة  إع����الم  وس����ائل  وذك����رت 
أو  فق����دوا  األش����خاص  عش����رات  أن 
تقطعت بهم السبل بسبب االنهيارات 

األرضية.

وقال مكتب إقليمي لهيئة إدارة  «
الكوارث إنه يعمل للتأكد من 

وفاة 38 شخصا في إقليم بيكول 
الواقع جنوبي جزيرة لوزون.

لق���ي 7 أش���خاص عل���ى األق���ل مصرعهم 
ف���ي ح���وادث مرتبط���ة بعاصف���ة ثلجي���ة 
ضرب���ت  غزي���رة  بأمط���ار  مصحوب���ة 

الواليات المتحدة.
وأف���ادت األرص���اد الجوي���ة أن العاصف���ة 
الثلجي���ة “إيبون���ي” بدأت باالنحس���ار، إال 
أن���ه م���ن المتوقع أن تض���رب واليات نيو 
مكس���يكو وتكس���اس ف���ي جن���وب غرب 

البالد، ومونتانا في الشمال الغربي.
وأوضحت المصادر نفسها أن التحذيرات 
م���ن وق���وع فيضان���ات بس���بب األمط���ار 

الغزيرة رفعت في جنوب شرق البالد.
وعادت حركة المالحة الجوية تدريجيًا 
إل���ى وضعه���ا الطبيع���ي بع���د يومين من 
االضطرابات التي أدت إلى إلغاء رحالت 

ماليين األميركيين في فترة األعياد.

وأفاد موقع متخّصص في رصد  «
حركة المالحة الجوية أن 150 

رحلة فقط ألغيت السبت، في 
حين تأخرت 2100 رحلة أخرى.

إعصـار يقتـل 
22 شخصـا فـي 

الـفلبيـن

قتلى في عاصفة 
ثلجية تضرب 

الواليات المتحدة

ملكة جمال إفريقيا “تحترق” أثناء تتويجها

تسبب مقطع فيديو شاركته الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، عبر حسابها على “انستغرام”، 
في إثارة غضب جمهورها، بسبب قيامها فيه بخلع مالبسها والرقص من على شرفة 

أمام البحر. وتظهر ميريام فارس في الفيديو، الذي جذب أكثر من مليون مشاهد، وهي 
تخلع جزءا من مالبسها والكشف عن بطنها بالكامل، لكي تشرح لهم كيفية تنفيذ الرقصة 

اإلفريقية، التي أدتها في أحدث كليباتها الغنائية “قومي”، وهي باللغة الخليجية.
تمكن الفريق من إطفاء الحريق في الوقت المناسب، حيث أكدت مصادر إعالمية أن 

المتسابقة لم تصب بأي أذى، في حين نشرت كاسيندا الحقا مقطع فيديو عبر تويتر، أكدت 
من خالله أنها بخير وبصحة جيدة.

السنة الحادية عشرة - العدد 3730 

االثنين
31 ديسمبر 2018 

24 ربيع الثاني 1440

أحمد البحر

Û  قبل أن نعيش س���يدي القارئ مع الموقف الطريف والمعبر في ذات الوقت
ع���ن الفس���اد وكيف يمك���ن أن يصل المفس���د إلى حالة م���ن اإلدمان يصعب 
الخ���الص من���ه، أجد م���ن الض���روري أن أعرض أمام���ك مقولة ألح���د علماء 
اإلدارة وهو المؤلف )ش���يف خيرا( يصف فيها الفس���اد فيقول: “الفساد نبته 
خبيث���ة ان ل���م تجتثه���ا م���ن الجذور وه���ي في اط���وار نموها األول���ى، فإنك 
س���تجد صعوبة بالغ���ة في اجتثاثها عندما تصبح ش���جرة راس���خة الجذور 
قوي���ة البنيان” انتهى. وإليك س���يدي الق���ارئ الموقف التالي ل���ذات المؤلف 
أوجزه لك وبشيء من التصرف وهو موقف طريف كما اسلفنا القول ولكنه 

رًا لذلك الوحش الذي بداخله. يعكس كيف أن المدمن يصبح عبدًا مسيَّ
Û  بعد تماديه في ممارسة الفساد مستغاًل منصبه وبعد أن أصبحت تجاوزاته

واضح���ة ومكش���وفة تقرر وضع المس���ؤول على مهمة خاص���ة ونقل مكتبه 
إلى ش���اطئ المحيط وأوكلت إليه مهمة خاصة وهي تس���جيل عدد أمواج 
المحي���ط الت���ي تص���ل إلى الش���اطئ. كان اله���دف وراء ذلك ه���و إرغام هذا 
المس���ؤول عل���ى تقديم اس���تقالته ولكن ال���ذي حدث هو ما ل���م يخطر على 

بال اإلدارة.
Û  الذي فعله هذا المس���ؤول هو أنه قام بفرض رسوم تدفع نقدًا على مرتادي

المحيط من س���باحين وأصحاب قوارب بحجة أنهم يتس���ببون في تعطيله 
عن أداء مهمته فهؤالء يؤثرون على وصول األمواج إلى الشاطئ بطريقة 
تس���هل تس���جيلها وعدها. انتهى الموقف ! المدمن يمكن أن يفعل أي شيء 
لترويض ذلك الوحش الذي يس���يطر عل���ى كيانه بعد أن يتمكن من تعطيل 
أداء العق���ل لدي���ه. اإلدمان كما نعرف عنه س���يدي الق���ارئ هو مرض خطير 
يحتاج لعالج شأنه شأن األمراض األخرى. هذا المرض بالذات يحتاج إلى 
اإلرادة القوي���ة لقه���ر اس���بابه كما ويحتاج ف���ي بعض األحايي���ن إلى نوعية 
خاص���ة م���ن العالجات الطبية. أما عالج إدمان الفس���اد فإنه في حاجة إلى 
التعام���ل معه بجدية وعالجه وهو في بداية تش���خيصه وإال أصبح العالج 

صعبًا بعد ذلك كما ورد في المقولة اآلنفة الذكر. ما رأيك سيدي القارئ؟

الفساد عندما 
يصبح إدمانًا!

ahmed.bahar
@albiladpress.com

كادت فرحة ملكة جمال إفريقيا لعام 2018 أن تتحول إلى مأس���اة حقيقية، عقب 
اشتعال النيران في شعرها أثناء حفل تتويجها باللقب.

ومع إط���الق األلع���اب الناري���ة خالل 
الحف���ل النهائ���ي ال���ذي توج���ت في���ه 
الفائزة باللقب، دوركاس كاس���يندي، 
الناري���ة  الش���رارات  إح���دى  لمس���ت 
ش���عرها، م���ا أدى إل���ى اش���تعاله على 

الفور.

ذع���را  الرهيب���ة  الحادث���ة  وس���ببت 
الحض���ور  بي���ن  ش���ديدين  وصراخ���ا 
والمشاركات في المسابقة، في حين 
للس���يطرة  الط���وارئ  فري���ق  تدخ���ل 
عل���ى الموق���ف وإنقاذ كاس���يندي من 

النيران.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

