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»μdÉŸG QhóH

 ¢ù«ªN Ihôe

…ƒ°SƒŸG …ƒ∏Y

 ∞«°ùdG á«MÉ°V øe ÂÉ¨dG QOÉf       
 ø```jôëÑdG á```°UQƒH IQGOEG ¢```ù∏› ¢```ù«FQ ∫É```b

 ¢ùμ©J ’ øjôëÑdG á```°UQƒH ¿EG …Ò```LƒH Ëô```μdGóÑY

 ,á```μ∏ªª∏d ‘ö```üŸGh ‹É```ŸG ´É```£≤dG Qƒ```£J ™```bGh

 áLQóŸG äÉcö```ûdGh ,á```©°VGƒàe á```«eƒ«dG ≠```dÉÑŸÉa

 ¬HÉîàfG ó```©H ‘Éë°U AÉ≤d ∫hCG ‘ ,±É```°VCGh .á```∏«∏b

 øe É¡∏≤æd OÉ```÷G πª©∏d â```bƒdG ¿É```M ¬fCG ,É``` k°ù«FQ

 É¡æe ≥≤– π```°†aCG ´É```°VhCG ¤EG á```«dÉ◊G É```¡YÉ°VhCG

.äÉcöûdGh øjôªãà°ùª∏d ÉkæeBG G kPÓe ¿ƒμJh ,É kMÉHQCG

 º```YódG  ø```e  Ò```ÑμdG  ¢```VÉØîf’G  ¤EG  QÉ```°TCGh

 äGƒæ°ùdG ‘ ÉgÉ≤∏àJ á°UQƒÑdG âfÉc »àdG äÉfÉYE’Gh

 íÑ°UCGh .QÉæjO ¿ƒ«∏e 2.5 ƒëf ≠∏H …òdGh ,á```«°VÉŸG

 »JCÉj QÉæjO ¿ƒ```«∏e ∞°üf ⋲∏Y öüà≤j É``` v«dÉM ºYódG

 .á«dÉŸG IQGRh øe

 ⋲°übCG ∫ò```Hh á«YÉªL IQƒ```°üH πª©æ°S” ó```cCGh

 á«∏ªY ‘ ÉgQhO π«©ØJh á```°UQƒÑdG ôjƒ£àd Oƒ¡÷G

 ,äÉjƒdhC’G ºgCG øe ¿CG ±É°VGh .ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG

 ¬«a ¿ƒμjh ,á```«é«∏ÿG ¥Gƒ°SC’G ™e ΩÉ```àdG ≥«°ùæàdG

 É k°Uƒ°üN .øjôªãà°ùŸG áeóNh ,êGQOEÓ```d ÈcCG ∫OÉÑJ

 ¿hôªãà°ùj …òdG Ú«é«∏ÿG øe ójó©dG ∑Éæg ¿CGh

 ójôf Gò¡dh ,í«ë°U ¢ùμ©dGh ø```jôëÑdG ‘

 ‘ É¡YöSCGh π```Ñ°ùdG π°†aCG Ò```aƒJ

 .á°UQƒÑdG ™e πeÉ©àdG10

 IQGRƒH ájôëÑdG IhÌdGh áYGQõdG π```«ch ∫Éb

 ÊGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G

 “OÓÑdG” `d áØ«∏N ∫BG ⋲```°ù«Y øH áØ«∏N ï```«°ûdG

 ,∫ÉeôdG Öë°S äÉcö```ûd QÉμàMG …CG óLƒj ’ ¬```fEG

  .á°üNôe ácöT 11 óLƒJh

 ⋲∏Y §¨°†dG á°SQÉ‡ Ö```Ñ°S ¿CG ¤EG âØdh

 áØdÉfl ⋲∏Y É```gQÉÑLE’ ;É¡H Ò¡°ûàdGh á```dÉcƒdG

 Öë°ùd ∂dÉª∏d AÉ```æãà°SG QGó°üà°SGh ,¿ƒ```fÉ≤dG

 .∫ÉeôdG

 Ò```Z ±Ó```ÿG ´ƒ```°Vƒe á```cöûdG :π```°UGhh

 ‘ iô```NC’G á```«ª°SôdG äÉ```¡÷G ió```d á```∏é°ùe

 ∫É```eôdG êGô```îà°SG •É```°ûf á```°SQÉªŸ ø```jôëÑdG

 Qô```≤e »```ªàM •ö```T Gò```gh ,á```jôëÑdG

.…QÉéàdG πé°ùdG ¿ƒfÉb ÖLƒÃ3

QÉμàMG ’h ...¿ÉaO ácô°T 11 :“áYGQõdG” π«ch

 • “OÓÑdG” ÜhóæŸ ÉKóëàe “áYGQõdG” π«ch
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مجلس الرئيس.. 
تواصل بين األمم

 

حرك����ة دائب����ة، �ش����رورة دائمة 

تلك التي متّيزت بها لقاءات االأمر 

خليفة ب����ن �شلمان، خ����الل االأ�شبوع 

املن�����رم، التقى �شم����وه باأكرث من 

وزير خارجية دول����ة عربية واأجنبية، 

اأخ�ص بالذكر منه����ا وزيري خارجية 

جمهوري����ة م�ر العربي����ة وجمهورية 

الفلبني، م�����ر باأهميتها االإقليمية 

مملك����ة  م����ع  املتمي����زة  وعالقته����ا 

مبحوريته����ا  والفلب����ني  البحري����ن، 

االآ�شيوية التي يركز �شموه على مد 

ج�شور التوا�شل معها ومع جرانها 

من اأجل ترتي����ب االأولويات وتاأطر 

املنجزات.

العالق����ات الدولية يف اعتبارات 

رئي�ص الوزراء مهمة قومية ينجزها 

�شم����وه بكل حكمه وروي����ة وعبقرية 

عاب����رة للحدود، فالتح����اور مع االآخر 

فل�شفة �شيا�شية، وتعزيز التوا�شل 

ثقاف����ة حك����م، اإنها ق����درة حممودة 

جغرافي����ا  وطن����ه  يف  ي����رى  لقائ����د 

عل����ى  قائًم����ا  وتاريًخ����ا  متمي����زة، 

االئتالف ولي�ص على االختالف.

�شحيح اأن التن����وع يحقق قيمة 

م�شافة لالأوطان العميقة باإن�شانها، 

و�شحي����ح اأن تبادل الروؤى قد يوؤتي 

منتًج����ا متفًقا علي����ه اإىل حني، لكن 

االأكيد اأن الع����ودة للثوابت ي�شاعد 

القائ����د امللهم على ا�شتلهام العرب 

م����ن جت����ارب االأول����ني، وا�شتنب����اط 

الهم����م من خ����ربات االآب����اء واالأجداد 

املجربني.

مل����اذا اإذن الفلب����ني؟ لق����اءات 

متقارب����ة،  و�شيا�ش����ات  مت�شل����ة، 

وح����وارات ال تنقطع بها ال�شبل لدى 

االأب القائد.

التج����ارب احلي����ة  بب�شاط����ة الأن 

�شاأنها يف ذلك �شاأن املواد الفعالة، 

ال تفنى وال تخلق من العدم.

الفري����دة  بتجربته����ا  الفلب����ني 

�شم����ن منظومة االآ�شي����ان الناه�شة 

العربي  البحرين بعمقه����ا  ومملك����ة 

وو�شطيتها الفائقة.

اأيهم����ا اأو كالهما قلبان ناب�شان 

واملج����ال  االآ�شي����وي  املحي����ط  يف 

العربي.

ال يه����م اإن كان لل�شيا�ش����ة دور 

يف اإعادة ترتيب اأوراق املراحل، وال 

غ�شا�ش����ة اإذا كان لالقت�شاد ملمح 

مهم من مالمح التاأكيد على عالقات 

تت�شم بالنب����ل ال�شديد عند �شياغة 

ق����رارات الدبلوما�شية الهادئة بني 

البلدين ال�شديقني.

املهم اأن الفلبني دولة متنحها 

جزره����ا ب�شا�ش����ة احلي����اة، والبحرين 

جزي����رة عريقة حتقق م����ن ارتباطها 

اخلليج����ي والعربي، وداع����ة الوجود 

وقوة املرجتى.

لذل����ك، جند �شم����و االأب الوالد، 

اململك����ة  عالق����ات  عل����ى  حري�ًش����ا 

االآ�شي����وي متاًما  الوطي����دة بعمقها 

مث����ل حر�ش����ه عل����ى ت�شيي����ج اآفاق 

التع����اون بل والتكامل م����ع االأ�شقاء 

اخلليجي����ني والعرب، اإنه����ا �شيا�شة 

فن املمكن، عند جدولة االأولويات، 

املمك����ن  ذات����ه  الوق����ت  يف  وه����ي 

اأط����راف املنظومة  ل����دى  املقب����ول 

عن����د  �����رار  وال  �����رر  ال  الدولي����ة، 

واالأه����داف،  ال����روؤى  يف  االخت����الف 

وال مان����ع م����ن ملِّ كل ال�شم����ل دفعة 

واحدة الأن التوافق �ُشّنة حميدة عند 

احلكماء فقط.

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج

تر�ضيخ الريا�ضات العريقة يف وجدان الأجيال

القيــادة تعـــزي حممد بن را�ضــد

جاللته اأ�شاد بدور نا�ر بن حمد يف اإحياء الرتاث... العاهل: 

    بوفاة �شيخة بنت �شعيد

املنام���ة - بنا: قام عاهل البالد �شاحب اجلاللة 

املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليف���ة و�شاحب ال�شمو 

امللكي االأمر احل�شن بن طالل اأم�ص بزيارة ملنطقة 

الدولي���ة  البحري���ن  املحاذي���ة لقري���ة  “ال�شبخ���ة” 
للقدرة، اإذ تابع جاللة امللك و�شمو االأمر احل�شن بن 

طالل جانباَ من مناف�شات م�شابقة البحرين لل�شقور 

وال�شي���د يف ن�شختها ال�شنوية الثالث���ة والتي تقام 

برعاي���ة ممثل جاللة امللك لالأعمال اخلرية و�شوؤون 

ال�شباب رئي�ص املجل����ص االأعلى لل�شباب والريا�شة 

رئي����ص اللجن���ة االأوملبي���ة البحرينية �شم���و ال�شيخ 

نا�ر بن حم���د اآل خليفة وتتوا�شل مناف�شاتها حتى 

منت�شف ال�شهر املقبل. 

ول���دى و�ش���ول جالل���ة امللك و�شاح���ب ال�شمو 

امللكي االأمر احل�شن بن طالل، كان يف اال�شتقبال، 

ممثل جاللة امللك لالأعمال اخلرية و�شوؤون ال�شباب 

رئي�ص املجل����ص االأعلى لل�شب���اب والريا�شة رئي�ص 

اللجن���ة االأوملبي���ة البحرينية �شمو ال�شي���خ نا�ر بن 

حم���د اآل خليف���ة والنائ���ب االأول لرئي����ص املجل�ص 

االأعلى لل�شباب والريا�ش���ة رئي�ص احتاد دول غرب 

اآ�شيا الألعاب القوى رئي�ص االحتاد البحريني الألعاب 

القوى �شمو ال�شيخ خالد ب���ن حمد اآل خليفة ونائب 

رئي�ص املجل�ص االأعلى للبيئة رئي�ص االحتاد امللكي 

للفرو�شي���ة و�شباقات القدرة �شم���و ال�شيخ في�شل 

بن را�شد اآل خليفة.

وا�شتم���ع جاللة املل���ك و�شيف الب���الد الكرمي 

�شم���و االأمر احل�شن بن ط���الل اىل اإيجاز قدمه �شمو 

ال�شي���خ نا�ر بن حمد اآل خليفة عن هذه املناف�شات  

التي ت�شمل �شباق اخليل العربية االأ�شيلة وم�شابقة 

ال�شيد بالكالب ال�شلوقية وم�شابقة القن�ص والتي 

تق���ام يف اإطار االأ�شبوع الرابع م���ن مناف�شات بطولة 

البحري���ن لل�شق���ور وال�شي���د والتي ي�ش���ارك فيها 

مت�شابقون من مملكة البحرين. 

ثم تاب���ع جاللة امللك و�شم���و االأمر احل�شن بن 

طالل مناف�شات هذه امل�شابقة. 

بعده���ا ودع جالل���ة املل���ك و�شاح���ب ال�شم���و 

امللك���ي االأمر احل�شن بن طالل مبثل ما ا�شتقبال به 

من حفاوة وترحيب.

ويف خت���ام الزيارة، هناأ �شاح���ب اجلاللة امللك، 

�شم���و ال�شي���خ نا����ر ب���ن حم���د اآل خليف���ة عل���ى ما 

حتقق���ه مناف�ش���ات امل�شابق���ة من جن���اح متوا�شل 

وعلى امل�شارك���ة الوا�شعة من املت�شابقني واملالك 

واالإقبال الكبر من حمبي ومتابعي هذه الريا�شيات 

الرتاثية العريقة. 

واأع���رب ع���ن تقدي���ره البال���غ للجه���ود الت���ي 

ي���وايل بذله���ا �شم���و ال�شيخ نا����ر يف اإحي���اء تراث 

االآب���اء، واالأجداد واملحافظة علي���ه باإقامة مثل هذه 

الريا�شات العريقة وتطويرها وتر�شيخها يف وجدان 

االأجيال. 

له���ذه  ورعايت���ه  �شم���وه  دور  جاللت���ه  وثم���ن 

التجمع���ات الرتاثية الريا�شية التي تعزز من ثقافة 

املوروثات النابع���ة من ال���رتاث البحريني االأ�شيل 

التي توارثناها جيال بعد جيل.

كما اأثن���ى جاللته عل���ى اجله���ود واال�شهامات 

املتوا�شل���ة من قبل �شمو ال�شي���خ خالد بن حمد اآل 

خليفة يف دعم���ه لهذه الريا�ش���ات وتر�شيخ مبادئ 

الرتاث الوطن���ي، وتعزيز القّي���م واملوروثات لدى 

ال�شباب البحريني. 

ونوه جاللة املل���ك بامل�شتويات الفنية القوية 

الت���ي ظه���ر به���ا امل�شاركون م���ن امل���الك، والتي 

عك�شت ق���وة امل�شابق���ة، وما اكت�شبته م���ن �شعبية 

وح�شور جماهري من حمبي هذه امل�شابقات. 

ون���وه جاللت���ه باإ����راك الن����صء، والرباع���م يف 

امل�شابق���ات الريا�شي���ة الرتاثي���ة، مب���ا يتي���ح لهم 

فر�شة التفاعل م���ع املا�شي وي�شهم يف غر�ص مثل 

هذه املوروثات وتاأ�شيلها يف نفو�شهم، االأمر الذي 

يعزز معاين انتمائهم الوطني.

واأع���رب جاللته عن تقديره جله���ود املنظمني 

له���ذه امل�شابقة والقائمني عليه���ا وا�شهاماتهم يف 

احلفاظ على الرتاث االأ�شيل.   

وهن���اأ جاللته جميع الفائزي���ن واملت�شابقني يف 

مناف�شات اأم�ص، متمنيا لكافة املت�شابقني التوفيق 

خالل مناف�شات امل�شابقة.

واأك���د ممث���ل جالل���ة املل���ك لالأعم���ال اخلرية 

و�ش���وؤون ال�شب���اب رئي�ص املجل����ص االأعلى لل�شباب 

والريا�ش���ة رئي�ص اللجنة االأوملبي���ة البحرينية �شمو 

ال�شيخ نا�ر بن حمد اآل خليفة اأن حر�ص جاللة امللك 

و�شيف جاللته على ح�شور بطولة البحرين لل�شقور 

وال�شيد ي�شاهم يف دعم م�شرة الريا�شات الرتاثية 

واإعالء تراث البحرين و�شونه واحلفاظ على م�شرته 

التاريخية وتعزيز تفاعل اأجيال احلا�ر مبفاهيمه.

واأ�ش���اف �شموه اأن متابع���ة جاللة امللك ولقاءه 

م���ع اللجنة املنظمة وامل�شاركني يف البطولة كان له 

االأثر الكبر يف رفع حما�شهم من اأجل املحافظة على 

الريا�ش���ات الرتاثي���ة االأ�شيلة ا�شاف���ة اىل حتقيق 

التناف����ص يف خمتل���ف م�شابق���ات البطول���ة، م�شرا 

�شموه اإىل اأن جميع امل�شاركني يثمنون عاليا زيارة 

جاللت���ه لبطول���ة ال�شي���د ومبثابة الدع���م احلقيقي 

لتطوير الريا�شات الرتاثية يف اململكة.

وا�ش���ار �شمو ال�شيخ نا�ر بن حمد اآل خليفة اإىل 

اأن ريا�شة ال�شق���ور وال�شيد حتظى بدعم واهتمام 

كبرين من قبل القيادة الر�شيدة التي تويل اأهمية 

كب���رة لتحقيق التطور بريا�ش���ة االآباء واالأجداد ملا 

حتتله من مكانة كبرة عن���د اأبناء البحرين، م�شيفا 

�شموه اأن امل�شاركة الكبرة يف احلدث والتطبيقات 

التكنولوجي���ة امل�شتخدم���ة يف امل�شابق���ات متث���ل 

تط���وًرا مميًزا يعك����ص حر�ص القائم���ون على جناح 

م�شرة الفعالية وا�شتمراريتها �شنوياً.

وب���ني �شموه اأن مناف�ش���ات البطولة �شتوا�شل 

طريق النج���اح والتقدم انطالقا م���ن حر�ص اجلميع 

عل���ى اإعالء �ش���اأن ريا�شة االباء واالج���داد، الفتاً اإىل 

اأن م�شابق���ات ال�شي���د بال�شق���ور حتظ���ى ب�شعبية 

كب���رة باعتبارها ريا�ش���ة تراثية قيم���ة وغنية عن 

التعريف بجانب م���ا ت�شكله من جزء ر�شني واأ�شيل 

يف ريا�ش���ات االآباء واالأجداد والت���ي البد من دعمها 

يف م�ش���رة االأجي���ال القادم���ة والعمل عل���ى تعزيز 

ح�شوره���ا وت�شخ���ر كل االإمكان���ات لتبق���ى حا�رة 

كرمز تراثي وريا�شي تفتخر به االأجيال.

واأك���د �شم���و ال�شيخ نا����ر بن حم���د اآل خليفة، 

اأن م�شابق���ات البحري���ن لل�شق���ور وال�شيد ويف ظل 

املتابع���ة م���ن قب���ل جالل���ة املل���ك جنح���ت يف قطع 

�شوط كب���ر نحو التط���ور والنمو واالزده���ار بفرتة 

زمني���ة قيا�شية، ومتكنت من اإعالء نهجها وثقافتها 

ودوره���ا الريادي عند جميع االأجي���ال، م�شًرا اىل اأن 

مملك���ة البحرين تعم���ل على حماية ال���رتاث وتاريخ 

اململك���ة املرتب���ط بالثقاف���ة الرتاثي���ة وغرها من 

املوروثات يف البيئات االأخرى باإقامة، وتنظيم مثل 

هذه امل�شابقات التي تعزز التوا�شل والتالقي بني 

جميع ال�شقاري���ن ملمار�شة هواياته���م يف املحافل 

الرتاثي���ة الهادفة للفخر واالعت���زاز برتاث البحرين 

االأ�شيل.

املنام���ة - بنا: بعث عاه���ل البالد �شاحب 

اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة، 

ورئي����ص الوزراء �شاحب ال�شم���و امللكي االأمر 

خليفة بن �شلمان اآل خليفة، وويل العهد نائب 

القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�ص جمل�ص 

ال���وزراء �شاحب ال�شمو امللك���ي االأمر �شلمان 

ب���ن حمد اآل خليف���ة، برقيات تعزي���ة وموا�شاة 

اإىل اأخيه���م نائب رئي�ص دولة االإمارات العربية 

املتحدة ال�شقيق���ة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 

دبي �شاحب ال�شم���و ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 

مكت���وم، اأعربوا فيها عن اأحر تعازيهم و�شادق 

موا�شاتهم بوفاة املغف���ور لها باإذن اهلل تعاىل 

ال�شيخة �شيخة بنت �شعيد بن مكتوم اآل مكتوم، 

�شائلني اهلل عز وجل اأن يتغمدها بوا�شع رحمته 

وي�شكنها ف�شيح جناته واأن يلهم �شموه وذوي 

الفقيدة جميل ال�شرب وح�شن العزاء. 

كم���ا بعث �شاح���ب ال�شمو امللك���ي رئي�ص 

ال���وزراء و�شاح���ب ال�شمو امللك���ي ويل العهد 

نائ���ب القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي����ص 

وموا�ش���اة  تعزي���ة  برقيت���ي  ال���وزراء  جمل����ص 

مماثلت���ني اىل اأخيهم���ا ويل عه���د دب���ي �شم���و 

ال�شي���خ حمدان بن حممد بن را�ش���د اآل مكتوم، 

�شمنها �شموهما خال�ص تعازيهما وموا�شاتهما 

بوفاة الفقيدة الراحلة. 

• جاللة امللك و�شمو االأمر احل�شن بن طالل يتابعان م�شابقة البحرين لل�شقور وال�شيد	



م���ن  ن�سخ���ة  “الب���اد”  تن����ر 

املدي���ر  م���ن  املوقع���ة  الر�سال���ة 

الإقليم���ي لل�رشك���ة اخلا�ص���ة التي 

طلبت ا�صتثناءها يف احل�صول على 

رخ�صة ا�صتخراج الرمال البحرية.

لوكي���ل  الر�صال���ة  ورفع���ت 

ال�صيخ  البحري���ة  الزراعة وال���روة 

خليفة بن عي�صى اآل خليفة.

وفيما ياأتي اأب���رز ما تت�صمنه 

الر�سالة:

 “املو�ص���وع: طل���ب ا�صتثناء 

رخ�صة ا�صتخراج الرمال البحرية.

ن���ود اإفادتك���م باأنن���ا �رشك���ة 

)...( �رشك���ة م�صجل���ة يف البحري���ن 

ب���وزارة ال�صناعة والتجارة ولديها 

الأن�صطة التالية امل�صجلة:

- هدم وا�صت�صالح الأرا�صي والت�صوية.

- الدفان البحري.

ال�رشكة ب�ص���دد تنفيذ م�رشوع اأعمال احلف���ر وال�صت�صالح 

 - لال�صتثم���ار  البحري���ن  لبواب���ة 

املرحل���ة الثاني���ة، بالتن�صي���ق مع 

�رشكة اجلرافات املتح���دة، ووفقا 

ال�صناع���ة  وزارة  ملتطلب���ات 

والتج���ارة وال�صياح���ة فاإن���ه يجب 

احل�صول عل���ى رخ�ص���ة ا�صتخراج 

الرمال من وزارتكم.

لي�س من �صمن اأن�صطة ال�رشكة 

ن�صاط ا�صتغالل املحاجر ل�صتخراج 

الأحج���ار والرمال والطفل - احلفر 

بن���اء عل���ى الق���رار ال���وزاري رقم 

219 ل�سن���ة 2016، يرجى التكرم 
با�صتثن���اء ال�رشكة من ه���ذا ال�رشط 

واإ�ص���دار رخ�صة ا�صتخ���راج ونقل 

الرمال من البح���ر حتى نتمكن من 

تنفيذ امل�رشوع يف الوقت املحدد.

ملعرف���ة اأي تو�صيح���ات اأو معلوم���ات اإ�صافي���ة ميكنكم 

التوا�صل مع... ن�صكركم على ح�صن تعاونكم معنا.

املدير الإقليمي”.

اختم���ر م����رشوع احل�ص���ول على 

رخ�صة ا�صتخراج الرمال البحرية لدى 

�رشكة خا�صة، فاجتمعوا بامل�صوؤولني 

يف وكال���ة الزراعة وال���روة البحرية 

بوزارة الأ�صغال و�ص���وؤون البلديات 

والتخطيط العمراين.

قّدم���ت ال�رشكة عر�ص���ا بطلبها 

ورغبتها يف احل�صول على ا�صتثناء؛ 

لأن �صجله���ا التج���اري ل ين�س على 

ترخي����س ا�صتخ���راج ونق���ل الرمال 

البحرية.

الوكال���ة  م�صوؤول���و  ورد 

بعر�س قانوين يب���ني ا�صرتاطات 

الرتخي����س لل����رشكات ملث���ل هذا 

ويتع���ني  الأن�صط���ة،  م���ن  الن���وع 

اأن تتوف���ر الآلي���ات الالزم���ة لدى 

ال�رشكة طالب���ة الرتخي����س. واأو�صح امل�صوؤول���ون اإن ال�صهيق 

ل ي�صب���ه الزفري، وكذلك بالن�صبة للف���رق بني عمليتي �صحب 

الرم���ال والدفان، فلي�س مربرا م���ن لديه �صجل ل�صحب الرمال 

اأن يح�ص���ل على ترخي����س بالدفان 

والعك����س كذل���ك. وبين���ت ال�رشك���ة 

اإنه���ا �صتتع���اون م���ع �رشك���ة اأخ���رى 

مرخ�صة بعملي���ات ا�صتخراج الرمال 

ل�صتخدام اآلياتها يف اإجناز املهمة. 

وهنا ج���اء رد الوكالة بالعتذار 

عن اإجابة الطل���ب اأو ال�صتثناء؛ لأنه 

يتوجب اأن يكون لدى ال�رشكة طالبة 

الآلي���ات  ال�صتثن���اء  اأو  الرتخي����س 

ولي�س لدى �رشكة اأخرى.

تقدم���ت ال�رشكة بطل���ب كتابي 

لدرا�ص���ة  وذل���ك  ال���وزارة؛  اإىل 

ل�صتخ���راج الرم���ال داخ���ل نط���اق 

املياه الإقليمية وبيان ما اإذا كانت 

م�صتوفي���ة  وامل�صتن���دات  الأوراق 

للنظ���م والقوان���ني وال�صرتاطات 

املقررة يف هذا ال�صاأن.

وجاء رد الوكالة �رشيع���ا باأن ال�رشكة غري م�صتوفية للكثري 

من ال�صرتاطات املطلوبة ملمار�صة هذا الن�صاط.
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11 شركة للدفان... وال احتكار... والتراخيص من الوزير
الضغط لتمرير الموافقات أمر مرفوض... وكيل “الزراعة” لـ “$”:

ق���ال وكي���ل الزراع���ة وال���روة البحري���ة بوزارة 

الأ�صغ���ال و�ص���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمراين 

ال�صيخ خليفة بن عي�ص���ى اآل خليفة ل� “الباد” اإنه ل 

يوج���د اأي احتكار ل�رشكات �صح���ب الرمال، وتوجد 11 

�رشكة مرخ�صة.

وانتق���د ال�صغط الإعالمي عليه من �رشكة حملية، 

لفت���ا اإىل اأن �صب���ب ممار�صة ال�صغط عل���ى الوكالة 

والت�صه���ري به���ا؛ لإجباره���ا عل���ى خمالف���ة القان���ون 

وا�صت�ص���دار ا�صتثن���اء ل���ه ل�صحب الرم���ال. ووا�صل: 

ال�رشك���ة مو�صوع اخل���الف غري م�صجلة ل���دى اجلهات 

ن�ص���اط  ملمار�ص���ة  البحري���ن  يف  الأخ���رى  الر�صمي���ة 

ا�صتخ���راج الرم���ال البحرية، وهذا ����رشط حتمي مقرر 

مبوجب قانون ال�صجل التجاري.

وحتدث الوكيل مع مندوب ال�صحيفة من مكتبه 

بالبديع قائ���اًل  اإنني على ا�صتعداد تام للخ�صوع لأّي 

ن���وع من التحقيق ب�صاأن ه���ذا املو�صوع؛ لأنني اأعمل 

حت���ت ال�صم�س ووفق���ا للقانون ال���ذي ل اأخالفه ولن 

اأ�صم���ح مبخالفته. وب�صاأن ترخي����س الوكالة ل�رشكات 

اأجنبي���ة )كارت���ل اأجنب���ي( بالدف���ان يف مقاب���ل عدم 

الرتخي�س ل�رشكات وطني���ة، رد الوكيل باأن القانون 

يح���دد 3 اأنوع م���ن ال�رشكات ملزاولة ن�ص���اط الدفان، 

اأن  والثاني���ة   ،%  100 بحريني���ة  تك���ون  اأن  الأوىل 

تك���ون ح�صة البحريني فيه���ا 51 %، والثالثة ميكن 

لل����رشكات الأمريكي���ة بن�صب���ة 100 % مزاول���ة ه���ذا 

الن�ص���اط وهذا من �صمن مواد اتفاقية التجارة احلرة 

بني البحرين واأمريكا.

وتابع: ما يثار عن الرتخي�س ل�رشكات اأجنبية غري 

�صحيح. توجد �رشكة اأمريكية واحدة، و�رشكة قرب�صية 

مرخ�ص���ة من قبل �صدور القان���ون، وتعهدت ال�رشكة 

بتوفيق اأو�صاعها من بعد اإجناز امل�رشوع الذي تنفذه 

حالي���ا.  واأك���د اأن اأ�صاليب ال�صغ���ط والبتزاز لتمرير 

املوافق���ات اأمر مرفو�س، وال�رشك���ة مو�صوع اخلالف 

اتهمتن���ا بالف�ص���اد دون �صن���د ونحن ن���رد بالدليل، 

ولن نقا�صي املوؤ�ص�صة الأعالمية  التي ن�رشت تقريرا 

م�صيئا احرتاماً حلرية ال�صحافة.

وفيما ياأتي ن�س احلوار مع الوكيل:

غير مسجلة

الللخللاف  ملللوضلللوع  اللللركلللة  تلللقلللول   -

إنلللهلللا سللتللنللسللق ملللع رشكللللة اللللجلللرافلللات 

املللتللحللدة إلنللجللاز املللرحلللللة الللثللانلليللة من 

ملللللروع أعلللللال الللحللفللر واالسللتللصللاح 

لللبللوابللة الللبللحللريللن لللاسللتللثللار، فلللللاذا مل 

تللقللبللل اللللوكلللاللللة تللنللسلليللق اللللركلللة مع 

أخرى مرخصة بنشاط الدفان؟

م ال�رشك���ة م���ا يفيد تعاقده���ا ر�صميا  - مل تق���دِّ

لتنفي���ذ امل����رشوع، ال���ذي م���ن اأجله تقدم���ت بطلب 

لل�صم���اح له���ا مبمار�ص���ة ن�ص���اط ا�صتخ���راج الرم���ال 

البحري���ة. واأرفق���ت ن�صخ���ة م���ن اتف���اق مت اإبرامه يف 

فرباي���ر 2016 بني اجله���ة �صاحبة امل����رشوع و�رشكة 

اأخرى. علما اأن اإثب���ات تعاقد ال�رشكة �صاحبة امل�رشوع 

ه���و م���ن الأهمي���ة مب���كان، ل�صيم���ا اأن ال�رشك���ة غري 

م�صجل���ة لدى اجله���ات الر�صمية الأخ���رى يف البحرين 

ملمار�ص���ة ن�ص���اط ا�صتخ���راج الرمال البحري���ة، وهذا 

����رشط حتمي مق���رر مبوجب قانون ال�صج���ل التجاري، 

الذي يلزم علينا التقيد بتنفيذه فيما يخ�س �صميم 

اخت�صا�صنا.

 

طلب االستثناء

طلبت  اللللخلللاف  ملللوضلللوع  اللللركلللة   -

يف  تللسللجللللليللهللا  رشط  ملللن  االسلللتلللثلللنلللاء 

الللبللحللريللن مللللارسلللة نللشللاط اسللتللخللراج 

الللللرمللللال اللللبلللحلللريلللة، فلللللللاذا رفللضللتللم 

الطلب؟

الرم���ال البحري���ة يعت���رب  - ن�ص���اط ا�صتخ���راج 

ن�صاطا جتاري���ا تخت�س بتنظيمه جه���ات اأخرى وفقا 

للقوان���ني ال���ذي تنفذه���ا، ومثال، امل���ادة الأوىل من 

قانون عملي���ات ا�صتخراج الرمال البحرية تن�س على 

وجوب اأخذ موافقة اجلهات املعنية قبل منح ت�رشيح 

ا�صتخراج الرمال البحرية.

تن�س هذه املادة على: “ُيحظر ا�صتخراج الرمال 

البحري���ة دون احل�ص���ول عل���ى ترخي�س م���ن الوزير 

امل�صوؤول عن تنظيم �صيد وا�صتغالل وحماية الروة 

البحرية، وبعد اأخذ موافقة اجلهات املعنية...”.

اأرى اأن ال���روة البحرية لي�ص���ت يف املوقع الذي 

يخوله���ا ل�صتثن���اء ال�رشكة من ����رشط من�صو�س عليه 

مبوجب قوانني �صارية املفعول يف اململكة. 

 

أعمال الردم

البحرية  اللللرملللال  اسللتللخللراج  كلللان  هللل   -

ضلللملللن أنلللشلللطلللة الللللركللللة املللتللقللدمللة 

للتسجيل؟

- طبق���ا ل�صجل ال�رشك���ة التجاري ف���اإن الن�صاط 

امل�صم���وح لها مبمار�صت���ه يف البحرين ه���و مقاولت 

اأعمال الدفان )الردم( الدرجة الثالثة.

اإن ال�رشك���ة غ���ري م�صتوفي���ة يف الوق���ت الراهن 

لال�صرتاط���ات واملعاي���ري الالزم���ة ملمار�ص���ة ن�صاط 

ا�صتخ���راج الرم���ال البحرية، واإنني ل�ص���ت يف املوقع 

الذي يخولني ل�صتثنائها كما جاء يف الطلب املقدم.

  

11 شركة

لها  امللللرخلللص  الللللركللللات  عللللدد  كلللم   -

مبللللزاولللللة نلللشلللاط اسلللتلللخلللراج اللللرملللال 

البحرية وبيعها؟

- رخ�صت الوزارة اإىل 11 �ركة.

 

مستعد للتحقيق

وجللود  إىل  يللشللرون  امللللاك  ولللكللن   ...  -

ما  للللللسللوق،  3 رشكلللللات  ملللن  احللتللكللار 

تعليقكم؟

- ل يوج���د اأّي احت���كار ل�رشكات �صح���ب الرمال، 

وتوج���د 11 �رشك���ة مرخ�ص���ة، ول اأعلم م���ن اأين جاءوا 

برقم 3، والهدف م���ن احلملة العالمية  لهذه ال�رشكة 

ممار�ص���ة ال�صغ���ط عل���ى الوكال���ة والت�صه���ري به���ا 

لإجباره���ا على خمالفة القان���ون وا�صت�صدار ا�صتثناء 

له باملخالفة للقانون.

واإنني على ا�صتعداد ت���ام للخ�صوع لأّي نوع من 

التحقي���ق ب�صاأن ه���ذا املو�صوع؛ لأنن���ي اأعمل حتت 

ال�صم����س ووفقا للقانون ال���ذي ل اأخالفه ولن اأ�صمح 

مبخالفته.

واأ�صري اإىل اأن اأ�صاليب ال�صغط والبتزاز لتمرير 

املوافق���ات اأمر مرفو�س، وال�رشك���ة مو�صوع اخلالف 

اتهمتن���ا بالف�ص���اد دون �صن���د ونحن ن���رد بالدليل، 

ول���ن املوؤ�ص�صة الأعالمية التي ن����رشت تقريرا م�صيئا 

احرتاماً حلرية الراأي.

 

الكارتل األجنبي

عىل  اللللركلللة  انلللتلللقلللادات  ضللمللن  ملللن   -

أجنبية  لللركللات  تللرخللص  إنللهللا  الللوكللالللة 

مقابل  يف  بللالللدفللان  أجللنللبللي(  )كلللارتلللل 

علللدم الللرخلليللص للللركلللات وطللنلليللة، فا 

ردك؟

- القان���ون ُيحدد 3 اأنوع من ال����رشكات ملزاولة 

ن�ص���اط الدف���ان، الأوىل اأن تك���ون بحرينية 100 %، 

والثاني���ة اأن تك���ون ح�ص���ة البحريني فيه���ا 51 %، 

والثالث���ة ميكن لل�رشكات الأمريكي���ة بن�صبة 100 % 

مزاول���ة هذا الن�ص���اط وهذا من �صمن م���واد اتفاقية 

التجارة احلرة بني البحرين واأمريكا.

وم���ا يثار ع���ن الرتخي����س ل����رشكات اأجنبية غري 

�صحيح. توجد �رشكة اأمريكية واحدة، و�رشكة قرب�صية 

مرخ�ص���ة من قبل �صدور القان���ون، وتعهدت ال�رشكة 

بتوفيق اأو�صاعها من بعد اإجناز امل�رشوع الذي تنفذه 

حاليا.

• وكيل “الزراعة” متحدثا ملندوب “الباد”	

• �صورة �صوئية من �صهادة ت�صجيل ال�رشكة مو�صوع اخلالف بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة وتبني اأن�صطة ال�رشكة	

• �صورة �صوئية من ر�صالة ال�رشكة لوكالة الزراعة 	

لطلب ال�صتثناء

• �صورة �صوئية لك�صف ر�صمي يبني اأ�صماء ال�رشكات 	

املرخ�صة با�صتخراج الرمال البحرية وبيعها وتاريخ 

انتهاء تراخي�صها

 را�صد الغائب

“$” تن�رش ر�صالة املدير الإقليمي لوكيل “الزراعة”:ل ميكن لل�رشكة ال�صتعانة باأخرى لإجناز املهمة

يرجى ا�ستثناء ال�رشكة واإ�سدار رخ�سة ا�ستخراج الرمالال�سهيق يختلف عن الزفري... كذلك �سحب الرمال والدفان

 ت�سوير عبدالر�سول احلجريي

ال�صغ���ط الإعالمي على الوكالة ل�صتثناء �رشكة حمددة

م�صتعد للخ�صوع لأي نوع من التحقيق واأعمل حتت ال�صم�س

للدف���ان ال�رشك���ة مو�ص���وع اخل���الف غ���ري م�صجل���ة ر�صمي���اً 

مب���خ���ال���ف���ت���ه اأ������ص�����م�����ح  ول���������ن  ال������ق������ان������ون  اأخ��������ال��������ف  ل 

ال��ق��ان��������ون ي���ح���دد 3 

اأن�����واع م���ن ال�����رشك��ات 

الدفان ن�صاط  ملزاولة 

توجد �رشكة اأمريكية 

لأن اتفاقية التجارة 

احل�����رة جت��ي��ز ذل��ك

اأو�صاعها بتوفيق  وتعهدت  �صابقا  موجودة  القرب�صية  ال�رشكة   

%  51 بن�صبة  اأو ميلكها مواطن  بحرينية  ال�رشكة  اأن تكون   يجب 

ال���وزي���ر  م����ن  ت��رخ��ي�����س  ال����رم����ال دون  ا����ص���ت���خ���راج  ���ح���ظ���ر 
ُ
ي  

بالدليل ت��رد  وال��وك��ال��ة  �صند  دون  بالف�صاد  اتهمتنا  ال�رشكة 

����ا حل���ري���ة ال�����راأي
ً
 ل���ن ن��ق��ا���ص��ي م��وؤ���ص�����ص��ة اإع���الم���ي���ة اح����رتام
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مريزا ي�سيد بدور �سفري اليابان تعزيز العالقات

مي بنت حممد: الإعالم يزيد الوعي بالثقافة

الياقوت يهنئ املالك برئا�سة “ال�سحافة اخلليجية”

دعم �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي حقق النجاح الباهر 

“الرتبية” تبا�رش اإجراءات تاأ�سي�س جامعة الهداية اخلليفية

اإلى جامعة  نثمن مكرمة تطوير “الهداية اخلليفية” 

يف ختام امللتقى اخلليجي ال�سابع للأطفال... بوهزاع:

النعيمي يبحث اال�ستفادة من خربات اأكادميية التعليم العايل الربيطانية

“تن�سيقي حمافظة املحرق”:

املنام����ة - بنا: اأكد رئي�����س جمل�س اإدارة جمعية 

الكلم����ة الطيب����ة ح�س����ن بوه����زاع اأن امللتق����ى الذي 

نظمته اجلمعية بالتعاون مع االحتاد العربي للتطوع 

بالفرتة 24 - 28 يناير اجلاري، حقق اأهدافه بجدارة 

وان االأطف����ال امل�سارك����ن يف امللتق����ى كان����وا خري 

�سفراء لدول جمل�س التعاون اخلليجي.

وثم����ن بوهزاع جمهودات االأطف����ال امل�ساركن 

والف����رق التطوعي����ة واملنظمن للملتق����ى، م�سددا 

عل����ى اأن امللتقى و�سل اإىل مرحلة متقدمة من االأداء 

العايل واحلرفية واملهنية وباقتدار.

واأ�س����ار اإىل اأن االأطفال امل�سارك����ن ا�ستفادوا 

من فقرات برنامج امللتقى واأنهم كانوا اأكرث تفاعل 

واندماجا فيما بينهم واأنهم خرجوا من هذا امللتقى 

ب�سداقات وعلقات طيب����ة �سيتوا�سلون من خللها 

عرب االأن�سطة والفعاليات املقبلة.

وعرب بوهزاع عن �سكره ل�سمو ال�سيخ عي�سى بن 

علي بن خليفة اآل خليفة على رعاية �سموه للملتقى 

واهتمام����ه، م�س����ددا عل����ى اأن النج����اح الباه����ر الذي 

حققه امللتقى اإمنا يعك�س حج����م االهتمام والرعاية 

والعناي����ة من جانب �سمو ال�سي����خ عي�سى بن علي اآل 

خليفة وروؤيته امل�ستقبلية جتاه هذه الفئة.

من جهته، اأ�س����اد رئي�س اللجنة املنظمة يو�سف 

جناح����ي مب����ا و�سل اإلي����ه امللتقى م����ن م�ستوى عال 

يف االأداء م����ن جانب الف����رق التطوعية وامل�ساركن، 

وال����ذي كان له اأبلغ االأثر يف حتقيق هذا النجاح الذي 

مل�سه من انطباعات الوفود اخلليجية امل�ساركة.

و�سه����د الي����وم االأخ����ري م����ن امللتقى ع����ددا من 

الفعالي����ات ت�سمن����ت اإقام����ة ور�����س عم����ل خمتلفة 

الألعاب هادفة، وزي����ارة ترفيهية اإىل جممع “�سيتي 

�سنرت”.

امل�سارك����ن  تك����رمي  امللتق����ى مت  ويف خت����ام 

والف����رق التطوعي����ة واملنظمن للملتق����ى وذلك يف 

�سالة احتاد كرة اليد.

وتق����دم رئي�س اللجنة املنظم����ة بخال�س ال�سكر 

والتقدي����ر لكل امل�سارك����ن وامل�رشفن يف امللتقى 

والداعم����ن واأع�س����اء اللجن����ة املنظم����ة كم����ا توجه 

ب�سكر خا�س لرئي�����س اجلمعية ح�سن بوهزاع، ونائب 

الرئي�����س اأن����ور بوح�سن عل����ى دعمه����م وم�ساندتهم 

امل�ستم����رة للجن����ة املنظم����ة يف كل الظ����روف ولكل 

برامج واأن�سطة اجلمعية. 

م����ن ناحيتهم، اأع����رب االأطف����ال امل�ساركون يف 

امللتقى واأولياء اأمورهم ع����ن �سعادتهم للم�ساركة، 

موؤكدين ا�ستفادتهم من كل ور�س العمل التدريبية 

املتنوع����ة، خ�سو�سا اأن م�رشيف امللتقى جعلوا اأولياء 

اأموره����م يتابعونه����م يف كل حلظ����ة باأي����ام امللتقى 

عن طريق و�سائل التوا�س����ل االجتماعي مما جعلهم 

يعي�سون اأجواء امللتقى مع اأطفالهم، معلنن برغبة 

�سدي����دة م�ساركته����م يف امللتقى اخلليج����ي الثامن 

للأطفال.

اجلدي����ر ذك����ره اأن جمعية الكلم����ة الطيبة تنظم 

امللتقى لل�سنة ال�سابعة على التوايل للفئة العمرية 

م����ن 10 - 12 عام����ا برعاية رئي�سه����ا الفخري �سمو 

ال�سي����خ عي�سى بن عل����ي اآل خليفة على اأر�س مملكة 

البحرين.

املنام���ة - بنا: بناًء عل���ى توجيهات عاهل البلد 

�ساح���ب اجلللة املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة 

وزارة  ب���داأت  اخلليفي���ة،  الهداي���ة  جامع���ة  باإن�س���اء 

الرتبي���ة والتعلي���م يف اتخ���اذ االإج���راءات املطلوب���ة 

لتنفيذ هذه التوجيه���ات امللكية الكرمية، اإذ اجتمع 

وزي���ر الرتبي���ة والتعلي���م، رئي����س جمل����س التعليم 

العايل ماجد النعيم���ي، يف اململكة املتحدة، مع وفد 

اأكادميي���ة التعلي���م الع���ايل الربيطاني���ة، الذي �سم 

مديرة اخلدم���ات اأوليفيا فليمن���ج، ومدير الت�سويق 

واالت�س���االت �ساميون جون�س، وم�سوؤول االت�سال مع 

املوؤ�س�سات ويليم �سين�س.

ومت باالجتم���اع اال�ستفادة من اإمكانات وخربات 

االأكادميي���ة الربيطانية، خ�سو�س���اً يف جمال االإعداد 

والتح�سري للربامج االأكادميية املتطورة التي تتطلع 

جامعة الهداية اخلليفي���ة اإىل تقدميها والتميز بها؛ 

نظراً ملا حتظى به هذه االأكادميية من علقات وثيقة 

مع العديد من موؤ�س�سات التعليم العايل، اإ�سافًة اإىل 

خرباته���ا يف تاأهيل واإعداد اأع�س���اء هيئات التدري�س 

يف موؤ�س�سات التعليم العايل، وتقدمي اال�ست�سارات.

ح�رش االجتم���اع االأمن العام امل�ساع���د للتقييم 

واالعتمادية يف االأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل 

منى البلو�س���ي، وامل�ست�سار الثق���ايف ب�سفارة مملكة 

البحرين باململكة املتحدة مانع املانع.

املح���رق - حمافظ���ة املحرق: رفع 

املجل�س التن�سيق���ي ملحافظة املحرق 

ال�سام���ي  للمق���ام  واالمتن���ان  ال�سك���ر 

لعاهل البلد؛ ملكرم���ة جللته بتطوير 

مدر�سة الهداية اخلليفي���ة اإىل جامعة، 

معرب���ا ع���ن فخ���ر اأه���ايل املح���رق باأن 

ت�سهد املحافظة ذات االإرث التاريخي 

ومنه���ا  كاف���ة  املج���االت  العظي���م يف 

التعليم النظامي، مكرمة ملكية �سامية 

اإىل  اأول مدر�س���ة نظامي���ة  يف تطوي���ر 

جامعة وهي مدر�سة الهداية اخلليفية.

املجل����س  اجتم���اع  يف  ذل���ك  ج���اء 

اإذ  املح���رق،  ملحافظ���ة  التن�سيق���ي 

ا�ستم���ع احل�س���ور ل����رشح مف�س���ل من 

ممث���ل وزارة الرتبي���ة والتعليم، ع�سو 

املجل�س التن�سيقي �سيخة اجليب حول 

اخلط���وات التي اتخذته���ا الوزارة بهذا 

ال�ساأن. 

وزارة  باإجن���از  املجل����س  واأ�س���اد 

�س���وؤون ال�سب���اب والريا�س���ة بافتتاح 

بتوجيهات  النموذج���ي  املح���رق  مركز 

ومتابع���ة دائم���ة م���ن رئي����س املجل�س 

االأعل���ى لل�سب���اب والريا�س���ة رئي����س 

اللجنة االأوملبية البحرينية �سمو ال�سيخ 

نا����رش ب���ن حم���د اآل خليفة، موؤك���دا اأن 

ه���ذا املرك���ز يعت���رب حا�سن���ا لل�سباب 

م���ن اجلن�س���ن ويع���زز م���ن قدراتهم 

ومواهبهم يف خمتلف املجاالت. 

• �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي بن خليفة	

الكهرب���اء  �س���وؤون  وزارة   - املنام���ة 

واملاء: ا�ستقب���ل وزير �س���وؤون الكهرباء واملاء 

عبداحل�سن مريزا مبكتبه �سفري مملكة البحرين 

ل���دى اليابان خلي���ل ح�سن. واأثن���اء اللقاء رحب 

الوزي���ر بال�سف���ري، م�سيداً ب���دوره يف مد ج�سور 

التع���اون ب���ن البلدي���ن ال�سديق���ن يف �ستى 

املج���االت املتعلق���ة بتب���ادل اخل���ربات الفنية 

والهند�سي���ة خ�سو�س���ا يف جم���االت الكهرب���اء 

واملاء والطاقة املتج���ددة، كما مت التطرق اإىل 

النتائج الت���ي مت حتقيقها يف توطيد العلقات 

بن البلدي���ن بعد الزي���ارة التاريخية امليمونة 

التي قام بها جللة امللك لليابان.

ا�ستقبلت رئي�سة هيئة البحرين للثقافة 

واالآثار ال�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة م�ساء 

اخلمي�����س املا�سي الكاتب����ة ال�سحافية مرمي 

ال�رشوق����ي، اإذ قدمت لل�سيخة م����ي اآل خليفة 

ن�سخًة من اأطروحته����ا التي نالت بها �سهادة 

املاج�ست����ري يف االإعلم. واأثن����اء اللقاء، اأكدت 

ال�سيخ����ة مي بن����ت حمم����د اآل خليف����ة اأهمية 

املنهج العلمي والبحثي يف االرتقاء باملعرفة 

االإن�ساني����ة، م�سيدًة بجه����ود الكاتبة ال�رشوقي 

يف اإثراء امل�سهد االإعلمي والثقايف البحريني.  

واأ�سارت اإىل اأن االإعلم هو بوابة التعرف على 

الثقاف����ة العريق����ة ململكة البحري����ن، وقالت 

اإن هيئ����ة الثقافة ت�سع التوا�س����ل البناء مع 

و�سائل االإعلم املحلي����ة والعربية والعاملية 

�سمن اأولوياتها. بدورها توجهت ال�سحافية 

بال�سكر اإىل ال�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة 

لدعمها امل�ستمر وتوا�سلها الدائم مع قطاع 

ال�سحافة يف البحرين، معربًة عن ا�ستعدادها 

الدائم لدعم الثقافة البحرينية ون�رش كلمتها 

عرب جميع ال�سبل املمكنة.

الب���لد - حم���رر ال�س���وؤون املحلي���ة: قدم 

ع�سو هيئ���ة ال�سحافي���ن ال�سعودي���ن ع�سو 

االحت���اد ال���دويل لل�سحافين جم���ال الياقوت 

التهنئ���ة اإىل رئي����س حترير �سحيف���ة “اجلزيرة 

هيئ���ة  اإدارة  جمل����س  رئي����س  ال�سعودي���ة” 

ال�سحفي���ن ال�سعودين خالد بن حمد املالك؛ 

مبنا�سبة فوزه رئي�ساً الحتاد ال�سحافة اخلليجية 

يف االنتخاب���ات الت���ي اأجري���ت موؤخ���راً. وبدوره، 

اأع���رب املالك عن �سك���ره وتقدي���ره لل�سحايف 

جمال الياقوت على مبادرته الطيبة يف التهنئة.

• جانب من م�ساركة ال�سعبة الربملانية يف املوؤمتر 	

•  جمال الياقوت	

• جانب من االجتماع	
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43 % من البحرينيات يتعر�سن للعنف ب�سورة م�ستمرة
“اجل�سدي” �سبب رئي�س للطالق... حبيب يف مدر�سة “البيان”:

اأو�س���ح امل�ست�س���ار الرتب���وي يف حق���وق الإن�سان 

فا�س���ل حبي���ب اأن 43 % م���ن البحريني���ات يتعر�سن 

للعن���ف ب�س���ورة م�ستم���رة، واأن العن���ف �س���ار مقبول 

اجتماعًي���ا واأخالقًي���ا، م�سيفا اأن العن���ف اجل�سدي يعد 

�سبب���ا رئي�سا للطالق، وكذل���ك الف�ساد الأخالقي للزوج 

وعدم حتمله م�سوؤولياته.

ومببادرة من رئي�س جمل�س اإدارة “بيان البحرين” 

النموذجي���ة ال�سيخ���ة م���ي العتيبي، ا�ست�ساف���ت اإدارة 

الن�س���اء  “دلي���ل  املدر�س���ة حبي���ب ملناق�س���ة كتاب���ه 

املتعر�س���ات للعن���ف الأ����ري” بح�س���ور ال�سيخ���ة مي 

العتيبي، وع���دد من النواب واأع�س���اء جمل�س ال�سورى، 

املهتمني.

واأك���دت العتيبي يف ت�ريح���ات اأن مملكة البحرين 

وبدعم متوا�سل وحثيث من قرينة عاهل البالد، رئي�سة 

املجل����س الأعلى للمراأة �ساحب���ة ال�سمو امللكي الأمرية 

�سبيك���ة بن���ت اإبراهي���م اآل خليفة خط���ت خطوات غري 

م�سبوق���ة يف دعم حقوق امل���راأة البحريني���ة، ودعم كل 

اآليات متكينها، م�س���رية اإىل اأن املجل�س العلى للمراأة 

اأطلق ومنذ العام 2015، ال�سرتاتيجية الوطنية حلماية 

املراأة من العنف الأ�ري.

واأك���دت اأن املجل����س الأعل���ى عم���ل بجه���د لتاأتي 

ه���ذه ال�سرتاتيجي���ة للحد م���ن العنف الأ����ري وحماية 

امل���راأة واأطفالها، ولتكون امتداًدا لهدفه الأ�سمى وهو 

ا�ستق���رار الأ�رة �سمن اخلط���ة الوطنية لنهو�س املراأة 

البحريني���ة بروؤي���ة قائمة على حفظ اأمن امل���راأة الأ�ري 

م���ن اأجل جمتمع م�ستقر تتمتع به املراأة بجميع حقوقها 

مبا يعزز �سالمته���ا ال�سحية والنف�سية يف اإطار الرتابط 

الأ����ري لتك���ون �ريكا فع���ال وحمورا رئي�س���ا بالتنمية 

الجتماعي���ة والقت�سادي���ة، والنه�س���ة ال�سامل���ة التي 

تعي�سه���ا البحري���ن، التي اأول���ت املراأة ج���ل اهتمامها، 

ومكنته���ا من الو�س���ول اإىل مواقع الق���رار”. واأ�سافت 

العتيبي: “اإن امل���راأة البحرينية كانت ومازالت �ساحبة 

الري���ادة يف منطقتنا اخلليجي���ة والعربي���ة، وهذا يبدو 

وا�سًح���ا من خ���الل الت�ريع���ات املعني���ة بالعنف الذي 

قد ميار�س �سد امل���راأة يف حميطها الأ�ري، مثمنة دور 

املجل�س الأعل���ى للمراأة يف اإطالق “مرك���ز دعم املراأة” 

ليكون مرجًع���ا ر�سمًيا متخ�س�ًس���ا ومتكامال ل�ستقبال 

كافة �سكاوي املراأة البحرينية يف هذا اجلانب املهم.

ومن جانبه، اأكد موؤل���ف الكتاب الدكتور حبيب يف 

بداي���ة ا�ستعرا�سه للكت���اب اأنه حر�س عل���ى اأن يكون 

كتابه )دليل الن�س���اء املتعر�سات للعنف ال�ري( اأول 

دليل عل���ى م�ستوى البحري���ن ير�س���د وي�سجل ويوثق 

كافة اجلهات الر�سمي���ة والأهلية التي تقدم اخلدمات 

املختلفة يف جمال احلماية من العنف ال�ري، ت�ستطيع 

امل���راأة من خالل���ه معرفة الماك���ن التي يج���ب التوجه 

اليها يف حالة تعر�سها للعنف عرب قنوات التوا�سل مع 

املوؤ�س�سات واملراكز ذات العالقة، والإجراءات املتبعة 

واخلطوات ال�سحيحة للتوجه، والتعرف على جهود هذه 

املراكز املتخ�س�سة يف تقدمي اخلدمات لهن، ومعرفة 

اأه���م الر�سادات والن�سائح ال�سحيحة يف جمال التوعية 

بالثقاف���ة ال�ري���ة ، بالإ�سافة اىل اأنه اأه���م اأهداف من 

الدليل ه���ي ك�ر حالة اخلوف وال�سم���ت التي تعي�سها 

املراأة املتعر�سة للعنف ال�ري.

وق���دم حبيب تعريًف���ا للعن���ف على امل���راأة مبينا 

اأن���ه “اأي اعتداء �سد املراأة مبني عل���ى اأ�سا�س اجلن�س، 

ويت�سبب باأحداث اإيذاء اأو اأمل ج�سدي، جن�سي، او نف�سي 

للمراأة، وي�سمل اأي�سا التهديد بهذا العتداء، اأو ال�سغط 

اأو احلرم���ان التع�سف���ي للحريات، �سواء ح���دث يف اأطار 

احلي���اة العامة اأو اخلا�سة”، م�س���ريا اإىل اأن حجم العنف 

الأ����ري يبدو يف تزايد، فهناك امراأة من كل 4 تتعر�س 

للعنف عامليا، واأن اأه���م ال�سباب املوؤدية للعنف �سد 

املراأة يرجع اإىل قلة الوازع الديني، وانخفا�س م�ستوى 

التعليم والإدمان والتن�سئة الجتماعي والبطالة.

وا�ستعر�س حبيب الآثار املرتتبة على العنف �سد 

املراأة، ومنها الآثار ال�سحي���ة، والتي قد ت�سل باملراأة 

اىل املر����س والكتئ���اب وحماول���ة النتح���ار، واإدم���ان 

والقت�سادي���ة،  والجتماعي���ة  واملخ���درات،  الكح���ول 

والآث���ار الجتماعي���ة املرتتب���ة عل���ى الطف���ال والت���ي 

ت���وؤدي اىل ارتفاع مع���دلت وفيات الطف���ال الر�سع، 

ا  واأ�سابته���م بالإمرا�س. وق���دم حبيب يف الكتاب عر�سً

لكاف���ة املراكز واجله���ات الر�سمية والأهلي���ة، ومراكز 

الإي���واء التي تقدم اخلدم���ات املختلفة يف جمال حماية 

امل���راأة والطفل من العنف ال����ري وبراجمها املختلفة 

وعناوينه���ا وتلفوناتها وطرق التوا�س���ل معها، وروؤية 

ه���ذه املوؤ�س�س���ات يف حماية املراأة م���ن العنف ال�ري، 

ومنها “مركز دع���م املراأة يف املجل�س العلى للمراأة” و 

“مكتب التوفيق ال�ري التابع لوزارة العدل وال�سئون 
ال�سالمية”، ومراكز الر�ساد ال�ري يف املركز ال�سحية، 

بالإ�ساف���ة اىل املراكز التابع���ة للجمعيات واملنظمات 

الأهلية.

ب���ني املحا����ر  بع���د ذل���ك نقا����س وا�س���ع  ودار 

والطالب���ات والطلب���ة، حي���ث اإج���اب ع���ن العدي���د من 

ال�سئل���ة منه���م، وا�ستم���ع اىل الآراء واملقرتحات التي 

يحمله���ا طلبة مدر�سة بيان البحري���ن وت�سب يف حماية 

امل���راأة والطفل من العنف ال����ري، مثنيا على الفكار 

واملقرتح���ات والثقاف���ة الت���ي يتمت���ع به���ا الطلبة يف 

املدر�سة.

 تعلن شركة أمالك الذراع اإلستثماري والعقاري المملوك بالكامل للهيئة العامة للتأمين
اإلجتماعي عن طرح مناقصة ترميم وصيانة األسواق المحلية

على جميع الراغبين في اإلشتراك ودخول المناقصة، وممن تتوفر لديهم الكفاءة الالزمة، 
الحضور لمقر الشركة إبتداًء من يوم األحد الموافق ۲۹ يناير ۲۰۱۷ من الساعة الثامنة 

والنصف صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصراً إلستالم وثائق المناقصة وذلك على العنوان 
التالي:

الطابق األول، مبنى آركابيتا ٥٥۱، طريق ٤٦۱۲، مجمع ۳٤٦، خليج البحرين

تسلم العطاءات حسب المتطلبات و االشتراطات المذكورة في وثائق المناقصة.

شركة أمالك الهيئة العامة للتأمين اإلجتماعي للتطوير ش.ش.و

لإلستفسار:- الرجاء اإلتصال على هاتف رقم ۱۷٥۱٦٤٤٤

 األربعاء
 ۸ فبراير
۲۰۱۷

من الساعة
۸:۳۰ صباحاً
وحتى الساعة
۳:۳۰ عصرا

ترميم وصيانة األسواق  TEC/TEN/FM/
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الوقتاليوم/التاريخ

“درا�سات” يناق�ص الفر�ص والتحديات اخلليجية 

خليفة يعد بالك�سف عن “اإجناز علمي كبري” 

18 مدر�سة خا�سة تطالب ال�سماح لها برفع الر�سوم الدرا�سية 
قبول طلب 8 واإحالة املخالفني اإىل “ال�سوؤون القانونية”... “الرتبية” ل� “$”: 

العام���ة والإع���الم  العالق���ات  اإدارة  قال���ت 

ب���وزارة الرتبي���ة والتعليم ل� “الب���الد” اإن عدد 

املدار����س الت���ي تقدمت بطلب رف���ع ر�سومها 

الدرا�سية تبلغ 18 مدر�سة، اأما عدد املوافقات 

التي اأ�سدرتها الوزارة فتبلغ 8 مدار�س فقط.

الر�س���وم  رف���ع  طلب���ات  اأن  اإىل  ولفت���ت 

اإىل  تخ�س���ع  اخلا�س���ة  للمدار����س  الدرا�سي���ة 

درا�سة متكاملة تراعي جوانب عدة، منها نوعية 

اخلدمات التي تقدمه���ا املدر�سة وعدد الطلبة 

وعدد املعلمني.

واأ�س���ارت اإىل اأن وزارة الرتبي���ة والتعلي���م 

تنظر يف طلب رفع الر�سوم الدرا�سية من جانب 

ع���دد ال�سنوات الت���ي مل ترفع فيه���ا املدر�سة 

الر�سوم الدرا�سية، وكذلك مقدار هذه الر�سوم 

اإن كانت منخف�سة اأو متو�سطة اأو مرتفعة.

وذكرت اأن يف حال قامت املدار�س اخلا�سة 

برف���ع ر�سومها دون الرج���وع اإىل وزارة الرتبية 

فتقوم الوزارة بر�سد املدر�سة وتوجيه خمالفة 

لها م���ن قبل جلن���ة املدار����س اخلا�س���ة ب�ساأن 

الر�س���وم، ويتم توجيه اإنذار لها لإزالة املخالفة 

املر�سودة، واإن مل تق���م باإزالتها يتم حتويلها 

لل�سوؤون القانونية. 

وبين���ت اأن املدر�س���ة اخلا�س���ة التي تنوي 

رفع ر�سومها يفرت�س اأن تقوم بتقدمي ر�سالة 

طل���ب اإىل اإدارة التعلي���م اخلا����س، م���ع اإرفاق 

امل�ستندات املطلوبة.

واأكمل���ت اأن اإدارة امل���وارد املالية بوزارة 

الرتبي���ة والتعليم تقوم بدرا�س���ة ر�سالة طلب 

رف���ع الر�س���وم الدرا�سي���ة، ومن جانبه���ا تقوم 

جلنة الر�س���وم الدرا�سي���ة يف املدار�س اخلا�سة 

مبناق�سة طلبها. 

واأ�س���ارت اإىل اأن ع���دد املدار����س اخلا�سة 

املرخ�س���ة يف مملك���ة البحري���ن بلغ���ت نحو 73 

مدر�سة خا�سة.

البحرين  م��رك��ز  ينظم 

ال�سرتاتيجية  للدرا�سات 

وال�����دول�����ي�����ة وال����ط����اق����ة 

بعنوان  ن��دوة  “درا�سات” 
 :2030 ال�سعودية  “الروؤية 
لالقت�ساد  وحتديات  فر�س 

غد  ي��وم  وذل���ك  اخلليجي” 

جمموعة  بح�سور  )الثنني(، 

من اخلرباء القت�ساديني واملهتمني. 

“درا�سات”  اأمناء  جمل�س  رئي�س  وق��ال 

الفوائد  �ستناق�س  الندوة  اإن  الف�سالة  خالد 

ككل  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  على  ال��ع��ائ��دة 

لكون   2030 ال�سعودية  ال��روؤي��ة  بانطالق 

ال�سعودية  العربية  اململكة 

الأكرب  القت�ساد  هي �ساحبة 

وت�سم  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  يف 

مواطني  من  الأع��ل��ى  الن�سبة 

دول اخلليج. 

ال���ن���دوة  اأن  واأ�����س����اف 

دول  اإم��ك��ان��ي��ة  يف  �ستبحث 

اخلليج من تطوير اقت�سادها 

القت�سادية  الفر�س  م��ن  ال�ستفادة  ع��رب 

مثل  امل�������روع  �سيتيحها  ال��ت��ي  اجل���دي���دة 

ال�ستثمار يف القطاعات النا�سئة. كما ت�سلط 

ال�سوء على اأبرز التحديات اأمام هذا امل�روع 

و�سبل مواجهتها. 

البحريني  الباحث  قال 

التفاعل  اإن  خليفة  ن���وح 

والأدوار  الإيجابي  احلكومي 

ال�������س���ح���اف���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة 

امل��خ��ل�����س��ة جت���اه الأب���ح���اث 

الج��ت��م��اع��ي��ة، ت�����س��اه��م يف 

يخدم  الذي  العلمي  النجاح 

الرتقاء بالوطن. 

واأو�سع الباحث اأم�س اأن احلملة الإعالمية 

املخ�س�سة لإطالق الدفعة الأوىل من �سل�سلة 

بنجاح،  متت  البحرين  �سمال  قرى  درا�سات 

ال�سحف  مل�ساندة  ي��ع��ود  ب��ذل��ك  والف�سل 

والأقالم  للباحثني  البحرينية 

ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة. ووع���د 

بالك�سف  خ��ل��ي��ف��ة  ال��ب��اح��ث 

كبري”  ع��ل��م��ي  “اإجناز  ع���ن 

متخ�س�س يف مو�سوع جوهري 

وذلك  ال�سمالية،  باملحافظة 

عدة  اجتماعية  اأبحاث  �سمن 

ق��رى  ب��درا���س��ة  متخ�س�سة 

احلكومية  الربامج  اأن  واأكد  البحرين.  �سمال 

اإىل  ال��ق��روي  باملجتمع  الن��ت��ق��ال  يف  جنحت 

واقت�ساديا  عمرانية  متقدمة  م�ستويات 

وثقافيا واجتماعيا.

•  خالد الف�سالة 	

•  نوح خليفة	

اإجمايل عدد املدار�س اخلا�سة املرّخ�سة بلغت 73

اإخ�ساع طلبات املدار�س اخلا�سة ل�سرتاطات رفع الر�سوم

توجيه اإنذار من جلنة املدار�س اخلا�سة للمخالفني

اإدارة املوارد املالية تخت�س بدرا�سة الطلب

مروة خمي�ص

الأ�����ري ال��ع��ن��ف  م���ن  امل������راأة  حل��م��اي��ة  ج���ه���وده  ���س��خ��ر  للمراة”  “الأعلى  ال��ع��ت��ي��ب��ي: 

بدور املالكي



الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 

املدي���ر  باأعم���ال  القائ���م  اأك���د 

العام ل����إدارة العام���ة للتخلي�ص 

العمي���د  اجلمرك���ي  والتفتي����ص 

عبداهلل الكبي�س���ي اأن اإ�سرتاتيجية 

�س���وؤون اجلمارك ل�أع���وام 2017 

- 2020 الت���ي مت تد�سينها يوم 

اخلمي����ص املا�س���ي، قام���ت على 

�سواعد اأبناء اجلمارك.

ووج���ه وزير الداخلية بت�سكيل 

يف  الإدارات  جمي���ع  م���ن  فري���ق 

�سوؤون اجلمارك لو�سع اأ�س�ص هذه 

الإ�سرتاتيجي���ة الت���ي روعي فيها 

الن�سجام م���ع الروؤية القت�سادية 

2030 وم���ا ا�ستم���ل عليه برنامج 
عمل احلكومة بامللتقى احلكومي 

الأول العام املا�سي.

اأثن���اء ا�ست�سافته يف  واأ�ساف 

برنام���ج “الأمن” الذي تعده اإدارة 

الإع����م الأمن���ي ب���وزارة الداخلية 

بالتعاون مع اإذاعة مملكة البحرين 

الإ�سرتاتيجي���ة و�سع���ت خطة  اأن 

عمل تقوم عل���ى 3 اأهداف رئي�سة 

�س���وؤون  هيكل���ة  اإع���ادة  وه���ي: 

اجلم���ارك ومراجع���ة اآلي���ة العم���ل 

ومطابقته���ا م���ع املهم���ة املزمع 

القيام به���ا، واله���دف الثاين هو 

حتقي���ق الكتفاء الكل���ي بالن�سبة 

للم���وارد املالي���ة والتكنولوجية، 

اأم���ا اله���دف الثال���ث فيكم���ن يف 

ال����ركات  م���ع  ال�راك���ة  تعزي���ز 

والعم�ء من اأجل زيادة الإيرادات 

وتقليل املخاطر بالن�سبة ل�سوؤون 

اجلمارك.

وح���ول اأب���رز التداب���ر الت���ي 

اتبعته���ا �سوؤون اجلم���ارك لتعزيز 

امل�ستوى الأمن���ي، اأو�سح العميد 

اجلم���ارك  �س���وؤون  اأن  الكبي�س���ي 

قام���ت بتدري���ب العن����ر الب�ري 

الأجهزة  لزيادة كفاءت���ه، وتوفر 

املتط���ورة، م�سيفاً  اللكرتوني���ة 

ت�سجي���ل  مت   2016 بالع���ام  اأن 

ح���وايل األف �سبطية م���ن املنافذ 

البحرية(  الربية،  الث�ثة )اجلوية، 

كما مت التحكم يف م�سكلة تكد�ص 

ال�ساحنات عن طري���ق �رعة اإنهاء 

ال�ساحن���ات  وتوزي���ع  الإج���راءات، 

على ف���رتات معينة ل���كل نوع من 

الب�سائع.

الق�سيبي���ة - جمل����ص ال�س���ورى: 

وف���د  رئي����ص  املحم���ود  ن���وار  ق���ال 

يف  امل�س���ارك  الربملاني���ة  ال�سعب���ة 

موؤمتر احتاد جمال����ص الدول الأع�ساء 

مبنظم���ة التع���اون الإ�س�م���ي والذي 

يق���ام يف العا�سم���ة املالي���ة باماكو، 

اإن ال�سلطة الت�ريعي���ة تدعو املوؤمتر 

واحلكوم���ة  الكونغر����ص  مبطالب���ة 

الأمركي���ة باإعادة النظ���ر يف “قانون 

املوؤمت���ر  اأن  اإىل  ولف���ت  جا�ست���ا”. 

الث���اين ع����ر ل�حت���اد ياأت���ي يف ظ���ل 

ت�ساع���د املخاط���ر والتحدي���ات التي 

تواجهه���ا ال���دول الإ�س�مي���ة نتيج���ة 

لنت�سار ظاهرة الإره���اب، والتي يتم 

العمل ب�س���كل وا�سح الي���وم لربطها 

بالدي���ن الإ�س�مي احلني���ف، وحتميل 

كاف���ة،  الع���امل  دول  يف  امل�سلم���ون 

املد�سو�س���ة  اجلماع���ات  ممار�س���ات 

واملمولة خلدم���ة م�ساريع معينة ذات 

اأه���داف �سيا�سي���ة وتغطيته���ا بغطاء 

دين���ي، عل���ى الرغ���م م���ن ال�سحاي���ا 

ج���راء معظ���م ه���ذه املمار�س���ات هم 

م���ن امل�سلمون. واأ�س���اف اأن الق�سية 

ب���ن  م���ن  �ستبق���ى  الفل�سطيني���ة 

الأولوي���ات التي جتمعنا، والتي نوؤكد 

اأهمي���ة التعاط���ي معها ب�س���كل اأكرث 

جدية يف املرحلة املقبلة، خ�سو�سا يف 

ظل التعديات امل�ستمرة على ال�سعب 

الفل�سطين���ي ال�سقيق واحل�سار الذي 

ميار�ص جتاه���ه، وعملي���ات الغتيال 

املنظ���م لأبنائه؛ لنق���ف جميعاً لدعم 

هذا ال�سعب الأبي وم�ساندته مبختلف 

الو�سائل وال�سبل”.

األحد 29 يناير 2017  
غرّة جمادى األول 1438
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62 موظفة موؤقتة يف “البلديات” ينا�سدن رئي�س الوزراء ت�سكينهن
بعد 8 �سنوات عمل يتفاجاأن بعدم متديد عقودهن و�رف رواتبهن

نا�س���د ع���دد م���ن املوظف���ات يعمل���ن يف 

وزارة الأ�سغال و�س���وؤون البلديات والتخطيط 

العمراين، م���ن قائم���ة 1912 التابعة لربنامج 

التدري���ب )متكن( ب���وزارة العم���ل والتنمية 

الجتماعي���ة، رئي����ص ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو 

امللك���ي الأم���ر خليفة ب���ن �سلم���ان اآل خليفة 

ت�سكينه���م يف وظائف، وذلك بع���د مزاولتهن 

العمل يف البلدي���ات واأمانة العا�سمة حلوايل 8 

�سنوات.

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة  اأن  اإىل  واأ����رن 

الجتماعي���ة مل تق���م باإي���داع م�ستحق���ات عمل 

حلوايل 62 موظف���ة ل�سهر يناير احلايل، وذلك 

بع���د اأن قامت باإع�مهن عن اإنهاء عقودهن يف 

�سهر دي�سمرب بالعام 2016.

وقال���ت جمموع���ة م���ن املتدرب���ات ل���دى 

لقائهن م���ع مندوب���ة “الب����د” اإن العقود مع 

وزارة الأ�سغ���ال انته���ت، ومل يت���م متديده���ا 

ه���ذه امل���رة، ولك���ن مل يك���ن با�ستطاعتنا اأن 

ن���رتك عملنا بع���د م�سي 8 �سن���وات، علماً اأننا 

نت�سل���م رواتب ل تتع���دى 279 دينارا �سهرياً 

و�سهاداتن���ا بدرج���ة البكالوريو����ص والبع�ص 

الآخر حا�سل على �سهادة املاج�ستر، علماً اأنه 

يتم ا�ستقطاع تاأمن �سد التعطل من رواتبنا.

واأ����رن اإىل اأنه���ن مل يت�سلم���ن ر�سمياً من 

اأق�سامهن باجلهاز التنفيذي اأو البلدي بالوزارة 

م���ا يفيدهن باإنهاء عقوده���م اأو ت�سكينهن يف 

العمل اأو اإخبارهن بتجديد العقود.

واأ�سف���ن “قمن���ا اأكرث م���ن م���رة مبراجعة 

وزارة العمل ودي���وان اخلدمة، وتبن اأن طلب 

ت�سكينن���ا يك���ون معط���� لدى دي���وان اخلدمة 

املدنية اأو الوزارة”.

واأردفن اأن “اأق�سامنا تعتمد على عملنا يف 

اجلهاز التنفي���ذي والبلديات بال���وزارة، واأننا 

ن�سد نق�ص كثر من املوظفن”. 

• جانب من لقاء املوظفات مبندوبة “الب�د” يف مقر ال�سحيفة	

مروة خمي�س

املوظفات: توجيهات �سموه بتمديد 
3 اأ�سهر اأنقذتنا من مّر احلياة

قال���ت جمموعة م���ن املوظفات املتدرب���ات ل� “الب����د” “اإن توجيهات 

رئي����ص ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللك���ي الأمر خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة 

بتثبيت 23 موظفا موؤقتا، ومتديد فرتة تدريبنا ملدة 3 اأ�سهر اأخرى لتوفيق 

اأو�ساعن���ا مل نن�سها، وقد �ساهم الأمر بعدم قطع م�سدر رزقنا الذي اعتمدنا 

عليه طوال 8 اأعوام”.

واأ�سف���ن: “ت�سدرت توجيهات �سم���وه بتمديد عقودنا م���ن قبل وزارة 

الأ�سغ���ال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين، وذلك بعد اأن انتهت فرتة 

عقودنا املوؤقتة، اإذ اأمر �سموه بتمديد فرتة تدريب 62 مواطنة ملدة 3 اأ�سهر 

اأخرى ممن كن يعملن يف ال���وزارة املذكورة ب�سورة موؤقتة من قائمة 1912 

جامعي���ا �سمن برنام���ج تدريب )متك���ن(، والتي انتهت ف���رتة توظيفهن، 

وذلك حلن اأن يتم توفي���ق اأو�ساعهن”. واأردفن باأن املوظفات املوؤقتات 

التابع���ات للوزارة قامت اجله���ات بت�سكينهن، فيما اأبلغ���ت املتدربات من 

قائم���ة 1912 التابعن لوزارة العمل والتنمي���ة الجتماعية باإنهاء عقودهن 

بعد اإنهائهن متديد ال� 3 اأ�سهر اإثر توجيهات �سمو رئي�ص الوزراء.

اأم علي: عملي يف “البلديات” 
كان لقمة عي�س اأبنائي

مل ت�ستطيع اأم علي حب�ص دموعها اأثناء لقائها مع “الب�د”، اإذ كان اأملها 

الوحي���د بتوجيهات �سمو رئي����ص الوزراء بت�سكينه���ن يف عملهن، حيث كان 

العم���ل م�سدر رزق له���ا ولأبنائها، فطوال 8 �سنوات قام���ت بتعليم اأبنائها 

ورعايتهم على الرغم من راتبها الب�سيط يف ظل ارتفاع الأ�سعار.

واأ�س���ارت اإىل اأن���ه “رغم الراتب ال�سئيل الذي نت�سل���م اإل اأننا مل نتخلف 

ع���ن العمل طيلة ال�سنوات املا�سية، فه���و كان لقمة عي�سنا، ومل نكن نحتج 

على بقائنا حتت ظل التدريب طيلة تلك الفرتة”.

ومن جه���ة اأخرى، نا�س���دت اأحداه���ن وزارة العمل والتنمي���ة الجتماعية 

ودي���وان اخلدمة املدنية ت�سكينهن؛ وذلك ل�سون ما قمن به طيلة ال�سنوات 

املا�سية يف اجلهاز التنفيذي والبلديات يف الوزارة.

وقال���ت “اإن وظائفنا توفر لنا العي�ص الك���رمي وت�سمن لنا م�سدر رزق 

دائ���م”، لفتة: “بقاوؤنا يف عملن���ا يتنا�سب مع خرباتن���ا الطويلة التي زاولنا 

فيه���ا العمل خ�سو�س���ا يف ظل وجود نق����ص يف املوظفن بال���وزارة، حيث 

يعتمد اجلهازان التنفيذي والبلدي يف الوزارة ب�سكل كبر على عملنا”.

اأم حممد: نحن جامعيات ون�سد 
النق�س يف “البلديات”

مل تقطع املتدربة اأم حممد الأم���ل بت�سكينها وت�سكن بقية املتدربات 

م���ن قائم���ة 1912 يف وظائفه���ن احلالية؛ وذل���ك تقديراً لعمله���ن منذ مدة 

طويلة، اإذ اإنهن لن ي�ستطعن اأن ي�سلمن م�ستحقات قرو�سهن، التي ترتبت 

عليهن يف ال�سنوات املا�سية. 

وقال���ت ل� “الب�د”: “اإن الوزارة يجب اأن تراعي و�سعنا الإن�ساين؛ وذلك 

لإيجاد بدائل وفقاً خلربتنا الطويلة حتت مظلة الوزارة”.

واأ�ساف���ت “كيف لن���ا اأن نقوم بالذه���اب اإىل العم���ل دون وجود مركبة 

للو�س���ول ملقر العمل، اإذ قمت ب�راء �سيارة م�ستعملة واأدفع مقابلها ق�سطا 

�سهرياً طيلة اخلم�ص ال�سنوات املا�سية؟”.

واأردف���ت باأن “اأ�رن���ا مدخولها ب�سيط ج���داً، اإذا مت ت�ريحن���ا من العمل 

�سيقع على عاتقنا الكثر من الديون”.

ولفت���ت اإىل اأنهن جميعهن ميلكن ال�سه���ادة اجلامعية، واأن عدم جتديد 

عقودهن وت�ريحهن �سيزيد من البطالة يف �سفوف اجلامعيات. 

ت�رسيع عملية التحول الإلكرتوين يف اجلهات احلكومية
مما ينعك�ص اإيجابا على مكانة اململكة يف املجتمع الدويل... القائد:

املنام���ة - هيئ���ة املعلوم���ات واحلكوم���ة 

الإلكرتوني���ة: عقدت جلن���ة متابع���ة تو�سيات 

تقري���ر الأمم املتح���دة للحكوم���ة الإلكرتوني���ة 

املا�س���ي  اخلمي����ص  ي���وم  الأول  اجتماعه���ا 

ل�ستعرا����ص خط���ة عمله���ا املقبل���ة لتح�س���ن 

املتح���دة  الأمم  تقري���ر  يف  البحري���ن  ترتي���ب 

للحكومة الإلكرتونية 2018.

واأكد الرئي�ص التنفيذي لهيئة املعلومات 

واحلكومة الإلكرتونية حممد القائد اأن حمافظة 

البحرين على مركز ال�سدارة للمرة الرابعة على 

الت���وايل منذ الع���ام 2010 يف جهوزية احلكومة 

الإلكرتوني���ة هو جت�سيد لتوجه احلكومة الرامي 

اإىل حتقي���ق طم���وح وتطلع���ات املواطنن عرب 

ت�سخ���ر التكنولوجي���ا لرف���ع الأداء احلكوم���ي 

وتق���دمي خدماتها ب�سورة مبتك���رة مع احلر�ص 

على تطوي���ر البني���ة التحتية ودع���م الكفاءات 

الوطنية ب�سكل م�ستمر مبا يخدم اأهداف الروؤية 

القت�سادية 2030.

واأ�سار اإىل الهتمام واملتابعة التي توليها 

اللجن���ة العليا لتقنية املعلوم���ات والت�سالت 

برئا�سة نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء �سمو ال�سيخ 

حمم���د بن مب���ارك اآل خليف���ة يف ت�ري���ع عملية 

التحول الإلك���رتوين يف اجلهات احلكومية وفقاً 

ل��سرتاتيجيات، ملبية اأولويات اأهداف التنمية 

امل�ستدام���ة ع���رب تق���دمي اخلدم���ات احلكومية 

للمواطن���ن باأعل���ى م�ستوى من الكف���اءة، مما 

ينعك�ص اإيجابا عل���ى مكانة اململكة يف املجتمع 

الدويل لتقنية املعلومات والت�سالت.

وا�ستعر�ص الجتماع نتائج التقرير ال�سابق 

والت���ي ح�سل���ت فيه البحري���ن عل���ى ال�سدارة 

العربي���ة يف جهوزية احلكوم���ة الإلكرتونية ومت 

ت�سنيفه���ا، للمرة الثانية عل���ى التوايل، �سمن 

ال���دول املتقدمة جداً يف الع���امل يف هذا املجال 

وهو ت�سني���ف للدول التي حت�س���ل على ن�سبة 

اأعل���ى من 75 % م���ن اإجمايل موؤ����رات التقرير 

التي تتجاوز 400 معي���ار، اإذ ح�سلت على هذه 

الن�سبة 29 دولة فقط من اإجمايل 193 دولة. 

التو�سي���ات  اأب���رز  اللجن���ة  ناق�س���ت  كم���ا 

للمرحل���ة املقبل���ة لتح�س���ن املوؤ����ر يف تقرير 

الأمم املتح���دة للحكوم���ة الإلكرتوني���ة 2018، 

وت�سمنت على اإعداد خطة وطنية �ساملة تهدف 

للتن�سيق لربامج تقنية املعلومات والت�سالت 

واحلكومة الإلكرتونية متا�سياً مع اأهداف التنمية 

امل�ستدامة وموؤ�رات القيا�ص، اإىل جانب تعزيز 

التح���ول الإلك���رتوين والتوج���ه نح���و احلكوم���ة 

الرقمية عرب توف���ر اخلدمات احلكومية ب�سكل 

اإلك���رتوين، ومن ب���ن التو�سي���ات كذلك تبني 

�سيا�سة البيانات املفتوحة وتوفر املعلومات 

العام���ة اإلكرتوني���ا مع العمل عل���ى تطوير نظم 

املعلوم���ات اجلغرافي���ة وربطها بخط���ة تطوير 

البيانات املفتوحة ملا لها من تاأثر مبا�ر على 

مع���دل الن�سج الإلك���رتوين والتكامل احلكومي 

وتطوير موؤ�ر اخلدمات الإلكرتونية.

وح���ول خط���ة اللجن���ة يف املرحل���ة القريبة 

املقبلة، مت التفاق عل���ى ت�سكيل جلان فرعية 

يف اجله���ات احلكومي���ة معني���ة مبوؤ����ر قط���اع 

الت�سالت، وموؤ�ر راأ�ص امل���ال الب�ري، وموؤ�ر 

امل�سارك���ة الإلكرتوني���ة، اإىل جانب جلان ملوؤ�ر 

اخلدم���ات الإلكرتوني���ة يف اجله���ات احلكومية 

املعني���ة، اإذ تتوىل ه���ذه اللجان مه���ام اقرتاح 

مملك���ة  برتتي���ب  ل�رتق���اء  اخلط���ط  وتنفي���ذ 

البحرين الدويل. كما �ستقوم اللجنة با�ست�سافة 

اأح���د اخلرباء يف هذا املجال م���ع التن�سيق لعقد 

اجتماع���ات م���ع جميع اجلهات املعني���ة لتقييم 

الو�سع احلايل والنظر يف فر�ص التح�سن.

• الجتماع الأول للجنة متابعة تو�سيات تقرير الأمم املتحدة للحكومة الإلكرتونية	

• جانب من م�ساركة ال�سعبة الربملانية يف املوؤمتر 	

البحرين تدعو باإعادة النظر يف “جا�ستا” ت�سجيـل األــف �سبطيــة بالعـام 2016
لدى م�ساركتها يف موؤمتر “جمال�ص منظمة التعاون الإ�س�مي” اإ�سرتاتيجية 2017 - 2020 حتقق 3 اأهداف... “اجلمارك”: 
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جت������������ار: “ه����������وام����������ر” ال�����ت�����ب�����غ ل�������ن ي���������س����م����ح����وا ب����رخ����ي���������ص اجل�����ه�����از 

حتذير طبي: ال�سي�سة الإلكرتونية �سلبية وم�رسطنة 
1.5 مليون دينار مدخول مبيعاتها ال�سنوية 

مل يج���ف حرب الدرا�سات ال���ذي يكتب عن م�سار 

التدخ���ن وك���رة �سلبياته على �سح���ة الإن�سان، ومل 

ياأل���ف البع����ص مت�س���ك الكثريي���ن بالتدخ���ن رغم 

اأ����راره، حت���ى ظهرت لن���ا حالًي���ا ظاه���رة ال�سي�سة 

الإلكرونية التي بداأت تنت�ر ب�سورة فائقة.

مروجو ال�سي�سة الإلكرونية كانوا اأكر ذكاًء من 

مروجي ال�سجائر و “املع�س���ل”، اإذ روجوها على اأنها 

باب من اأب���واب الإقالع عن التدخ���ن ب�سورة �سهلة 

وبثمن يف متناول اجلميع، فا�سطادوا الكثريين.

بداأ عمل جتار ال�سي�س���ة الإلكرونية يف البحرين 

بعي���ًدا ع���ن الأ�س���واء قبل اأك���ر من عام���ن؛ وذلك 

لأن ت���داول وبيع و�راء هذه ال�سلع���ة غري مرخ�ص به 

يف اململك���ة مما جع���ل هذا اجلهاز ن���ادر الوجود بن 

اأو�س���اط املدخن���ن، وما ه���ي اإل فرة وجي���زة حتى 

مت الرخي����ص لها مطلع الع���ام 2016 با�ستخدامها 

ب�سفة �سخ�سية وهنا كانت البداية.

 

تجارة الشيشة اإللكترونية
يف غمرة الت�ريح الذي �سدر عن وزارة ال�سناعة 

والتجارة ق���ام عدد م���ن الأ�سخا�ص بط���رح اأنف�سهم 

ع���رب برام���ج التوا�س���ل الجتماعي لبيع ه���ذا اجلهاز 

وم�ستلزمات���ه، وكان���ت ل���� “البالد” وقف���ة مع عميد 

هوؤلء التجار الذي ف�سل عدم ذكر ا�سمه.

يق���ول ه���ذا التاج���ر “اإن الطلب عل���ى ال�سي�سة 

الإلكروني���ة يف منو م�ستم���ر ومت�ساعد ب�سكل كبري، 

والطل���ب يط���ول اجله���از وملحقات���ه واإك�س�سواراته، 

و)اجلو�ص( وهي املادة ال�سائلة التي تدخن عرب هذا 

اجلهاز وتاأتي عرب نكهات خمتلفة ت�سل اإىل اأكر من 

500 نكهة وتتوفر بنيكوتن ومن دون نيكوتن”.
ال�سجائ���ر  تدخ���ن  الع����رات  “قط���ع  ويتاب���ع 

العتيادي���ة و�سي�س���ة التب���غ وحتول���وا مل�ستخدم���ي 

ال�سي�سة الإلكرونية؛ وذلك ملا �ساهدوا من اإيجابيات 

يف ه���ذا اجلهاز تغنيه���م عن التدخ���ن وباأ�رار اأقل 

بن�سبة 95 % من تدخن التبغ واملع�سل”.

ه���ذا التاجر يوؤكد اأن لديه من تراكم اخلربات ما 

ياأهل���ه من تخ�سي�ص اجله���از املنا�سب والنيكوتن 

املنا�س���ب )اجلو����ص( للذي���ن يري���دون الإق���الع عن 

التدخ���ن والعتم���اد عل���ى ال�سي�س���ة الإلكروني���ة، 

وي�س���ري اإىل اأن���ه يف اأ�سه���ر قليلة ا�ستط���اع اأن يجعل 

اأكر من 50 مدخنا يقلعون عن التدخن.

وذك���ر اأن ال�سي�س���ة الإلكروني���ة ل حتتوي على 

م���واد �سارة مثل �سي�س���ة التبغ، اإذ اإنه���ا تتكون من 

ثالث مواد وتنت���ج اأبخرة ول يوجد فيها ثاين اأك�سيد 

الكرب���ون والقط���ران، فيم���ا تتك���ون �سي�س���ة التبغ 

وال�سجائ���ر من العديد م���ن املكون���ات وتنتج دخانا 

وثاين اأك�سي���د الكربون ومواد اأخرى اأثبت العلم اأنها 

م�رطنة.

ولفت اإىل اأن مدخ���ن �سيجارة �سابق حاول مراًرا 

وتك���راًرا التوقف ع���ن التدخ���ن اإل اأن كل حماولته 

ب���اءت بالف�س���ل، ولكن���ه بع���د اأن مار����ص التدخ���ن 

الإلك���روين وج���د اأن���ه بدي���ل حقيق���ي ع���ن تدخن 

التبغ والت���ن، وا�ستطاع بعد يوم واح���د الإقالع عن 

التدخن.

واأفاد اأن مزاج امل�ستخدم البحريني للجهاز يتجه 

نحو نكه���ة املع�سل والعنب والتفاح والتوباكو وهي 

نكه���ة م�سابهة متاًما لنكه���ة التبغ. وق���ال اإن �سوق 

ال�سي�سة الإلكرونية كبرية ووا�سعة وتراوح اأ�سعار 

اجله���از م���ن 12 اإىل 120 دين���ارا، ويعت���رب اجله���از 

ال���ذي تفوق قيمت���ه 80 دين���ارا فخم���ا، وي�ستخدمه 

ذوو الدخ���ل املتو�سط واملرتفع عموم���ا، م�سرًيا اإىل 

اأن الختالف���ات تكون يف حجم ال���وات وقوة الحراق 

والدخان والبطارية.

وتابع “ال�سوق البحرينية تبيع حالًيا نحو 3000 

جه���از، �سعر الواح���د نحو 35 دين���ارا باملتو�سط، اأي 

اأن اإجم���ايل متو�سط مبيعات الأجهزة ككل لعام واحد 

ي�سل اإىل مليون و260 األف دينار”.

واأ�س���اف اأن “ال�سي�س���ة الإلكروني���ة مل ترخ�ص 

حل���د الآن م���ن )ال�سحة(، لكنها م����رح بها يف بلدان 

مث���ل اأمريكا وبريطانيا، ويف هذه ال���دول اإذا اأراد اأي 

مدخن قطع التدخن �سين�س���ح من قبل املخت�سن 

باأن ي�ستخدم ال�سي�س���ة الإلكرونية؛ لأن �ررها اأقل 

بن�سب���ة 95 %، وتب���اع يف ال�سيدليات يف لندن، وهنا 

ما زالت )ال�سحة( حمتارة اأمام هذه املو�سوع، ويبدو 

اأن هوامري التبغ )واقفن( لنا باملر�ساد ول يريدون 

ترخي�ص هذا اجلهاز من ال�سحة؛ لأنه يناف�سهم”.

 

النكهات “الجوس” 
وع���ن مو�س���وع النكه���ات، فهناك غاب���ة كبرية 

تتنوع فيه���ا و�ركات كثرية تنت���ج “اجلو�ص” الذي 

ي�ستخ���دم لل�سي�س���ة الإلكرونية، ويق���ول اأحد جتار 

اجلو����ص “هن���اك نكهات ع���دة يف���وق عددها 500 

نكهة، وه���ي تاأتي من م�سادر موثوق���ة، واأخرى غري 

موثوقة”.

وتاب���ع “اإن النكه���ات التي تاأتي م���ن بريطانيا 

واأم���ريكا من النكهات املوثوق���ة فيما تعد النكهات 

التي تاأتي من ال�س���ن وماليزيا غري موثوقة. وتباع 

النكه���ات عموما من 3 دنان���ري اإىل 8 دنانري للنكهة 

الواح���دة التي تاأتي يف علب���ة خا�سة حتتوي على 30 

مل من �سائل النكهة.

وب���ن اأن هن���اك ت�سنيع���ا له���ذه النكه���ات يف 

البحري���ن، وه���و اأمر غري �سح���ي ول ينت���ج بناء على 

معاي���ري وج���ودة، ويق���وم بت�سنيع���ه اأ�سخا�ص لي�ص 

لديهم اأي خربة يف مثل هذه املواد الكيميائية.

  

الرأي الطبي 
عندما ندخل جه���از ال�سي�سة الإلكرونية وجميع 

ملحقاته مب���ا فيها النكه���ات “اجلو�ص” على خمترب 

ال�سح���ة نخرج بنتائج مبدئية، كون اأن اجلهاز مل جتر 

عليه حلد الآن درا�سات كافية ووافية ملعرفة اأ�راره 

وفًقا لراأي املخت�سن طبًيا.

طبيب الأ����رة وع�سو جمعي���ة مكافحة التدخن 

ومن�سق برنامج مكافحة التب���غ بوزارة ال�سحة �سابًقا 

كاظم احللواجي و�سف م�سار ال�سي�سة الإلكرونية ب� 

“البالوي” موؤكًدا اأن النيكوتن هو �سم قاتل.
وبن اأن الدرا�سات اأف���ادت اأن اأجهزة التدخن 

الإلكروني���ة تدخ���ل يف �سناعتها مادت���ان للتربيد، 

وهاتان املادتان تعت���ربان �سبًبا من اأ�سباب اأمرا�ص 

ال�رطان.

واأف���اد ب���اأن النيكوت���ن يوؤث���ر عل���ى ال�راين 

وبالت���ايل فاإن ال�سي�سة الإلكروني���ة اأي�ًسا �سبب من 

اأ�سب���اب اأمرا����ص القل���ب وال�راين، م�س���رًيا اإىل اأنه 

ل توج���د درا�سات حول الأبخرة الت���ي تخرج من هذه 

الأجهزة.

وب���ن اأن ال�سي�س���ة الإلكروني���ة �سلبي���ة، واأن 

ا  م�سه���د هذا اجله���از اإذا نظر اإليه الأطف���ال خ�سو�سً

اإذا كان القدوة )الأب مثال( ي�ستخدمها لبد اأن ياأتي 

ي���وم ويجرب الأطف���ال هذا اجلهاز وه���ذا اأمر ف�سيع 

وخاطئ.

واأ�سار اإىل اأن وزارة ال�سحة تبذل جهودا م�سنية 

يف �سبيل اإبعاد الأطفال عن التدخن، فهناك خطورة 

على الأجيال م���ن هذه الأجهزة اجلديدة؛ لأنها مدخل 

لتجرب���ة اأمور ثانية، ونحن يف اجلمعية راأينا اأن معظم 

بداي���ات مدخن���ي املخ���درات كان���ت م���ن التدخن، 

وال�سي�سة الإلكرونية ت�سب يف هذا الجتاه.  

أضرار الشيشة اإللكترونية

تكنولوجي���ا  الإلكروني���ة  ال�سي�س���ة  تعت���رب   -

جدي���دة، اإذ ل توج���د درا�سات طبية توؤك���د م�سارها 

ال�سحي���ة التي م���ن املحتم���ِل حدوثها عل���ى املدى 

البعيد. 

- يحتوي بع�سها على الكحول الإيثيلي، ويوجد 

خالف �رعي حول حكم تناوله. 

- يحت���وي بع�سها عل���ى النيكوتن، وهي مادة 

�س���ارة جل�س���م الإن�سان، اأم���ا ما ل يحت���وي منها على 

النيكوتن في�سهُل و�سوله اإىل الأطفال. 

- ي�سعب اكت�سافها لأنها ل ترك رائحة، حيث 

ميكُن ا�ستخدامها يف املدار�ص. 

- ُت����رب املحلول اإىل الفم اإْن مل تكْن م�سنوعة 

جيداً، مما يوؤدي للكثري من امل�ساكل ال�سحية. 

- ُتب���اع ب�سكل غ���ري قانوين؛ لع���دم وجود جهة 

رقابية لالإ�راف على بيعها. 

- يدخ���ل يف ت�سنيعه���ا بع����ص امل���واد الت���ي 

تتاأك�سد مع الأك�سجن. 

- يجب اإعادة �سح���ن بطاريتها يومياً، وحفظها 

يف مكان مالئم بعيداً عن املواد الإلكرونية. 

- اإمكان خطر انفجار البطارية. 

- حجم بع�سها كبري، ووزنها ثقيل. 

- ل ت�سم���ن احتمالي���ة الإقالع ع���ن النيكوتن 

والتبغ. 

- تتطل���ب وقت���اً لالعتي���اد عليه���ا؛ وذلك لأن 

طعمها خمتلف عن ال�سجائر التقليدية. 

- ُت�سبب احل�سا�سية يف بع�ص احلالت خ�سو�سا 

يف البداية. 

- تكلف���ة ����راء البطارية واملع���دات الأ�سا�سية 

عالية ال�سعر مقارنة بال�سجائر التقليدية. 

  

إيجابيات الشيشة اإللكترونية
- ل ت���وؤذي الأ�سخا����ص امُلحيط���ن باملدخ���ن، 

كونها ل تنتج مادة ثاين اأك�سيد الكربون. 

- ل ت���رك رائح���ة عل���ى املالب����ص كال�سجائ���ر 

التقليدية. 

- ميك���ن ا�ستخدامه���ا يف اأي مكان حتى الأماكن 

املغلقة. 

- ل تنت���ج رم���اداً اأو بقاي���ا كم���ا يف ال�سجائ���ر 

التقليدية؛ فترُك املكان نظيفاً. 

- حتت���وي على مواد اأق���ل باملقارنة مع �سجائر 

التقليدية. 

- يتك���ون حملول ال�سجائر الإلكرونية من مواد 

تتواجد على نكهات خمتلف���ة كالليمون، والفراولة، 

والتوت، والفانيال، وال�سوكولتة. 

- تقلل رغبة ال�سخ�ص بال�سجائر التقليدية. 

- ميك���ن التحكم بكمي���ة النيكوت���ن فيها اإىل 

ال�سفر مثالً. 

ت�ستخ���دم  لأنه���ا ل  احلرائ���ق؛  تقل���ل خط���ر   -

الولعات. 

- ل حتتوي على القطران. 

- ل ت�سبب ال�سعال، اأو �سيق التنف�ص.

علوي املو�سوي

حذر من ت�سنيع “النكهات” يف البحرين من دون مراقبة

ال�سلوم: ال�سي�سة الإلكرتونية لن تناف�س التقليدية 
  قل���ل رئي�ص جمعية البحرين لتنمي���ة املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة واأحد اأبرز 

جت���ار التبغ اأحمد ال�سلوم من احتمالية مناف�سة ال�سي�سة الإلكرونية لل�سجائر وال�سي�سة 

العتيادي���ة، م�س���رًيا اإىل اأن يف بداية الأمر كان لها تاأث���ري بن�سبة ل يتعدى 25 %، لكن 

بع���د ت�ريح اجلهات الر�سمية ل�رائها ب�سفة �سخ�سية مل يعد لل�سي�سة الإلكرونية اأي 

تاأثري على ال�سي�سة العتيادية.

وك�سف عن اأن البع�ص يف البحرين يقوم حالًيا بت�سنيع نكهات ال�سي�سة الإلكرونية 

ا اأنه يتم ت�سنيعه من دون موا�سفات ومقايي�ص معينة  وهذا �سيء خطري جًدا، خ�سو�سً

مم���ا ينذر ب�س���وء الطالع. وذك���ر اأن ال�سي�سة الإلكروني���ة لي�ست �سي�س���ة عادية، اإذ اإن 

م�ستخدمي هذا اجله���از يتعاطون النيكوتن ب�سورة مبا�رة من اجلهاز اإىل املتعاطي، 

وه���ذا الأمر له اآثار �سلبية جًدا على امل�ستخ���دم على مر الأيام وتعاقب ال�سنوات، وهذا 

اأمر خمتلف عند احلديث ال�سي�سة العادية اأو ال�سيجارة.

واأف���اد ب���اأن بع�ص م�ستخدم���ي ال�سي�سة ب���داأت تظهر عليه���م ظواه���ر �سلبية اإزاء 

تعاطيهم واإدمانهم عل���ى ال�سي�سة الإلكرونية، اإذ ي�ستكي البع�ص حالًيا من هوؤلء من 

خمول واآلم يف الراأ�ص.

وق���ال ال�سلوم: “حتدثنا قبل ثالث �سن���وات مع ال�ركات العاملي���ة لت�سنيع التبغ 

و�ساألناه���م عن اإم���كان دخولهم يف �س���وق ال�سي�سي���ة الإلكرونية وت�سني���ع النكهات 

والأم���ور اخلا�سة بهذا اجلهاز، فاأجابوا باأنهم لن ي�سنعوا اأو يدخلوا هذه ال�سوق، لذلك 

نحن لن ندخل هذه ال�سوق حالًيا ول نفكر يف ذلك”.

وو�س���ف م�ساألة تعاطي البع�ص على ال�سي�س���ة الإلكرونية باملو�سة، واأنها �سوف 

تتال�سى بعد فرة معينة.

وع���ن ترخي����ص ال�سي�س���ة الإلكروني���ة يف اأوروب���ا والغ���رب اأج���اب “اإن ال�سي�س���ة 

الإلكروني���ة تباع يف اأوروبا بال�سيدليات ولكن بع���د البحث تبن اأن هذه ال�سيدليات 

قام���ت ب�سفته���ا ال�سخ�سية بعر����ص هذه الأجه���زة يف متاجرها”، م�س���رًيا اإىل اأنه لي�ص 

ثم���ة اأي دليل من منظمة ال�سحة العاملية يفي���د باأن ال�سي�سة الإلكرونية بديل معتمد 

لالإقالع عن التدخن”.

ال�سي�سة الإلكرونية بريئة من اإفك التبغ... مدخنون: 

ل �سيء ي�ساهي عالقتنا مع “التنت”  
وقفاتنا م���ع م�ستخدم���ي ال�سي�س���ة الإلكرونية 

ج���اءت متباين���ة بن م���ن يعتربه���ا “مو�س���ة” واآخر 

�رورة لالإقالع عن التدخ���ن، لكنهم اتفقوا على اأن 

هذا اجلهاز اجلديد ل ي�سبب ����ررا مقارنة بال�سجائر 

وال�سي�سة املعتادة.

بداي���ة الوقفة كان���ت مع املواطن ح�س���ن اأحمد، 

وه���و اأحد م�ستخدم���ي ال�سي�سة الإلكروني���ة، اإذ ذكر 

اأن ق���رار وزارة ال�سناع���ة والتجارة برف���ع احلظر عن 

ال�سي�س���ة الإلكرونية لال�ستخ���دام ال�سخ�سي �ساهم 

ب�سكل كبري بانت�سارها يف اململكة وهبوط �سعرها.

وبن ل� “البالد” اأن �سع���ر ال�سي�سة الإلكرونية 

قبل ق���رار “ال�سناعة والتجارة” كان بن 100 دينار 

اإىل 150 دينارا، وبعد القرار اأ�سبح �سعر اجلهاز نحو 

30 دينارا، وهنالك اأجهزة اأرخ�ص من ذلك.
وعلى ال�سعيد ذاته، ق���ال عبداحل�سن فا�سل: 

“ا�سريت �سي�سة اإلكرونية من ال�سوق ال�سوداء قبل 
�سدور قرار تداول ال�سي�سة الإلكرونية وا�ستريادها 

م���ن قب���ل وزارة ال�سناع���ة والتج���ارة، وكان �سعرها 

منا�سبا اآنذاك ب� 90 دينارا”.

وتابع “الي���وم ال�سي�سة الإلكرونية رخي�سة جًدا 

ويف متن���اول يد اجلمي���ع، حيث يت���م ا�ستريادها من 

دول املن�ساأ باأ�سعار رخي�سة وتباع بفائدة ربحية غري 

كبرية كما كان يف ال�سابق”.

ال�سي�س���ة  “ا�ستخدم���ت  اأف���اد  جتربت���ه  وع���ن 

الإلكروني���ة ب�سغف، وجربت العديد م���ن النكهات، 

لكن هذا اجله���از مل يقنعني ب�سكل كبري، اإذ ل يوجد 

�سيء ي�ساهي عالقة ال�سجائر الطبيعية مع املدخن”.

وق���ال “اأ�ستخ���دم ال�سي�س���ة الإلكروني���ة حالًيا 

ب�س���كل ب�سي���ط؛ وذل���ك لأنها اأم���ر اإ�س���ايف وتريف يف 

مو�س���وع التدخ���ن، ومل اأقلع ع���ن ال�سجائ���ر، اإل اإذا 

�سدقت الأنباء التي تتحدث عن زيادة �سعر ال�سجائر 

وال�سي�سة العتيادية لل�سعف”.

وعل���ى ذات امل����رب ق���ال حمم���د عب���داهلل: “اإن 

اخ���راع ال�سي�س���ة الإلكروني���ة ج���ًدا مفي���د، اإذ اإنني 

ا�ستطعت اأن اأتوق���ف التدخن ب�سكل كلي، ووجدت 

يف اجله���از اجلدي���د �سالت���ي، فه���و يعو�سن���ي ع���ن 

النيكوت���ن ول يوجد فيه رائح���ة، وهناك املئات من 

النكهات ميكنني ا�ستخدامها”.

واأف���اد: “الأمر الالف���ت وال�س���ار بالن�سبة يل اأن 

بع����ص املقاه���ي قام���ت بحظ���ر ا�ستخ���دام ال�سي�سة 

الإلكروني���ة خوفاً م���ن املناف�سة”، م�س���رياً اإىل اأنها 

اأك���ر عملي���ة بالن�سب���ة مل�ستخدميه���ا م���ن ال�سي�سة 

العادية، التي يتطلب حت�سريها بع�ص الوقت”.

وذك���ر اأن���ه ت���رك تدخ���ن ال�سيج���ارة وال�سي�سة 

الطبيعية، وهو الآن ي�ستخ���دم ال�سي�سة الإلكرونية، 

موؤك���ًدا اأنه���ا �سكل���ت ح���ال منا�سًبا ل���ه يف الإقالع عن 

التدخ���ن. وراأى اأن الكثريين يجهلون احلقائق حول 

ا�ستخدامه���ا، لفت���اً اإىل اأن �رره���ا يكمن يف حت�س�ص 

البع�ص من بع�ص النكهات التي قد يتناولها.

ومن بن م�ستخدمي ال�سي�سة الإلكرونية كانت 

لنا وقفة مع نوال.م، اإذ اأكدت اأنها ت�ستخدم ال�سي�سة 

الإلكروني���ة ب�س���كل متوا�سل ي�س���ل اإىل 10 مرات 

يومًي���ا، واأ�سبح���ت �سبه مدمنة له���ذا اجلهاز، م�سرية 

اإىل اأنه���ا حديثة العهد بالتدخ���ن ومل تدخن اأي نوع 

من ال�سجائر اأو ال�سي�سة �سوى ال�سي�سة الإلكرونية.

�سجعته���ا  عندم���ا  كان���ت  البداي���ة  اإن  وقال���ت 

زميالته���ا بتجرب���ة هذا اجله���از اجلدي���د، وكانت مع 

الإلكرونية فق���ط، لكنها ا�ستح�سن���ت الفكرة وبعد 

يوم���ن من جتربتها قامت ب�راء جه���از فاخر ب� 120 

دينارا، ومن���ذ اأكر من �سنة وه���ي مولعة با�ستخدام 

ال�سي�سة الإلكرونية.

ع���ن  كث���رًيا  تختل���ف  “الإلكروني���ة  واأف���ادت: 

ال�سي�سة العادية، اإذ اإن رائحة الأخرية قوية وتلت�سق 

بالثي���اب والفم، لك���ن الإلكروني���ة ل رائحة ل�سقة 

لها، وهو اأمر م�سجع ل�ستخدامها”.

وبينت اأن طريقة البخار وهو يت�ساعد من اجلهاز 

تبعث على البهجة وي�سعده���ا اأن تنظر لهذه الأبخرة 

املت�ساعدة مع رائحة “اجلو�ص” الذي ت�ستخدمه.

واأ�س���ارت اإىل اأنها كان���ت ت�ستخدم “جو�ص” من 

دون نيكوت���ن ولكن بعد التبح���ر يف �سوؤون اجلو�ص 

راأت اأن هناك نكه���ات كثرية ل تاأتي اإل بالنيكوتن 

مما حدا بها لتجربة اجلو�ص بالنيكوتن.

وذكرت اأنها ل تفكر اأبًدا بقطع عالقتها مع هذا 

اجلهاز ال���ذي و�سفت���ه “بالعجيب”، واأنه���ا �ستقوم 

بالتبحر يف عامل ال�سي�سة الإلكرونية اأكر واأكر.
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ل�ضنا حمتكرين لل�ضوق وا�ضرتينا الأرا�ضي يف مزادات علنية 

“املخت�ضة”تنظر يف حالتي وفاة نتيجة خطاأ طبي

نا�شدوا رئي�س الوزراء التدخل حلل م�شكلتهم... منتفعو “ال�شعبي” لـ “$”: 

اإحالة 3 متهمني با�شترياد دواجن فا�شدة اإىل “اجلنائية”... “النيابة”:

نا�شد منتفعو ال�شوق ال�شعبي القدمي، رئي�س 

ال���وزراء �شاح���ب ال�شم���و املكي الأم���ري خليفة بن 

�شلم���ان اآل خليف���ة، التدخ���ل يف ح���ل ق�شية رفع 

اأ�شع���ار اإيج���ارات حمالتهم التي جت���اوزت ن�شبتها 

600 %. وق���ال املنتفعون ل� “الب���الد” اإن عقود 
حم���الت ال�ش���وق وعدده���ا 183 حمال تع���ود للعام 

1995 واإنهم ا�شرتوا املحالت التي تبلغ م�شاحتها 
80 م���رتا مربعا يف مزادات علني���ة ومل يكن هناك 

تالعب. 

واأو�شحوا اأنه مت �رشاء الأرا�شي وعدد املحالت 

الأ�ش���واق  اإدارة  اأقامته���ا  علني���ة  م���زادات  ع���ر 

ال�شعبي���ة، واأن التاأج���ري كان وا�شح���ا اأمام اجلميع 

ولي����س بالباط���ن ول من حتت الطاول���ة، وو�شلت 

قيمة بع�شها اإىل 9000 دينار. 

وبينوا اأنهم اأن�ش���اأوا حمالتهم على اأرا�س غري 

خمططة وغري جمهزة وتكبدوا تكاليف البناء ح�شب 

رغبة اإدارة الأ�شواق املركزية حينها، وعملوا فيها 

ل�شبع �شنوات با�شتخدام مولدات الكهرباء. 

  واعرت����س املنتفع���ون عل���ى و�شفه���م ب���� 

“حمتكري���ن ومتم�شلح���ني” لل�ش���وق يف ح���ني اأن 
الإيجارات ر�شمية وموثقة وح�شب القانون. 

وانتق���دوا زيادة الإيجارات الت���ي بلغت 620 

% يف العقود اجلديدة القابلة للتجديد كل عامني 
والتي جاءت �شادم���ة لأ�شحاب املحالت خ�شو�شا 

اأنها مبالغ فيه���ا ول ي�شتطيعون حتمل هذا املبلغ 

الذي �شيوؤثر �شلبا عليهم وعلى مرتادي ال�شوق.

 

مع تطوير السوق 
واأك���دوا اأنهم م���ع تطوير ال�ش���وق، وبذلوا ول 

يزال���ون يبذل���ون اجلهود لذلك، وقب���ل 3 �شنوات 

ُطلب منه���م خمطط لل�شوق وحتمل���وا قيمته التي 

بلغت 3000 دين���ار، اإل اأن الأمور توقفت ومل يتم 

اأي تغيري اأو تطوير لل�شوق.

 وتابع���وا “وبعد مطالباتن���ا امل�شتمرة يف هذا 

ال�ش���اأن، وبعد احرتاق جزء م���ن ال�شوق، مت الإتفاق 

م���ع البلدي���ة قبل ع���ام ون�شف للتطوي���ر، على اأن 

يكون الإيجار للمرت املربع دينار واحد فقط”. 

“وم���ع احت�ش���اب قيم���ة تعدي���ل   واأ�شاف���وا 

ال�ش���وارع الت���ي يتكبدها اأ�شح���اب املحالت بلغت 

قيمة الإيجارات 286 دينارا للمحل الواحد، على اأن 

تك���ون العقود ملدة 25 �شنة، على اأن يبنى املحل 

من طابقني وميزانني”.

واأكمل���وا “خالل اأربعة �شه���ور مت النتهاء من 

اخلرائط ومتت املوافقة من قب���ل البلدية لل�رشوع 

ببن���اء 33 حمال يف املرحل���ة الأوىل، اإل اأن �شيئا من 

هذا مل يتحقق على اأر�س الواقع”. 

ت�رشيح���ات  املح���الت  اأ�شح���اب  وا�شتغ���رب 

الأع�ش���اء البلديني التي مل تك���ن واقعية وخمالفة 

للواق���ع، مبينني اأنهم م���ا يزالون ينتظ���رون لقاء 

املدير العام لبلدية اجلنوبية عا�شم عبداللطيف؛ 

للتو�شل حلل لهذا امل�شكلة. 

واأكدوا اأنه���م مل يوقعوا على العقود اجلديدة 

القابل���ة للتجديد كل عامني الت���ي تبلغ الإيجارات 

فيه���ا 360 دين���ارا، مو�شح���ني اأنه���م معر�ش���ون 

لوقف �شجالتهم التجارية واإلغ���اء الإقامات عليها 

يف ح���ال مل يتجاوبوا مع العق���ود اجلديدة، متمنني 

من �شاحب ال�شمو امللك���ي رئي�س الوزراء التدخل 

حلل املو�شوع؛ حماية حلقوقهم واأرزاق اأ�رشهم. 

املنام����ة - النياب����ة العام����ة: ذك����ر املحامي 

الع����ام رئي�س نيابة الوزارات واجلهات العامة اأن 

النيابة العامة كانت قد تلقت 4 بالغات متفرقة 

من الهيئ����ة الوطنية لتنظي����م املهن واخلدمات 

ال�شحي����ة تتعل����ق كل منه����ا بحالة وف����اة م�شتبه 

حدوثها نتيجة خطاأ طبي. 

واأو�ش����ح اأن النيابة العام����ة با�رشت التحقيق 

يف تل����ك البالغات، وانتدب����ت يف كل منها اللجنة 

الطبي����ة املخت�ش����ة بالهيئ����ة الوطني����ة لتنظيم 

امله����ن واخلدم����ات ال�شحي����ة للعر�����س واإب����داء 

الراأي الفني يف م����دى �شالمة الإجراءات العالجية 

والطبي����ة التي اتبعت جت����اه املتوفني؛ لبيان ما 

اإذا كان هن����اك اإهمال طبي ترت����ب عليه ح�شول 

الوف����اة. ووردت تقاري����ر اللجنة يف ه����ذا ال�شاأن، 

وبناء على ما ت�شمنته تلك التقارير وما اأ�شفرت 

عن����ه التحقيق����ات اأم����رت النيابة العام����ة باإحالة 

ق�شيت����ني اإىل املحكمة املخت�ش����ة فيما ل تزال 

الق�شيتني الأخريني قيد التحقيق.

كم����ا قال رئي�����س نيابة ال����وزارات واجلهات 

العام����ة املحام����ي الع����ام مم����دوح املع����اودة - 

ب�ش����اأن التحقيقات التي جتريه����ا النيابة العامة 

يف واقع����ة جلب �شحنة دواجن تق����در بحوايل 25 

طن����ا فا�شدة وغ����ري �شاحلة لال�شته����الك الآدمي 

والت����ي مت �شبطها مبعرفة اإدارة �شوؤون الزراعة 

وال����روة البحرية واأمرت النيابة العامة بالتحفظ 

عليها - اإن النيابة العامة ا�شتكملت حتقيقاتها 

يف ه����ذه الواقعة، اإذ ا�شتمع����ت لأقوال ال�شهود، 

وا�شتجوبت �شاح����ب ال�شجل التجاري الذي ثبت 

ا�شترياده ال�شحنة فقرر باأن هناك متهمني اآخرين 

اتفقا مع����ه على ا�شت����رياد ال�شحن����ة امل�شبوطة 

عل����ى �شجله التجاري وواف����ق هو على ذلك، ومن 

ث����م ا�شتجوبت النيابة املتهَم����ني الآخَرين واأقرا 

با�شتريادهم����ا ال�شحنة عل����ى ح�شابهما اخلا�س، 

واأم����رت النياب����ة باإحال����ة املتهم����ني الثالثة اإىل 

املحكمة اجلنائية.

• جانب من ال�شوق ال�شعبي	

 ليلى مال اهلل

اأبوالفتح ي�ضيد بالكفاءات ال�ضابة يف “البلديات”

ن�ضطاء البيئة ينظفون �ضاحل “جداحلاج” 

خلف يبحث مع عبداهلل بن را�ضد خطة تطوير“اجلنوبية”

“ليغو” يعود جمددًا على م�رسح “الب�ضطة”

اإن�شاء م�شار للدراجات الهوائية على طول �شارع خليج البحرين

يف ختام ال�شبوع ال�شاد�س لل�شوق

املنام���ة - وزارة الأ�شغال و�ش���وؤون البلديات 

الأ�شغ���ال  وزي���ر  اجتم���ع  العم���راين:  والتخطي���ط 

و�ش���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين ع�شام 

خل���ف مبحافظ اجلنوبي���ة ال�شيخ عب���داهلل بن را�شد 

اآل خليف���ة بح�شور وكي���ل �شوؤون الأ�شغ���ال اأحمد 

اخلي���اط، ومدي���ر اإدارة تخطيط وت�شمي���م الطرق 

كاظ���م عبداللطي���ف، ومدي���ر اإدارة هند�شة املواد 

�شمري عفوين، واملدير الع���ام للمحافظة اجلنوبية 

عا�شم عبداللطيف.

وياأتي الجتماع بدعوة م���ن حمافظ اجلنوبية؛ 

لإطالع الوزارة على اخلط���ط التطويرية للمحافظة 

والتباحث حولها.

من جانبه، اأكد حمافظ اجلنوبية ثقته باخلرات 

املوجودة يف الوزارة والأخ���ذ باآرائهم لإثراء اخلطة 

التطويري���ة للمحافظ���ة، م�ش���رياً اإىل اأن املحافظة 

تعمل جاهدة لتوفري حياة كرمية لقاطني املنطقة 

وتوفري امل�شاري���ع احل�شارية التي تنه�س بالبنية 

التحتية وتوؤمن احلياة الكرمية، وتاأتي هذه اخلطة 

بن���اء على الحتياج الفعلي لالأه���ايل، اإذ مت تذليل 

العقب���ات التي تواج���ه امل�شاري���ع التطويرية ومت 

نقل رغبات الأهايل للمجل�س التن�شيقي.

واأثن���اء الجتماع ا�شتعر�س حماف���ظ اجلنوبية 

اخلط���ة التطويري���ة، الت���ي �شمل���ت اإدارة وتنظيم 

املواقف العامة، اإذ ا�شتعر�س مبادرة فر�س ر�شوم 

عل���ى مواق���ف ال�شيارات قبال���ة املح���ال التجارية 

العامة عل���ى اأن يتم ت�شكيل جلن���ة فنية من وزارة 

الأ�شغال و�شوؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين، 

والإدارة العام���ة للم���رور، واملحافظ���ة اجلنوبي���ة، 

اإذ �شتك���ون هذه املب���ادرة جتريبية عل���ى منطقة 

معين���ة يف الرف���اع كتطبي���ق اأويل و�شيت���م بعدها 

تقييم النتائ���ج ودرا�شتها، ويف حال جناح التجربة 

�شيتم تعميمه���ا على جميع املناطق بالتن�شيق مع 

املحافظات الأخرى.

كم���ا �شملت اخلطة فر�س ر�ش���وم على دخول 

حديق���ة خليفة الكرى؛ وذلك م���ن اأجل �شيانتها، 

حيث تعتر احلديق���ة منوذجية وت�شم جميع اأنواع 

النبات���ات والأ�شجار التي ت���زرع يف البحرين، وهي 

حديقة رائدة يرتاده���ا طلبة املدار�س والباحثون؛ 

للتعرف عن قرب على اأنواع الزراعات البحرينية.

وت�شم���ل اخلط���ة اأي�ش���اً اإن�ش���اء �ش���ارع خا�س 

بالدراج���ات الهوائية على طول 10.4 كيلومرت من 

�ش���ارع خليج البحرين حتى ال���زلق وجزء من �شارع 

البالج.

املنامة - بنا: اختتمت املحافظة اجلنوبية اأم�س 

فعالي���ات الأ�شب���وع ال�شاد�س من “�ش���وق الب�شطة” 

يف ن�شخته���ا اخلام�شة و�شط ح�ش���ور جماهريي غفري 

من ال���زوار وفرحة الأطف���ال والأه���ايل وا�شتمتاعهم 

باأج���واء الب�شطة التي تنوع���ت فعالياتها الت�شويقية 

والرتفيهية والرتاثية.

وتقام �شوق الب�شطة للعام اخلام�س على التوايل 

يف حلب���ة البحري���ن الدولي���ة بتنظيم م���ن املحافظة 

اجلنوبي���ة وبال�رشاكة مع “متك���ني”. وت�شتهدف دعم 

املوؤ�ش�ش���ات النا�شئة وال�شغ���رية ومتناهية ال�شغر 

بالإ�شاف���ة اإىل املزارعني والقط���اع الزراعي، والأ�رش 

املنتجة من ذوي الدخل املح���دود، واأ�شحاب احلرف 

اليدوي���ة واأ�شحاب امل�شاريع املبتك���رة وال�شناعات 

املنزلي���ة املتنوعة، وي�شتمر حتى 11 فراير 2017، 

وذل���ك عل���ى مدار يوم���ي اجلمع���ة وال�شب���ت من كل 

اأ�شب���وع. وت�شمن���ت فعاليات هذا الأ�شب���وع م�شاركة 

�شخ�شي���ات “ليغ���و” الت���ي قدم���ت عر�ش���اً متثيلياً 

مو�شيقي���اً بعن���وان “وطن���ي”، وه���و عر����س خا�س 

وح�رشي نفذت���ه �ش���وق الب�شطة يف ن�شخته���ا الرابعة 

ويعتمد على اإي�شال ر�شائل الولء والنتماء للنا�شئة 

والأطف���ال، واأعي���د تقدميه ه���ذا الأ�شبوع بن���اًء على 

اإعج���اب الزوار به العام املا�ش���ي ومالحظتهم لإعادة 

تكرار هذا العر�س املتمّيز.

• وزير الأ�شغال جمتمعا مع حمافظ اجلنوبية	

•  م�شاركة �شخ�شيات “ليغو”	

املنامة - بنا: اأكد وكيل �شوؤون البلديات 

نبيل اأبوالفتح اأن “م�شاركة ال�شباب يف العمل 

البل���دي تر�ش���خ مب���داأ امل�شارك���ة يف تطوي���ر 

العمل البل���دي والتنمي���ة امل�شتدامة، وتنمي 

روح املواطن���ة وتعزز وت���رز دور ال�شباب يف 

العمل البلدي ومتطلباته”.

وقال الوكيل “اإن اإبراز الأفكار ال�شبابية 

والإبداعي���ة والت�شجيع عل���ى الرتقاء بالعمل 

البل���دي وتطويره والتحفيز عل���ى الدرا�شات 

والأبحاث البلدية املختلف���ة ير�شخ املواطنة 

الفاعل���ة لدى ال�شب���اب وجمتمعاتهم املحلية 

ويخل���ق روح املبادرة واحلاف���ز الإيجابي لدى 

ال�شب���اب نح���و ب���ذل املزيد م���ن اجلهد خللق 

اأف���كار تطويري���ة وتنموي���ة وتنمي���ة ال���روح 

القيادية لديهم وتطوير قدراتهم ومعارفهم 

نحو الهتمام مبفاهيم العمل البلدي وتعطي 

طاب���ع التطوير امل�شتمر للعم���ل، وذلك وفقا 

لتوجيه���ات احلكومة برئا�ش���ة رئي�س الوزراء 

�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي الأم���ري خليف���ة بن 

�شلم���ان اآل خليف���ة ومبتابعة م���ن ويل العهد 

النائ���ب الأول لرئي����س جمل�س ال���وزراء نائب 

القائ���د الأعلى �شاحب ال�شم���و امللكي الأمري 

�شلمان بن حمد اآل خليفة”.

واأ�شاد اأبوالفتح ل���دى ا�شتقباله مبكتبه 

عل���ى اخلرفو�س اخت�شا�شي �شوؤون املجال�س 

ب���اإدارة التخطي���ط و�ش���وؤون املجال����س مب���ا 

ت�شمن���ه الأبحاث من اأف���كار ومقرتحات التي 

ت�شه���م يف تطوي���ر العم���ل، و�شيت���م اإحالتها 

للجه���ات ذات العالق���ة بال���وزارة لدرا�شتها 

ومدى اإمكان تطبيقها.

املنام����ة - “جمموعة نظف����وا البحرين”: 

�شهد �شاحل جداحلاج يف املحافظة ال�شمالية 

جه����داً م�ش����وؤولً لن�شط����اء البيئ����ة متث����ل يف 

تنظي����م حملة متوا�شل����ة على م����دى اأ�شابيع 

ع����دة لتنظي����ف ال�شاحل واملي����اه البحرية من 

املخلفات املرتاكمة بكميات كبرية.

ال�شاح����ل  تنظي����ف  م�شوؤولي����ة  وتبن����ت 

“جمموع����ة نظف����وا البحري����ن”، وج����اء تبن����ي 
الفري����ق ه����ذه احلمل����ة بع����د زي����ارة ال�شاحل 

ومتابعة الواقع البيئي وتقييم حالة التدهور 

التي ت�شه����ده معامل النظ����ام البيئي لل�رشيط 

ال�شاحل����ي بفع����ل الأن�شط����ة غ����ري امل�شوؤولة 

يف رم����ي املخلف����ات املتنوع����ة يف مكوناتها 

مما ت�شب����ب يف تراكم املخلف����ات والنفايات 

ال�ش����ارة ب�شح����ة الإن�شان والبيئ����ة واأدى اإىل 

احلال����ة املاأ�شاوية الت����ي �شهدتها املجموعة 

لبيئات ال�رشيط ال�شاحلي.

وكان للوقع البيئي ال�شيئ وامل�شوؤولية 

الجتماعي����ة والوطنية اأثره����ا الفعلي يف دفع 

اأع�شاء املجموعة يف اتخاذ قرار البدء بتنظيم 

احلمل����ة، وتركت املبادرة �شدى اإيجابياً على 

ن�شطاء البيئ����ة ومنهم اأع�ش����اء من “جمموعة 

دع����وا الطبيع����ة تتكل����م” مم����ا حفزه����م على 

امل�شاركة يف ن�شاط����ات احلملة، وتعدى ذلك 

يف التاأثري على فئ����ة الأطفال الذين �شاركوا 

يف عملية التنظيف.
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قال رئي�س جمل����س بلدي اجلنوبية 

اإن���ه �ستتم اإع���ادة هيكل���ة الإيجارات يف 

ال�س���وق ال�سعبي بدءاً م���ن �سهر فرباير 

املقب���ل، لت�سم���ل رف���ع اإيج���ار حم���ات 

ال�سوق ال�سعبي القدمية اإىل 360 ديناراً 

وحمات ال�س���وق ال�سعب���ي اجلديدة اإىل 

93.5 ديناراً، ومراجعة عقود املجمعات 
والأ�سواق ال�ستثمارية مبنطقة ال�سوق، 

وتبلغ ن�سبة الزي���ادة يف الإيجارات 600 

الإيج���ارات  كان���ت  اأن  بع���د  املئ���ة،  يف 

 ت���راوح ب���ن 50 و65 دين���اراً فق���ط!

رف����س ع���دد م���ن امل�ستاأجري���ن ه���ذه 

املنطقي���ة،  وغ���ر  الكب���رة  الزي���ادة 

خ�سو�س���اً يف ظ���ل �سعف حرك���ة البيع، 

مطالبن باإع���ادة النظر فيها، باملقابل 

طالب���وا بزيادة مدة عق���ود الإيجار. اإنها 

مطال���ب م�ستاأجري���ن ب�سط���اء ي�سك���ون 

احل���ال فمنهم من يعتم���د على حمله يف 

م�سدر رزقه.

اأزم���ات متع���ددة وعوائ���ق كث���رة 

يواجهه���ا املواط���ن ب�سب���ب الق���رارات 

املتخبط���ة وغر املدرو�س���ة التي ترك 

اآثارا �سلبية تقع اأوىل نتائجها على راأ�س 

الدخ���ل املحدود،  الب�سط���اء واأ�سح���اب 

و�ستك���ون عواقبها وخيم���ة وتاأثراتها 

ممتدة، خ�سو�سا يف ظل ا�ستمرارها مما 

ي�سكل عبئاً على الأجيال املقبلة.

اأ�سب���ح املواط���ن يرتط���م بقرارات 

ويفاجاأ باإجراءات مت�س قوته، ليجد نف�سه 

ب���ن ليلة و�سحاها عاط���ا عاجزاً جيوبه 

مقلوبة يبيع كل ما ميلك لت�سديد ديونه 

ه���ذا اإن مل ي�س���ل به احل���ال ليقف خلف 

 الق�سبان بع���د تع�رس �س���داد التزاماته!! 

اأ�س���د واأ�سع���ب الق���رارات التق�سفي���ة 

التي تعرق���ل بدورها م�ستقبل املواطن 

الب�سي���ط خاطفة منه اأمن���ه واأمانه، بينما 

ل ي���زال بيننا من يعي����س متطاول على 

حقوق الآخرين يعبث باملال العام بدون 

ح�سيب اأو رقيب واآخر يتنعم بامتيازات 

من مال ال�سعب دون ا�ستحقاق !

ناأم���ل اأن يكون ق���رار التوافق بن 

والت�رسيعي���ة  التنفيذي���ة  ال�سلطت���ن 

لر�سي���د اإنف���اق امل���ال الع���ام وكل ما 

يعنى باجلانب املعي�س���ي للمواطن، اأن 

ي�سب يف �سال���ح املواطن بالراجع عن 

اأي اإجراء قد مي�س م�سدر دخله، ناأمل اأن 

تت���م درا�سة قرار رفع اإيج���ارات ال�سوق 

ال�سعبي والتعاون م���ع املت�رسرين، كما 

ناأمل اهتماما اأكرب بهذا ال�سوق الراثي 

الثق���ايف احلي���وي م���ن خ���ال جتدي���ده 

وتو�سعت���ه وتطوي���ره لي�سب���ح واجه���ة 

تراثي���ة ت�ستقطب ال�سي���اح اأ�سوة بدول 

اجلوار.

“السوق الشعبي... 
قطع األعناق وال 

 قطع األرزاق”

موسم الهجرة مع 
الخونة وإيران

حماول���ة فك احل�س���ار عن اإي���ران خليجياً 

ت�سب���ه متاماً حماولة فك احل�س���ار عن اأتباعها 

الليل���ة بالبارح���ة،  اأ�سب���ه  البحري���ن، وم���ا  يف 

فبينم���ا اإيران تختنق واحل�سار ي�سيق عليها، 

خ�سو�س���ا بعد ف���وز دونالد ترام���ب وموقفه 

ال�سل���ب من نظ���ام امل���ايل وخ�س���ارة اإيران 

�سديقها الدم���ر اأوباما غ���ر املاأ�سوف عليه، 

بعد كل ذل���ك راأينا وزي���ر خارجيتها الظريف 

ي�ستظ���رف وهو يقرح حواراً مع دول اخلليج، 

واع���داً باإ�س���اح الو�سع وكاأن نظ���ام احلر�س 

الثوري �سيركه يتحرك يف هذه الدائرة، لكن 

املن���اورة وا�سحة والق�سد منه���ا عودة اإيران 

للمجتمع الدويل من بوابة دول جمل�س التعاون 

التي لن تنخدع بهذه اللعبة الظريفة حتى لو 

�سوق لها بع�س امل�سوؤولن اخلليجين.

وال�س���يء بال�س���يء يذك���ر، وكاأن اأ�ساب���ع 

الويل الفقيه نف�سها تتحرك اإيرانياً وبحرينيا 

اجلمعي���ات  اأروق���ة  بع����س  ت�سه���د  حي���ث 

ال�سيا�سية وبع����س الوجوه التي ت�سرزق من 

الو�ساط���ات امل�سبوهة، ت�سهد ه���ذه الأروقة 

حم���اولت يائ�س���ة لإعادة اجلمعي���ات املوؤزمة 

لل�سط���ح، وفك اخلن���اق عنها، بع���د مواقفها 

يف ال���دوار، تعام���ى ه���وؤلء امل�سوق���ون لفك 

احل�سار عن وعد واملنرب التقدمي وما ي�سمى 

بالقومي قبل اأن يعتذر هوؤلء. اإن هذه الزمرة 

وقفت بالأم�س القري���ب مع اإعان اجلمهورية 

الإ�سامية يف الدوار ومل تقل �سيئاً وقتها ومل 

تعل���ن رف�سها، ومل ت�ستنكر ه���ذه اجلمعيات 

املوؤزم���ة هذا الإع���ان، وحتى الي���وم مازالت 

مواق���ف ه���ذه اجلمعي���ات وفاقي���ة رغم قرب 

الوف���اق، وم���ع ذلك يقف���ز لنا م���ن ال�سفوف 

اخللفي���ة م���ن يعقد الن���دوات واللق���اءات يف 

ال����رس والعل���ن لت�سفي���ة اآثار ه���ذه اخليانات 

ويدفع لف���ك احل�سار، وهكذا يب���دو املو�سم 

داخلياً وخارجياً وكاأنه مو�سم فك احل�سار عن 

الأع���داء، فخليجي���اً حماولت مل�ساع���دة اإيران 

على العودة لل�ساحة نظيف���ة، وحملياً حماولة 

تلمي���ع اخلون���ة، اإذا ه���و مو�سم الهج���رة نحو 

النظافة لاأعداء.

واإذا اأردت ال���كام ب�رساح���ة اأك���ر، اإيران 

تواجه اليوم بعد فوز ترامب عزلة خانقة، ومن 

اخلط���اأ ان يتحرك الإخوة يف الكويت مل�ساعدة 

اإي���ران يف فك هذه العزلة، دعوا ترامب يعالج 

مو�سوع اإيران وتفرج���وا اأنتم يف اخلليج على 

م���ا يحدث بدلً من م�ساعدة الويل الفقيه على 

اخل���روج من اأزمته اخلانقة، هذا الكام ينطبق 

على داخ���ل البحرين، دعوا اجلمعيات املوؤزمة 

تختنق؟ وم���ا م�سلحة البع�س من تيار الفاحت 

ليخرج عن ال�رسب ويتربع بفك عزلة من �ساند 

اإع���ان اجلمهوري���ة الإ�سامي���ة يف الدوار؟ هل 

ن�سيتم هذا الإعان �رسيعاَ. عيب واهلل.

تنوي���رة: عن���د الغو�س يف اأعم���اق ذاتك، 

�ستكت�سف �رساً اأهملته واأنت تلهو يف العلن. 
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ما وراء الحقيقة

حليف  حقبة  انتهاء  وبعد  الآن، 

اإي����ران ال��راح��ل ع��ن��ا م��ن دون اأ���س��ف 

وداع���ا،  ل��ه  ن��ق��ول  ذك���رى جتعلنا  ول 

ملا  نتفرغ  اأن  كخليجين  علينا  يجب 

اإي���ران،  م��ع  اأوب��ام��ا  لنا حت��ال��ف  خلفه 

ما  واأول  ال��ع��رب��ي��ة،  ل��اأم��ة  دم���ار  م��ن 

تطهر  ه��و  كخليجين  ب��ه  �سنقوم 

ال�سا�سانين  اليمني من دن�س  البيت 

وح��ل��ف��ائ��ه��م مم���ن ب���اع���وا ع��روب��ت��ه��م 

اأي  زائف،  اأجل جمد  من  لل�سا�سانين 

احلوثي،  باليمن  ال�سا�سانين  مر�سد 

عفا�س. امل��خ��ل��وع  اليمن   وم�سيلمة 

فنحن كخليجين وعرب، وعلى راأ�سنا 

اليمنيون، ن�ستنكر ونندد ب�سدة بتلك 

امللي�سيا  تلك  ترتكبها  التي  اجلرائم 

ملنازل  الع�سوائي  الق�سف  خال  من 

املواطنن يف املدن اليمنية املحتلة، 

والأحياء ال�سكنية، ما اأدى اإىل �سقوط 

وت�رسر  املدنين  �سفوف  يف  �سحايا 

اأهمها  احليوية  املن�ساآت  م��ن  ع��دد 

حمطات الكهرباء و�سبكات املياه.

به  نطالب  اأن  لب��د  ���س��يء  واأول 

عبدامللك  م��ن  ك��ل  تقدمي  ه��و  الآن، 

�سالح  عبداهلل  علي  واملخلوع  احلوثي 

الع�سابة  جمل�س  واأع�����س��اء  واب��ن��ه، 

الع�سكرية  الأل��وي��ة  وق���ادة  احلوثية 

املوالية للمخلوع، للمحاكمات الدولية 

الب�سعة التي يرتكبونها  جراء اجلرائم 

و�سيا�سة  وال��ع��زل،  امل��دن��ي��ن  بحق 

احلياة  مظاهر  لكل  الع�سوائي  احلرق 

اأن  يجب  وه���ذا  باليمن،  الإن�سانية 

اليمنية  ال�رسعية  ال��ق��ي��ادة  ب��ه  تقوم 

اخلليجية،  والقيادة  اليمني  وال�سعب 

اأنه ل مكان لهوؤلء للجلو�س  موؤكدين 

على طاولة املحادثات وال�سام، جراء 

ال�سعب  بحق  جرائم  من  اقرفوه  ما 

اليمني والأمة العربية.

ك��م��ا ي��ج��ب ع��ل��ى امل��وؤ���س�����س��ات 

ال�رس  حت��ال��ف  ردع  اليمنية  ال�رسعية 

مللي�سيا احلوثي وقوات �سالح واإلزام 

اجلرائم،  ه��ذه  بوقف  امللي�سيا  ه��ذه 

حرب  جرائم  لعتبارها  دوليا  والعمل 

اأن  يجب  الإن�����س��ان��ي��ة،  �سد  وج��رائ��م 

ومن  يرتكبها  من  كل  عليها  يعاقب 

كما  العمل  خ��ال  من  عليها،  يحر�س 

احل��رب  زع��م��اء  ت��ق��دمي  اأ�سلفناعلى 

احل��وث��ي��ن وامل��خ��ل��وع��ن ل��ل��ع��دال��ة 

غر  الإي��راين  ال��دور  وك�سف  الدولية، 

اأبناء  بقتل  الإن�ساين  وغر  الإ�سامي 

اليمن وتدمر بنيته التحتية وت�سجيع 

روح الكراهية والإرهاب التي تطبقها 

الألوية  وق��ادة  احلوثية  امليلي�سيات 

املوالية للمخلوع.

تنظيف البيت 
اليمني )1(
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Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

الأجان���ب  معرف���ة  ج���دا  ال�سه���ل  م���ن 

الذي���ن ميتلكون رخ�س ملكي���ة ال�سيارات 

البيان���ات  عل���ى  معتمدي���ن  و”اللي�س���ن” 

والأرق���ام اإذا اأردن���ا بالفع���ل التقلي���ل من 

م�سكل���ة الزدحام���ات املروري���ة يف �سوارع 

البحري���ن، وقبل يومن قال مدير الت�سال 

البلدي���ات  و�س���وؤون  الأ�سغ���ال  ب���وزارة 

والتخطي���ط العم���راين فهد بوع���اي: “اإن 

الوزارة ما�سية يف تنفيذ حزمة من م�ساريع 

تطوير وتو�سعة �سبكة الطرق والتقاطعات 

الرئي�سية يف اململكة واإن م�سكلة الزدحام 

امل���روري ه���ي م�سكل���ة تعاين منه���ا دول 

اخلليج املج���اورة والعديد من دول العامل، 

ل���ذا اجته���ت ه���ذه ال���دول لو�س���ع حلول 

م�ستدام���ة و�سيا�سات مروري���ة وت�رسيعات 

لتنظي���م ا�ستخ���دام املركب���ات، لفت���ا يف 

ت�رسيح���ه اإىل اأن بع�س ال���دول عملت على 

تقنن رخ�س ملكية ال�سيارات لاأجانب”.

ح�سب الإح�سائي���ات و�سل رقم ملكية 

األ���ف   650 اإىل  البحري���ن  يف  ال�سي���ارات 

مركب���ة ويفر����س م���ن اجله���ات املعنية 

الب���دء ف���ورا يف و�س���ع قان���ون يق���ن منح 

“العمال”،  الرخ����س لاأجان���ب، خ�سو�س���ا 

بدل الدرا�س���ات واملناق�سات الدورية بن 

كل الأط���راف ذات ال�ساأن، فمنذ متى ونحن 

نتحدث عن التخطي���ط والتنفيذ واملتابعة 

وم���ا يت�سل م���ن نظريات، ولك���ن دون اأية 

نتائج ملمو�س���ة، فم�سكلة الأجانب معروفة 

م���ن جمي���ع جوانبه���ا لل���وزارات واجلهات، 

فق���د حتول���ت �س���وارع البحري���ن اىل مركز 

الزدحام  وظاه���رة  اخلردة”  “ل�سياراته���م 
امل���روري غ���ر الطبيعية ظه���رت جلية يف 

ال�سن���وات الع����رس الأخ���رة ولغاي���ة الي���وم 

مل يب���ت يف الأمر ب�س���كل نهائ���ي والوزارة 

تتحدث عن درا�سات م�ستقبيلة! ل اأت�سور 

اأن امل�سكل���ة بحاج���ة اإىل درا�س���ة و�سجات 

ووثائ���ق ومعلومات، فالأم���ر يعتمد ب�سكل 

كب���ر على قرار وخط���وة تهدف اإىل تقنن 

رخ����س ملكية ال�سي���ارات لاأجانب والعمل 

تدريجي���ا لأن امل�سكل���ة معروف���ة، مل���اذا 

النتظ���ار والطاق���ة ال�ستيعابي���ة ل�سوارع 

البحري���ن مل تع���د حتتم���ل اأكر؟ م���ا الذي 

مينع من اتخاذ هذه اخلطوة واإعطائها اأكرب 

قدر من العناية، فعل���ى الأقل �ستحل جزءا 

كبرا م���ن امل�سكل���ة و�ست�سعرنا بالتغير، 

اإذا نظرنا اىل العامل م���ن حولنا اليوم، ولن 

نذهب بعيدا، اإىل جراننا يف اخلليج، �سنجد 

ا�ستحالة تاأخر اأي���ة ق�سية مرتبطة ب�سبكة 

الطرق، فاحلل���ول دائما موجودة وكل جهة 

حكومي���ة تبذل م���ا يف و�سعها ملواجهة هذا 

التحدي.

�سوارعنا بحاج���ة اإىل تطوير وحتديث.. 

نع���م.. وه���ذه م�ساألة ل نقا����س فيها ولكن 

لنبداأ العمل الفعلي لل�سيطرة على م�سكلة 

غ���ر  وم���ن  ال�سي���ارات  الأجان���ب  امت���اك 

املقبول التحدث باأية حجة تربر التاأخر.

تقنين رخص ملكية 
السيارات لألجانب

اعت���ربت النا�سط���ة الإ�رسائيلي���ة �سيغ���ال 

اأفيف���ي اأن اإ�رسائي���ل دولة �سيطاني���ة يجب اأن 

تختف���ي وجي�سه���ا اإرهابي، و�سف���ان جديران 

بت�سدر امل�سهد الإعامي وبرامج “التوك �سو” 

التي ب���ات همها الوحيد كيفي���ة اإثارة الفرقة 

وا�ستنف���ار ال�سيوف ل�ستخ���راج اأكرب قدر من 

الألف���اظ اخلارج���ة وال�ستائم القبيح���ة، �سعًيا 

لل�سه���رة والنت�س���ار الإع���اين ومن ث���م الربح 

امل���ادي حتى لو كان ذلك عل���ى ح�ساب القيم 

واملبادئ، بل على ح�ساب احلقائق.

اإ�رسائي���ل مت���اأ الدني���ا �رساخا باأنه���ا دولة 

دميقراطي���ة تعي����س يف حمي���ط اإرهابي وعنف 

ل ينته���ي م���ن جرانه���ا واإقليمه���ا البعيدين 

ف���اإذا  الإن�س���ان”،  و”حق���وق  “احلري���ة”  ع���ن 

به���ذه الإ�رسائيلية تقول احلقيق���ة التي يجب 

يف  دميقراطي���ة  ل  باأن���ه  الع���امل  يعرفه���ا  اأن 

ه���ذه الدول���ة املحتلة الت���ي تق���وم بعمليات 

تطه���ر عرقي و”حمرقة” وجرمي���ة حرب �سد 

املت�سللن الأفارقة.

م���ن ي�ستطي���ع الآن يف ه���ذه املرحلة التي 

تنحرف ل�سالح هذا الكيان ال�سهيوين دون اأية 

مقاوم���ة عربية، اأن يواج���ه اإ�رسائيل بحقيقتها، 

واأن يقول لها: “مهما عا �ساأنك و�سطع جنمك 

ب�سب���ب انطف���اء باقي النجوم الت���ي حتيط بك 

مبلء اإرادتها، فاإن���ك دولة اإرهابية لن تقدري 

عل���ى ال�سم���ود والتح���دي اإن ع���ادت النج���وم 

الأخ���رى لطبيعتها ومار�س���ت دورها يف اإ�ساعة 

النور والق�ساء على الظام وال�سيطان”. 

ه���ذا ال���راأي م���ن جان���ب اأفيف���ي مل يك���ن 

مفاجًئ���ا، بل يبدو اأنه موقف ثابت لها ومت�سق 

مع اآراء �سابقة كث���رة لها ومن بينها و�سفها 

بنيام���ن نتنياه���و باأن���ه �سخ�سي���ة م�سطربة 

عقلًي���ا، واأنه جمرم كغره من املجرمن الذين 

ميتلئ بهم تاريخ احلركة ال�سهيونية.

له���ذه  حت�س���ب  الت���ي  املواق���ف  وم���ن 

“الإ�رسائيلية” رف�سه���ا احلرب الوح�سية التي 
�سنته���ا اإ�رسائيل �سد غ���زة يف 2014، بل اإنها 

�سارك���ت يف مظاه���رات راف�سة له���ذه احلرب 

رافعة لفتة مكتوب عليها )اجلي�س الإ�رسائيلي 

منظمة اإرهابية(.

وجاء و�سف زعيمة حزب مرت�س املعار�س 

زهاف���ا غالئ���ون للحكوم���ة الإ�رسائيلي���ة باأنها 

حكوم���ة يف خدمة داعم���ي الأبارتي���د )الف�سل 

العن����رسي(، وذلك على خلفي���ة اإعان بنيامن 

نتنياه���و �س���م امل�ستوطن���ات الإ�رسائيلي���ة يف 

ال�سفة الغربية والقد�س، جلعل هذا املو�سوع 

مادة ق���د تكون كافية اإذا م���ا توافرت الإرادة 

لدى عدد ولو حمدود من القنوات التلفزيونية 

عل���ى الأقل لتظ���ل لدينا قناع���ة باأنها مازالت 

تق���دم م���ا ه���و مفي���د لق�سايان���ا ومع���رب عن 

م�ساحلنا.

ل ننك���ر اأن ه���ذه الأ�س���وات تنطل���ق م���ن 

احلر����س عل���ى م�سال���ح دولته���ا الإ�رسائيلية 

ولك���ن يف نف�س الوقت يقول���ون حقائق يجب 

اأن نتم�سك بها ونعلي من �سوتها ونعمل على 

ن�رسها.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراويالدولة الشيطانية

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة



“وول �سرتيت” تنخف�ض 
بفعل �أرباح �سعيفة

نيويورك - رويرتز: �نخف�ست �لأ�سهم �لأمريكية 

للجل�س���ة �لثانية على �لتو�يل ي���وم �جلمعة، مع �نح�سار 

�حلما����س بفع���ل بيانات �لن���اجت �ملحل���ي �لإجمايل يف 

�لوليات �ملتح���دة وبع�س �لنتائ���ج �ل�سعيفة لأعمال 

�ل�رشكات. ونزل �ملوؤ�رش د�و جونز �ل�سناعي 7.98 نقاط 

�أو م���ا يع���ادل 0.04 % �إىل 20092.93 نقطة، يف حني 

�نخف����س �ملوؤ�رش �ستاندرد �آند ب���ورز 500 بو�قع 2.12 

نقطة �أو 0.09 % �إىل 2294.56 نقطة، وتر�جع �ملوؤ�رش 

نا�س���د�ك �ملجمع 5.61 نقاط �أو 0.1 % �إىل 5660.78 

نقطة.

“�ل�سرتليني” ينخف�س بعد مكا�سب قوية يف �لأ�سبوع

لن���دن - روي���رتز: �نخف�س �جلنيه �ل�سرتليني م���ن �أعلى م�ستوى يف خم�سة �أ�سابي���ع يوم �جلمعة، لكنه 

ظ���ل باجتاه ت�سجيل و�حد من �أقوى �لأ�سابيع منذ منت�سف نوفم���ر مع تنحية �مل�ستثمرين خماوفهم ب�ساأن 

�لنف�س���ال �لريطاين جانًبا للرتكيز على �لإ�سار�ت على منو �لقت�ساد �لريطاين بقوة. و�أظهرت �لبيانات 

�أن ثق���ة �مل�ستثمري���ن حت�سنت باأكر وت���رية �سهرية منذ �ل�سيف �ملا�سي يف يناي���ر لي�ساف ذلك �إىل عدد 

م���ن �ملوؤ�رش�ت �لتي ترج���ح �أن ت�سويت بريطانيا ل�سالح �خلروج من ع�سوية �لحتاد �لأوروبي مل مينع �لأ�رش 

بع���د من قيادة منو �لقت�ساد. وقبل يوم �أظه���رت �لبيانات �أن �لقت�ساد حافظ على وترية �لنمو �لقوي يف 

�جل���زء �لأخ���ري من 2016. و�نخف�س موؤ�رش بنك �إجنلرت� �ملركزي �ملرجح بالتجارة 0.1 % يوم �جلمعة لكنه ما 

ز�ل يتج���ه �إىل �لرتفاع 2 % هذ� �لأ�سبوع بعدما �سج���ل �أعلى م�ستوى يف خم�سة �أ�سابيع يوم �خلمي�س. و�أمام 

�لدولر �سجل �جلنيه �أكر �نخفا�س يومي يف �أ�سبوع و�لذي بلغ 0.5 % �إىل 1.2533 دولر، لكنه يتجه لثاين 

زيادة �أ�سبوعية مبا يتجاوز 1.3 %. كما تر�جع �أمام �ليورو لكنه �أي�ًسا مرتفع �أمام �لعملة �لأوروبية �ملوحدة 

1.5 % منذ يوم �لإثنني ويّتجه لت�سجيل �أف�سل �أد�ء �أ�سبوعي منذ منت�سف نوفمر.
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اقتصاد
من 2.5 �إلى مليوين دينار �لتق�صف يخف�ض دعم “�لبور�صة” 

 �ملبالغ �ليومية متو��سعة و�ل�رشكات �ملدرجة قليلة... بوجريي:

يف �جتماع جلنة �لنقل و�ملو��سالت... �ل�سمري:

ق���ال رئي�س جمل�س �إد�رة بور�س���ة �لبحرين عبد 

�لك���رمي بوج���ريي يف �أول لق���اء �سحايف بع���د �نتخابه 

رئي�ًس���ا، �إن بور�س���ة �لبحرين ل تعك����س و�قع تطور 

�لقط���اع �ملايل و�مل�رشيف للمملك���ة، و�إنه حان �لوقت 

للعم���ل �جل���اد لنقله���ا م���ن �أو�ساعه���ا �حلالي���ة �إىل 

�أو�ساع �أف�سل حتقق خاللها �أرباًحا، وتكون مالًذ� �آمًنا 

للم�ستثمرين و�ل�رشكات.

�لدع���م  م���ن  �لكب���ري  �لنخفا����س  �إىل  و�أ�س���ار 

و�لإعان���ات �لت���ي كان���ت �لبور�س���ة تتلقاه���ا خ���الل 

�ل�سن���و�ت �ملا�سي���ة، و�ل���ذي بلغ نح���و 2٫5 مليون 

دينار. و�أ�سبح �لدعم حاليًّا يقت�رش على ن�سف مليون 

دينار ياأتي من وز�رة �ملالية. 

و�أكد بوج���ريي قائالً “�سنعمل ب�س���ورة جماعية 

وب���ذل �أق�س���ى �جله���ود لتطوير �لبور�س���ة وتفعيل 

دوره���ا يف عملية �لتنمي���ة �لقت�سادي���ة، وهذ� ن�س 

�للقاء: 

دور ضعيف للبورصة 

كي���ف جت���د بور�س���ة �لبحري���ن مقارن���ة بباقي 

�لبور�سات يف �لبلد�ن �خلليجية؟

- لالأ�سف �إن بور�سة �لبحرين حتى قبل تعييني 

يف جمل�س �إد�رتها، و�أت����رشف برئا�سة �ملجل�س، كانت 

بور�سة �سعيفة، ول تعك����س و�قع �لتطور �ملايل يف 

مملكة �لبحرين، و�لتاريخ �مل����رشيف و�ملايل �لطويل 

���ا و�أنن���ا نعل���م جميًع���ا �أن �لبحري���ن هي من  خ�سو�سً

�أو�ئ���ل �لبلد�ن يف �ملنطقة �لت���ي ��ستقطبت �لبنوك 

�ل�ستثماري���ة،  و�ل����رشكات  �لعاملي���ة،  و�مل�س���ارف 

و�لتاأم���ني، ولك���ن بع���د ذل���ك �أ�سب���ح دور �لبور�سة 

���ا �أنها مّرت بظ���روف ومر�حل، و�إن  �سعيًف���ا خ�سو�سً

ل���كل مرحل���ة �أ�سبابه���ا وظروفه���ا، ولك���ن يف نهاية 

�لأم���ر تبقى بور�سة �لبحري���ن �سعيفة مقارنة بباقي 

�لبور�سات �خلليجية.

يف �لكث���ري م���ن �لأحيان نخجل عن���د �حلديث عن 

�لأرقام �لتي حتققها �لبور�سة، �إذ �إن �ملبالغ �ليومية 

متو��سع���ة، و�ل�رشكات �ملدرجة قليلة، ول توجد رغبة 

كب���رية لدى �مل�ستثمرين للعمل م���ن خاللها، وهناك 

م���ن �ل����رشكات من يقوم ب���اإدر�ج م���زدوج يف بور�سة 

�لبحرين وخارج �ململكة، و�أن �أ�سهمها يف �خلارج يتم 

عليها ت���د�ول وتعامالت �أكرث من �لأ�سهم يف بور�سة 

�لبحرين.

�إن ع���زوف �مل�ستثمري���ن عن �لت���د�ول يف �سوق 

�لأ�سهم هو �أحد �لأ�سباب نظ���ًر� للم�ساكل �لتي مّرت 

عل���ى �لأ�سو�ق يف �ل�ساب���ق، و�لنهيار�ت �لتي حدثت 

يف �لأ�سو�ق، و�خل�سائر �لتي تكّبدتها معظم �ل�رشكات 

و�مل�ستثمري���ن، كل ه���ذ� خلق نوًعا م���ن �لعزوف عن 

�ل�ستثمار يف �سوق �لأ�سهم.

لكن رغم ذلك هناك �أمل و�إن كان ب�سي�ًسا.

لقد ح�س���ل �لكثري م���ن �لتطوي���ر يف �لبور�سة، 

ومنه���ا �أمتت���ت �لأنظم���ة، وبذل���ت حم���اولت ج���ادة 

لتطوي���ر �أو�ساعه���ا، ويف �لفرتة �لأخ���رية �سدر قر�ر 

�إىل �أن �لرقابة يف �لبور�سة مل تعد �سمن م�سوؤوليات 

م�رشف �لبحرين �ملركزي، بل هي م�سوؤولية �لبور�سة 

نف�سه���ا. ويبق���ى دور �مل����رشف �ملرك���زي كمدق���ق 

خارجي للتاأكد من �أن كافة �لأمور ت�سري وفق �لأنظمة 

�ملطلوبة.

الحاجة إلى جهود كبيرة 

�أعتقد �إن �لبور�سة حتتاج جهوًد� كبرية، و�ملجال 

م���از�ل جديًد� بالن�سبة يل حت���ى ميكنني �حلديث عن 

�ملبادر�ت �لتي يجب �لقيام بها وتنفيذها للنهو�س 

بالبور�سة، ولكن يبقى �لهدف و��سًحا، و�لتوجيهات 

م���ن �لقيادة و��سحة، ل�سك �أننا يف �لبور�سة �سنعمل 

ب�س���كل جماعي، مع بذل �أق�س���ى �جلهود �لتي ت�سب 

يف تطوير �لبور�سة وتفعيل دورها يف عملية �لتنمية 

�لقت�سادية.

م���ا �لأولويات �لت���ي �سوف يرّك���ز عليها جمل�س 

�لإد�رة للنهو�س بالبور�سة؟

ا،  - �ل�سعي لتكون بور�سة �لبحرين كبرية ن�سبيًّ

فيه���ا حجم تد�ول كبري، وفيها ����رشكات مدرجة �أكر 

بكثري مما هي عليه �لآن، ومبا يعك�س �لو�قع، وفيها 

�سيولة للتد�ول.

�إن �ملجل����س �ل�سابق” مل يق����رش” وقام بالعديد 

من �خلط���و�ت، ومتّكن من �إن�ساء �سن���دوق �ل�سيولة 

�لبحرين���ي مببلغ 100 مليون دين���ار �ساهم فيه عدد 

من �لبنوك �لبحرينية ومنه���ا بنك �لبحرين و�لكويت 

ا له، بهدف تن�سيط  �ل���ذي كنت وقتها رئي�ًسا تنفيذيًّ

�ل�سيول���ة و�لتدفقات �ملالي���ة يف �لبور�سة، وكذلك 

�لعم���ل عل���ى �إدر�ج ع���دد كبري م���ن �ل����رشكات، لأنه 

�لآن ع���دد �ل����رشكات �ملدرج���ة يف بور�س���ة �لبحري���ن 

لي�س كب���رًي�. كما �أن هناك بع����س �لأمور �لتي حتّفز 

�مل�ستثمرين �سوف نعكف على تطويرها.

أولويات 

�إن �لأولوي���ات حاليًّا هي �لنهو����س بالبور�سة، 

وجعلها مالًذ� للم�ستثمرين عند عزوفهم على �سبيل 

�ملث���ال عن �ل�ستثم���ار يف �لقطاع �لعق���اري، و�إدر�ج 

�أك���ر ع���دد م���ن �ل����رشكات �ل�سغ���رية و�ملتو�سطة، 

و�لبنوك، و�ل�سك���وك و�ل�سند�ت �لتي ت�سدر، بحيث 

يتم �لتنويع يف �لبور�سة. و�أن تكون ملجاأً لال�ستثمار 

�لأمن وب�سفافية. 

خارجي���ة  بجه���ات  ت�ستعين���ون  �س���وف  ه���ل 

مل�ساعدتكم يف جمالت تطوير �لبور�سة؟

- من �ملبّك���ر �لإجابة على هذ� �ل�س���وؤ�ل، �إذ �إننا 

يف جمل�س �لإد�رة مل جنتم���ع �إل مرة و�حدة حتى �لآن، 

وكان �جتماًع���ا برتوكوليًّا وتوزيع �لأدو�ر، وتن�سيب 

�لرئي����س ونائب���ه، وكان���ت هن���اك نقط���ة مهمة على 

ج���دول �لأعم���ال وه���ي �ملتعلق���ة بامليز�ني���ة للعام 

2017، ولكن حت���ى �لآن مل نتفّرغ لتفا�سيل �لعمل 
يف �لبور�س���ة، ومت �لطل���ب م���ن �لإد�رة �لتنفيذي���ة 

��ستعر�����س ��سرت�تيجي���ة عمل �لبور�س���ة لل�سنو�ت 

�ملقبلة يف �لجتماع �ملقبل. 

هل هناك توّجه للتعاون مع �لأ�سو�ق �خلليجية؟ 

- نع���م، هذه م���ن �أهم �لأولوي���ات، بحيث يكون 

هناك تن�سيق تام مع �لأ�سو�ق �خلليجية، ويكون فيه 

ا  تبادل �أكر ل���الإدر�ج، وخدمة �مل�ستثمرين. خ�سو�سً

و�أن هناك �لعديد من �خلليجيني �لذي ي�ستثمرون يف 

�لبحرين و�لعك�س �سحيح، ولهذ� نريد توفري �أف�سل 

�ل�سبل و�أ�رشعها يف �لتعامل مع �لبور�سة. 

3 لجان رئيسة 

ماذ� عن جلان �لبور�سة؟

- لدين���ا 3 جلان منبثق���ة عن �ملجل����س، �للجنة 

�لأوىل ه���ي �للجنة �لتنفيذية و�لتي كانت يف �ل�سابق 

تنظر �إىل �ل�س���وؤون �لتنفيذية، و�ملز�ي���ا و�ملكافاأة، 

وح�سب �لع���رف �لدويل �ملتعارف علي���ه بني �لبنوك 

و�ل����رشكات �لعاملي���ة وح�سب قو�ن���ني �حلوكمة فاإن 

جلنة �ملز�يا و�ملكافاأة تكون جزًء� من جلنة �حلوكمة، 

وله���ذ� مت تغي���ري �لت�سكيل فاأ�سبح���ت لدينا �للجنة 

�لتنفيذية، وجلنة �لتدقيق، وجلنة �ملز�يا و�ملكافاأة 

و�حلوكمة، ويف �لوقت �حلايل هذه �للجان تكفي، و�أن 

�ل�ستعانة بلجان �أخرى �أو بفرق �أخرى و�رد، وقد يتم 

ت�سكيل جلنة موؤقتة لإنهاء عمل ما.

ماذ� عن ميز�نية �لبور�سة؟

- �إن بور�س���ة �لبحري���ن كانت ب�س���كل �أ�سا�سي 

تعتمد على �لإعانات وم�ساعد�ت من م�رشف �لبحرين 

�ملرك���زي بنح���و ن�س���ف مليون دين���ار، وم���ن وز�رة 

�ملالي���ة بنحو مليوين دينار، �أي جمموع هذه �لإعانات 

يبلغ مليوين ون�سف �ملليون دينار. 

ويف �لآونة �لأخرية ونظ���ًر� �إىل �إجر�ء�ت �لتق�سف 

وخف����س �مل�ساري���ف �حلكومي���ة مت خف����س ه���ذه 

�مليز�ني���ة �لتي حت�س���ل عليه���ا �لبور�س���ة وبن�سبة 

كب���رية، �إذ �قت�رشت هذه �لإعانات على ن�سف مليون 

دينار تاأتي من وز�رة �ملالية.

�إن ه���ذه �لإج���ر�ء�ت هي عني �ل�س���و�ب، و�إجر�ء 

�سلي���م، �إذ م���ن �ل����رشوري عل���ى �لبور�س���ة �أن تقف 

عل���ى رجلها، لأنه �أ�سبح عل���ى �ل�رشكات �لتي مر على 

تاأ�سي�سه���ا �سن���و�ت �أن ت�سع���ى ه���ذه �ل����رشكات �إىل 

حتقيق �مل���ردود و�لهدف �لذي من �أجل���ه تاأ�ّس�ست، 

حت���ى تتمّك���ن �حلكوم���ة م���ن و�س���ع �أولوياته���ا يف 

قطاعات �أخرى.

هناك �لبع�س من ينظر �إىل �أن �لبور�سة يجب �أن 

تعمل دون حتقيق �أرباح، وهذ� �حلديث غري منطقي، 

�إن بور�س���ات �لع���امل جميًع���ا حتق���ق �أرباًح���ا جيدة، 

وتقّدم خدمات ذ�ت ج���ودة عالية للمتعاملني فيها، 

و�أن���ه كلما حتققت �أرب���اح كلما توّف���رت �لإمكانيات 

للبور�س���ة من تطوي���ر �أد�ئها. ولهذ� م���ن �لأولويات 

�أي�ًس���ا جعل �لبور�سة حتق���ق �أرباًحا يف عملها وتقدم 

�أف�سل �خلدمات. 

�إن ع���دد موظفي �لبور�سة يبلغ نحو 60 موظًفا، 

ويعت���ر هذ� �لع���دد ب�سيًطا باملقارن���ة مع بور�سات 

�خللي���ج �لأخ���رى، ولكن ل���دى �لبور�س���ة يف �لبحرين 

�لكفاء�ت و�لكو�در �لوطنية. 

الملكية لوزارة الصناعة والتجارة 

�إن ملكي���ة �لبور�س���ة حتّولت م���ن وز�رة �ملالية 

�إىل وز�رة �ل�سناع���ة و�لتج���ارة و�ل�سياح���ة  �سابًق���ا، 

ا �أف�سل، و�إن �لهتمام  حاليًّا، و�أعتقد �إن مكانها حاليًّ

بالبور�سة من �أي جهة حكومية �سيء جيد. ومن خالل 

�لت�سالت �لت���ي مّتت حتى �لآن م���ع وزير �ل�سناعة 

و�لتج���ارة و�ل�سياح���ة ز�ي���د �لزي���اين ��ست�سعرنا من 

خاللها �لرغبة �لكبرية من قبل �لوزير لدعم �لبور�سة، 

وجناح بر�جمها �لتطويرية. 

�لندماج���ات  �إىل  �لبور�س���ة  دع���م  ع���ن  م���اذ� 

و�ل�ستحو�ذ �لتي قد تتم بني �ل�رشكات �أو �لبنوك يف 

�لبحرين؟

- ل�س���ك �أن �لبور�سة �سوف تدع���م وت�سّجع �أي 

نوع من �أنو�ع ��ستقر�ر �لو�سع �ل�ستثماري يف �لبالد، 

و�أنه كلما كانت هناك �رشكات قوية وم�سارف وبنوك 

�أكر، �نعك�س ذلك بالإيجاب على �لقت�ساد. 

و�إن �لإد�رة �لتنفيذي���ة للبور�س���ة ي�سهد لها يف 

�إد�رتها وعلى م�ست���وى عال من �لتقنية و�ل�سفافية، 

���ا جيًد�،  وله���ذ� ف���اإن �لبور�س���ة متتلك جه���اًز� �إد�ريًّ

وتع���اون �ملجل����س �جلدي���د معه���ا، بدعم م���ن وز�رة 

�لتجارة �س���وف نحقق ما ي�سبو �إلي���ه �أ�سحاب �لقر�ر 

يف مملكة �لبحرين. 

• بوجريي متحدًثا ل� “�لبالد”	 • عبد �لكرمي بوجريي	

- عزوف المستثمرين عن إدراج شركاتهم في “البورصة”
- من صالح “البورصة” انضمام شركات قوية وكبيرة

نادر �لغامن من �صاحية �ل�صيف 

“�صيد�ت �لغرفة” ت�صتعر�ض خطة  2017
�رضورة معاجلة م�صكلة تاأ�صرية �ل�صائقني

�ل�سناب�����س - بيت �لتجار: �س����ّدد ع�سو �ملكتب 

�لتنفيذي رئي�����س جلنة �لنق����ل و�ملو��سالت بغرفة 

جتارة و�سناع����ة �لبحرين عبد�حلكي����م �ل�سمري على 

�رشورة معاجل����ة م�سكلة تاأ�س����رية �ل�سائقني، مطالًبا 

باإطال����ة مدة �لبقاء �ملعمول بها حاليًّا من �أ�سبوع �إىل 

�سهر و�حد، م�سيًد� يف �لوقت نف�سه بالتعاون �لد�ئم 

لل�سف����ارة �ل�سعودي����ة مبملك����ة �لبحري����ن يف تذلي����ل 

كاف����ة �لعقبات �لتي تعرت�����س �لنهو�س بالعالقات 

�ل�سعودي����ة  �لبحريني����ة  و�ل�سناعي����ة  �لقت�سادي����ة 

�مل�سرتكة.

ج����اء ذل����ك، خ����الل �جتم����اع �للجن����ة �ل����ذي ُعقد 

موؤخًر� ببيت �لتجار، حي����ث مت خالل �لجتماع متابعة 

خمرج����ات �لجتم����اع �خلا�����س �ل����ذي نظمت����ه �للجنة 

بتاريخ 5 دي�سمر 2016، ملناق�سة مو�سوع �لتنقل 

عر ج�رش �ملل����ك فهد بالدر�ج����ات �لنارية و�سيار�ت 

�لأج����رة و�مل�س����اة، حي����ث تعتزم �للجن����ة تنظيم عدد 

م����ن �للق����اء�ت و�لفعالي����ات خ����الل �لع����ام �جلاري، 

منه����ا عق����د �جتم����اع تن�سيقي م����ع عدد م����ن �لوزر�ء 

و�لوجه����اء و�مل�سوؤولني ملناق�س����ة خمتلف �لق�سايا 

و�لتحدي����ات �لتي تو�ج����ه تطوير �لقط����اع، وتنظيم 

لقاء مفت����وح مع �لإد�رة �لعامة للمرور، وعقد �جتماع 

مع �ملوؤ�س�س����ة �لعامة جل�رش �مللك فه����د، �إ�سافة �إىل 

لق����اء وزير �ملو��س����الت و�لت�س����الت ملر�جعة عدد 

من �ملو�سوعات �أهمها مو�سوع �ل�سجالت �لتجارية، 

وتخ�سي�����س �أر��ٍس لوق����وف �ل�ساحن����ات، وت�سحيح 

�أو�ساع �أ�سحاب تر�خي�س �ل�سحن.

كما �ستعمل �للجنة �سمن بر�جمها للعام �جلاري 

على �لتعريف بن�ساطها ودورها يف لقاء�ت تعريفية 

يف خمتل����ف �ملجال�����س �ملعروف����ة باململك����ة، كم����ا 

�ست�سع����ى �إىل عق����د �جتماعني خ����الل �لفرتة �ملقبلة 

مع وزير �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة وهيئة تنظيم 

�س����وق �لعمل، و�ل�ستمر�ر يف �مل�ساركة بالجتماعات 

و�لفعاليات ذ�ت �لعالقة بد�خل وخارج �لبحرين.

• �أثناء  �لجتماع	

�ل�سناب�����س - بيت �لتج����ار: ��ستعر�ست 

جلنة �سيد�ت �لأعمال بغرفة جتارة و�سناعة 

�لبحري����ن برئا�سة ع�سو جمل�س �لإد�رة �أفنان 

�لزياين خ����الل �جتماعها �ل����دوري �لذي عقد 

موؤخ����ًر� ببيت �لتجار، خطة عملها وميز�نيتها 

للع����ام �جل����اري 2017، و�لت����ي تركزت على 

�أهمي����ة م����د مزيٍد م����ن ج�س����ور �لتع����اون مع 

�سي����د�ت ورج����ال �لأعم����ال يف جمي����ع �أنح����اء 

�لع����امل مع �لرتكي����ز على �مل�سارك����ة �لفاعلة 

ل�سي����د�ت �لأعم����ال �لبحريني����ات يف خمتلف 

�ملحافل �ملحلية و�خلليجية و�لدولية ومنها 

�لأعم����ال  منت����دى �ساحب����ات  �مل�سارك����ة يف 

�خلليجي����ات �ل�ساد�����س وموؤمت����ر دوفي����ل يف 

فرن�س����ا، �إ�ساف����ة �إىل بن����اء ق����در�ت �سيد�ت 

�لأعمال من خالل تنظي����م �لدور�ت و�لور�س 

و�إك�سابه����ن  تاأهيله����ن  به����دف  �لتدريبي����ة 

مه����ار�ت جدي����دة، م�س����ريًة يف ه����ذ� �ل�سدد 

�إىل �عت����ز�م �للجن����ة تنظيم �ملرحل����ة �لثانية 

�لتابع����ة لور�سة �لعمل “جناح����ك بالت�سويق 

�ل�سحي����ح”، وندوة ح����ول �لطاق����ة �لإيجابية 

وبرنام����ج “�لرياديات �مللهم����ة”، �إىل جانب 

�لتع����اون م����ع جمعي����ة �سي����د�ت �لأعم����ال يف 

�إقامة ور�س����ة �لعمل �لت����ي تنظمها �جلمعية 

بالتع����اون م����ع معه����د �لبحري����ن للدر��سات 

�مل�رشفية BIBF، وعقد ندوة “�ل�رش�كة بني 

�لقطاعني �لعام و�خلا�س”.

ت�صوير: ر�صول �حلجريي
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47 مليون دينار اإجمايل حمفظة التمويل جلميع الربامج يف 2016
نتوقع ان توفر اأكرث من 6 اآالف وظيفة جديدة ”... الرميحي:

البحري���ن  بن���ك   - الدبلوما�سي���ة  املنطق���ة 

للتنمية: و�سلت تكلفة امل�ساريع املمولة من قبل 

بنك البحرين للتنمية خ���ال العام املن�رصم 2016 

اإىل 59 ملي���ون دين���ار، فيم���ا بلغ اإجم���ايل حمفظة 

التمويل، جلميع الربام���ج التمويلية التي يقدمها 

البنك، 47 مليون دينار بواقع 1.166 متوياً. 

وقد اأظه���ر التقرير اخلا�ص ب���اأداء املوؤ�رصات 

االقت�سادي���ة املتوق���ع اأن حتققه���ا املوؤ�س�س���ات 

ال�سغ���رة واملتو�سط���ة امل�ستفيدة م���ن التمويل 

- بعد اكتمال تاأ�سي�سه���ا - حتقيق قيمة م�سافة 

مببل���غ 32.6 ملي���ون دين���ار، وا�ستقط���اب عمات 

اأجنبي���ة مببلغ 29.2 مليون دينار. كما تبلغ القيمة 

 10.5 املوؤ�س�س���ات  ه���ذه  ل�س���ادرات  املتوقع���ة 

ماي���ن دين���ار، فيم���ا تبل���غ قيم���ة اال�ستثمارات 

االأجنبية 15 مليون دينار. 

ومن املتوق���ع اأي�ًس���ا؛ اأن توّف���ر املوؤ�س�سات 

املمولة خال هذه الفرتة 6،136 وظيفة جديدة. 

اإىل ذل���ك، �سَكلت ن�سبة العم���اء اجلدد الذين 

ا�ستقطبه���م البنك 52 % م���ن ن�سبة امل�ستفيدين 

املوؤ�س�س���ات  ا�ستح���وذت  فيم���ا  التموي���ل،  م���ن 

ال�سغ���رة عل���ى ما ن�سبت���ه 49 % م���ن حيث عدد 

التموي���ات املمنوحة جلمي���ع املوؤ�س�سات. يف حن 

بل���غ عدد امل�ستفيدين من اخلدم���ات اال�ست�سارية 

4،651 م�ستفي���ًدا م���ن رواد االأعم���ال احلالي���ن 
واملحتملن وطلبة املدار�ص واجلامعات. 

وعن طبيعة القطاعات واالأن�سطة امل�ستفيدة 

من التمويل فاإن ال�سناعات الغذائية وال�سناعات 

التكريري���ة اخلفيفة القائمة عل���ى النفط و�سناعة 

املاب�ص واالأقم�سة وال�سناعات احلديدية اخلفيفة 

وال�سناعات الكيميائية ت�سّدرت قائمة امل�ساريع 

املمولة يف القطاع ال�سناعي.

فيم���ا ت�س���ّدرت قطاع���ات واأن�سط���ة متنوعة 

قائمة امل�ساريع املمولة يف قطاع اخلدمات؛ ومنها 

القط���اع التج���اري وال�سياحة واملطاع���م والقطاع 

ال�سحي والنقل واملوا�سات واالإعام والن�رص. 

ويف تعليق���ه على ذل���ك، قال رئي����ص جمل�ص 

االإدارة خال���د الرميح���ي: “يعم���ل بن���ك البحري���ن 

للتنمية على اال�ستفادة من بيئة االأعمال املتكاملة 

واملي����رصة التي تتمتع بها مملك���ة البحرين، والتي 

تعد م���ن اأف�س���ل الوجه���ات العاملي���ة لا�ستثمار 

يف املنطق���ة بح�سب تقاري���ر عاملي���ة متخ�س�سة، 

وذل���ك يف جمال دعم وت�سهيل اإن�س���اء املوؤ�س�سات 

ال�سغ���رة واملتو�سطة من خ���ال التمويل املبا�رص 

وغ���ر املبا�رص واال�ستمرار يف تطوير البنية التحتية 

لري���ادة االأعم���ال، �سواًء فيم���ا يتعل���ق باخلدمات 

التمويلي���ة اأو فيما يتعل���ق باخلدمات اال�ست�سارية 

وخدم���ات الدع���م الفن���ي وتقدمي ه���ذه اخلدمات 

ب�سكٍل اأكرث فعالية وماءمة لبيئة االأعمال االآخذة يف 

التط���ور يوًما بعد اآخر. مع االأخذ يف االعتبار حتقيق 

عوائد وموؤ����رصات اقت�سادية مهم���ة ويف مقدمتها 

خلق وظائف جدي���دة للبحريني���ن وحتقيق قيمة 

م�سافة جيدة وا�ستقط���اب اال�ستثمارات االأجنبية. 

وه���و م���ا عم���ل البن���ك على حتقيق���ه خ���ال العام 

املن�رصم 2016 �سم���ن ا�سرتاتيجية البنك للفرتة 

املقبلة، ومب���ا يتما�سى مع مبادرات روؤية البحرين 

االقت�سادية 2030”. 

واأّك���د الرميح���ي اأن البن���ك - خ���ال م�سرته 

التنموي���ة - ا�ستط���اع بثق���ٍة وج���دارة اأن يغّر من 

عقلية وتوّجهات املواط���ن البحريني من التم�سك 

بالوظيفة الثابتة واالنغ���اق عليها اأعواًما واأعواًما 

نح���و التطل���ع للعم���ل احل���ر واعتب���اره االنطاق���ة 

احلقيقية للمواهب والطموحات.

واأو�س���ح اأن حج���م التموي���ل الرتاكم���ي الذي 

قّدمه البنك للموؤ�س�سات ال�سغرة واملتو�سطة قد 

بل���غ 526،4 مليون دينار، وعدد 14،867 م�رصوًعا، 

وذلك من���ذ تاأ�سي�سه حت���ى نهاية الع���ام املن�رصم 

2016، كم���ا متكن البنك من توفر ما يقارب 49 
األ���ف فر�سة عمل خ���ال خم�سة ع����رص عاًما، يف حن 

و�س���ل عدد ال�سب���اب امل�ستفيدين م���ن اخلدمات 

اال�ست�ساري���ة والتدريبي���ة خال ال�سن���وات االأخرة 

اإىل اأكرث من 12 األف م�ستفيٍد.

واأ�س���ار الرميح���ي اإىل اأن هن���اك العدي���د م���ن 

البحريني���ن الذي كان���وا يعملون �سم���ن وظائف 

ثابتة على م���دى �سنن طويلة يف موؤ�س�سات مالية 

عريقة ومبنا�سب قيادية كب���رة ورواتب جمزية، 

اإال اأن �سجاعته���م ورغبتهم يف حتقيق اال�ستقالية 

جعلتهم يتخذون ق���راًرا حا�سًما يف اال�ستغناء بقوٍة 

و�سجاع���ة عن الرك���ود والعمل الروتين���ي للدخول 

يف العم���ل اجلاد ال���ذي يتطلب توّجه���اٍت خمتلفة 

ت�ستل���زم وجود الفكرة االإبداعي���ة املبتكرة، وعدم 

اال�ست�س���ام الأقاويل ت�سوبه���ا ال�سلبية والتخاذل، 

وهن���ا ب���رز دور البنك بو�س���وح عندم���ا متّكن من 

ا�ستقط���اب املواه���ب الفذة اخلاق���ة واالإبداعات 

ال�سبابي���ة من خ���ال �سعيه املتوا�س���ل اإىل تعميم 

فك���رة العمل احلر وتثبيتها يف اأذهان ال�سغار قبل 

الكبار بهدف تنمية املهارات منذ ال�سغر والن�سوء 

وفق مب���داأ االعتماد على الذات والتحّرر من ثقافة 

االتكالية.

اأو�س���ح رئي����ص جمل����ص اإدارة بن���ك البحرين 

للتنمي���ة اأن البن���ك يعم���ل �سم���ن جمموعة كبرة 

م���ن املوؤ�س�ّسات لكٍل منه���ا دوٌر رئي�سي يف اإجناح 

خ���ط �س���ر امل�رصوع���ات ال�سغ���رة واملتو�سط���ة 

والنا�سئ���ة، فهو يعمل وف���ق منظومٍة متكاملة من 

اخلدمات التمويلي���ة والتنموية، كما حر�ص البنك 

على تفعيل �سيا�سة االنت�سار من خال التواجد يف 

خمتلف حمافظ���ات اململكة �سم���ن ثمانية فروع، 

ع���دا عن التن���وع يف تقدمي اخلدم���ات واملنتجات 

مثل اإ�سدار خطابات م�ستندية وخطابات ال�سمان 

و����رصاء العم���ات االأجنبي���ة وامل�سارك���ة يف راأ����ص 

املال، كل ه���ذه االأمور اأ�سهمت بفعالية يف تعزيز 

ثق���ة العميل واإ�سع���اره باأننا نقف دوًم���ا معه جنًبا 

اإىل جن���ب ط���وال م�س���رة م�رصوعه، اأي من���ذ البناء 

والتاأ�سي����ص حت���ى بل���وغ مرحل���ة النج���اح الفعلي 

للم����رصوع وو�سول���ه اإىل مرحل���ة الت�سدير وقدرته 

عل���ى حتقي���ق املناف�س���ة احلقيقي���ة �س���واء بحق 

االمتي���از “الفرن�سايز” اأو مب�رصوع���ه اخلا�ص الذي 

يحمل ب�سمته املتميزة.

• خالد الرميحي	

 ارتفاع اأرباح جمموعة البنك العربي 20 %
“امل�ستثمرين”: ت�سجيل 6 �رشكات براأ�سمال 53 األف دينار

 اأكربها يف جمال اخلربة اال�ست�سارية

 رخ�ص مرك���ز البحرين للم�ستثمرين اإىل 6 �رصكات 

جدي���دة تعمل يف اأن�سطة جتاري���ة خمتلفة باإجمايل 

روؤو�ص اأم���وال بلغت 53 األف دين���ار، وذلك خال 

االأ�سبوع املا�سي. 

واأو�سح���ت البيان���ات املن�س���ورة عل���ى موقع 

“�سج���ات” التاب���ع للمرك���ز، ت�سجي���ل 6 �رصكات 
م�سنف���ة �رصكة ذات امل�سوؤولي���ة املحدودة بن�سبة 

 .% 100
واأ�س���ارت البيان���ات اإىل اأن اأك���رب �رصك���ة مت 

ت�سجيله���ا من حي���ث قيمة راأ�ص امل���ال هي �رصكة 

 20 براأ�سم���ال  البحري���ن  لوج�ستك����ص  �سمي���دت 

األ���ف دين���ار والتي تعمل يف جم���ال اأن�سطة اخلربة 

اال�ست�سارية يف جمال االإدارة.

 و�سج���ل املرك���ز �رصكتن براأ�سم���ال 10 اآالف 

دينار لكل �رصكة منها، ومت الرتخي�ص اإىل �رصكتن 

براأ�سمال 5 اآالف دينار لكل �رصكة منها.  واأي�ًسا مت 

الرتخي�ص اإىل �رصكة براأ�سمال 3 اآالف دينار.

 املنامة - جمموع���ة البنك العربي: اأعلنت 

جمموع���ة البن���ك العربي ع���ن نتائجه���ا املالية 

للع���ام 2016، اإذ بلغت اأرب���اح املجموعة بعد 

ال�رصائ���ب واملخ�س�س���ات 533 ملي���ون دوالر 

مقابل 442 مليون دوالر للعام 2015، وبن�سبة 

من���و بلغ���ت 20 %، مما يدل على ق���وة البنك 

وجناح���ه يف حتقيق اأف�س���ل النتائ���ج، و�سعيه 

امل�ستمر للو�س���ول اإىل اأف�سل امل�ستويات يف 

االأداء، وبلغ���ت اأرب���اح املجموعة قب���ل ال�رصيبة 

791 مليون دوالر. ويف �سوء النتائج االإيجابية 
ومل���ا يتمّتع ب���ه البنك م���ن �ساب���ة ومتانة يف 

املركز املايل، فقد اأو�سى جمل�ص اإدارة البنك 

العربي بتوزيع اأرب���اح نقدية على امل�ساهمن 

بن�سبة 30 % للعام 2016.

وبلغت الت�سهيات االئتمانية 23.7 مليار 

دوالر، بينم���ا بلغت ودائ���ع العماء 33.6 مليار 

دوالر بنهاي���ة 2016، وبا�ستثن���اء اأث���ر التغر 

باأ�سع���ار ال�رصف، اأظه���رت حمفظة الت�سهيات 

االئتماني���ة ارتفاًع���ا 6 % وودائع العماء 3 % 

مقارنة مع الفرتة نف�سها من العام ال�سابق.

ويف حديث���ه ع���ن النتائ���ج، ق���ال رئي����ص 

جمل����ص اإدارة البنك �سبيح امل�رصي اإن النتائج 

املالي���ة التي حققه���ا البنك يف الع���ام 2016، 

جاءت لتوؤك���د جناعة اال�سرتاتيجية التي تبناها 

وينفذه���ا البن���ك والت���ي اأدت اإىل تدعيم قوة 

قاعدته الراأ�سمالي���ة ولتعك�ص جمدًدا موا�سلة 

االأداء املتميز رغم التناف�سية املتزايدة.

من جهت���ه، اأو�سح املدير العام التنفيذي 

للبن���ك العربي نعم���ه ال�سب���اغ اأن البنك حافظ 

على جودة اأ�سول���ه ون�سبة تغطية للديون غر 

العامل���ة تف���وق 100 %، دون احت�س���اب قيمة 

ال�سمان���ات، كم���ا حاف���ظ عل���ى ن�سب���ة �سيولة 

مرتفعة، اإذ بلغ اإجمايل الت�سهيات اإىل الودائع 

 .% 70.4

املحرر االقت�سادي

املنامة - �رصك���ة اإيجل هيل���ز: ك�سفت �رصكة 

اإيجل هيلز؛ �رصكة اال�ستثم���ار والتطوير العقاري 

اخلا�س���ة املتخ�س�سة، اأم�ص ال�سب���ت، عن م�رصوع 

ثل  مرا�س���ي بوليف���ارد للم���رة االأوىل، وال���ذي يمُ

اأح���دث م�ساريعها ال�سكني���ة يف مرا�سي البحرين، 

ويتاأل���ف امل�رصوع من 4 مب���ان منخف�سة االرتفاع 

ترتاوح ب���ن 7 اإىل 10 طواب���ق، وت�سم اأكرث من 

240 �سقة، ت���رتاوح من وحدات اال�ستوديو واإىل 
ال�سقق املكونة من 3 غرف نوم.

وتف�سل بح�س���ور الفعالي���ة كل من الع�سو 

املنتدب ل�رصكة اإيجل هيلز البحرين ماهر ال�ساعر 

واملدير الع���ام ل�رصكة اإيجل هيلز البحرين دانيال 

هامون���د. ويقع م����رصوع مرا�س���ي بوليف���ارد اأمام 

مرا�س���ي جالري���ا مبا�رصًة، وه���و وجه���ة الت�سوق 

والرتفي���ه الرئي�سية يف مرا�س���ي البحرين، والذي 

تبلغ م�ساحت���ه االإجمالية اأكرث م���ن 180 األف مرت 

مربع، وي�سم جمموع���ة متنوعة من اأ�سهر املتاجر 

ومنافذ الطعام وال�رصاب العاملية. كما �سي�سيف 

م�رصوع مرا�سي بوليف���ارد 700 مرت مربع مل�ساحة 

االأن�سطة التجارية الكلية يف مرا�سي البحرين.

م���م هذا امل����رصوع ال�سكن���ي اجلديد  وقد �سمُ

بوا�سطة �رصكة “SSH” الرائدة يف جمال الت�سميم 

املعم���اري واحلا�سلة عل���ى العديد م���ن اجلوائز 

املرموقة، وينفرد بخطوط فن العمارة املعا�رصة 

مع مل�سات من االأ�سالة والعراقة التي تتوافق مع 

املن���اخ املحلي العام، ويتمت���ع باإطاالت �ساحرة 

عل���ى ال�سوارع احليوي���ة املحيط���ة. و�سيتم طرح 

���ا يف مركز مبيعات  وحدات امل����رصوع للبيع ر�سميًّ

مرا�س���ي البحرين بدًءا من يوم ال�سبت املوافق 4 

فرباير.

ويف معر����ص حديث���ه اأثن���اء الفعالي���ة، �رصح 

الع�س���و املنت���دب ل�رصك���ة اإيج���ل هيل���ز البحرين 

ماهر ال�ساعر قائ���ا: “ي�رصنا عر�ص م�رصوع مرا�سي 

بوليف���ارد الي���وم للجمهور للم���رة االأوىل، والذي 

حظ���ي باهتم���ام كب���ر م���ن اجلمي���ع حت���ى اأثناء 

مرحل���ة م���ا قبل الت�سجي���ل. ويجم���ع امل�رصوع بن 

النمط احل����رصي الع�رصي مع مزايا احلياة ال�سحية 

والباعث���ة على اال�سرتخاء عل���ى الواجهة البحرية. 

وتب���داأ االأ�سعار م���ن 48،888 األف دينار بحريني. 

كما حر�ص �رصكاوؤنا م���ن املعمارين امل�سوؤولن 

ع���ن الت�سميم يف �رصك���ة “SSH” على خلق مزيج 

رائع من االأناقة واحلداثة مع احلفاظ على الطابع 

العام الفريد مل����رصوع مرا�سي البحرين. و�سيوفر 

م����رصوع مرا�سي بوليفارد العدي���د من الكماليات 

وو�سائ���ل الرفاهية ل�ساكنيه، مب���ا يف ذلك �سالة 

لياقة بدنية مزودة باأح���دث املعدات املتطورة، 

وحمام���ات �سباحة لل�سغار والكب���ار، وملعب اآمن 

لاأطف���ال، وموق���ف لل�سي���ارات يف طاب���ق القبو 

ال�سفل���ي، وردهة لل�سيوف يف منطقة اال�ستقبال 

بكل مبنى”.

ويق���ع مرا�س���ي بوليفارد عل���ى بعد خطوات 

م���ن فندقي “العنوان مرا�س���ي البحرين” و”فيدا 

مرا�سي البحرين” اللذين يثان اثنتن من اأبرز 

العام���ات التجارية العاملية يف جم���ال ال�سيافة، 

كما يكن لل�س���كان اال�ستمتاع بال�ساطئ البحري 

اخلاب م���ن الرمال البي�ساء وال���ذي يتد بطول 

كيلومرتي���ن، باالإ�سافة اإىل جمموع���ة وا�سعة من 

املطاع���م ال�سه���رة واملقاه���ي االأنيق���ة املطلة 

عل���ى املم�سى البح���ري. ويمُ�سّكل م����رصوع مرا�سي 

البحري���ن، ال���ذي يتد عل���ى م�ساح���ة 875،000 

مرت مربع، معلًما فري���ًدا يف مملكة البحرين، حيث 

يحت���ل موقًعا متميًزا على ال�ساحل ال�سمايل لديار 

املحرق، والذي يمُعد اأ�سخم م�رصوع تطوير ح�ساري 

خا�ص يف اململكة.

“اإيج���ل هيل���ز” تك�س���ف ع���ن م����رشوع “مرا�س���ي بوليفارد” 
يتاألف من 4 مبان منخف�سة االرتفاع

• •خال االإعان عن م�رصوع مرا�سي بوليفارد	 ر�سم تخيلي مل�رصوع مرا�سي بوليفارد	
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على الراغبني يف احل�سول على الوظيفة اإر�سال ال�سرية الذاتية
Recruitment@albiladpress.com  :على الإمييل التايل

ملزيد من املعلومات ميكنكم التوا�سل على: 17111444

اإعالن توظيف
حم�سل ديون للعمل يف جريدة يومية

1- اإجادة اللغتني العربية والجنليزية
2- رخ�سة �سياقة

 يحدد بعد املقابلة

الوظيفة:

�رشوط الوظيفة:

الراتب:
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(17111434 :¢ùcÉØdG  ‐ 17111432 ÖàμŸG : ™jRƒàdGh äÉcGÎ°T’G)              (17580939 :¢ùcÉa  ‐  39615645  ‐  32224492 :∫É≤ædG , 17111508 ‐ 17111501 :ÖàμŸG) : äÉfÓYE’G º°ùb              (17111482 :á«dhódG ¿hDƒ°ûdG º°ùb)  :π°UGƒà∏d        

ÉcÒeC’ ôØ°ùdG øe »æÁh Ú«bGôY 5 ™æe :IôgÉ≤dG QÉ£Ã QOÉ°üe

القاهرة – رويترز:

 öüŸ IôFÉW ÜƒcQ ø```e âÑ```°ùdG Ωƒj Gƒ©æe É«æÁh Ú«bGôY 5 ¿EG IôgÉ≤dG QÉ```£Ã QOÉ```°üe â```dÉb 

 É¡fÉμ```°S Ö∏ZCG ∫hO ™Ñ```°S »æWGƒe ∫ƒNO ™æÃ ÖeGôJ ódÉfhO ¢ù«FôdG QGôb ó©H ∑Qƒjƒ«f ¤EG ¿GÒ£∏d

 øe Gƒ©æe ∑Qƒjƒ«f ‘ …óæ«c ¿ƒL QÉ£e º¡à¡Lh âfÉc øjòdG áà```°ùdG ¿EG QOÉ```°üŸG âdÉbh .¿ƒª∏```°ùe

 Ú«bGô©dG ¿CG âaÉ```°VCGh .ájQÉ```°S Iôég äGÒ```°TCÉJ ¿ƒ∏ªëj º¡fCG ºZQ 985 ¿GÒ£∏d öüe á∏MQ Üƒ```cQ

 ¤EG ôØ°ùdG øjó°UÉb π«HQCG øe áeOÉ≤dG ¿GÒ£∏d öüe IôFÉW ⋲∏Y á©ª÷G Ωƒj IôgÉ≤dG QÉ£e ¤EG Gƒ∏```°Uh

 QÉ£e øe π«HQCG ¤EG ¿hOÉ©«```°S Ú«bGô©dG ¿CG â©HÉJh .IôgÉ≤dG ‘ »æª«dG ¿Éc Éªæ«H IóëàŸG äÉ```j’ƒdG

 ±öûe ¿EG QOÉ```°üŸG óMCG ∫Ébh .∫ƒNódÉH »æª«∏d íª```°S Éªæ«H óMC’G Ωƒj ¿GÒ£∏d öüe á∏MQ ⋲∏Y IôgÉ≤dG

 Üƒcôd áà°ùdG OGó©à```°SÉH ¬¨∏HCGh ∑Qƒjƒ«f ‘ …ó«æc ¿ƒL QÉ£e äÉ£∏```°ùH π```°üJG ¿GÒ£∏d öüe á∏MQ

 …òdG …ò«ØæàdG ôeCÓd É≤«Ñ£J ∫ƒNódG øe ¿ƒYƒæ‡ º¡fCÉH äOQ »cÒeC’G QÉ£ŸG äÉ£∏```°S ¿EGh IôFÉ£dG

.á©ª÷G Ωƒj ÖeGôJ ¬©bh
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 ¢ù«FQ ÖFÉf á«æg π«YÉª```°SEG OÉY

 ¤EG ¢SÉªM ácô◊ »```°SÉ«°ùdG ÖàμŸG

 AGôLEÉH â```¡àfG á∏jƒW ádƒL ó```©H IõZ

.öüe ‘ äÉKOÉfi

 öüe ™e äÉ```bÓ©dG á«æg ∞```°Uhh

.“ø°ù– ‘” É¡fCÉH

 êQÉ```N  á```«æg  á```dƒL  äôªà```°SGh

 ôFÉ©```°T É¡dÓN iOCG ,ô¡```°TCG 5 ´É£≤dG

 ∫hO È```Y Iõ```Z ¤EG OÉ```Y º```K ,è```◊G

 ábÓY â```fÉc »```àdG ,ö```üeh á```«é«∏N

.áHô£°†e É¡©e ácô◊G

 ¿CG ¢SÉªM á```cô◊ ¿É```«H ‘ AÉ```Lh

 áëLÉf äÉKOÉfi iô```LCG  ácô◊G óah”
 Újöüe ÚdhDƒ°ùe ™e Iôªãe äGAÉ≤dh

.“…Rƒa ódÉN äGôHÉîŸG ôjRh º¡æ«H

 ó```©H Ú«Øë```°ü∏d á```«æg ∫É```bh

 äÉbÓ©dG ¿EG ÅWÉ```°ûdG º«îŸ ¬```JOƒY

 ±É```°VCGh ,“ø```°ù– ‘” Iô```gÉ≤dG ™```e

 Ú```°ù–  ‘  ôªà```°ùà°S  ¢```SÉªM”
.“Égôjƒ£Jh äÉbÓ©dG

عواصم - وكاالت

 íàa ájöüŸG äÉ£∏```°ùdG äOÉ```YCG

 ´É£bh öüe ÚH …Ohó```◊G íaQ È©e

 4 IóŸh ,âÑ°ùdG ¢ùeCG ,É«FÉæãà°SG IõZ

 á«fÉ```°ùfE’G ä’É◊G QƒÑY πLCG øe ,ΩÉjCG

.ÚgÉŒ’G ‘ ÜÓ£dGh á«°VôŸGh

 á```©HÉàdG á```«∏NGódG IQGRh â```dÉbh

 ´É£b ⋲∏Y ô£«°ùJ »àdG ¢SÉªM ácô◊

 ádÉM ∞dCG 15 á```HGôb ∑Éæg” ¿EG ,Iõ```Z

 IóMh äÉaƒ°ûc iód á∏é```°ùe á«fÉ°ùfEG

 Ohó```◊Gh ô```HÉ©ŸG á```Ä«¡H π«é```°ùàdG

 ÜÓ£dG º```¡æe ,ôØ```°ù∏d á```°SÉe áLÉëH

 á«ÑæLC’G äÉ```eÉbE’G á∏ªMh ⋲```°VôŸGh

.“êQÉÿG ‘ ∫ÉªYC’G ÜÉë°UCGh

 äÉ£∏```°ùdG ¿CG” ¿CG  ¤EG äQÉ```°TCGh

 í```aQ È```©e í```àa äOÉ```YCG á```jöüŸG

 ácôM ΩÉeCG Éeƒj 38 ¬bÓZEG ó©H …È```dG

.“ÚgÉŒ’ÉH øjôaÉ°ùŸG

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

 øY ,âÑ```°ùdG ,…öüŸG ¢```û«÷G ø∏YCG

 ‘ ø```jôNBG áHÉ```°UEGh GOó```°ûàe 20 π```à≤e

 áaô£àŸG öUÉæ©∏d á≤MÓeh º```gO äÉ«∏ªY

.ΩÉjCG 5 ióe ⋲∏Y AÉæ«°S ‹Éª°Th §°Sh ‘

 ó«≤©dG ,…ôμ```°ù©dG çó```ëàŸG ∫Ébh

 äÉ¡LGƒe” ¿EG ,¿É```«H ⋲a ,⋲```YÉaôdG ôeÉJ

 ådÉãdG ¢û«÷ÉH ¿ƒfÉ≤dG PÉØfEG äGƒb ÚH

 19 πà≤e øY äôØ°SCG Úë∏°ùeh ÊGó«ŸG

 ∫ÓN øjôNBG 7 OóY áHÉ°UEGh Éë∏```°ùe GöüæY

.“AÉæ«°S §°Sh ‘ áªgGóe äÉ«∏ªY

 πà≤e øY äÉ```¡LGƒŸG äôØ```°SCG É```ªc

 IƒÑY QÉ```éØfG áé«àf ø```jóæ›h •ÉÑ```°V 4
.∑ôëàdG QhÉfi óMCG ⋲∏Y áØ°SÉf

 ÊÉ```ãdG  ¢```û«÷G  äGƒ```b  ¿CG  ô```cPh

 á```ªgGóe  QÉ```WEG  ⋲```a  â```æμ“  ÊGó```«ŸG

 øe AÉæ«°S ‹Éª```°T á«HÉgQE’G QDƒÑdG ÒeóJh

 á«°UÉN ’õæe 28 áªgGóeh ÒeóJh ∞```°ùf

 ∫ÉªYCG ⋲```a Ωóîà```°ùJ ájÒØμàdG öUÉæ©dG

 ⋲∏Y ¿GÒædÉH ÒKCÉàdGh AÉ```ÑàN’Gh áÑbGôŸG

 47 OóY ¢û«àØJ ¤EG áaÉ```°VE’ÉH ,äGƒ```≤dG

.¥ÉØfCG øY åëÑ∏d ∫õæe

السليمانية - سكاي نيوز عربية:

 Ohó°ùdG øe á∏```°ù∏°S ¿GôjEG âeÉbCG

 iô› ⋲∏Y ,áªî```°†dG √É«ŸG äÉ```fGõNh

 ≥aóàJh É¡«°VGQCG øe ™ÑæJ »àdG QÉ¡fC’G

 ¢VÉØîfG ‘ ÖÑ```°ùJ Ée ,¥Gô©dG √É```ŒÉH

.OÉM πμ°ûH É¡«a √É«ŸG Üƒ°ùæe

 ≥aóàJ …òdG ,“¿GhÒ°S” ô¡f ó©jh

 ,¿Éà```°SOôc º«∏bEG »```°VGQCG ¤EG ¬gÉ«e

 ‘ á```jOhó◊G “¿GRÉ```°S” á```≤£æe ø```e

 óaGhQ 3 ø```e Gó```MGh ,á```éÑ∏M á```¶aÉfi

 ¿GôjEG âeóbCG ,¥Gô©dG ‘ á«°ù«FQ á«FÉe

.πMGôe ⋲∏Y É¡Ø«ØŒ ⋲∏Y

 ∞```«Øéàd ¿Gô```jEG »©```°S ±ó```¡jh

 á```°SQÉ‡ ¤EG á«FÉŸG óaGhôdGh ô```¡fC’G

 ⋲∏Y á«```°SÉ«°ùdG •ƒ¨```°†dG ø```e ójõe

 Ó```°†a  ,¥Gô```©dGh  ¿Éà```°SOôc  º```«∏bEG

 ¿Gô¡W Ò```HGóJ ø```e GAõ```L ¬```fƒc ø```Y

 ÜôM“`H ±ô```©j äÉ```H ÉŸ á«bÉÑà```°S’G

 Égó¡°ûJ ¿CG AGÈÿG ™bƒàj »àdG “√É«ŸG

.á∏Ñ≤ŸG äGƒæ°ùdG ¿ƒ°†Z ‘ á≤£æŸG

 “¢SÉªM” äÉbÓY :á«æg

ø°ù– ‘ öüe ™e

 íaQ È©e íàØJ öüe

 É«FÉæãà°SG

 ø∏©j …öüŸG ¢û«÷G

AÉæ«°S ‘ ¬JÉ«∏ªY á∏«°üM

 á«fGôjEG Ohó°S

¥Gô©dG “¢û q£©J”

ÖdOEG ‘ á°VQÉ©e πFÉ°üah “ “¢ûØL¢ûØL”” ÚH Iôªà°ùe ∑QÉ©ŸG ..ÉjQƒ°S ÚH Iôªà°ùe ∑QÉ©ŸG ..ÉjQƒ°S
áYÉ°S 48 ∫ÓN πLÉY ´ÉªàLG ¤EG ƒYóJ “ΩÉ°ûdG QGôMCG”

 ≥WÉæe ‘ äÉcÉÑà```°TG ´ƒbƒH ó```°UôŸG OÉ```aCGh

 ,Ò```ØμdGh ø```°ü◊G ¢```SCGQh ¿É```jQOôØch É≤```°ùHÉH

 Ú```H äÉcÉÑà```°TGh ∫OÉ```Ñàe ∞```°üb ™```e ø```eGõàdÉH

 »Hƒæ÷G ´É£≤dÉH á```jhGõdG πÑéH º```°ùMG ‘ ÚÑfÉ÷G

.⋲∏àb •ƒ≤°S ¤EG äOCG ÖdOEG ∞jQ øe

 âLôN äGôgÉ¶e øY ó°UôŸG çó– Ö∏M ‘h

 •É≤```°SEÉH áÑdÉ£e »Hô¨dG ∞jôdÉH ÜQÉJC’G ‘ á©ª÷G

 áÑdÉ£ŸG ÖfÉL ¤EG ,á≤£æŸG øe É¡LhôNh “¢ûØL”
.∫Éààb’G ∞bƒH

 “ΩÉ°ûdG QGôMCG” ácôM ‘ áeÉ©dG IOÉ«≤dG âæ∏YCGh

 ±É≤jE’ É¡JGƒb ö```ûf ¤EG âYQÉ```°S É¡fCG ,á```°VQÉ©ŸG

 íàa á¡ÑL πÑb øe IÒNC’G äGAGóàY’G ó©H ∫Éààb’G

 á«≤H ⋲∏Y ,É≤HÉ```°S IöüædG á```¡ÑL ,“¢ûØL” ΩÉ```°ûdG

.ácô◊G Ö°ùëH ,ÖdOEGh Ö∏M ÜôZ ‘ πFÉ°üØdG

 ∫Éμ```°TCG πc ∞bƒd IQOÉÑe ácô◊G âMôW É```ªc

 AGƒàMG ºàj ¿CG ⋲```∏Y ,∫Éààb’Gh …ôμ```°ù©dG ó```°û◊G

 ,ÉãjóM á```côë∏d áª```°†æŸG πFÉ```°üØdG öUÉæY ™«ªL

 âYOh .πeÉc πμ°ûH ácô◊G äÉfƒμe πNGO º¡›Oh

 …Qƒ°ùdG ∫Éª°ûdG ‘ É«dÉM IOƒLƒŸG πFÉ°üØdG IOÉb

 ¬æY ¢†îªàj ,áYÉ```°S 48 ∫Ó```N π```LÉY ´É```ªàLG ¤EG

.É¡JOÉ©à°SG ” »àdG ≥WÉæª∏d IóMƒe IOÉ«b

 “¢ûØL” QGôªà```°SG ∫ÉM ‘ ¬fCÉH ácô◊G äOógh

 ácôM äGô≤e ⋲∏Y Ωƒé¡dGh …ôμ```°ù©dG Égó```°ûM ‘

.äÉªé¡dG ∂∏àd …ó°üàdG ºà«°S ¬fEÉa ,ΩÉ°ûdG

 øe πFÉ```°üa ÚH äÉcÉÑà```°T’G äOóŒh Gò```g

 ,(¢ûØL) ΩÉ```°ûdG íàa á¡ÑLh ájQƒ```°ùdG á```°VQÉ©ŸG

 πFÉ```°üa π```≤©e Ö```dOEG á```¶aÉfih Ö```∏M Üô```Z ‘

.ájQƒ°ùdG á°VQÉ©ŸG

 “¢ûØL” öUÉæY ¿EG á```°VQÉ©ŸÉH ∫hDƒ```°ùe ∫Ébh

 AGƒd â– ájƒ°†æŸG á°VQÉ©ŸG »∏JÉ≤e ™e GƒμÑà°TG

 ,πFÉ°üa 7 øe Úë∏```°ùe º```°†j …òdG ΩÉ```°ûdG QGôMCG

.âÑ°ùdG “á«Hô©dG” IÉæb Ö°ùëH

 ¿É```°ùfE’G  ¥ƒ```≤◊ …Qƒ```°ùdG  ó```°UôŸG ô```cPh

 á```∏«≤K áë∏```°SCG ΩGóîà```°SG É```¡∏∏îJ äÉ```¡LGƒŸG ¿CG

 äÉcÉÑà```°T’G äôªà```°SGh .ÚÑfÉ÷G øe á£```°Sƒàeh

 â– ájƒ°†æŸG á°VQÉ©ŸG πFÉ°üØdG ÚH áë∏°ùŸG

 áHƒ```°ùëŸG “¢ûØL“h ,á¡L øe “ΩÉ```°ûdG QGôMCG” AGƒd

 …òdG »©aóŸG Ωƒ```é¡dG ó©H Ió```YÉ≤dG º«¶æJ ⋲```∏Y

 ΩÓ```°SE’G ¢û«÷ á©HÉJ ™```bGƒe ⋲∏Y IÒ```NC’G ¬àæ```°T

 øe OóY π```à≤e ¤EG iOCGh ,Ö```∏M Üô```Zh Ö```dOEG ‘

 πFÉ°üØdG ⋲∏Y É¡JÉªég “¢ûØL” äQôHh .Ú«fóŸG

 ¬«∏Y ôeBÉàdÉH É```gÉjEG É```ª¡àe ,á«bÉÑà```°SG á£N É```¡fCÉH

.ájQƒ°ùdG »°VGQC’G ‘ ÉgOƒLh AÉ¡fEG ¤EG »©°ùdGh

 øe ájQƒ°S á«eÓ°SEG πFÉ```°üa IóY âæ∏YCGh Gòg

 πM” ÉjQƒ```°S ‘ IóYÉ≤dG º«¶æàd ≥HÉ```°S ´ôa É¡æ«H

 ô©à°ùj âbh ‘ ójóL ¿É«c π«μ°ûJh “πFÉ°üØdG πc

 ’GóàYG ÌcCG Ú°VQÉ©eh øjOó°ûàe ÚH ∫Éà≤dG ¬«a

 πFÉ```°üØdG âæ∏YCGh .OÓÑdG ÜôZ ∫Éª```°ûH ≥```WÉæe ‘

 ôjô– áÄ«g” π«μ```°ûJ âfÎfE’G ⋲∏Y ¬Jöûf ¿É«H ‘

.ï«°ûdG º°TÉg ôHÉL ƒHCG IOÉ«≤H “ΩÉ°ûdG

 AÉL Iójó÷G á```Ä«¡dG π«μ```°ûJ ¿CG ¿É«ÑdG ôcPh

 äGôeGDƒe ø```e ..ájQƒ```°ùdG IQƒãdG ¬H ô“ ÉŸ Gô```¶f”

 É°UôMh ÉgOƒLh Oó¡j »∏NGO ÜGÎMGh É¡H ∞°ü©J

“.∞°üdG ¢UQh áª∏μdG ™ªL ⋲∏Y

 ΩÉ```°ûdG íàa á¡ÑL øe πc ¿É```«ÑdG ⋲```∏Y ™```bhh

 º«¶æàH á∏```°üdG äGP É≤HÉ```°S IöüædG á¡ÑL »```gh ‐

 AGƒd áYÉªLh »```μfõdG øjódG Qƒf á```côMh ‐Ió```YÉ≤dG

.áæ°ùdG ¢û«L áYÉªLh øjódG QÉ°üfCG á¡ÑLh ≥◊G

 •á°VQÉ©ŸG πFÉ°üa ÚH ∫Éà≤dG IÒJh óYÉ°üJ

عواصم – وكاالت:
 QGô`̀MCG  πFÉ°üah  (kÉ≤HÉ°S  Iô°üædG) “ΩÉ°ûdG  íàa  á¡ÑL”  ÚH  ájQÉ÷G  ∑QÉ©ŸG  ∫Gõ`̀J  ’

.ΩÉjCG òæe π°UGƒàe πμ°ûH Ωóà– ΩÉ°ûdG
 kπ°UGƒàj ∫Gõj ’ ∫Éà≤dG ¿CG âÑ°ùdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ …Qƒ°ùdG ó°UôŸG ócCG ¥É«°ùdG Gòg ‘h

 ácôM” ájGQ â– ájƒ°†æŸG á°VQÉ©ŸG πFÉ°üah ,ÖfÉL øe “¢ûØL” ÚH IóYÉ°üàe IÒJƒH
 ∞jôdG  ‘  Góeô°S  ∞jôH  ¬ p£«fih  É°ûjQÉH  Qƒ`̀fi  ≈∏Y  ,ô``̀NBG  ÖfÉL  ø`̀e “ΩÉ°ûdG  QGô``̀MCG
 äGQÉéØfG ¤EG äOCG ∞FGò≤H ¢†©ÑdG É¡°†©H á∏JÉ≤àŸG ±GôWC’G âaó¡à°SGh .ÖdOE’ ‹Éª°ûdG

.á©ª÷G á≤£æŸG ‘

ò«ØæàdG õ«M πNój áé«ØdG ÚY ™Ñf ¥ÉØJG

دبي – العربية.نت:

 ¤EG π```°UƒàdÉH ájQƒ```°S QOÉ```°üe äOÉ```aCG

 ΩÉ¶ædG äGƒbh áë∏°ùŸG á°VQÉ©ŸG ÚH ¥ÉØJG

.iOôH …OGh á≤£æe ‘

 á```°VQÉ©ŸG ÜÉë```°ùfÉH ¥ÉØJ’G »```°†≤jh

 ∫ƒNOh ¬£«fih áé«ØdG ™Ñf ⋲æÑe øe áë∏°ùŸG

.¬«dEG ΩÉ¶ædG äGƒb öUÉæY øe 20
 ¤EG πNO ôªMC’G ∫Ó¡dG ¿EG ¿ƒ£°TÉf ∫Ébh

.⋲Mô÷G ±É©°SE’ áé«ØdG ÚY

 ™ÑædG ⋲∏Y ¬Jô£«°S ΩÉ¶ædG ø∏YCG ¬à¡L øe

 ¿CG ’EG ,¥É```ØJÓd π```°UƒàdG ó©H iOôH …OGh ‘

 ∂dP ⋲Øf ¿É```°ùfE’G ¥ƒ≤◊ …Qƒ°ùdG ó```°UôŸG

.ó©H á≤£æŸG ¤EG πNóJ ⁄ äGƒ≤dG ¿EG ÓFÉb

 ˆG ÜõM áYÉª÷ »Hô◊G ΩÓYE’G ø∏YCG É```ªc

 â∏NO ájQƒ```°ùdG á«eƒμ◊G äGƒ≤dG ¿CG ÊÉæÑ∏dG

 ,âÑ°ùdG Ωƒ«dG ,≥```°ûeO Üôb áé«ØdG ÚY Ió∏H

 áª°UÉ©dG AÉëfCG º¶©e óÁ ™Ñf ⋲∏Y äô£«```°Sh

.á°VQÉ©ŸG QOÉ°üe ¬àØf Ée ƒgh ,√É«ŸÉH

 É¡«∏Y ¥É```ØJ’G ” »àdG á```fó¡dG â```fÉch

 iOôH …OGh á≤£æe ‘ ΩÉ¶ædGh á°VQÉ©ŸG ÚH

 äÉbhôN øe âfÉY Ö«∏°üdG ÈY á«fÉŸCG ájÉYôH

 ‘ äGQÉéØf’G äGƒ```°UCG ∞bƒàJ ⁄ PEG ,IÒ```ãc

 ΩÉ¶ædG äGƒb ±ÉæÄà```°SG ó©H k ÉÑjô≤J á```≤£æŸG

 Éª¡Ø°üb É¡d á«dGƒŸG äÉ«°û«∏«ŸGh …Qƒ```°ùdG

 ä’hÉfi ™```e k ÉæeGõJ ,»NhQÉ```°üdGh »```©aóŸG

.IóY QhÉfi øe Éª¡eÉëàb’

 ΩÉ```¶æ∏d  IQô```μàŸG  äÉ```bhôÿG  äOCGh

 É«```°ShQh ΩÉ¶ædG ¿CÉch GóH PEG ,É«```°ShQ πNóàd

 ¿CGh k É```°Uƒ°üN ,ÚØ∏àfl Ú£N ⋲∏Y ¿Ó```ª©j

 áfÉà°SCG ô“Dƒe ó©Hh AÉæKCGh πÑb âJCG äÉbhôÿG

.É«côJh É«°ShQ ¬«∏Y â∏ªY …òdG

 á◊É°üÃ »æ©ŸG »```°ShôdG õcôŸG ¿Éch

 πeÉμdG ΩGõàd’G IQhö```†H ΩÉ¶ædG ô qcP ±GôWC’G

 .á∏«∏b ΩÉ```jCG πÑb ∂```dPh ,QÉædG ¥Ó```WEG ∞```bƒH

 äÉbhôN øe É¡≤∏b øY õcôŸG IOÉ«b â```HôYCGh

.ΩÉ¶ædG äGƒb É¡ÑμJôJ

”” ““ ””

π ƒ j ∫ õj ∫ Ñ E ¥ƒ …Qƒ ô ¥ « ‘h÷ ‘

دبي- قناة العربية:

 ‘ á∏eÉ©dG »```Hô©dG ∞dÉëàdG äGƒ```b â```æμ“

 ¿hóH ájôμ```°ùY IôFÉW ÒeóJ øe ,âÑ```°ùdG ,øª«dG

 øe É¡bÓWEG π```Ñb ÉîŸG ∫Éª```°T á```≤£æe ‘ QÉ```«W

 äGƒb ±Gó¡à```°S’ I qó```©e âfÉc á```∏≤æàe á```°üæe

 âcQÉ°T »àdG á«Ñ©```°ûdG áehÉ≤ŸGh »æª«dG ¢û«÷G

.É¡FÉæ«eh ÉîŸG áæjóe IOÉ©à°SG äÉ«∏ªY ‘

 ,»©aÉ«dG ∞«```°S óªMCG ø```cQ AGƒ∏dG Ö```°ùëHh

 äGƒ≤dG ¿EÉa ,»æª«dG ¢```û«÷G ¿ÉcQCG ¢ù«FQ ÖFÉf

 ,ÉîŸG ∫Éª```°T á≤£æe É¡YÓ£à```°SG AÉæKCGh á«æª«dG

 á«dBG ¥ƒa øe IôFÉ£dG ¥ÓWE’ OGó©à```°S’G äó°UQ

 π°UGƒàdGh ≥«```°ùæàdG ¤EG âYQÉ```°ùa ,áØ«ØN π≤f

 ,øª«dG ‘ á```∏eÉ©dG á«JGQÉeE’G á```jƒ÷G äGƒ≤dG ™```e

 ñhQÉ°üH IôFÉ£dG ™e πeÉ©àdÉH ÉgQhóH âeÉb »àdG

.ƒL ¢VQCG

 ó```©Hh á```«HÓ≤f’G äÉ«```°û«∏«ŸG ¿CG ±É```°VCGh

 áë∏```°SCG ΩGóîà```°SÉH äCGóH É¡«∏Y ¥ÉæÿG ≥««```°†J

 øe ´ƒædG Gòg É¡æeh ,¿GôjEG øe É¡«dEG É```¡Ñjô¡J ”

.øª«dG ¤EG É¡Ñjô¡J ºàj »àdG äGôFÉ£dG

 ,≥HÉ```°S âbh ‘ ø∏YCG ¿Éc ¢û«÷G ¿CG ô```còj

 á¶aÉfih ÉîŸG Ú```H §HGôdG ≥jô£dG ¿CG ,âÑ```°ùdG

 ¤EG ÚæWGƒŸG É```YOh ,ájôμ```°ùY á≤£æe Iójó◊G

 øY OÉ©àH’Gh »∏MÉ```°ùdG §```ÿG ΩGóîà```°SG Ö```æŒ

 õcô“ øcÉeCGh ájôμ```°ù©dG äÉYQóŸGh äÉ```ÑcôŸG

 .äÉ«°û«∏«ŸG

اليمن.. التحالف يدمر طائرة إيرانية بدون طيار فوق المخا

 •ájôμ°ùY á≤£æe Iójó◊G á¶aÉfih ÉîŸG ÚH §HGôdG ≥jô£dG ¿ÓYG



 Éæ«∏Y”  Ú```«aÉë°ü∏d ó```f’ƒg ±É```°VCGh

 Ée ∫ƒM ÉeRÉM GQGƒM CGó```Ñfh ÉæØbGƒe ócDƒf ¿CG

 πcÉ°ûe ájƒ```°ùJ ⋲∏Y ¢Uô◊G” ™e “¬H øeDƒf

.“⁄É©dG

 Oó– ¿CG Ö```éj” ÉHhQhCG ¿CG ⋲∏Y Oó```°Th

 É```¡FOÉÑeh  É```¡ª«b  ¤EG  GOÉæà```°SG  É¡```°ùØf

.“É¡◊É°üeh

 ¢ù«FQ çó```ëàj Ú```M” ó```f’ƒg ™```HÉJh

 ¬fEG ∫ƒ```≤«d ñÉ```æŸG øY Ió```ëàŸG äÉ```j’ƒdG

 Éæ«∏Y ,¥ÉØJ’G Gòg IóFÉØH ó©H É©æà≤e ¢ù«d

 òîàj Ú```M” É```°†jCG ∫É```bh .“¬```«∏Y Oô```f ¿CG

 QGô≤à```°SG ´õYõJ ¿CG øμÁ á```«FÉªM äGAGôLEG

 π```H á```«HhQhC’G §```≤a ¢```ù«d ,äGOÉ```°üàb’G

 ¿CG Éæ«∏Y ,⁄É©dG ‘ ∫hódG iÈc äGOÉ```°üàbG

 ,ÚÄLÓdG ∫ƒ```°Uh ¢†aôj ÚMh ,¬«∏Y Oô```f

 Oôf ¿CG Éæ«∏Y ,É¡ÑLGƒH É```HhQhCG âeÉb ÚM ‘

.“¬«∏Y

 áëaÉμeh ¥Gô©dGh ÉjQƒ```°S ¤EG ¥ô£J PEGh

 ¤EG áÑ°ùædÉH ¬H Ωƒ≤f ¿CG »¨Ñæj Ée“h ÜÉgQE’G

 πc” ¿CG »```°ùfôØdG ¢ù«FôdG ÈàYG ,“É«```°ShQ

.ÖeGôJ ™e “QGƒ◊G πgCÉà°ùj ∂dP

 áeCG áHÓ```°U øëà“ É```e É```ÑdÉZ” ±É```°VCGh

 ΩÉeCG É¡∏Ñ≤à```°ùe ó```jó– ⋲∏Y É```¡JQóbh É```e

 ,“äGQÉ```ÑàN’Gh  äÉ```jóëàdGh  áeƒ```°üÿG

 á≤«≤◊G QÉ```ÑàNG” ¬```LGƒJ É```HhQhCG ¿CG Gó```cDƒe

.“äGQÉ«ÿGh

 ™```æ≤J  ¿CG  Ö```éj  “á```ªμ◊G”  ¿CG  iCGQh

 á```¡LGƒe ‘ “É``` keób »```°†ŸÉH Ú```«HhQhC’G

 á«JBG É¡©ª```°ùf »àdG äÉHÉ£ÿGh ájƒÑ©```°ûdG”
 ™é```°ûJ” »```àdGh “Ió```ëàŸG äÉ```j’ƒdG ø```e

 ÉHhQhCG ...Óc” :™HÉJh .“±ô£àdGh ájƒÑ©```°ûdG

 ÉHhQhCG ,á≤∏¨e â°ù«d ÉHhQhCG ,á«FÉªM â```°ù«d

 ¿C’ ,º«b ¿hO ø```eh ÇOÉÑe ¿hO øe â```°ù«d

 ,ÉfÉª```°V πμ```°ûJ ÉHhQhCG ,Iƒb πμ```°ûJ ÉHhQhCG

 É```°†jCG »g ÉHhQhCGh ,á```jÉªM πμ```°ûJ É```HhQhCG

.“É¡H ∂°ùªàe ÉfCGh á«WGô≤ÁOh ájôM áMÉ°ùe

 برلين - رويترز: 

 πé«Ñ```°T  ô```jO  á```∏›  â```dÉb

 (…O.QBG.¬```jG)  á```£fih  á```«fÉŸC’G

 ÉjóæL 40 ‹Gƒ```M ¿EG âÑ```°ùdG ¢ùeCG

 ÖJôdG …hP ø```e º```¡ª¶©e É```«côJ

 ∞∏M äBÉ```°ûæe ‘ Gƒ∏ªY ø‡ É«∏©dG

 øμd‐ É«fÉŸCG ‘ »```°ù∏WC’G ∫Éª°T

 ádhÉfi ó©H πª©dG ø```Y º¡Øbh ”

 ΩÉ©dG É«côJ ‘ á∏```°TÉØdG ÜÓ≤f’G

 ¤EG  Aƒ```é∏dG  Gƒ```Ñ∏W  ‐»```°VÉŸG

.É«fÉŸCG

 IQGRh º```°SÉH áKóëàe äó```cCGh

 äÉÑ∏W »```≤∏J á«fÉŸC’G  á```«∏NGódG

 øμj ⁄ øμd ∑GôJCG Oƒ```æL øe Aƒ÷

 ⁄h .ºgOóY ¿CÉ```°ûH ≥«∏©J É```¡jód

 hCG áeƒμ◊G øY OQ ¿B’G ⋲àM Qó°üj

.∞∏◊G ‹hDƒ°ùe

 OƒæL Ëó≤J øY ôjQÉ≤àdG »JCÉJ

 Éª«a É«fÉŸCG ‘ Aƒ÷ äÉÑ∏W ∑Gô```JCG

 Ó«‚CG á«fÉŸC’G IQÉ°ûà°ùŸG ó©à°ùJ

 AÉ≤∏d É```«côJ ¤EG ôØ```°ù∏d πcÒ```e

.¿ÉZhOQEG Ö«W ÖLQ ¢ù«FôdG

العربية.نت- وكاالت:

 ·C’G ø```̀e É```̀¡d í```̀jöüJ ∫hCG ‘

 ¥GQhCG  Ëó```̀≤J  π```̀«Ñbh  ,Ió```̀ëàŸG

 ΩÉ```̀©dG  Ú```̀eC’G  ¤EG  É```̀gOÉªàYG

 ,¢```̀ùjÒJƒZ  ƒ```̀«fƒ£fCG  ,á```̀ª¶æª∏d

 IóëàŸG äÉ```̀j’ƒdG IÒØ```̀°S äóYƒJ

 ,»∏«g »```̀μ«f ,Iójó÷G á```̀«cÒeC’G

 IócDƒe ,OôdÉH ÉgOÓH ¿ƒªYój ’ øe

 IóëàŸG äÉj’ƒdG ¿CG ¬æ«Y âbƒdG ‘

 á«‡C’G áª¶æŸG π©L ⋲∏Y πª©à```̀°S

.π°†aCG

 ±óg ¿EG ,á©ª÷G ,»∏«g âdÉbh

 ƒg Ö```̀eGôJ ó```̀dÉfhO ¢```̀ù«FôdG IQGOEG

 ,Ió```̀ëàŸG ·C’G ‘ º```̀«≤dG QÉ```̀¡XEG”
 ÉæJƒb QÉ```̀¡XEG Ö```̀éj ∂```̀dP π```̀©Ødh

 ºYóf ¿CGh ,π```̀eÉc πμ```̀°ûH ÉæJƒ```̀°Uh

 ÉæfƒªYój º```̀¡fCG  øª```̀°†fh É```̀fAÉØ∏M

 áÑ```̀°ùædÉH ÉeCG”  :âaÉ```̀°VCGh .“É```̀°†jCG

 øëæa ,É```̀æfƒªYój ’ ø```̀jòdG A’Dƒ```̀¡d

 ⋲∏Y Oôf ±ƒ```̀°Sh AÉª```̀°SC’G πé```̀°ùf

.“∂dP

 É```̀gOÓH ¿CG ⋲```̀∏Y äOó```̀°T É```̀ªc

 ,“π```̀°†aCG IóëàŸG ·C’G π©éà```̀°S”
 ’ A»```̀°T …CG í∏```̀°üf ±ƒ```̀°S” á∏FÉb

 A»°T …CG øe ¢ü∏îàf ±ƒ°Sh ,πª©j

.“…QhöV ÒZ ¿Éc GPEG

 ‘ É¡àª∏c ó©H »∏«g â```̀°†aQh

 á∏Ä```̀°SCG øY á```̀HÉLE’G Ió```̀ëàŸG ·C’G

 Ëó```̀≤àd  äQOÉ```̀Zh  ,Ú«aÉë```̀°üdG

.ΩÉ©dG ÚeCÓd ÉgOÉªàYG ¥GQhCG

أبوظبي - سكاي نيوز عربية: 

 ¢```ùeCG  ,á```«dÉ£jEG  á```ªμfi äô```eCG

 AGQRƒ```dG ¢ù«FQ π```ãÁ ¿CÉ```H ,âÑ```°ùdG

 ,Êƒμ```°ùdôH  ƒ«Ø∏«```°S  ,≥HÉ```°ùdG

 Oƒ¡```°T  Iƒ```°TQ  º```¡àH  á```ªcÉëª∏d

 äÉeÉ¡JÉH  ≥```∏©àj É```ª«a º¡JÉμ```°SE’

.äGöUÉb ™e ¢ùæ÷G á°SQÉªÃ

 ΩÉ```Y Êƒμ```°ùdôH á```FÈJ â```“h

 ¢ùæ÷G á```°SQÉªÃ äÉeÉ¡JG øe 2014
 ÉgôªY ¿Éc ÉeóæY ¥hôëŸG áÁôc ™```e

 ÌcCG ô¡à```°ûJ á«Hô¨e »gh ,É```eÉY 17
.Üƒ∏≤dG ábQÉ°S »HhQ º°SÉH

 ≥```M’ â```bh ‘ ¿ƒ```Yóe º```YRh

 Q’hO ¿ƒ```«∏e 11 ƒ```ëf ™```aO ” ¬```fCG

 GƒdÉbh ,á«°†≤dG ‘ Oƒ¡```°ûdG OÉ```°ùaE’

 7 øe ÌcCG ⋲∏Y â∏```°üM ¥hôëŸG ¿EG

.≠∏ÑŸG Gòg øe ÚjÓe

 á«°ùæ÷G áë«```°†ØdG ¿CG ¤EG QÉ```°ûj

 “â«Z »```HhQ“`H É```≤M’ âaôY »```àdG

 »gh ,2011 ΩÉ```Y ø∏©dG ¤EG äô```¡X

 É```¡eÉbCG á```æLÉe äGô¡```°S ø```Y IQÉ```ÑY

 á```°UÉÿG  ¬```JÓ«a  ‘  Êƒμ```°SƒdôH

.2010 ΩÉY ƒfÓ«Ã

ألمانيا

 أميركا 

 إيطاليا

 É k«côJ É kjóæL 40
Aƒé∏dG GƒÑ∏W

 øe πc ⋲∏Y OÔ°S

ÉæªYój ’

ΩÉeCG Êƒμ°ùdôH

G kOó› AÉ°†≤dG 
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⁄É©dG ∫ƒM Ö°†Zh ≈°Vƒa ‘ ÖÑ°ùàj⁄É©dG ∫ƒM Ö°†Zh ≈°Vƒa ‘ ÖÑ°ùàj “ “»cÒeC’G ô¶◊G»cÒeC’G ô¶◊G””

ájƒÑ©°ûdG á¡LGƒÃ Ú«HhQhC’G ´ÉæbEG áªμ◊G øe

     AGö†ÿG ábÉ£ÑdG »∏eÉM πª°ûj

:óf’ƒg ...ÖeGôJ ⋲∏Y ΩõëH OôdG ¤EG ÉHhQhCG ÉYO

:ä’Éch ‐ º°UGƒY

 ódÉfhO »```cÒeC’G ¢```ù«FôdG QGô```b QÉ```KCG

 ¤EG ÚjQƒ```°S Ú```ÄL’ ∫ƒNO ™```æÃ Ö```eGôJ

 ¢†©H »```æWGƒe ô```¶Mh Ió```ëàŸG äÉ```j’ƒdG

 π```©a  OhOQ  É```¡dƒNO  ø```e  É```àbDƒe  ∫hó```dG

 AÉ£```°ûfh á«bƒ≤M äÉª¶æe iód äGOÉ```≤àfGh

 øe ÉÑ«MôJ äGAGôLE’G â«≤d Éª«a .⁄É©dG ∫ƒM

.Ú«HhQhCG Ú«æ«Á Ú«°SÉ«°S

 ⋲∏Y ÖeGôJ IóëàŸG ·C’G áª¶æe âãMh

 øY ô¶ædG ¢†¨H ÚÄLÓdG ájÉªM ‘ QGôªà°S’G

.º¡æjO hCG º¡à«°ùæL hCG º¡bôY

 ¿ÉL »```°ùfôØdG AGQRƒ```dG ¢ù«FQ ∞```°Uhh

 “≥∏≤∏d ƒ```Yój” ¬fCÉH QGô```≤dG â```dhôjCG ∑QÉ```e

 ≥```WÉæe ø```e Ú```ÄLÓdG ∫ÉÑ≤à```°SG ¿EG ∫É```bh

.“ÉæÑLGh” Ühô◊ÉH áHƒμæe

 π«jôHÉZ QÉª¨«°S É«fÉŸCG á«LQÉN ôjRh ÉeCG

 º«b ¿EG” ∫É≤a âÑ```°ùdG âdhôjCG ⋲≤àdG …òdG

 øjQÉØdG ájÉªM É¡æeh á```«WGô≤ÁódGh ájô◊G

 á«HôZ QÉμaCG »g ∞æ©dGh OÉ¡£°V’G ¬Lh øe

 ¬ë```°Vƒf ¿CG ójôf Ée Gògh , É```æ£Hôj Ée »```gh

.“IóëàŸG äÉj’ƒ∏d

 QGô≤dG ¿EG á«dhódG ∫ó```©dG áª¶æe âdÉbh

 âdÉb É```ªæ«H ,á«KQÉc è```FÉàf ¤EG …ODƒ```j ó```b

 QGô≤dG ¿EG ¢```ûJhh ¢```ùàjGQ ¿É```eƒ«g á```ª¶æe

 ÒãμdG π```©Øj ø```d ¬```fGh ,Ú```ÄLÓd á©Ø```°U

.ÜÉgQE’G ÉjÉ°†b ™e πeÉ©à∏d

 …GõØ°Sƒj ’Óe á«fÉà°ùcÉÑdG á£°TÉædG ÉeCG

 âãëa ΩÓ```°ù∏d π```Hƒf Iõ```FÉL ⋲∏Y Iõ```FÉ◊G

 ¢SÉædG Ì```cCG øY »```∏îàdG ΩóY ⋲```∏Y Ö```eGôJ

.ájÉªë∏d áLÉM

 πZƒZ ácöT âYóà°SG π```°üØæe Qƒ£J ‘

 QGô≤dG É```¡dÉ£j »àdG ¿Gó```∏ÑdG øe É```¡«ØXƒe

 IóëàŸG äÉ```j’ƒdG êQÉN ¿hóLGƒàj ø```jòdGh

 ¤EG IOƒ```©dÉH º¡àÑdÉWh ,ö```VÉ◊G â```bƒdG ‘

 ≥«Ñ£J AóH πÑb áæμ‡ á°Uôa ´öSCG ‘ ÉcÒeCG

.QGô≤dG

 ø```eC’G  IQGRh  º```°SÉH  çó```ëàe  ø```∏YCGh

 …òdG ôØ°ùdG ô¶M QGôb ¿CG á«cÒeC’G »∏NGódG

 ÖeGôJ ó```dÉfhO »```cÒeC’G ¢```ù«FôdG ¬```°Vôa

 äÉj’ƒdG ‘ áªFGO áeÉbEG ≥FÉKh »∏eÉM πª°ûj

.∫hódG ∂∏J »æWGƒe øe IóëàŸG

 á«bƒ≤M äÉYÉªL âæ∏YCG ójóL Qƒ£J ‘h

 QGôb …óëàd á«FÉ°†b iƒYO ∂jô– á«cÒeCG

.ôØ°ùdG ô¶ëH ÖeGôJ

 á```«fóŸG äÉ```jô◊G OÉ```–G ∑ô```– AÉ```Lh

 ‘ ÚæKG Ú```«bGôY RÉ```éàMG ó```©H á```«cÒeC’G

.∑Qƒjƒ«f ‘ …ó«æ«c ±G ¿ƒL QÉ£e

 •(á«Ø«°TQCG)  ∑Qƒjƒ«f ‘ AGö†ÿG ábÉ£ÑdG hCG áªFGódG áeÉbE’G ábÉ£H QGó°UEG õcGôe óMCG 

 •óf’ƒg Gƒ°ùfôa

لشبونة- فرانس برس:

 ¢ù«FôdG ≈∏Y “ΩõëH OôdG” ¤EG ÉHhQhCG ,âÑ°ùdG ¢ùeCG ,óf’ƒg Gƒ°ùfôa ,»°ùfôØdG ¢ù«FôdG ÉYO
 ÉeóæY” ,»HhQhC’G OÉ–’G ‘ á«£°SƒàŸG ∫hódG áªb ¢ûeÉg ≈∏Y ,∫Ébh ,ÖeôJ ódÉfhO »cÒeC’G

 â°ùμjôH êPƒ‰ ≥«Ñ£J øY çóëàj ÉeóæYh ,ÉHhQhCG ∫ƒM »cÒeC’G ¢ù«FôdG øe äÉëjô°üJ Qó°üJ
 GQGƒM”  É``̀HhQhCG  CGóÑJ ¿CG  ‘ π`̀eC’G  øY ÉHô©e ,“∂dP ≈∏Y Oô`̀f  ¿CG  Éæ«∏Y ¿CG  ó≤àYCG  ,iô`̀NCG  ∫hO ‘

 .“ÉeRÉM
.“™FGQ ôeCG” ¬fCÉH â°ùμjÈdG á©ª÷G ∞°Uh ÖeGôJ ¿Éch

:…ò«ØæàdG ôeC’G É¡∏ª°ûj »àdG äGAGôLE’G ¢†©H

 äÉj’ƒdG ‘ ÚÄLÓdG ∫ƒÑb èeÉfôH ±É≤jEG

.Éeƒj 120 IóŸ IóëàŸG

 ÉjQƒ```°S øe ÚÄLÓdG ⋲```∏Y ô```¶M ¢```Vôa

 ™e ≥aGƒàJ” “á```ª¡e äGÒ«¨J” çhó```M Ú◊

.“á«æWƒdG áë∏°üŸG

 øe Ú```eOÉ≤dG ∫ƒ```NóH ìÉª```°ùdG ≥```«∏©J

 ⋲∏Y âØæ``` o°U »àdG ¿Gó∏ÑdGh ÉjQƒ```°Sh ¥Gô©dG

.Éeƒj 90 IóŸ “≥∏≤∏d IÒãe ≥WÉæe” É¡fCG

 ‘  Aƒ```é∏dG  äÉ```Ñ∏W  äÉ```jƒdhCG  ó```jó–

 ¢SÉ°SCG ⋲∏Y OÉ¡£°V’G ⋲∏Y AÉæH” πÑ≤à```°ùŸG

 á«æjO á«∏bC’ É«ªàæe ¢üî```°ûdG ¿Éc GPEG “»æjO

.¬æWh ‘

 á∏HÉ≤ŸG øe AÉØYE’G èeÉfÈd …Qƒa ≥«∏©J

 íª°ùj …òdG ,∫ƒNódG IÒ```°TCÉJ ⋲∏Y ∫ƒ```°üë∏d

 Qƒ```°†M ¿hO º¡JGÒ```°TCÉJ ójóéàH øjôLÉ¡ª∏d

.á∏HÉ≤e

CCشش CC

 øY ¬«a çóëàj ,ƒ```eÉfÉàfGƒZ ‘ ≥HÉ```°S π≤à©e ¬Ñàc ’É≤e á«fÉ£jÈdG ¿ÉjOQÉ¨dG áØ«ë```°U äö```ûf

 ¬JÉëjöüJ ‘ ,ÖeGôJ ódÉfhO »cÒeC’G ¢ù«FôdG ¬«dEG íŸ Ée ¢ùμY ,√QÉªK »JDƒj ’ ¬fCG ∞«ch ,Ö```jò©àdG

 ¿EG ´ƒÑ```°SC’G Gòg ∫Éb ÖeGôJ ¿EG ,á«fÉà```°ùcÉH ∫ƒ```°UCG øe ÊÉ£jôH ƒ```gh ,≠«H º¶©e ∫ƒ```≤jh .IÒ```NC’G

 ΩÉ©dG øe ôjGÈa ‘ ¬æY çóëàj …òdG Öjò©àdG Gòg áHôŒ É«```°üî°T â```°ûY ÉfCG“h ,á«∏YÉa ¬d Öjò©àdG

 ∂dP â∏©ah ,IóYÉ≤dG º«¶æJ ‘ ƒ°†Y »æfCÉH ó«ØJ äÉaGÎYG ⋲∏Y â©bhh ƒeÉfÉàfGƒZ π≤à©e ‘ 2003
 ¬fhOó¡j GƒfÉc á«cÒeC’G äGôHÉîŸG Iõ¡LC’ Ú©HÉàdG Ú≤≤ëŸG ¿CG ∞«°†jh .“Öjò©àdGh ô¡≤dG â–

 √hÈNCGh ,»Ñ«∏dG ï«°ûdG øHG ¬ª°SG πLQ Gƒ∏°SQCG Éª∏ãe ,º¡©e ¿hÉ©àj ⁄ GPEG ÉjQƒ°S hCG öüe ¤EG ¬dÉ```°SQEÉH

 º¡a »∏Y Ö©```°üj” º¶©e ∫ƒ≤jh .IôgÉ≤dG ¤EG ¬dƒ```°Uh øe á∏«∏b ΩÉjCG ó©H A»```°T πc øY çó– ¬fCÉH

 »àdG ,¥Gô©dG ÜôM ¤EG iOCG …òdG ƒg Öjò©àdG ¿C’ ,∫ÉéŸG Gòg ‘ Ö```eGôJ AGQBG

.“¿B’G É¡H ƒg Oóæj

 Öjò©àdG øY çóëàj ƒeÉfÉàfGƒZ ‘ ≥HÉ°S π≤à©e



أحمد مهدي

أكــد رئيس االتحــاد البحرينــي لكرة 
الســلة ســمو الشــيخ عيىس بن عيل 
بــن خليفة آل خليفة أنه حريص عىل 
تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية 
لألندية األعضاء، مشــريا سموه إىل أن 
تلبيــة االحتياجات الالزمة لها ســوف 
يسهم بشكل فاعل يف تحقيق العديد 

من املنجزات والطموحات املنشودة.
وقال ســمو الشــيخ عيــىس بن عيل 
أثناء زيارته ألندية ســرتة والنويدرات 
وسامهيج إن سياســة مجلس اإلدارة 
باالتحــاد ترتكز حول توفــري األرضية 
الخصبــة لجميع األندية لتكون موقعا 
مهام لالنطــالق نحو تحقيق األهداف 

والتطلعات.
وأضاف ســموه ”نحن عــىل ثقة بأن 
هذه السياسة سوف تسهم بكل تأكيد 
يف ســري الخطط املوضوعــة من قبل 
مجلــس اإلدارة بأكمل وجه، خصوصا 
يف ظل الدعم الذي نتلقاه من األندية 
األعضاء، والذي نعتربه جزء من عوامل 

الدفع بهذه الخطوات نحو األمام“.
وأوضح سمو الشيخ عيىس بن عيل أن 
االتحاد البحريني لكرة الســلة سوف 
يعمــل عىل توفري احتياجــات األندية 
الالزمــة؛ مــن أجل أن تســري الخطط 
املعدودة بالشــكل األفضل الذي يلبي 
كافــة التطلعــات، مؤكدا ســموه أن 
سياســة التواصــل مع األندية ســوف 
تستمر كجزء مهم من عملية التطوير 

والرقي باللعبة.
وأبــدى رؤســاء األنديــة وأعضاؤهــا 
ارتياحهم الشــديد من هــذه املبادرة 
لسمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة 
بالتواصل املبارش الذي يؤسس لرشاكة 

قوية بني االتحاد واألندية األعضاء.
وقــال رئيس نــادي النويدرات محمد 
للغايــة  متفائــل  الجميــع  إن  عــيل 
من املرحلــة املقبلة ومــا تحمله من 
خطــوات جادة نحــو التطوير، مؤكدا 
أن الفرتة املاضية شــهدت العديد من 
الخطوات امللموســة التــي تعزز من 
تطلعات األندية وتدفعها للعمل بكل 
قوة للمســاهمة يف تطويــر اللعبة و 

االرتقاء مبستوى الالعبني.
واسرتســل بالقــول ”نحــن عــىل ثقة 
بــأن املرحلــة املقبلة ســتكون مليئة 
باإلنجازات واملكتســبات بقيادة سمو 
الشــيخ عيــىس بــن عــيل آل خليفة 
لالتحــاد، وســوف نكــون يف نــادي 
النويــدرات جــزءا مهــم مــن عملية 

التطوير التي يقودها سموه للعبة“.
مــن جانبه، قال رئيــس مجلس إدارة 
نــادي ســامهيج محمــد إبراهيم إن 

الفــرتة القليلــة التي قاد فيها ســمو 
الشــيخ عيــىس بــن عــيل آل خليفة 
السلة البحرينية شــهدت العديد من 
الخطــوات امللموســة نحــو التطوير 
والعمل الجاد، وتعكس اهتامم سموه 

الشــخيص يف بنــاء متني لكرة الســلة 
باململكة.

وأوضــح إبراهيــم أن ناديــه يدعــم 
كل الخطــوات التي يقوم بها ســموه 
ويضع إمكاناته كافة يف خدمة الرؤية 

الطموحــة إليصال الســلة البحرينية 
ألعىل املستويات املمكنة.

بــدوره، قــال إبراهيم الخــرضان إن 
ســمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة 
أبدى حرصا بالغا عىل تقديم مختلف 

أشــكال الدعم لألندية، وهذه مبادرة 
تســتحق كل التقدير، وتشــجع عىل 
العمــل الجــاد نحــو بلــوغ مختلف 

األهداف املوضوعة.
وقال الخرضان إن ســمو الشيخ عيىس 

بــن عــيل آل خليفــة ينتهج سياســة 
مفتوحة عىل الجميع، إذ تؤسس هذه 
املبادرة إىل عالقــة عميقة بني األندية 
واالتحاد، وبالتايل العمل معا بكل قوة 
عىل تحقيق الرؤى والتطلعات للعبة.

تلبية احتياجات ا�ندية سيسهم في تحقيق المنجزات
اختتم جوالته الميدانية بزيارة أندية سترة والنويدرات وسماهيج... سمو الشيخ عيسى بن علي:

أ
      اتحاد السلة                   المركز ا%عالمي

سمو الشيخ عيسى بن علي أثناء زيارته أندية سترة والنويدرات وسماهيج 
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استكملت يوم أمس 
منافسات الجولة الثامنة 
للمجموعة الثانية لكأس 

االتحاد الكروي.
ومتكن األهيل من تحقيق فوز 

عريض عىل االتفاق بخمسة 
أهداف دون رد، يف لقاء أقيم 

عىل ملعب مدينة حمد.
وسجل لألهيل كل من:املدافع 

املرصي محمد عبداملطيع 
"3 أهداف" وعيل العصفور 

وجاسم الشيخ.
وحقق املنامة فوزا مريحا 

عىل البسيتني بثالثة أهداف 
دون رد يف لقاء أقيم عىل 

ملعب النجمة.
وسجل للمنامة إيفرتون وعيل 

حبيب وعيىس موىس.

وفاز الرفاع الرشقي عىل 
الشباب بهدف دون رد 

حمل إنضاء الالعب مايكون، 
يف مواجهة احتضنها استاد 

النادي األهيل.
وفاز النجمة عىل التضامن 

بهدفني دون رد يف لقاء أقيم 
عىل ملعب الرفاع. وسجل 

الهدفني الالعبان حمد الحمر 

وأحمد عبدالرسول.
ويشري ترتيب املجموعة 

الثانية إىل صدارة الحد برصيد 
(22) نقطة، ثم البحرين 16 
نقطة، البسيتني 14، األهيل 
والنجمة واملنامة 13 نقطة، 
الشباب والرفاع الرشقي 9، 
التضامن نقطتان، واالتفاق 

بنقطة وحيدة.

نتــائــج الجــولــة الثـامنــة لكــأس االتحــاد الكــروي
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عقــد االتحــاد البحرينــي لكــرة 
السلة اجتامعه الثالث مساء أمس 
برئاسة سمو الشيخ عيىس بن عيل 
بن خليفة آل خليفة وذلك يف مقر 

االتحاد مبنطقة أم الحصم.
وقد أعرب رئيس و أعضاء مجلس 
إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة 
الســلة عن بالغ التقدير و الشكر 
لصاحــب الســمو امللــيك األمري 
خليفــة بــن ســلامن آل خليفة 
رعاية مســابقة  بقبــول  لتفضله 
الكأس و ما يشــكله اســم سموه 
مــن اعتــزاز وفخر عــىل قلوب 

جميع الرياضيني باململكة.
وناقش مجلــس اإلدارة الرتتيبات 
الالزمــة إلقامة نهايئ كأس خليفة 
بن ســلامن لكرة الســلة للرجال 
بالثاين من شــهر فربايــر املقبل، 

و الحــرص عــىل إظهــار الحدث 
باملســتوى املرشف الذي يتناسب 
مع حجــم املســابقة و أهميتها 

بالنسبة للجميع.
كام أعتمد مجلس اإلدارة امليزانية 
و  الجــاري  باملوســم  الخاصــة 
السبل الكفيلة يف تسيري مختلف 
املسابقات املقبلة بالصورة املثىل، 
مناقشــة جــدول  إىل  باإلضافــة 

األعامل املعتمد بهذه الجلسة.
وقد أشــاد أعضاء مجلس اإلدارة 
بالزيــارات التــي قام بها ســمو 
الشــيخ عيىس بن عيل آل خليفة 
رئيــس مجلــس اإلدارة لألنديــة 
األعضاء و ما تركته من أثر إيجايب، 
حيث شــكلت فرصة للتواصل و 
النقاش الهــادف و الجاد لتطوير 

اللعبة باململكة.

تتحــدد اليــوم هوية الطــرف الثاين 
الواصــل إىل املبــاراة النهائيــة مــن 
مسابقة كأس األمري خليفة بن سلامن 
لكرة الســلة يف آخر لقــاءات الدور 
نصــف النهايئ بــني فريقــي الحالة 
والنويــدرات، بعــد أن لجــأ كالهام 
إىل مبــاراة فاصلة؛ لتحديــد الفريق 
املرافق مع املحرق إىل نهايئ املسابقة 
إثــر تعادلهــام بفوز لــكل منهام يف 
منافســات الدور يف الجولتني األوىل 
والثانية، ليحتكم الفريقان إىل مباراة 
فاصلة حســب الالئحة التي ُأصدرت 
لهذه املســابقة يف منافســات نصف 

النهايئ.
وكان فريق املحرق أول الواصلني إىل 
املبــاراة النهائية بعــد أن تفوق عىل 
منافســه املنامة بنتيجة اللقاءات يف 
سلسلة مباريات الدور نصف النهايئ 

بنتيجة (2/0).
ومتكن فريــق النويدرات من العودة 
إىل دائــرة املنافســة للحصــول عىل 
بطاقة التأهــل للمباراة النهائية بعد 
أن فاز عــىل الحالة يف الجولة الثانية 

بنتيجة (59/50)، يف لقاء باهت شهد 
ضعًفا يف املســتوى واألداء الفني بني 
الفريقــني، إذ مل يقدما خالله الصورة 
املتوقعــة منهام بعد أن كرثت أخطاء 
يف  اســتعجالهام  ظــل  يف  الطرفــني 

التمرير والتصويب غري املركز.
جمــع  الــذي  األول  اللقــاء  وكان 
الفريقــني يف الجولة األوىل قد انتهى 
لصالح الحالــة، الذي حّول تأخره إىل 
فوز بشــق األنفس بنتيجة (76/75)، 

بعد أن كان التقدم لصالح النويدرات 
يف الفرتات الثالث األوىل.

ومــن املؤمــل أن يحمل لقــاء اليوم 
الكثري مــن املتعــة والغمــوض بني 
الفريقــني مــن أجل تحديــد هوية 
املتأهل؛ نظرًا لتقارب املستوى العام 
بينهام، وكذلك العنارص الجيدة التي 

يتملكها كال الطرفني.
فريــق الحالة بقيــادة مدربه أحمد 
جان ســريمي بكامل أوراقه األساسية 

بغية إنهاء اللقــاء باكراً، إذ يدرك أن 
منافسه ســينتهج الطريقة الدفاعية 
معتمــدا عــىل إغــالق املســاحات 
أمــام صانعــي اللعــب، مــام يعني 
أنه ســيطلب من العبيــه التنويع يف 

الطلعات الهجومية.
ويعتمــد الفريق عىل تواجد األمرييك 
لــورن وودز تحت الحلق، إىل جانب 
حســني ســلامن يف صناعــة اللعب، 
وحســن قرايش يف االخرتاقات وأحمد 

جامل يف التصويب الثاليث. 
ويف الجانــب اآلخــر، يعــّول فريــق 
النويــدرات بقيــادة مدربــه الرصيب 
دراغــان عــىل مجموعة جيــدة من 
األســامء املحلية مثل حســني حسن 
الــذي ســاهم بشــكل كبــري يف فوز 
فريقــه باللقــاء الســابق، إىل جانب 
تواجــد جواد عبدالله وحســن مدن 
وإبراهيــم البرصي ومحمــد البطي، 
إضافــة إىل الــدور الكبــري للمحرتف 

الرصيب مايــك إليك الذي يعول عليه 
الفريق كثريًا اليوم.

الحالــة إذا ما أراد التأهل إىل املباراة 
النهائيــة، فعليــه أن يدخــل اللقاء 
بهدوء تام وتركيز عاٍل إىل جانب عدم 
الترسع والتفريط يف النقاط السهلة، 
فيام يتعنّي عــىل النويدرات مواصلة 
املحكــم؛ الحتــواء  الدفاعــي  األداء 
مكامن الخطورة ملنافســه وتحســني 

بعض الجوانب الهجومية لديه.

ــث ــال ــث ــد اجــتــمــاعــه ال ــق ــع ـــاد الــســلــة ي ـــح ات

من يقطع التذكرة الثانية لنهائي كأس خليفة بن سلمان؟

ـــخ عـــيـــســـى بـــــن عــلــي ـــي ـــش ـــو ال ـــم بــــرئــــاســــة س

ــــدرات ــــوي ــــن ال أو  ــــة  ــــحــــال ال يـــنـــتـــظـــر  ــــخ  ــــاري ــــت ال
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حقق فريق الحالة لقب بطولة 3 اون 
3 لفئة املايكرو ملواليد 2005، 2006، 
و2007، والتي أقيمت أمس السبت 

عىل ملعب صالة زين البحرين 
الرياضية بأم الحصم مبشاركة 100 

العب من األندية األعضاء.
وشكلت البطولة أجواء احتفالية 

تنافسية لهذه الفئة املهمة، إذ خاض 
الالعبون مباريات الجدول املعتمد 

للفرق، وأسفرت عن تأهل فريقي 
الحالة واملحرق إىل املباراة النهائية، 

وحسم صغار الحالة اللقاء بنتيجة 3 
مقابل 2.

و أعرب السيد عبدالجليل خضري 
رئيس لجنة 3 اون 3 باالتحاد 

البحريني لكرة السلة عن ارتياحه 
التام من هذه األجواء التنافسية 

لالعبي املايكرو، مؤكدا أن البطولة 

شكلت فرصة لالعبني؛ من أجل 
خوض تنافس حقيقي داخل امللعب.

وأضاف "تقام هذه النوعية من 
البطوالت ضمن توجيهات رئيس 

االتحاد سمو الشيخ عيىس بن عيل 
بن خليفة آل خليفة؛ من أجل 

املحافظة عىل هذه الفئة التي تشكل 
قاعدة أساسية للعبة، ولذا تم إقامة 
البطولة كجزء من السياسة الرامية 

إىل إبراز مشاركة املايكرو عىل أن 
تتواصل مثل هذه املبادرات يف 

الفرتات املقبلة". 
وأشاد عبدالجليل خضري بالجهود 

التي قامت بها اللجنة املرشفة عىل 
هذه املسابقة، مشيدا يف الوقت ذاته 
بالتعاون الذي أظهرته األندية والتي 
أسهمت يف تحقيق النجاح املطلوب 

لهذه الفعالية املميزة.

الحــــالـــــة بطـــــل مســــابقــــة 3 اون 3 للمــــايـكـــــرو للسلـــــة

فريق النويدرات لكرة السلةفريق الحالة لكرة السلة

صورة جماعية

 من املؤمل أن يصدر قرار خليجي 
من األمانة العامة لدول مجلس 

التعاون الخليجي أو عىل مستوى 
باقي التنظيامت الرياضية التابعة 

لألمانة يسمح للمنتخبات الكويتية 
باملشاركة يف مختلف البطوالت 
والدورات الخليجية تحت علم 

مجلس التعاون الخليجي، وذلك 
يف حال موافقة جميع الهيئات 

واملنظامت الرياضية القارية 

والدولية.
ومل يتسنَّ لـ "البالد سبورت" 

الحصول عىل تفاصيل مؤكدة 
حول هذا القرار إال أنه يعترب 

أحد الحلول املطروحة للسامح 
للمنتخبات الكويتية باملشاركة يف 

البطوالت والدورات الخليجية؛ 
نظراً لعقوبة اإليقاف الدويل 
املفروضة عىل الكويت من 

قبل اللجنة األوملبية الدولية 

واالتحادات الدولية الرياضية 
املنضوية تحت مظلتها؛ وذلك 

بسبب التدخل الحكومي وعدم 
استقاللية الرياضة، بحسب اللجنة 

األوملبية الدولية.
وترغب الهيئة العامة للرياضة 

واللجنة األوملبية الكويتية يف 
التواجد عىل املستوى الخليجي، 
إال أن قرار اإليقاف يحول دون 

قدرة اللجان التنظيمية الخليجية 

لأللعاب الرياضية عىل إرشاك 
املنتخبات الكويتية خوفاً من 

تعرض اللجان األوملبية واالتحادات 
الرياضية الوطنية الخليجية 

للمساءلة، إذ إنهم جميعاً ينضوون 
تحت مظلة اللجان واالتحادات 

القارية والدولية التي تحظر 
االتصال أو التعاون بأي شكل من 
األشكال مع االتحادات الرياضية 

الكويتية.

ويأيت مرشوع هذا القرار الخليجي 
الذي مل تتضح معامله بعد يف حال 

عدم رفع اإليقاف الدويل عن 
الرياضة الكويتية بالفرتة املقبلة، 
ورغبة من صناع القرار يف إتاحة 

الفرصة أمام الشباب الريايض 
الكويتي للمشاركة يف البطوالت 
الخليجية؛ باعتبار ذلك حقا من 

حقوقه التي كفلها ميثاق اللجنة 
األوملبية الدولية.

مشروع قرار بمشاركة الكويت بعلم مجلس التعاون الخليجي
البالد سبورت

ــن ــي ــي ــاض ــري ـــدأ حـــق مـــشـــاركـــة ال انـــطـــالقـــا مـــن مـــب
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مل يكن القسم األول من دوري ”فيفا“ 
ألنديــة الدرجــة األوىل لكــرة القدم 
عاديا يف مجرياته، بل إن اإلثارة كانت 

السمة األبرز.
والحديث عن اإلثارة ال ينحرص فقط يف 
مجريــات املباريات الـ 45 التي لعبت 
يف الذهاب، إذ يتعدى األمر هذا أيضا، 
فيشــمل إثارة الحضور الجامهريي يف 
اللقــاءات الكبــرية، والجدل الواســع 
حول قرارات الحكام يف بعض األحيان، 
عالوة عىل وســائل اإلعالم املختلفة أو 
مواقع التواصــل االجتامعي، إذ لعب 

االثنان دورا بارزا يف عملية اإلثارة.
ورغــم ذلك، فــإن املحــرق كان بطال 
للشــتاء، حينام اســتطاع إنهاء القسم 
األول يف الصــدارة برصيــد 18 نقطة، 
وبفــارق نقطة وحيــدة عن الوصيف 

نادي املنامة.
بــدوره، فــإن املالكية واصــل نتائجه 
الالفتة، وأنهى القســم األول يف املركز 
3 بــذات املرتبة التي حققها املوســم 
املايض. وعاد الرفــاع من بعيد؛ ليصل 
مع نصف املشوار إىل املركز الرابع بعد 
أن احتــل املؤخــرة يف بعض الجوالت، 

فيام جاء األهيل خامسا.
النجمة أنهى القســم األول سادســا، 
فيام بطل النســخة الســابقة (الحد) 
تراجع مســتواه ليصــل إىل املرتبة 7، 
وكذلك الحــال للرفــاع الرشقي الذي 
يحتل املركــز الثامن. الحالة والبحرين 

يف املركزين األخرييــن، وهام يف دائرة 
”البحرين“  والهبوط، خصوصا  الخطر 
الذي مل يحقق أي فوز يف الـ 9 جوالت.

إجامال، ميكن القول إن صدارة املحرق 
جــاءت منطقية قياســا بالنتائج التي 
حققهــا الفريــق وإن كان متعــرثا يف 
البدايــة. أمــا املنامة، فرغــم صدارته 
املتواصلة، إال أن خســارته يف جولتني 
متتاليتني وبشــكل غري متوقع جعلته 

يرتاجع للوصافة.
املالكية قدم مســتويات مميزة أيضا، 
واســتطاع رفقة املدرب أحمد الدخيل 

الوصول للمركز الثالث.
ويحسب ملدرب الرفاع سلامن رشيدة 

الذي تســلم املهــام بدال مــن املقال 
الربتغــايل مريندا وصول ”الســاموي“ 
للمركــز الرابع. األهــيل والنجمة مع 
تذبذب املســتوى الفنــي املقدم من 
قبلهام، أنهيا النصف األول من الدوري 
يف املركزين الخامس والسادس، وهي 
نتيجــة منطقية؛ ملا صاحــب الطرفان 

من ظروف مختلفة.
الحــد تراجــع بشــكل رهيــب هذا 
املوسم، وفقد كثريا من قوته، خصوصا 
مع غياب االســتقرار الفني من جهة، 
أو الثغــرة التي خلفتها احرتاف ســيد 
محمد عدنــان، أو غياب عبدالوهاب 
املالــود لإلصابة. الرشقي عــاىن إداريا 

وفنيــا بشــكل كبــري، وعليــه العمل 
بقــوة إن أراد عــدم التواجد يف دائرة 
الخطر والهبوط. وبــذات الحال، فإن 
الحالة والبحرين ليســا يف وضع مريح 
عــىل اإلطالق، فمكانهــام خطري جدا، 
خصوصــا ملا قدماه يف القســم األول، 
والتصحيح سيكون ســلك النجاة لهام 
يف القســم الثاين من شــبح النزول إىل 
الدرجة الثانية. مرحلة اإلياب ستكون 
مثرية بال شك، سواء يف رصاع املقدمة، 
أو الهبوط. املهــم أن تكون التغيريات 
التي أجريت بني القسمني ذات فائدة 
ملموسة عىل املســتوى الفني للفرق 

ونتائجها، وهو ما ينتظره الجميع!

تعطــي األرقــام انطباعــا مختــرصا 
عــن وضع الفرق بالقســم األول من 

الدوري.
اإلحصــاءات التي أفرزتهــا الجوالت 
التســع تنوعت بــني تأكيــد ملكانة 

فريق، وتوضيح لحالة فريق آخر.
واملنامــة بصفتيهام صاحَبي  املحرق 
املركزيــن األول والثــاين هــام األكرث 
تحقيقــا للفوز بـ (5) حــاالت، فيام 
البحريــن الفريــق الوحيــد الذي مل 

يفز عىل اإلطالق يف مرحلة الذهاب، 
بعدمــا تعــادل (6) مــرات أكرث من 

غريه، وخرس يف (3).
ورغم ذلــك، فإن صاحبــي املركزين 
األخريين مل يكونا األكرث خســارة، إذ 
إن الرفاع الرشقي هــو األكرث تعرضا 
للهزمية يف (5) مناسبات، فيام املحرق 

األقل بهزمية واحدة أمام املالكية.
ويعتــرب املنامــة األقــوى هجوميــا 
بتســجيله (19) هدفا، فيام البحرين 

األضعــف بتســجيله (6) فقــط، يف 
حــني أن املحرتف الربازيــيل للمنامة 
إيفرتون يغــرد وحيدا عــىل صدارة 
الهدافــني برصيد (9) أهــداف، ومبا 
يشــكل حــوايل 50 % مــن أهداف 
فريقه من جهــة، ومبتعدا بفارق 4 
أهداف عن زميلــه يف الفريق عيىس 
مــوىس، والعــب املحرق إســامعيل 
الســابق  واملحــرتف  عبداللطيــف، 
للمحــرق محمــود املــواس، والذين 

ميلكون (5) أهداف.
ويعــد فريق املالكيــة األقوى دفاعا، 
إذ اهتزت شــباكه يف (7) مناســبات، 
فيام الحالة األضعف باستقباله (16) 

هدفا.
وبلغ عــدد األهــداف املســجلة يف 
القســم األول 107 أهداف، جاء 43 
منها يف الشــوط األول من املباريات، 

و64 يف الثاين.
الشــوط  املعدالت، يكون  وبلحــاظ 

ملباريات  أكــرث حســام  الثــاين 
الــدوري بتواجــد األهــداف 
بنســبة 60 % مــن مجمــوع 
األهــداف املســجلة، يف وقت 
بلغ معدل التهديف لكل لقاء 

بواقع 2.4.
وســجل القســم األول من 
الــدوري زيــارة 56 العبــا 
مختلفا للشباك يف معدل 

عال جدا.

مواقــع التواصل االجتامعي باتت 
عالمــة بارزة يف دورينــا، وال غنى 
لجميــع األطراف عــن الخدمات 
املختلفــة التــي تقدمهــا بصورة 

متميزة ومتنوعة.
بــني حســابات رســمية، وأخرى 
عن طريــق اجتهــادات فردية أو 
جامعية.. ســجلت املواقع نفسها 
كعامــل رئيس يف خدمــة الدوري 

الكروي، وبشكل الفت.
إعالم ناديي املحرق واملالكية كانا 
الحســابات  مســتوى  األبرز عىل 
الرسمية لألندية، بنشاطهام الكبري 
قبل أو بعــد املباريات، يف خطوة 
تحسب للقامئني عليهام، سواء عرب 
النقل املبارش أو رصد االنطباعات 

ونقل مختلف األخبار وغريها.
 Bahrain_football حســاب 

الشهري واملعني بتغطية أخبار كرة 
القدم البحرينية كان عالمة فارقة 
أيضا، بتغطيته املوسعة واملختلفة 
الكرويــة،  األنشــطة  لجميــع 
وللــدوري الكــروي خصوصا، عرب 
نقــل النتائــج وجــداول الرتتيب 
واألحــداث املختلفــة كتســجيل 
األهــداف وعرضهــا وغريهــا من 
األمــور، وهــو الحســاب الخاص 

األبــرز عىل مســتوى كــرة القدم 
محليا.

الخاصة  الحسابات  وعىل مستوى 
mhrqii؛  حســاب  بــرز  أيضــا، 
باعتباره حسابا خاصا وركز نشاطه 
عىل تغطية فــرق املحرق عموما، 
والفريق الكروي األول بوجه مركز 
ومخصــص، إذ قــدم إحصــاءات 
مختلفة ونوعية متيز بها عن باقي 

الحسابات.
ــزت مــواقــع  ــي كـــام مت
ــل بــتــواجــد  ــواص ــت ال
خصصت  حــســابــات 
ــور  ــص ــة ال ــدم ــخ ل
للمباريات،  املختلفة 
كـــحـــســـاب ســيــد 
ـــور  ـــب وص ـــالع امل

مالعب البحرين.

ا�ثارة عنوان القسم ا�ول مـــــــــــــن دوري ”فـيـفــا“ الكــرويا�ثارة عنوان القسم ا�ول مـــــــــــــن دوري ”فـيـفــا“ الكــروي
ــــاب ـــي اإلي ــة ف ــب ــق ــرت صــــــدارة لـــلـــمـــحـــرق... وتــغــيــيــرات إلثــــــارة م

60 % مــن األهداف في الشــوط الثاني.. و56 العباً زاروا الشــباك
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ململببارريياتتت  أأككــرث حســام  ااينين 
دوري بتواجــد األألهــداففف 
0ــبة 60 %% مــن مجمـــووعععععععععع 
ــداف اململســجلة، يف ووققتتتتتتتتتتتتت 
 ممععدل التهديف لكل للقققااااااءءءءءءءء   

ع 2.4.
ـججلل القســم ااألألوولل مممننننننن 
دوورريي زيــارة 566 الالالالعععععببببـــــاااااا 
تتللففا للللشباك يفيف مععدددددلللل 

 ججدا.

ساابات.
ــــززتت مــواقـــــعععععععع  ــيي ام مت
ـــلل بــتــواججــــــددددددد   ــواصص
خصصصتتتتت  سســــااببــــاتت 
ـــووووووورر   ــص ــة ال ــدمم خ
للمبارييااتتتتتتت،،،،  ختللففة 
ححـــــســـاب ســــيييــــددد  
ـــوووررر  ـــب وص ـالالع

ععبب البحرين.
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جدول الترتيب
المحرق

المالكية

الرفاع

ا�هلي

النجمة

الحد

الحالة

البحرين

المنامة

الرفاع الشرقي

18 نقطة

15 نقطة

13 نقاط

13 نقاط
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10 نقاط

8 نقاط

7 نقاط

6 نقاط

17 نقطة

يعتــرب الجدل التحكيمي مشــكلة 
أزليــة يف منافســات كــرة القدم 

عموما.
ولعــل القســم األول مــن دورينا 
شــهد العديد الجدليــات من قبل 

الفرق عىل بعض الحاالت.
وميكــن القول إن املســتوى العام 
كان جيد جــدا للتحكيم بالنصف 
األول مــن الــدوري، خصوصا مع 
عدم وجــود أخطاء مؤثــرة كثرية 

وبشكل كبري عىل املجريات.
وجــود الحــاالت التقديريــة هو 
أمــر ال مفر منــه. ويف نهاية األمر، 

الحكام برش ومعرضون للخطأ.
ورغم ذلــك، فإنــه ال احتجاجات 
رسمية قدمتها األندية لدى اتحاد 

الكرة عىل التحكيم، باستثناء بعض 
الخطابات واملراسالت.

إحصاءات الحكام تشري إىل تواجد 
12 حكام أداروا 45 لقاء عىل مدار 
الـ 9 جوالت، فيام تواجد 7 آخرون 
املباريــات؛  إدارة  يف  مشــاركني 

باعتبارهم ”حكام رابعا“.
أما عىل صعيد الحكام املساعدين، 

فتواجد 18 حكام مساعدا.
والحكام الذين أداروا املباريات هم: 
نواف شــكرالله، عيل السامهيجي، 
جميل جمعــة، عبدالعزيز رشيدة، 
عبدالشــهيد  محفــوظ،  عــامر 
عبداألمــري، رامي الكعبي، أســامة 
عبدالله  وليــد محمــود،  إدريس، 

قاسم، عيىس عبدالله.

وشــارك 7 حــكام بصفتهم حكام 
رابعا وهم: حســني البحار، شــاكر 
عبدالله، حســن اليايس، إسامعيل 
الســعدون، محمد  فهــد  حبيب، 

خالد ومحمد بونفور.
أما الحكام املســاعدون فهم: يارس 
تلفــت، إبراهيــم ســبت، نــواف 
شــاهني، محمد جعفر، سيد جالل 
عبدالله  جابــر،  أحمــد  محفوظ، 
صالح، فيصــل علوي، عبدالرحمن 
الكــوار،  مبــارك  عبدالقــادر، 
عبدالســالم فواز، جاســم حسن، 
صــالح جناحي، عبدالرحمن محي 
الديــن، ســلامن محمــد، محمد 
غــازي، مجــدي النجــار وأحمــد 

سيف.

الجـدل التحكيمـي.. مشكلـة أزليـة.. وال احتجاجات رسمية!

إحصاءات: الثالث ا�قوى دفاعًا.. والثامن ا�كثر خسارة!إحصاءات: الثالث ا�قوى دفاعًا.. والثامن ا�كثر خسارة!

12 حكًما أداروا 45 لقاء.. و18 مساعًدا

جميل جمعةعلي السماهيجينواف شكرا�

تشكيلة 
القسم ا�ول

برودكاست فني

الحارس: سيد محمد جعفر 
"املحرق"

الدفاع: محمد البناء "املحرق"، 
جاسم محمد "املالكية"، محمد 
حسني "الرفاع"، أحمد عبدالله 

"النجمة".
الوسط: إرساء عامر "املالكية"، 

عبدالوهاب عيل "املحرق"، 
عيىس موىس "املنامة"، عيىس 

غالب "املنامة"، محمود املواس 
"املحرق".

الهجوم: إيفرتون "املنامة".

اختيار التشكيلة تم بناء عىل رصد 
آلراء عدد من املدربني الوطنيني 

واملحللني واإلعالميني واملتابعني

المحرق: قدم نتائج مميزة تصدر عىل إثرها، لكن األهم يبقى اآلن 
بعد استبدال املدرب.. كيف سيكون الالعبون نفسيا؟ وهل سيستطيع 

املدرب الجديد الحفاظ عىل ما تحقق يف القسم األول؟
المنامة: ظهر بصورة فنية مستقرة، وكذلك الحال بالنسبة 

ألداء الالعبني. عاىن من بعض الخلل يف الشق الدفاعي، ومع تغيري 
املحرتفني يف القسم الثاين قد يكون حاله أفضل يف هذا الجانب.

المالكية: قدم أداء مقنعا، خصوصا مع االستقرار الفني. قد 
يكون فقد جزءا من روحه املعروفة بعد الخروج من كأس امللك، 
إال أن عليه أال يضيع النقاط بسهولة كام حصل يف بعض مباريات 

القسم األول.
الرفاع: بدأ بصورة سيئة، وهو األمر الذي أدى لتذبذب مستواه 

يف النصف األول. مواصلة تصحيح الوضع يف اإلياب سيكون خط 
الطريق لعودته إىل مستواه املعهود وإنجازاته املعروفة.

األهلي: مل يكن أداؤه تصاعديا، بل متذبذبا يف أكرث األوقات. مل 
يقدم الالعبون املستوى املعروف عنهم. عاىن من مشاكل إدارية 

وأخرى فنية، وهي سبب رئيس لنتائجه غري املرضية للجامهري.
النجمة: ظهر بصورة جيدة نسبيا بالنسبة للعمل املقدم، لكن 
موقفه يف خطر. األمر األبرز الذي كان ينقصه هو وجود الالعب 
الفارق يف التشكيلة. تعديل الوضع سيقوده لنتائج أكرث استقرارا.

الحد: البداية غري املوفقة أثرت عىل باقي املشوار. عاىن من 
الغيابات، ومن وجود العبني يف غري مراكزهم، خصوصا مع عدم 

إيجاد البديل املناسب، والتصحيح مطلوب لحامل اللقب.
الشرقي: مل يقدم ما يشفع له فنيا سواء جامعيا أو فرديا. 

يلزمه تصحيح وضعه اإلداري والفني. لو خرس يف بدايات القسم 
الثاين سيكون تحت ضغط أكرب خوفا من شبح الهبوط.

الحالة: عاىن من الجوانب النفسية كثريا. كعادته ال يبدأ املوسم 
جيدا، لكن ليس من املؤكد أن تسلم األمور هذه املرة ويصحح 

األوضاع يف القسم الثاين كام عودنا يف املواسم املايض.
البحرين: قدم الجهاز الفني أداء جيدا برفقة املجموعة 

املوجودة. لعب بأسلوب جامعي كثريا خصوصا مع عدم وجود 
الالعب املميز أو الهداف، وهو سبب تواجده يف املركز األخري.

جاء الحضور الجامهريي متوسطا 
يف مرحلــة الذهاب من الدوري. 
وتفاوت التواجد خالل مباريات 
مختلفــة، بالنظــر إىل قوتها أو 

أطرافها.
الالفــت يف ذلك، أن لقاء املحرق 
واألهــيل ”الكالســيكو“ ضمــن 
الجولــة الثالثــة شــهد الحضور 
األكــرب، إذ تواجــد تقريبا 1710 
متفرجــني يف مدرجــات اســتاد 
البحريــن الوطني، يف وقت كان 
لقاء الحالة مــع البحرين ضمن 
الجولة التاســعة األقــل حضورا 
عىل مســتوى الجامهري بتواجد 

35 متفرجا فقط.

ويتوقع أن يكون الحضور أقوى 
الثاين مــن الدوري،  يف القســم 
خصوصا ملا للمباريات من تأثري 
كبري وتغيري واســع عــىل الئحة 
ترتيــب الــدوري، ورصاع الفرق 

نحو حصد أفضل النتائج.
الحضــور  عــرب  اإلثــارة  هــذه 
الجامهريي ســتبدأ مع تدشــني 
القســم الثــاين، الذي سيشــهد 
مباريات جامهرييــة من جولته 
املحــرق  بلقــاء  أيضــا،  األوىل 
املنامة والرفاع، عالوة  واملالكية، 
عىل باقي اللقاءات التي ستجمع 
مع  النجمة  بالرشقــي،  األهــيل 

البحرين، والحد مع الحالة.

35 متفرًجا فقط للقاء الحالة والبحرين

”الكـــالسيــكـــو“ ا�كبــــر جمـــاهيـــرًيا”الكـــالسيــكـــو“ ا�كبــــر جمـــاهيـــرًيا

جانب من الحضور الجماهيري

الثــاين  القســم  سيشــهد 
من الــدوري الــذي ينطلق 
الجمعة املقبــل تغيريا كبريا 
الفنية  عىل مستوى األجهزة 

للفرق.
فبعد انتهاء القسم األول من 
الــدوري، تكون 6 أندية من 
أصل 10 أجــرت تبديال عىل 

مستوى رأس اإلدارة الفنية.
التغيريات  وتوزعــت هــذه 
بني إقالة واســتقالة؛ ألسباب 
مختلفة ويف ظروف متنوعة، 
نتائــج ســلبية، وأخرى  بني 
وضغــوط  متوقعــة،  غــري 
جامهرييــة.. جميعهــا أدت 
إىل كــرثة التغيــريات الفنية، 
لكــن وجــود هــذا املعدل 
املرتفع يف التغيري له داللة يف 
عدم التخطيط الســليم قبل 

بدء املوسم الكروي.
الفريقان  والحد هام  الحالة 
قــدم  اللــذان  الوحيــدان 
مدرباهــام صديــق زويــد 
وعيىس السعدون االستقالة، 
فيام أقالــت األندية األخرى 
الرفــاع  وهــي  مدربيهــا 
”فتحي  األهــيل  ”مرينــدا“، 
العبيــدي“، الرفــاع الرشقي 
”هشــام جــدران“ واملحرق 

”رادان“.

تبديل المدربين: إقالة واستقالةتبديل المدربين: إقالة واستقالة

ميرندا

هشام جدران

صديق زويد

عيسى السعدون

فتحي العبيدي

رادان

أندية التي 
أجرت تبديال 

على مدربيها

نسبة المدرب 
الوطني في 
القسـم األول

من 
المدربين 

استقاال

مدربين 
الذين تمت 

إقالتهم

نسبة 
االستقرار 
الفنــــــي

نسبة المدرب 
الوطني مع بداية 

القسم الثاني
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فاز الفريق البحريني للرجل الحديدي 
باملرك��ز األول عىل مس��توى الفرق يف 
الجولة األوىل من بطول��ة التاج الثاليث 
للرجل الحدي��دي، التي أقيمت يف ديب 
بختام املنافس��ات التي اشتملت عليها 
البطولة، وتأهل إىل بطولة العامل للفرق 
التي س��تقام يف برش��لونة بإس��بانيا يف 
الع��ام 2018.  ويأيت هذا التأهل ضمن 
سلس��لة م��ن النجاحات الت��ي حققها 
الفري��ق البحرين��ي واملتس��ابقني من 

مملكة البحرين يف هذه البطولة.
هذا وأكد ممث��ل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حمد آل خليف��ة أن تكريم الفرق 
بطول��ة  خت��ام  حف��ل  يف  البحريني��ة 
الت��اج الثاليث للرج��ل الحديدي يف ديب 
ترجمة حقيقية للمس��تويات املتقدمة 

الت��ي وصل إليه��ا الش��باب البحريني 
ع��ر املش��اركة يف مختل��ف البطوالت 
بفضل الدعم الذي يلقاه الش��باب من 
قبل صاح��ب الجاللة املل��ك مام أدى 
إىل احت��الل املراك��ز املتقدمة يف هذه 

البطولة واملشاركات السابقة.
ج��اء ذل��ك مبناس��بة تكري��م الف��رق 
البحرينية يف الحف��ل الختامي للجولة 
الث��اليث  الت��اج  بطول��ة  م��ن  األوىل 
للرتايثلون، الت��ي أقيمت يف ديب، إذ تم 
أثناء الحفل تكريم س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة؛ مبناس��بة تحقيقه 
املرك��ز األول عىل دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية كأرسع متس��ابق 
واملركز الخامس ع��ىل التصنيف العام 
يف البطولة، بعد أن حقق زمنا قياس��يا 
بل��غ أربع س��اعات و15 دقيقة إضافة 
إىل تكريم املتس��ابقة البحرينية مريم 
عبدالرحمن تريك كأرسع متسابقة عىل 

الخليجيات، وذلك بزمن س��ت ساعات 
و20 دقيقة.

ك��ام تم يف الحفل تكريم فريق الحرس 
الوطن��ي الذي حاز عىل املركز األول يف 
فئت��ه إضافة إىل فريق نادي الش��باب 
الذي ش��ارك يف هذه البطولة، وجاء يف 

املراكز الثالثة األوىل يف فئته. 
وأضاف س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة “حققت جولة ديب مش��اركة 
كبرية متمي��زة، األمر الذي يؤكد حرص 
الجميع عىل املش��اركة يف البطولة التي 
تعد واح��دة من البط��والت املهمة يف 
رياض��ة الرتايثل��ون، وش��اهدنا جميعا 
حجم املنافس��ة ع��ىل لق��ب البطولة 
وم��دى تطل��ع جمي��ع املش��اركني يف 
تحقيق املراكز األوىل يف الس��باق الذي 
كان مثريا وقويا من النواحي كافة؛ نظرا 
ملا يتمتع به املش��اركون من قوة بدنية 

وفنية عالية”.

تش��هد الجولة السادس��ة م��ن دوري 
الدرجة األوىل للكرة الطائرة مواجهتني 
ساخنتني بني النجمة والنرص الساعة 6 
مساء وداركليب واألهيل الساعة 7:30 
مس��اء عىل صال��ة االتح��اد البحريني 
للكرة الطائ��رة مبدينة عيىس الرياضية، 
ورمبا تؤدي��ان إىل تغيري املراكز األربعة 

األوىل يف سلم الرتتيب العام.
ويتصدر النجم��ة الرتتيب ب� 15 نقطة 
من دون أي خس��ارة، ويحتل داركليب 
مركز الوصافة ب��� 12 نقطة من أربعة 
انتص��ارات وخس��ارة واح��دة، والنرص 
ثالثاً ب��� 11 نقطة من أربعة انتصارات 
وخس��ارة واحدة، وخرس نقطة واحدة 
عندم��ا فاز عىل األهيل 3/2، أما األهيل 
فإنه يحتل املركز الرابع ب� 10 نقاط من 

ثالثة انتصارات وخسارتني.

لقاء قطبي العاصمة

يس��عى النجمة لإلطاحة ب� “النرص” 
والبق��اء يف ص��دارة الرتتي��ب، فه��و 

األفضل ع��ىل الورق واألك��ر تنظيام 
ولدي��ه الق��درة ع��ىل تج��اوز عقبة 
النرص الذي قدم مستويات متذبذبة 
ووقع ضحية ملسلسل اإلصابات التي 
داهم��ت أكر م��ن الع��ب مميز يف 

صفوفه يف مقدمتهم حسن ضاحي.
اليقيتا  األرجنتين��ي  بقي��ادة  النجمة 
ميتل��ك العديد من األوراق الرابحة يف 
مقدمتهم املحرتف الرازييل ليلس��ون 
املتميز برضباته القوي��ة من مركز 2 

وإرس��اله الهجومي، والخبري جاس��م 
النبهان يف االستقبال وتخليص الكرات 
الهجومي��ة، باإلضافة إىل متيز حس��ن 
جعف��ر يف الص��د واإلرس��ال املوجه، 
والنجم الصاعد يوس��ف خالد املتميز 

يف الهجوم واالستقبال.
أم��ا الن��رص بقي��ادة املدرب حس��ن 
ع��يل فإن��ه يتطلع إليقاف مسلس��ل 
انتص��ارات النجم��ة باالعت��امد عىل 
محرتفه الك��ويب أوس��ميل والفعالية 

الهجومية لصبيح إبراهيم من مركزي 
4 و6 والعمالق فاضل عباس يف الصد 
واإلرس��االت والهج��وم، باإلضافة إىل 
العب الخرة حسن ضاحي يف االرتكاز 
بحاله تعافيه من اإلصابة وقدرته عىل 

املشاركة.
ودامئ��ا ما تكت��ي لق��اءات النجمة 
والن��رص بالندية واإلث��ارة، إذ يعتران 
أح��د أقط��اب اللعب��ة يف محافظ��ة 

العاصمة.

التعويض ورد االعتبار

إذا كان داركليب يس��عى ل��رد اعتباره 
أم��ام الخس��ارة الت��ي تع��رض لها من 
األه��يل يف نه��ايئ كأس االتح��اد بهذا 
املوس��م فإن األهيل يتطل��ع لتعويض 
الخس��ارتني اللتني تع��رض لهام عىل يد 
النجم��ة والنرص؛ ليرهن ع��ن قدراته 
ونواياه الجادة يف املنافسة عىل اللقب، 
خصوص��اً أنه س��يدخل اللقاء منتش��ياً 

بفوز عري��ض عىل املح��رق يف الجولة 
املاضية بنتيجة 3/0.

داركلي��ب بقي��ادة مدرب��ه كارل��وس 
سيعتمد عىل محمود عبدالواحد الذين 
يعتر الخي��ار الهجوم��ي األول لصانع 
األلعاب الخبري محمود حس��ن يف مركز 
2، باإلضاف��ة إىل محم��د يعقوب مبركز 
4، كام يشكل محمد عباس يف االرتكاز 
ثق��ال جيدا، فيام أظهر البديل األش��ول 
عيل محمد مس��توى جيدا يف املواجهة 
األخرية، ويتميز الفريق باستقرار الكرة 
األوىل التي يأمنها الليرو عيل خري الله 

وتعدد الخيارات الهجومية.
وع��ىل الطرف اآلخ��ر يدخ��ل األهيل 
بقيادة املدرب رض��ا عيل معتمداً عىل 
الخرة الدولية املتمثلة يف نارص ومحمد 
عن��ان البارزان يف الهجوم مبركزي 4 و2 
باإلضاف��ة إىل املح��رتف الفيس، وعيل 
الص��رييف وم��ريزا عبدالل��ه يف االرتكاز 
وصان��ع األلعاب عيل حبي��ب والليرو 

عباس أحمد أو عيىس عبدالوهاب.

الفريق البحريني للترايثلون يحقق المركز األول

مواجهات نارية بين األربعة الكبار بدوري الكرة الطائرة اليوم

ناص��ر ب��ن حم��د األس��رع خليجي��ًا ف��ي “الت��اج الثالث��ي”

ه����ل ت��ت��غ��ي��ر ال����م����راك����ز ف����ي س���ل���م ال���ت���رت���ي���ب؟

سمو الشيخ ناصر بن حمد يتوسط الفريق البحريني

دبي                    المكتب اإلعالمي

حسن علي

أك��د نائ��ب رئي��س االتحاد 
البحرين��ي لك��رة القدم عيل 
يويل  االتح��اد  أن  البوعين��ني 
اهتامما كب��ريا وبالغا برنامج 
مشاركات املنتخبات الوطنية.
وق��ال يف ترصي��ح إعالمي إن 
مجلس إدارة االتحاد بتوجيهات 
من قبل رئيس االتحاد الش��يخ 
عيل بن خليفة ب��ن أحمد آل 
خليف��ة حري��ص ع��ىل تهيئة 
جميع السبل الكفيلة بالظهور 
الناجح للمنتخبات الوطنية يف 
مختلف املحافل واملش��اركات 

يف العام 2017.
الع��ام  “س��يحظى  وأض��اف 
مبش��اركة واس��عة م��ن قبل 
ع��ىل  املنتخب��ات  مختل��ف 
جمي��ع األصع��دة. إن اتحاد 
الك��رة حريص ع��ىل اإلعداد 
مبك��را لهذه املش��اركات؛ ملا 
لإلعداد املبك��ر من دور كبري 
يف تجهي��ز املنتخب��ات فني��ا 

وإداريا بالصورة املطلوبة”.
وتطرق البوعينني يف ترصيحه 
إىل برنام��ج املنتخ��ب األول، 
وال��ذي سيدش��ن التصفيات 

املؤهلة إىل كأس آس��يا 2019 
أم��ام  بلق��اء  اإلم��ارات،  يف 
منتخ��ب س��نغافورة ضم��ن 
األوىل  الجول��ة  منافس��ات 
للمجموعة الخامس��ة، مؤكدا 
أن املنتخ��ب سيس��تعد لهذا 
اللق��اء ع��ر مواجه��ة ودية 
ستقام قبل استضافة املنتخب 
السنغافوري يف مارس املقبل.

وأضاف: “سيشهد شهر يونيو 
إقامة ودي��ة ثانية للمنتخب، 
منتخب  مواجهة  قبيل  وذلك 

تركامنستان يف الجولة الثانية 
يف  هن��اك  التصفي��ات  م��ن 
س��تخصص  إذ  تركامنس��تان، 
ف��رتة إع��داد خاص��ة له��ذه 

املواجهة أيضا”.
وتابع: “سيشهد شهر سبتمر 
للمنتخب،  آخ��را  ودي��ا  لقاء 
قبل مواجه��ة منتخب الصني 
تايبي��ه يف البحري��ن، ضم��ن 
التصفيات  من  الثالثة  الجولة 
لقاء  إىل  باإلضافة  اآلس��يوية، 
ودي آخ��ر يف ش��هر أكتوب��ر 
قب��ل مواجهة تايبي��ه إيابا يف 

تايبيه”.
وزاد: “وسيشهد شهر نوفمر 
من الع��ام الج��اري مواجهة 
ودي��ة تس��بق لق��اء منتخبنا 
مع نظ��ريه الرتكامنس��تاين يف 
التصفيات  مرحلة اإلياب من 

اآلسيوية”.
وأك��د أن املنتخب س��يختتم 
اآلسيوية  التصفيات  مش��وار 
يف مارس 2018، إذ س��يخوض 
قب��ل  إع��دادا ولق��اء ودي��ا 
مواجهة منتخب سنغافورة يف 

املرحلة األخرية.

برنامــج حــافــل لمنتخبـــات الكـــرة
اتحاد الكرة                    المركز اإلعالمي

علي البوعينين

فريق النصر للكرة الطائرة فريق األهلي للكرة الطائرة

األحد 29 يناير 2017  
غرّة جمادى األول 1438
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تشكيل لجنة اإلعداد 
لليوم األولمبي

دورة سيدات 
الطاولة

ضاحية السيف - اللجنة األوملبية: أصدر األمني العام 
املساعد للمجلس األعىل للشباب والرياضة األمني 

العام للجنة األوملبية البحرينية عبدالرحمن عسكر 
قراراً بتشكيل لجنة اإلعداد والتحضري لفعاليات اليوم 

األوملبي، الذي تحتفل به اللجنة األوملبية الدولية 
وسائر اللجان األوملبية يف العامل بتاريخ 23 يونيو من 

كل عام.
ويرتأس اللجنة املنظمة لفعالية اإلعداد والتحضري 

لليوم األوملبي حسن عبداللطيف.
وتندرج ضمن اللجنة عدد من اللجان الفرعية التي 
جاء تشكيلها وفقا للتايل: مادن الوناس مسؤوال عن 

لجنة املسابقات، وتضم لجنته عقيل عيل حسن، 
عبدالصمد كاظم. حسن عيل محمد مسؤوال عن 

اللجنة اإلعالمية، وتضم لجنته عيل الحلواجي، محمد 
الرمييل، رامي ايوب. يفيَ حسن بوعالي مسؤولة عن 

لجنة االتحادات والفعاليات املصاحبة، وتضم اللجنة 
صالحة الرميحي، فاطمة صقر، حسن عبدالرحيم، 

محمد غيل قمر، كلثم اليايس. 
ومروة أحمدي مسؤولة عن لجنة السكرتارية 

واملتابعة، وتضم لجنتها مريم مطر. فاطمة العطاوي 
مسؤولة عن لجنة تقنية املعلومات، وتضم لجنتها 
محمد بشايرة. مأمون الخطيب مسؤوال عن لجنة 

العالقات العامة، وتضم لجنته فادي حميدان، خالد 
حاجي، محمد املدوب.

وفادي حميدان مسؤوال عن لجنة الخدمات، وتضم 
لجنته راشد عبدالله، جعفر ميك، وأخرياً يعقوب 

عبداملحسن مسؤوال عن اللجنة املالية.

الرفاع - اتحاد الطاولة: اختتمت 
يوم أمس السبت فعاليات الدورة 

التدريبية الدولية للسيدات 
املستوى األول لكرة الطاولة التي 

نظمها اتحاد الطاولة بالتعاون 
مع االتحاد الدويل، وذلك يف قاعة 

املحارضات واملؤمترات باالتحاد.
وشهد نائب رئيس اتحاد الطاولة 

عيل املادح وأمني الرس إبراهيم 
سيادي فعاليات ختام الدورة، إذ 

قدم املادح درع االتحاد للمحارضة 
الدولية الجزائرية كرمية طلة 

التي حارضت يف الدورة مبشاركة 
35 دارسة من مدربات والعبات 

ومدرسات الرتبية الرياضية بوزارة 
الرتبية والتعليم، خصوصاً أن هناك 

تعاونا كبريا بني االتحاد والوزارة.
وأوضح املادح أن االتحاد حريص 

عىل تأهيل كوادره الفنية وفق 
االسرتاتيجية التي وضعها مجلس 

اإلدارة، مؤكداً أن االتحاد سيميض 
قدماً مبواصلة النهوض بالكوادر 

الفنية واإلدارية والتحكيمية 
متاشياً مع توجيهات املجلس 

األعىل للشباب والرياضة برئاسة 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل 

خليفة.
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كيف كانت نشأتك ودراستك؟
- ولدت يف م�شت�شفى فيكتوريا مبنطقة “ر�أ�س 

رم���ان” لأ����رة متو�شطة احل���ال يعيلها وال���دي، ثم 

انتقلت مع اأ�رتي لل�شكن يف منطقة ط�شان.

وعندما تخرجت من املدر�شة الغربية الإبتدائية 

���ا مدر�ش���ة اأبوبك���ر ال�شديق، مت  الت���ي ت�شم���ى حاليًّ

اختياري م���ن �شمن الطلبة املتخرج���ن من املرحلة 

البتدائي���ة للعم���ل يف �رك���ة “بابك���و”، اإل اأن مدير 

املدر�ش���ة الغربية املرحوم ح�شن ج���واد اجل�شي علم 

بالأم���ر وطل���ب من���ي اللتح���اق باملدر�ش���ة الثانوية 

وعدم الذه���اب للعم���ل يف “بابك���و”. وح�شلت على 

بعث���ة للدرا�شة يف اجلامع���ة الأمريكية ببريوت، وبعد 

تخرجي ع���دت اإىل البحرين وعملت يف �ركة “بريت�ش 

املحا�شب���ة  لدرا�ش���ة  ابتعثتن���ي  برتولي���وم” الت���ي 

القانونية يف اجنلرتا ب�شبب حاجتها لهذا التخ�ش�ش، 

���ا بع���د الدرا�ش���ة ملدة 4  وتخرج���ت حما�شًب���ا قانونيًّ

�شنوات.

تجربة الدراسة في انجلترا 
في تلك الفترة كيف تصفها؟

- ذهبت للدرا�ش���ة يف ال�شتينات، حيث مل يكن 

عدد البحرينين الدار�شن باخلارج كبرًيا، لقد كانت 

���ا واأنها باللغة  الدرا�ش���ة يف بدايته���ا �شعبة خ�شو�شً

الإجنليزية، كما اأن اأ�شلوب التدري�ش الربيطاين اأكرث 

عمًقا من الأ�شلوب الأمريكي.

لق���د كان الطلبة الذي���ن يجت���ازون المتحانات 

ا يف تلك  النهائي���ة يف املحا�شبة القانونية حمدوًدا جدًّ

الف���رتة، وبع���د انتهائي م���ن المتحانات ع���دت اإىل 

البحرين ووا�شلت العمل يف “بريت�ش برتوليوم”.

حدثنا عن بدايات مشوار العمل؟
- عمل���ت يف “بريت����ش برتولي���وم” وتدرجت يف 

املنا�ش���ب حت���ى اأ�شبح���ت مدي���ر الق�ش���م املايل يف 

ال�ركة التي كان لديها اأعمال يف دول اخلليج، وكان 

مق���ر ال�ركة الرئي�شي اآن���ذاك يف البحرين على الرغم 

من اأن جّل اأعمالها يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

و�شلطن���ة عمان، وقد وقع اختيارهم على البحرين يف 

تلك الف���رتة لت�شبح املقر الرئي����ش لل�ركة لأن بها 

كل مقومات العي�ش واحلياة املمتعة وال�شهلة فيها. 

ثم انتقلت ال�رك���ة اإىل دبي يف عام 1975، ويف 

تل���ك الأثناء كان���ت اخلطة املو�شوع���ة اأن اأ�شافر مع 

عائلت���ي اإىل اإجنلرتا للعم���ل يف “بريت�ش برتوليوم” 

لف���رتة وجرية قب���ل التنقل ب���ن ����ركات “بريت�ش 

برتولي���وم” حول الع���امل، وبعد ذل���ك اأ�شبح املدير 

امل�ش���وؤول ع���ن املنطق���ة، اإل اأن حكوم���ة البحرين يف 

الفرتة نف�شها �شّيدت احلو�ش اجلاف وطلب املرحوم 

يو�شف ال�شرياوي - الذي �شغل عدة منا�شب وزارية 

- م���ن �ركة “بريت�ش برتوليوم” اأن اأن�شم للعمل يف 

احلو����ش اجلاف وب�شب���ب اإ�رار احلكوم���ة واملرحوم 

يو�ش���ف ال�شرياوي عملت يف احلو����ش اجلاف بعد اأن 

كنت م���رتدًدا يف البداي���ة ب�شبب حب���ي ملجال عملي 

وعدم الرغبة يف تغيريه.

وعمل���ت يف احلو�ش اجلاف منذ ع���ام 1976 اإىل 

1991، حيث �شغلت من�شب نائب الرئي�ش التنفيذي 
يف ال�ركة العربية لبناء واإ�شالح �ركة ال�شفن )اأ�ري( 

ثم انتقل���ت للعمل يف �ركة “اإرن�شت ويونغ” ك�ريك 

مل���دة 10 �شنوات منذ الع���ام 1991 اإىل 2001 وهي 

ال�شن���ة الت���ي تقاعدت فيه���ا وبعد تقاع���دي فتحت 

ا  مكتًب���ا لال�شت�شارات )الفرج لال�شت�ش���ارات(، وحاليًّ

اأن���ا ع�شو جمال�ش اإدارات عدد م���ن ال�ركات، وع�شو 

يف جمل�ش ال�شورى.

حدّثنا عن تأسيس جمعية 
المحاسبين؟

- يف الع���ام 1972 اأ�ّش�ش���ت  4 زم���الء جمعي���ة 

املحا�شب���ن واملراجعن البحريني���ة بهدف حت�شن 

مهن���ة املحا�شب���ة، وقد كن���ت اأول رئي����ش للجمعية 

لف���رتة 4 �شن���وات، اإل اأن ان�شغ���ال اجلمي���ع بف���رتة 

الطف���رة القت�شادي���ة جعلنا نهمل اجلمعي���ة اإىل حدٍّ 

م���ا، ثم اأ�شبحت ع�شًوا ن�شيًط���ا يف احتاد املحا�شبن 

العرب بالقاهرة، حيث كنت اأح�ر الجتماعات ب�شفة 

دوري���ة، وبعد انتقال الحتاد م���ن القاهرة اإىل بغداد 

ح�رت الجتماعات يف بغداد.

وحاولن���ا تاأ�شي����ش موؤ�ش�ش���ة مهني���ة يف اخلليج 

اإل اأن الظ���روف وان�شغال املحا�شب���ن وقلة عددهم 

كان العائ���ق يف عدم تاأ�شي�شه���ا، اإل اأنني بداأت مع 4 

حما�شبن تدري�ش املحا�شبة وم���واد القانون باللغة 

الإجنليزي���ة يف مدر�شة الثانوي���ة باملنامة للموظفن 

وغريه���م ع�رًا ملدة 4 �شاع���ات على مدى 5 اأيام يف 

الأ�شب���وع، وذلك بع���د عودتنا م���ن الدرا�شة، لي�شبح 

الدار�ش���ون متمكنن من هذه املجالت ب�شورة اأكرب 

يف اأعمالهم اليومية. 

كيف تصف تجربتك في العمل 
في شركات عالمية؟

- التجرب���ة الت���ي اأعت���ز به���ا هي جترب���ة �ركة 

“برتيت����ش برتوليم” لأنها مرحل���ة بداية جتربتي يف 
ا اأن  احلياة العملية، لقد كان���ت جتربة غنية خ�شو�شً

ا  العمل مع مثل هذه ال�ركات تعني الكثري، خ�شو�شً

اجلوانب املتعلقة بالتدريب والتاأهيل التي اأنهيتها 

مع ال�ركة يف لندن. 

ماذا عن تجربتك في مجلس الشورى؟
ا من ع���دة جوانب،  - اعتربه���ا جترب���ة غنية ج���دًّ

اأولً اأن احلياة النيابي���ة والت�ريعية حتتاج اإىل �شبط 

�شديد للنف�ش والتفكري لأن القرار الذي يتم اتخاذه 

يج���ب اأن ي�ش���ب يف �شال���ح البل���د، ولهذا ف���اإن من 

املهم الرتّي���ث والتمعن والتدقيق وهدوء الأع�شاب 

للتفك���ري واتخاذ الق���رار اأو اإبداء الراأي جت���اه اأي اأمر 

اأنت ب�شدده. 

ا  اإن جتربت���ي يف ال�شورى جترب���ة قيمة وغنية جدًّ

���ا الإجماع علي الراأي والتفكري والرتيث يف  وخ�شو�شً

و اتخاذ القرار.

كيف تصف تجربة إدارة 
مدرسة الرجاء؟

- كن���ت رئي�ًش���ا ملجل����ش اإدارة مدر�ش���ة الرجاء 

عندما كنت اأعمل يف �ركة “اأ�ري”، وقد كانت جتربة 

ا، واأعتربها اإ�شافة يل. وقد كان العاملون  جميل���ة جدًّ

يف املدر�ش���ة يعت���ربون اأن العل���م عن���د املدر����ش ل 

يتغ���رّي، وق���د اتفق���ت م���ع جمل����ش اإدارة املدر����ش 

جللب �شخ����ش متخ�ش����ش لتنظيم ور�ش���ة لتدريب 

املدر�ش���ن واملدر�ش���ات عل���ى الأ�شالي���ب احلديثة 

يف التدري����ش يف الع���ام الدرا�ش���ي 1987 - 1988 

نظ���ًرا اإىل عدم ح�شوره���م دورات تدريبية منذ فرتة 

طويل���ة، اإل اأن املدر�ش���ن رف�شوا ح�ش���ور الور�شة، 

ومع الأ�شف ال�شديد وقف���ت وزارة الرتبية والتعليم 

يف ذل���ك الوق���ت يف �ش���ف املدر�ش���ن، فا�شطررت 

لإلغ���اء ه���ذه الور�ش���ة، وق���د تاأثرت كث���رًيا من ذلك 

وتاأملت، وبع���د انتهاء فرتة رئا�شتي ملجل�ش الإدارة 

مل اأرغ���ب يف املوا�شل���ة ل���دورة اأخ���رى لأن العملي���ة 

التعليمي���ة بالن�شبة يل متطورة وتتغرّي با�شتمرار اأما 

بالن�شبة لهم فهي عملية جامدة راكدة.

واأذك���ر اأن خالل ف���رتة رئا�شتي ملجل����ش اإدارة 

املدر�شة، ومع انتهاء ال�شنة الدرا�شية يف �شهر يونيو 

وبدء الت�شجي���ل للمرحلة التمهيدي���ة مل يكن هنالك 

�شف���وف لهذه املرحلة، وكنا اأم���ام خياران اإما حذف 

املرحل���ة التمهيدي���ة اأو اأحد ال�شف���وف العليا، وقد 

قّررن���ا ت�شييد مبنى ل�شف���وف املرحل���ة التمهيدية 

يف �شاحة الكن�شية القريبة م���ن م�شت�شفى الإر�شالية 

الأمريكية بتكلفة بلغ���ت 55 األف دينار بالتفاق مع 

اإح���دى ال�ركات، ب����رط اأن تكون املب���اين جاهزة يف 

�شه���ر �شبتمرب مع بداي���ة العام الدرا�ش���ي، وبالفعل 

كان���ت املب���اين جاه���زة، وق���د اعرت����ش املنت�شبون 

للكني�ش���ة م���ن ت�شييد مبن���ى ال�شف���وف اإل اأن ق�ش 

الكني�ش���ة اآنذاك وقف مع���ي واعترب الق���رار �شائًبا. 

والآن بع���د م�شي نح���و 30 عاًما ف���اإن املبنى ل يزال 

ي�شتخدم يف اأمور الكني�شة بعد انتقال املدر�شة.

ماذا عن ذكرياتك مع شركة 
طيران الخليج؟

- اأذك���ر اأنني عمل���ت مع جمل����ش اإدارة �ركة 

ط���ريان اخللي���ج يف املرحل���ة ال�شعب���ة، حيث كان 

املجل����ش اأمام خيارات حم���دودة، اإما اإعادة هيكلة 

���ا، وقد كان اأغلب  ال�رك���ة لت�شتمر اأو تتوقف كليًّ

امل�شت�شاري���ن يف البداي���ة مع قرار اإغ���الق ال�ركة 

وع���دم وجود داع ل�ركة طريان، اإل اأن قرار جمل�ش 

الإدارة واحلكوم���ة راأوا اأن اإغ���الق ال�رك���ة مل يكن 

ا اأن ال�ركة يعمل بها عدد  بهذه الب�شاطة، خ�شو�شً

كب���ري من البحرينين، وبالتايل �شتت�رر عوائلهم 

من اإغالق ال�ركة، وبالت���ايل كان القرار با�شتمرار 

ال�ركة حتى لو ا�شتدعى ذلك تقدمي دعم حكومي 

لل�ركة ب�رط اأن يكون هنالك حت�شن.

وق���د كلفنا جمل����ش الإدارة يف الع���ام 2012 

للعم���ل عل���ى حتجي���م ال�رك���ة واإع���ادة هيكلتها 

والتخل����ش من كل اجلوانب الت���ي لي�شت بفائدة 

لل�رك���ة، وقد متكنا من انت�ش���ال ال�ركة من و�شع 

ا اإىل جيد بتعاون اجلهات الثالث )اإدارة  �ش���يء جدًّ

ال�ركة، وجمل����ش الإدارة، وتفهم احلكومة(، فقد 

كانت خ�شائره���ا 200 مليون دينار انخف�شت اإىل 

70 ملي���ون دينار والآن ه���ذه اخل�شائر اأقل بكثري 
من ذلك الوقت.

ماذا تعني األسرة في حياتك؟

- تزوجت يف العام 1971، ورزقت 

باأربعة اأبناء )ولدان وبنتان(، وقد 

اتفقت مع زوجتي رحمها اهلل على اأن 

تعليم الأبناء اأهم الأمور التي يجب 

الهتمام بها حتى واإن كانت الظروف 

لي�شت �شهلة. لقد اأكمل الأبناء 

درا�شتهم يف اخلارج، وهم من حملة 

�شهادة املاج�شتري.

وقد ق���ررت م���ع زوجت���ي رحمها اهلل بع���د اأن 

يكرب اأبناوؤن���ا اأن نبني بيًتا جدي���ًدا ننتقل اإليه اأنا 

وزوجت���ي، وبا�رن���ا يف بن���اء البيت )بي���ت الفرج( 

لل�شكن والعم���ل اإل اأن وفاته���ا رحمها اهلل جعلني 

ل اأف�شل النتقال اإىل ال�شكن اجلديد الذي يحوي 

مكتبي و”غالريي” مقتنياتي ال�شخ�شية.

هل انخرط أحد أبنائك في 
العمل معك؟

- كال، عل���ى الرغ���م م���ن اأن 3 منه���م در�شوا 

املج���ال امل���ايل، اإل اأن الإقب���ال كان �شديًدا على 

�شبق���ت  الت���ي  الف���رتة  يف  امل�رفي���ة  الأعم���ال 

تخرجهم، ولذلك اجتهوا للعمل يف هذا املجال. اأما 

ابنت���ي ال�شغرى فدر�شت املحام���اة وتعمل حاليًّا 

حماماة يف اجنلرتا مع اأ�رتها.

اأن يتب���ع  اأح���ب  اأح���ًدا منه���م  اأن  اأعتق���د  ول 

خطواتي، وقد ان�شغلوا مبجالت غري املجال الذي 

ان�شغلت فيه.

• فرج متحدًثا ل� “البالد”	

ت�شوير: خليل اإبراهيم

�صيفن��ا اليوم يف “لقاء االأحد” هو رجل االأعمال واملحلل واخلبري االقت�صادي، و�صاحب اخلربة 

الطويل��ة يف قط��اع املحا�ص��بة واال�صت�ص��ارات ر�ص��ا عبداهلل فرج، اإذ ب��داأ العمل مع عدة �ص��ركات 

عاملية مثل “بريت�ش برتوليوم” و”اأ�ص��ري” و”اإرن�ص��ت ويونغ” وتبواأ فيها منا�ص��ب قيادية، ومن 

ثم تقاعد ليبداأ ن�صاطه اخلا�ش يف تقدمي اال�صت�صارات ب�صركة “الفرج لال�صت�صارات”.

“البالد” التقت احلا�صل على و�صام الكفاءة من جاللة امللك يف مكتبه “بيت الفرج” الذي ازدان 
العامل، وتتنوع  مبجموعة وا�صعة من املقتنيات التي جمعها على مدى 45 عاًما، من خمتلف دول 

ه��ذه املقتنيات بني لوحات فنية جميلة، و�ص��اعات نادرة وم�ص��ابيح وكام��ريات قدمية، حيث دار 

احلوار التايل معه حول اجلانب االأخر من �صخ�صيته:

أحب االستماع لـ فيروز و أم كلثوم

ابتعثت لدراسة 
المحاسبة 
القانونية 

في إنجلترا

حكمتي : 
“ال تؤجّل عمل 

اليوم إلى الغد”

شاركت في تآسيس جمعية المحاسبين و المراجعين البحرينية في 1972
والمصرف��ي المال��ي  القطاعي��ن  ف��ي  منه��م   3 أبن��اء   4 أب 

توَّجها بالحصول على وسام الكفاءة من جاللة الملك

رضا فرج ... نصف قرن 
من مسيرة اقتصادية 

حافلــة باإلنجــازات
اأمل احلامد

بسرعة مع الضيف

* حكمة تؤمن بها؟
- ل توؤجل عمل اليوم اإىل الغد.

* آخر كتاب قرأته؟
- اأقراأ حاليًّا دواوين جالل الدين الرومي.

* بيت شعر عالق في ذهنك؟
- قْلب���ي ُيحّدُثني باأّنَك ُمتِلفي ... روحي فداَك 

عرفَت اأْم مْل تعرِف 

* مَن مِن المطربين تحب االستماع 
إليه؟

- اأح���ب ال�شتم���اع اإىل املطربت���ن “فريوز” 

و”اأم كلثوم”.

* الرياضة في حياتك؟
- لعب���ت يف اأي���ام ال�شب���اب ك���رة الق���دم يف 

“الفريج”، واأ�شبحت اأمار�ش الريا�شة بانتظام 
يف النادي ال�شحي “اجليم” منذ 25 عاًما.

* وجهات السفر المفضلة؟
- اأح���ب ال�شفر اأكرث اإىل دول ����رق اآ�شيا مثل 

الهند وتايالند اأكرث منها اإىل دول الغرب.

* موقف طريف؟
- اأذكر اأن اأحد الزمالء اأثناء الدرا�شة يف اإجنلرتا 

ا�شرتى كامريا رو�شي���ة ال�شنع وجل�ش يلتقط 

لنا �ش���وًرا يف امل�شاء بزواي���ا خمتلفة، وعندما 

�شاألن���اه ع���ن ال�شور اأخربنا اأن���ه مل يكن يحمل 

فيلًما يف تلك الليلة.

ء



 ™«ªL ÚH iƒbC’G Èà©J ZL1 hQÉeÉc

 »```JCÉjh ,É``` keÉY 50 ió```e ⋲```∏Y É```¡JÓjOƒe

 óLQÉ°ûJôHƒ°S V8 ∑ôfi øe ZL1 ´QÉ```°ùJ

 ≠∏ÑJ Iƒ```b ódƒj äGÎ«d 6.2 á```©°S ó```jóL

 ∫ó©e ≥«≤– ⋲∏Y QOÉb ƒgh .É kfÉ°üM 650
 100 ¤EG 0 øe ´QÉ°ùàdG ‘ ¿GƒK 3.6 ‹GƒM

 ™£b ∫Éªμà°SG ⋲∏Y IQOÉb »```gh ,Îeƒ∏«c

 áYöùH ,á```«fÉK 11.4 ¿ƒ```°†Z ‘ π```«e ™```HQ

 ó```ªà©Jh  .á```YÉ°ùdG  ‘  äGÎ```eƒ∏«c  204
 Iõ«ªŸG ájOÉjôdG á```ÄØdG ⋲∏Y ZL1 hQÉeÉc

 É```¡Ø°UƒH hQÉ```eÉc ø```e ¢```SOÉ°ùdG π```«é∏d

 hQÉeÉc Èà©Jh .É¡àÄa º```°V ábÉ°TQ ÌcC’G

 ácôM πbÉf Ωóîà°ùj êÉàfEG RGôW ∫hCG ZL1
 10 øe É kfƒμe G kQƒ£àeh G kójóL Év«μ«JÉeƒJhCG

 ∑Ó¡à°SG ‘ ájƒb äGQób ôaƒj Ée ,äÉYöS

 ƒgh .AGOC’G å«M øe Iõ«‡ óFGƒah OƒbƒdG

 â°ùH …hój á```côM πbÉf ™e É k°†jCG ô```aGƒàe

.äÉYöS

”BMW“ الفئة السادسة أصبحت 
أيقونة للمتعة الرياضية 

 ‘  “BMW 6 Series”  ó©à°ùJ

 ¥ÓWE’ ,2017 ΩÉ©dG ™«HQ

 øe  äÓjOƒe  áYƒª›

 áªîØdG  äÉ``Ñ``cô``ŸG

 π`̀c º`̀ °`̀†`̀J »```̀à```̀dGh

BMW 6 Se‐øe

h  ries Coup
 BMW 6 Series
h  Convertible

 BMW 6 Series Gran
 »LQÉÿG πμ°ûdG ∫ÉªL ÚH Ée ™ªŒ »àdGh  Coupe
 áªîa á«°VÉjQ á¡μf »Ø°†j …òdG ójôØdG º«ª°üàdGh

 ¿ƒd QÉ«àNG øFÉHõdG áYÉ£à°SÉH íÑ°UCGh .IOÉ«≤dG ⋲∏Y

 Sonic  ``̀dG  ,áeÉîØdGh  »bôdG  øe  á«dÉY  á`̀LQO  ⋲∏Y

 É kãjóM ∞«°VCG Êó©e ¥QRCG ¿ƒd ƒgh ,Speed Blue
 `dG ¢üFÉ°üN ôaGƒàJh .äÉÑcôŸG øe áÄØdG √òg ⋲∏Y

 çÓãdG  äÉÑcôŸG  øe  áÄØdG  √ò¡d  Gk öüM  M Sport
 …ƒ– Éªc .É¡≤fhQ øe ójõj »FÉæK ¿ƒ∏H RÉà“ »àdG

 øe á°UƒH 20 ∞«ØÿG ¿ó©ŸG M `dG πjOƒe äÓéY

 øe á«ªfi äGQÉWEG §‰ ™e Double‐spoke RGôW

 áÑcôŸG ¿CG  M Sport  `dG  áYƒª› õq«Á Éeh .AGƒ¡dG

 á«fƒHôμdG ±É«dC’G á«°UÉN á£°SGƒH πNGódG øe á«ªfi

 ájÉª◊G øe ójõŸG »Ø°†J »àdG Fiber Carbon `dG

 .áÑcôŸG IQƒ°ü≤e ⋲∏Y

 ójhõàH ≥HÉ°ùdG ‘ BMW áYƒª› â°UôM óbh

 ¢üFÉ°üÿG √ò¡H AGOC’G á«dÉY BMW M6 `dG äÉÄa

 áeÉîØdGh ´GóHE’G  øe É keÉY ¿ƒ©HQCG  .áª¡ŸG á«°VÉjôdG

 á°SOÉ°ùdG  áÄØdG  ™`̀e  áª©ØŸG  á«°VÉjôdG  á¡μædGh

 É keÉY Ú©HQCG òæe á°SOÉ°ùdG áÄØdG øe äÉÑcôŸG πμ°ûJ

 á£≤f  á¶ë∏dG  √ò`̀g  ⋲àMh

 áYƒªéŸ  ¥Ó£f’G

 BMW
 á¡μædGh ´GóHE’Gh áeÉîØdG ƒëf

 1976 ΩÉ©dG πμ°T óbh .ájƒ«◊ÉH áª©ØŸG á«°VÉjôdG

 BMW 6 Series áÄa øe äÉÑcôª∏d ¥Ó£f’G ájGóH

 IójôØdG É¡JGõ«Ÿ Gkô¶f QÉ¶fC’G âØ£N »àdG Coupe
 É¡fƒch ,»gÉæàeÓdG  ´GóHE’G  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,á∏gòŸGh

 ºμëàdG  ΩÉ¶æH  IOhõ`̀ŸGh  ÜGƒ`̀HC’G  á«FÉæK  áÑcôe  ∫hCG

 .Check Control `dG Iô£«°ùdGh

 `dG áÄa øe ôNBG πjOƒe ¥ÓWEG 2003 ΩÉ©dG ó¡°Th

BMW 6 Series Con‐ ¥ÓWEG ” Éªæ«H ,Series 6
 õ«Á  Ée  RôHCG  ¿Éch  .óMGh  ΩÉ©H  ∂dP  ó©H  vertible
 áaƒ°ûμŸG  IOÉ«≤dG  Iõ«e  âbƒdG  ∂dP  ‘  áÄØdG  √òg

 ⋲∏Y  ájƒ«◊G  øe  ójõŸG  AÉØ°VE’  ≥∏£dG  AGƒ¡dG  ‘

 á«°VÉjôdG äÓjOƒŸG √òg .áªîØdG á«°VÉjôdG áÑcôŸG

 »gh ,á«°ù«FQ äGõ«e çÓK ÚH Ée ™ªŒ áKGóM ÌcC’G

 øμÁh  .…öüM  πμ°ûH  á`̀bÉ`̀fC’Gh  ájƒ«◊Gh  áeÉîØdG

 qπ©dh  äÉÑcôŸG  √òg  äGõ«e  øe  IOÉØà°S’G  øFÉHõ∏d

 áfÉàŸÉH RÉàÁ …òdG Qóæ∏°S áà°S á©°ùH ∑ôëŸG ÉgRôHCG

 235 ¤G π°üJ Iƒ≤dGh

 èàæJ  V8  ¤EG  π°üJ  øjõæH  Ió`̀Mhh  kW/320hp
 á©°ùH  πjõjO  hCG  Kw/450  330  ÜQÉ≤j Ée

 .kW/313 230 ¤EG π°üJ

 ∑Ó`̀¡`̀à`̀°`̀SG  ¿CG  É`̀ª`̀c

 BMW 6 Series
 Oƒ``bƒ``∏``d  Coupe
9.3‐  ¤EG  π``̀°``̀ü``̀j

 5 . 4 / 1 0 0 k m
 (30.4‐52.3 mpg
 ΩÉ¶æH  IOhõ```̀eh  (imp
 ÊÉK  äÉKÉ©ÑfG  øe  ∞«Øîà∏d

 ¢üîj  Éª«ah  .g/km143‐217  ¿ƒHôμdG  ó«°ùchCG

 π°üj  ,BMW 6Series Convertible  áÑcôe

 I /100 km 5.5 ‐9.4¤EG  Oƒbƒ∏d  É¡cÓ¡à°SG

 øe π«∏≤àdG á«°UÉN ™e (mpg imp)51.4 ‐30.1
 .g/km 147 ‐219 ¿ƒHôμdG ó«°ùchCG ÊÉK äÉKÉ©ÑfG

 á∏gòe  á«°VÉjQ  áYöS  çÓãdG  äÉcôëŸG  √òg  ôaƒJh

 π°†ØH  ∂dPh  ,IOÉ«≤dG  ‘  …ƒ≤dG  ºμëàdGh  ¿GQhó∏d

 ¿CG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,Steptronic Sport  `dG  á«æ≤J

 ™ªéj “äRhõcCG”  ΩOÉY ΩÉ¶æH  IOhõe äÉÑcôŸG  √òg

 .π≤æàdG ‘ ádƒ¡°ùdGh IOÉ«≤dG ‘ áfÉàŸG ÚH Ée

 ΩÉ¶æH õ«ªàJ BMW 6 Series äÓjOƒe ™«ªL

 ‘  ºμëàdG  ¬dÓN  øe  ºàj  …òdGh  BMW x Drive
 º«ª°üàdG  .AGƒ`̀°`̀S  óM  ⋲∏Y  á`̀©`̀HQC’G  äGQÉ``̀WE’G  ácôM

 ÚH  Ée  ™ªéj  BMW 6 Series  äÓjOƒŸ  ºîØdG

 π«°UÉØàdG  áaÉμH  ájÉæ©dGh  IOhó`̀fiÓ`̀dG  á«gÉaôdG

 RôHCG  qπ©dh  .Ú≤aGôŸGh  ≥FÉ°ùdG  º¡J  »àdG  iô`̀NC’G

 É v«∏NGO  ICÉaóŸG  óYÉ≤ŸG  »∏NGódG  É¡ª«ª°üJ  õ q«Á  Ée

 ÒaƒàH á«æ©ŸG äÉaÉ°VEÓd  πeÉμàe ΩÉ¶æH IOhõŸGh

 ΩÉ¶f ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,¿ÉeC’G ΩGõM πãe ≥FÉ°ù∏d ájÉª◊G

 ¢üFÉ°üÿG  RôHCGh  .áÑcôŸG  IôcGP  πª°ûj  ‹BG  πjó©J

 ¢Tôa  äÉÑcôŸG  √òg  ‘  ¿ƒHõdG  √ÉÑàfG  ÜòŒ  »àdG

 IOÉ«≤dG ¢†Ñ≤eh ºYÉædG Dekota`dG ó∏L øe óYÉ≤ŸG

 ±hô©ŸG  πeÉμàŸG  áMÓŸG  ΩÉ¶fh  ‹B’G  ºμëàdG  hP

 …Gƒ`̀dG  πª°ûj  …ò`̀dG  ConnectedDrive  ``̀dG  ƒ`̀gh

 çóëà∏d  …Éa  …Ég  ΩÉ¶fh  »μ∏°SÓdG  øë°ûdGh  …Éa

 ¬«ÑæJ  ΩÉ¶fh  IAÉ°VEÓd  LED`dG  π«¨°ûJh  »Jƒ°üdG

 .¢UÉN

سياراتسيارات

إعداد: طارق البحار

 ¬«Hƒc  2018   „Éà°Sƒe  øY  ∞°ûμdG  øe  Úeƒj  ó©H

 äÉãjóëàdG  øY  ∞°ûμJ  OQƒa  »g  Ég  ,Iójó÷G  É¡JÉãjóëàH

 øe É¡«∏Y Év«Ñ°ùf πªLCG hóÑJ »àdGh áaƒ°ûμŸG áÄØ∏d Iójó÷G

.¬«HƒμdG É¡à≤«≤°T

 É¡à≤«≤°ûd  á≤HÉ£e  áaƒ°ûμŸG  2018  „Éà°Sƒe  hóÑJ

 äÉãjóëàdG ™e ∞°ûμ∏d πHÉb »°TÉªb ∞≤°ùH ÉgójhõJ ™e ¬«HƒμdG

 »``̀à``̀dG Ió````̀ jó````̀÷G

 á`̀eó`̀≤`̀e â`̀ ∏``ª``°`̀ T

 á````````̀ K qó`````````ë`````````ŸG

 í```̀«```̀HÉ```̀°```̀ü```̀ŸÉ```̀H

 äGÒ«¨Jh Iójó÷G

 ¢VôYCG ∂Ñ°T GkÒNCGh É kYÉØJQG πbCG ∑ôfi AÉ£Z ™e ΩGó°üdG ‘

 ¢SÉ≤e á«ªbôdG  á°TÉ°ûdG  »JCÉJ πNGódG  øe Éªæ«H .≥HÉ°ùdG  øe

 ΩOÉ©dG  äƒ°U  ‘  ºμ–  ΩÉ¶f  ,áYöùdG  äGOGó`̀©`̀d  ¢ûfG  12
 áØ∏àfl IójóL áeÓ°S áª¶fCG ™e V8 ∑ôfi äÉÄØd ¢ü°üfl

 ,IÉ°ûŸG  áÑbGôe  ΩÉ¶f  ,ΩGó£°U’G  πÑb  ¬«ÑæàdG  ΩÉ¶f  πª°ûJ

 QÉ°ùŸG  ⋲∏Y  ®ÉØ◊G  ΩÉ¶f

 .¬`̀JQOÉ`̀¨`̀e  ó`̀æ`̀Y  ¬«ÑæàdGh

 Ò`̀aƒ`̀J  ¤EG  á``̀aÉ``̀°``̀VE’É``̀H

 øe  π°†aCG  á«YƒæH  QGQRCG

 É k°ùª∏e  ôaƒJ  ∂«à°SÓÑdG

.ºîaCG Gkô¡¶eh

فورد تكشف عن موستانج 2018 المكشوفة 

  ZL1ZL1 كامارو كامارو TRD 2017 كانو“ تطرح الند كروزر”
 …öü◊G π```«cƒdG ;ƒfÉc π```«∏N º«gGôHEG á```cöT â```æ∏YCG

 πjOƒe ô```aƒJ øY ,ø```jôëÑdG á```μ∏‡ ‘ É```JƒjƒJ äGQÉ```«°ùd

 áeõëH Ohõ```ŸGh ,GXR 4.6L 2017QRhô```c ó```f’ ÉJƒjƒJ

 »àdGh ,(TRD) ¥ÉÑ°ùdG äGQÉ```«°S ôjƒ£àH á°UÉÿG ÉJƒjƒJ

 »àdG á≤FÉØdG äÉfÉμeE’Gh IQqƒ```£oŸG ÉjGõŸG øe G kOóY πª°ûJ

 ÌcCG QGóe ⋲∏Y äó```àeG »àdG ÉJƒjƒJ äGÈ```N á°UÓN π```ã o“

 ¤EG ,IôYƒdG ¥ô£dG ⋲∏Y IOÉ```«≤dG ∫É› ‘ Oƒ≤Y á°ùªN ø```e

.IQÉ«°ùdG áeó≤Ÿ ICGôL ÌcCG á«°VÉjQ ádÓWEG ÖfÉL

 ójó©dG Ö∏W ƒfÉc π«∏N º```«gGôHEG ácöT AÓª©d øμÁh

 IQÉ«°ùdG ô¡¶e Ú°ù– ⋲∏Y πª©J »àdG TRD äGõ«¡Œ øe

 IQÉ«°ùdG ™àªààd AGOC’G õjõ©J øY kÓ°†a ,πNGódGh êQÉÿG øe

 øª°†àJh .¥ÉÑ°ùdG äGQÉ«°S É«Lƒdƒæμàd »```≤«≤◊G ôgƒ÷ÉH

 áμÑ°Th »Ø∏ÿG ó°üª∏d á°UÉN ±QÉNR á«LQÉÿG äGõ«¡éàdG

 ±Gôaô∏d á```«∏«ªμJ áëæLCGh »```Ø∏ÿG ÜÉÑ∏d QÉ```©°Th á«eÉeCG

 ±É«dCG øe áMƒd πª°ûàa á```«∏NGódG äGõ«¡éàdG ÉeCG .»```ÑfÉ÷G

 QÉ©°ûH ø``` qjõ oe ¿ƒ∏dG ô```ªMCG π«¨°ûJ Aó```H ìÉ```àØeh ¿ƒ```HôμdG

 øe äÓéY AGOC’G õ```jõ©J äGõ```«¡Œ øª°†àJ É```ªc .TRD
 ÒaƒJ ⋲∏Y π```ª©J ¢ûfEG 18 ¢```SÉ≤e ∑ƒÑ°ùŸG Ωƒ```«æeƒdC’G

 äƒ°U ”Éch ,í```ÑμdGh IOÉ```«≤dG AÉæKCG äÉ```ÑãdG øe ó```jõŸG

 ,TRD QÉ©°ûH Ohõ```eh á«dÉY á```HÉéà°SG hP ΩOÉ```©dG ΩÉ```¶æd

.IQÉ«°ù∏d »∏Ø°ùdG πμ«¡∏d ájÉªM ìƒd ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 ∫hC’G ≥jƒ°ùàdG ôjóe ìöU áÑ°SÉæŸG √òg ⋲∏Y É k≤«∏©Jh

 ∂°T ’ É‡” :ÓFÉb IOÉë°T øÁCG ,ácöûdÉH ÉJƒjƒJ äGQÉ```«°ùd

 ⋲∏Y Pƒëà°ùà°S Iójó÷G AGOC’G á«dÉY TRD á```eõM ¿CG ¬«a

 å«M ,IôYƒdG ¥ô```£dG ⋲∏Y IOÉ«≤dG Iô```eÉ¨e ¥É°ûY ÜÉ```éYEG

 ” Éªc ,IQÉ«°ùdG ⋲```∏Y QÉ¶fCÓd áàa’ á«dÉªL É```jGõe ⋲Ø°†oJ

 á£°SGƒH É```gQÉÑàNGh É```¡Ø«dƒJh É¡«a á```©£b πc º```«ª°üJ

 áHôŒ π°†aCÉH ≥FÉ°ùdG º©æ«d ¥ÉÑ°ùdG äGQÉ«°S ôjƒ£J º°ùb

 “.ÈdG ‘ ká°UÉN ,IQÉKE’Gh ¢SÉª◊ÉH áª©Øe IOÉ«b

 πNGO IOÉ«≤∏d πãeC’G QÉ```«ÿG QRhôc óf’ IQÉ«°S ó```©Jh

 ‘ IôYƒdG ÜhQódG È```Y hCG á©jöùdG ¥ô£dG ⋲```∏Y hCG áæjóŸG

 ,á«FÉæãà°SG IAÉ```Øch …Qƒ£°SCG AGOCÉ```H Oô```ØæJ PEG ,AGô```ë°üdG

 äGÎd 4,6 á©°S V8 Dual VVT‐i ∑ôfi π°†ØH ∂dPh

 á«μ«eÉæjO IOÉ```«b á```HôŒh á∏gòe ™```aO Iƒb ô```aƒj …ò```dG

.á°ù∏°S

 OhõŸG GXR 4.6L 2017 QRhôc óf’ πjOƒe ôaƒàjh

 øe ójõª∏d .IÎ°S ‘ ÉJƒjƒJ ¢```Vô©e ‘ ¿B’G TRD áeõëH

 hCG ,17730730 º```bQ ⋲```∏Y ∫É°üJ’G ⋲```Lôoj ,äÉ```eƒ∏©ŸG

www.ekkanoo.com ÊhÎμdE’G ™bƒŸG IQÉjR
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 äQôb ,§«£îàdGh ¢TÉ≤ædG ø```e ΩGƒYCG ó©H

 ‘ Év«ª°SQ ó```jó÷G É```¡©æ°üe AÉ```æH ¢```Só«°Sôe

 IQÉéàdG ôjRh ¿É```°ùd ⋲∏Y ó«cCÉàdG AÉ```L .É«°ShQ

 Denis Manturov  »```°ShôdG  á```YÉæ°üdGh

 í```°VhCG å```«M ,á```jOÉ°üàbG á```∏éŸ å```jóM ‘

 ,2018 ΩÉ©dG ‘ ¬«∏Y πª©dG CGóÑJ ¿CG ±hQƒàfÉe

 ™e ÉkÑjôb ójó÷G ™```æ°üŸG ó≤Y ™«bƒJ º```à«°Sh

 ôjQÉ≤J äQÉ°TCGh .¢Só«°Sôe á«fÉŸC’G á```bÓª©dG

 É```¡©æ°üe ‘ ¢```Só«°Sôe QÉ```ªãà°SG ¿CG á```≤HÉ°S

.Q’hO ¿ƒ«∏e 212 ≠∏Ñj ójó÷G

tariq.albahar@albiladpress.comtt ii lllllbbbbb hhhhh @@@ lllllbbbbibilllll dddddمسافاتمسافات
السنة التاسعة - العدد 3029 

األحد
29 يناير 2017 

غرة جمادى األول 1438

أكثر من 200 حصان
 á°ùaÉæe á```«°VÉjôdG ∑É```Ñ°ûJÉg äGQÉ«°S á```Äa ó```¡°ûJ

 ¢ùμdƒa ÉgOƒ≤J »àdGh ,á©æ°üŸG äÉcöûdG ÚH IóYÉ°üàe

 ¢ùcƒa OQƒa ¤EG á```aÉ°VE’ÉH ,»°ù«FQ πμ°ûH ∞dƒL ø```LGh

 hóÑjh .ºgÒZh i20 …Gófƒ«gh ∑ÉÑ°ûJÉg ∂«Ø«°S Gó```fƒgh

 ¢SQÉ«H áÄØdG √ò```g ¤EG ∫ƒNódG G kÒ```NCG äQqôb ó```b É```JƒjƒJ ¿CG

.∞«æL ¢Vô©e ‘ É¡æY ∞°ûμà°S »àdGh ∑ÉÑ°ûJÉg

 á°ü°üfl É```¡æμdh ,WRC »```gh ¢SQÉj ø```e á«°VÉjQ ∑É```Ñ°ûJÉg π©ØdÉH ∂```∏à“ É```JƒjƒJ

 ¢SQÉj Ú°TóJ É¡«∏Y π¡°ùdG ø```e ¿ƒμ«°S ∂dòdh ,áeÉ©∏d ÉJƒjƒJ ÉgôaƒJ ⁄h ‹Gô```dG äÉ```bÉÑ°ùd

 4 ∑ôfi ∑ÉÑ°ûJÉg ¢```SQÉj πªëà°Sh ,WRC ¢```SQÉj øe πbCG äÉØ°UGƒÃ á```«°VÉjQ ∑É```Ñ°ûJÉg

 .Úà«dÉ◊G ¿Gó«°Sh ∑É```Ñ°ûJÉg ¢SQÉj áæ°üMCG ∞©°V …CG ,á```æ°üMCG 210 øe ÌcCG ó```dƒj Qó```æ∏°S

.áæ°üMCG 210 ódƒJ »àdG á«°SÉ°SC’G GTI ∞dƒ÷ IöTÉÑe á°ùaÉæe Iƒ≤dG √ò¡H ¿ƒμà°Sh

مستقبل التنقل 

الصين

 πÑ≤à°ùŸ É¡àjDhQ ø```̀Y QƒJƒe …Gó```̀fƒ«g ácöT â```̀Ø°ûc

 äÉ«æ≤J øe ΩOÉ```̀≤dG π«÷G ¿CG É¡«a ó```̀≤à©J »àdG ,π```̀≤æàdG

 IÉ«M ¿hDƒ```̀°ûH äGQÉ```̀«°ùdG §```̀Hôj ¿CG ¬```̀fCÉ°T ø```̀e ÜQÉ```̀≤àdG

 ,á«cP á```̀«JGP IOÉ«b ∫Ó```̀N øe É```̀ k≤«Kh É```̀ k£HQ Ú```̀μ∏¡à°ùŸG

 áë°üdG õ```̀jõ©àd äGQÉμ```̀àHGh ,∫É°üJ’G á```̀≤FÉa á```̀«cP ∫ƒ```̀∏Mh

 …Gófƒ«g äÉ«∏ªY ¢```̀ù«FQ ó qcCGh .π≤æàdG AÉ```̀æKCG á«aÉ©dÉH ™```̀ qàªàdGh

 á©fÉ°üdG ¿CG ,á```̀Ñ°SÉæŸG √ò¡H ,≠fƒ°S ∂```̀jÉe §°ShC’G ¥öûdGh É```̀«≤jôaEG ‘

 »YGôJh ¿É°ùfE’ÉH »æà©J” äÉ«æ≤J ⋲∏Y OÉªàY’ÉH π≤æàdG ∫ƒ∏M π°†aCG ≥∏N ‘ ÖZôJ á```̀jQƒμdG

 πÑ≤à°ùŸ ÉæàjDhQ øjôNB’G ácQÉ°ûe ⋲∏Y Éæjód É k«eÉæàe É k°UôM” á qªK ¿EG kÓFÉb ,“™ªàéŸG äÉLÉ«àMG

 øe á©°SGh áYƒª› ∫ÓN øe π≤æàdG πÑ≤à°ùŸ ÉæàjDhQ ≥```̀«≤– ⋲∏Y πª©f” :±É°VCGh ,“π```̀≤æàdG

.á«còdGh á∏≤à°ùŸG IOÉ«≤dG ⋲∏Y õcôJ »àdG IôμàÑŸG äÉ«æ≤àdG

 äÉjÈμd G vóL áª¡e ¥ƒ°S É¡fCG Ωƒj ó©H É keƒj Ú```°üdG âÑãJ

 ácöT ¿CG ƒg ∂dP ⋲∏Y π«dO ÈcCGh ,äGQÉ«°ù∏d á©fÉ°üdG äÉcöûdG

 äGƒæ°S 3 ∫ÓN É¡bGƒ°SCG ÈcCG Ú°üdG íÑ°üJ ¿CG ™bƒàJ ∑ÓjOÉc

 ób ∑ÓjOÉc äÉ```©«Ñe âfÉch .Ió```ëàŸG äÉj’ƒdG ⋲∏Y á```bƒØàe

 áÑ°ùæH 2016 ΩÉY ∫ÓN á«cÒeC’G Ió```ëàŸG äÉj’ƒdG ‘ â°†ØîfG

 ,% 46 áÑ°ùæH Ú°üdG ‘ äÉ©«ÑŸG â©ØJQG á∏HÉ≤ŸG á¡÷G ‘h ,% 3
 §≤a áî°ùf 53,000 ‹GƒM …CG ,áî°ùf 116,406 ∑Éæg ácöûdG âYÉH å```«M

 ∞«JƒeƒJhCG” ™bƒe “Ú°û«f …O ¿Égƒj” ácöûdG ¢ù«FQ ÈNCG ó≤a ,¬«∏Y kAÉæHh ,IóëàŸG äÉ```j’ƒdG ∞∏N

 πª©f øëf” :±É°VCGh .áeOÉ≤dG çÓãdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ácöûdG ¥Gƒ```°SCG ÈcCG íÑ°üJ ób Ú°üdG ¿CG “Rƒ```«f

 iƒà°ùe ⋲∏Y õ«cÎdG π```©éj ôNBG ó©H ¤EG á«cÒeC’G Ió```ëàŸG äÉj’ƒdG ⋲∏Y ∑ÓjOÉc õ«côJ ò```NCG ⋲```∏Y

 .“Éæg øe ÌcCG Ú°üdG ‘ ÉæJGQÉ«°S ™«Ñæ°S …òdG âbƒdG »JCÉ«°Sh ,»ŸÉY
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الطنيجي لـ“البالد“: أوال المسرحي حقق نجاًحا باهًراالطنيجي لـ“البالد“: أوال المسرحي حقق نجاًحا باهًرا
 »```JGQÉeE’G ó```aƒdG ø```e »```é«æ£dG ó```°TGQ ∫É```b

 ,öTÉ©dG ‹hódG »```MöùŸG ∫GhCG ¿ÉLô¡e ‘ ∑QÉ```°ûŸG

 ,…QÉ÷G ô¡°ûdG 31 ájÉ¨d ¬JÉ«dÉ©a ô```ªà°ùà°S …òdGh

 ¬«∏Y ÚªFÉ≤dG πch GkôgÉH É``` kMÉ‚ ≥≤M ¿ÉLô¡ŸG ¿EG

 Éªc ,ºgOƒ¡L Iô```ªK ¿hó°üëj ÚfÉæØdG Iƒ```NC’G øe

 É kNÉæe ≥ëH ¿ƒμjh QÉ¶fC’G ¬«dEG âØ∏j ¿CG ´É£à°SG ¬fCG

 ÖfÉL ¤EG á©FGôdGh á```∏«ª÷G ∫ÉªYC’G πc Ω qó≤j É``` v«æa

 ÚªFÉ≤dG ájÉæ©H ⋲```¶– »àdG Ió«ØŸG πª©dG ¢TQh

  .ΩÉY πμ°ûH ìöùŸG ⋲∏Y

 ∫GhCG ¿É```Lô¡e ábhQCG ‘ “OÓ```ÑdG” â```≤àdG É```ªc

 ∂ØéjÎÁO Éæjôe” Úà«HöüdG ÚàfÉæØdÉH »MöùŸG

 á```«Möùe  »```à∏£H  “∂```Øé«°SÉfÉe  GQó```æ°ùμ«dGh

 óMC’G Ωƒ```«dG ¢```Vô©à°S »```àdG “99 ’hó```fõcGQÉc”
 ≠dÉH ø```Y ÉàHôYCG å```«M ,¿É```Lô¡ŸG ΩÉ```jCG ¢```ùeÉN ‘

 »é«∏N »```HôY ¿É```Lô¡e ‘ á```cQÉ°ûŸÉH É```ª¡JOÉ©°S

 ìöùŸG ⋲```∏Y ±ô©à∏d á```°Uôa ó```©J å```«M ,»```Möùe

 Ö°ùch ,¢Uƒ°üÿG ¬```Lh ⋲∏Y »æjôëÑdGh »```é«∏ÿG

.äGÈÿG ∫OÉÑàd AÉbó°UC’G øe ójõŸG

 â```Ø∏àNG  É```ª¡e  Ú```fÉæØdG  Ú```H  á```bÓ©dÉa

 »g ¿ƒæØdG ¿ƒc Üƒ∏£e A»°T º¡fGó∏Hh º¡JÉ«°ùæL

 ∂°T’h ,·C’G Ωó≤J ‘ Év«°SÉ°SCG kÓeÉYh Üƒ©°ûdG á¨d

 .ádhO …CG ïjQÉJ ‘ IRQÉH äÉeÓY º°Sôj ìöùŸG ¿CG

 äGQÉeE’G ádhO øe IÒéØdG ìöùe ¿CG ôcòdÉH Qóéj

 á«Möùe »°VÉŸG á©ª÷G Ωƒ```j Ω qób IóëàŸG á```«Hô©dG

 ƒHCG Oƒªfi ∞```«dCÉJ øe “É¡JÉ«eƒj π```é°Sh Ωƒ```ã∏c”
 »Ñ«gƒdG IÒª°S π«ã“h ÖLQ ø°ùM êGôNEGh ¢SÉÑ©dG

 çó– á«≤«Ñ£J Ihóf ¢Vô©dG ÓJh ,»£«ª°ùdG ∫ÉªLh

 å«M ,ôLÉàdG ⋲∏Y ÉgQGOCGh ô≤°üdG ∫ÉªL ¿ÉæØdG É¡«a

 Éeh áHô¨dGh á```jô◊G á```«°†b øY á```«MöùŸG â```Kó–

 …òdG πª©dGh .ô```NB’Gh ÉfC’G Éª¡ª¡Øj ∞«ch ,É```ª¡æ«H

 íàØd ádhÉfi ‘ ,Ò```Ñc πμ```°ûH É```jó«eƒμdG √Oƒ```°ùJ

 øe RhÉéàj ,É¡J’É«Nh É¡ŸGƒY ∫ÓN øe ICGô```eG πé°S

 äGƒæ°ùdGh ô```ª©dG äÉªcGôJ ¤EG É``` v«eƒj kÓ```é°S ¬```fƒc

 ≥°üà∏Jh É¡H ≥°üà∏j m¢VÉeh ,É¡«a Ée πμ```H ±Éé©dG

.¬æe ¢ü∏îàJh ¬bQÉØJ hCG ¬æY ó©àÑJ ¿CG ójôJ ’h ¬H

 â©°Vh óbh ,ádƒÑfl hó```ÑJ áHÉ°T ICGôeG ;Ωƒã∏c

 ,áYÉb ‘ QGóL ¤EG É¡à£HQh á∏jƒW á∏°ù∏°S É```¡∏LQ ‘

 ⋲∏Y öüJ »gh ,É```¡eÉghCGh É¡dÉ«N ™e ∑Éæg â```«≤Hh

 ójôj …òdG ¿ƒæéŸG óªM Éªæ«H .É¡àjôM É```gó«b ‘ ¿CG

 ÖÑ°ùH ¬fƒæL qøLh ,É¡Ñëj ¬fC’ Égó«b øe É```gQôëj ¿CG

 á qjƒ°ùdG É¡àdÉM ¤EG É```gó«©j ¿CG ⋲∏Y qöüj ,Ö◊G Gò```g

 ¿CG QGöUEGh Ió°ûH ¢†aôJ É¡æμd ,É¡eÉghCG øe ÉgQôëjh

 ,É¡àjôM Égó«b ‘ ¿EG ∫ƒ≤J å«M ,Égó«b øY ⋲∏îàJ

 ⋲∏îàJ ádÉ◊G √ò¡H É¡fC’ ¬æY ⋲∏îàJ ød »g ‹ÉàdÉHh

 ,ájôM ¿hO øe ¢û«©J ¿CG øμÁ ’ »gh ,É¡àjôM ø```Y

 øªμJ ájô◊Éa ,É¡JÉYÉæb hCG É¡ªghh É¡fƒæ÷ É``` k≤ahh

 ,¿ÉeCÉH ¿ƒ```μJ Ió«≤e »gh É¡fCÉH ô```©°ûJh ,ó```«≤dG ‘

 ó«©H ¿Éμ```e ‘ áÑjôZ ¿ƒμJ ¿CG ø```e π```°†aCG á```dÉëHh

.¿ÉeõdG É¡«a Ö©∏j

 Ëó≤J ∫É› ‘ »MÉæL ó```ªfi »∏Y ÜÉ°ûdG ¿ÉæØdG π```NO

 âØdh ,»YÉªàL’G π```°UGƒàdG π```FÉ°Sh ÈY ájƒYƒàdG ΩÓ```aC’G

 øjòdG Ú©HÉàŸG øe GkÒÑc G kOóY ó°üM å«M ,IQGóéH √É```Ñàf’G

 ‘h ,áaOÉg á«YÉªàLG ™«°VGƒe øe ¬```Mô£j Ée πc ™e Gƒ∏YÉØJ

 ÒãμdG ∑Éæg ...»MÉæL ÜÉ°ûdG ∫É```b “OÓÑdG “`d ¢UÉN íjöüJ

 »Øîj ’h Éæ©ªà› ‘ É```gógÉ°ûf »àdG á«Ñ∏°ùdG ∞```bGƒŸG ø```e

 ⋲∏Y »YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh IQó```b ióe Ωƒ«dG óMCG ⋲∏Y

 ™WÉ≤e êÉàfEG Iôμa »æJAÉL É```æg øeh .äÉ«cƒ∏°ùdG ‘ Ò```KCÉàdG

 äÉ«Ñ∏°ùdGh áÄWÉÿG äÉ```«cƒ∏°ùdG ¢†©H øY çóëàJ IÒ```°üb

 ∞bGƒŸG ‘ ∞bƒàdG Ωó```Y πãe ,»≤∏àª∏d ádÉ°SôdG π```«°UƒJh

 ÉgGôf Iô```gÉX »gh á°UÉÿG äÉ```LÉ«àM’G …hò```d á```°ü°üîŸG

 IÓ°üdG á«ªgCG ø```Y k’ÉªYCG âeób É``` k°†jCGh ,Éæ©ªà› ‘ G kÒ```ãc

 É keóîà°ùe ™```«°VGƒŸG ø```e ÉgÒZh Oô```ØdG IÉ```«M ‘ É```gQhOh

 áæ«eCG Ò```cÉŸÉH áfÉ©à°S’ÉHh “¿ƒ```fÉc” ´ƒ```f øe Ú```JÒeÉc

 IójóL É keÓaCG »HÉ°ùM ‘ ìôWCÉ°S á∏Ñ≤ŸG ΩÉjC’G ∫ÓNh ,ˆGóÑY

.¢SÉædG ó«Øj É kÄ«°T ΩóbCG ¿CG É v«æªàe ,IóY ÉjÉ°†b ¢ûbÉæJ

 çó– ób IÒ°ü≤dG ΩÓaC’G √òg πãe ¿CG »MÉæL í```°VhCGh

 π«∏≤àdG »¨Ñæj ’h ¢SÉædG øe øjÒãμdG IÉ«M ‘ É vjQòL G k qÒ```¨J

 IóMGh á≤«bO ¬Jóe ió©àJ ’ …òdG ó¡°ûŸG Gò¡a ,É¡àª«b øe

 ÜGƒ°üdG ¬jôjh ¿É°ùfEG …C’ G kójóL É k≤jôW ¬JÉ«W ‘ πªëj ÉÃQ

 Ò¨J ‘ ¿É°ùfE’G áÑZQ ƒg º¡ŸG A»°ûdG ⋲≤Ñj øμdh ,CÉ£ÿG øe

.¬JÉaöüJ

محمد جناحي: هدفي تغيير السلوكيات الخاطئة محمد جناحي: هدفي تغيير السلوكيات الخاطئة 

tariq_albahhar

 زهـــــرة عرفـــات تعلــــن موعـــد 
عـــــرض مسـلـــسـلهــــا

 É¡HÉ°ùM È```Y ,äÉ```aôY Iô```gR á```«æjôëÑdG á```fÉæØdG â```æ∏YCG

 π°ù∏°ùŸG ¢```VôY óYƒe ø```Y ,ΩGô¨à°ùfG ™```bƒe ⋲```∏Y »```ª°SôdG

 IÉæb ÈY ô```jGÈa 5 øe AGó```àHG “¢SƒdÉc” ó```jó÷G »```YÉªàL’G

.á«FÉ°†ØdG “osn”
 êGôNEGh ,¿É```MhódG »```∏Y ∞«dCÉJ ø```e “¢```SƒdÉc” π```°ù∏°ùe

 A»∏e »°ù«dƒH »```eGQO QÉWEG ‘ ¬```KGóMCG QhóJ õjõ©dGóÑY ó```ªfi

 çGÒe ⋲∏Y ø°ùaÉæàJ äÉ```≤«≤°T 3 ∫ƒM ≥jƒ°ûàdGh ¢```Vƒª¨dÉH

 ,äÉaôY IôgRh ,âÑ°S AÓ«°T ø```gQGhOCG ó q°ùŒh IÉaƒàŸG ø```¡eCG

.óªMCG ÒÑYh

 É¡eh ,ˆGó```ÑY ó¡°Th ,…ó¡ŸG Ú```°ùM ¬àdƒ£H ‘ ∑QÉ```°ûj

.ºgÒZh º«gGôHEG ø°ùMh ,⁄É°S

 π°ù∏°ùŸG ‘ ÉgógÉ°ûe Év«dÉM äÉaôY IôgR áfÉæØdG Qƒ```°üJh

 áLôîŸG ±Gö```TEG â– “»```YÉaC’G ´ƒ```eO” ó```jó÷G Êƒ```jõØ∏àdG

.…hÉμ∏«ØdG áØ«∏N ∞«dCÉJ øe ,ó¡ØdG á∏¡f á«JGQÉeE’G

 áμYƒd äÉaôY Iô```gR áfÉæØdG â°Vqô©J ,π°üàe ¥É```«°S ‘h

 IQÉeEG ‘ “º```μd ºμ◊G” á```«Möùe ¢VôY π```Ñb ,á```ÄLÉØe á```«ë°U

 ¿Éch áÑ«°üY äÉ¶◊ á```«MöùŸG ºbÉW ¢TÉYh .GkôNDƒe á```bQÉ°ûdG

 ìöùŸG ¤EG äÉ```aôY â```∏°Uh ¿CG ¤EG ,º```¡HÉ°üYCG ⋲```∏Y ™```«ª÷G

 ¢Vô©dG πÑb Ö°SÉæŸG êÓ```©dG â≤∏J ¿CG ó©H ,É```¡«∏Y Gƒ```fCÉªWGh

 Qƒ¡ª÷G ô©°ûj ¿CG ¿hO øe ¢Vô©dG ‘ âcQÉ°Th ,≥FÉbO ¢ùªîH

.A»°T …CÉH öVÉ◊G

 • ™e ,GQÉj áfÉæØdG ¿hÉ©àJ

 .ójóL πªY ‘ ,ÉμjQÉc ΩÉ°üY

 ¬àëØ°U ÈY ÉμjQÉc öûfh

 ™bGƒe óMCG ⋲∏Y á°UÉÿG

 IQƒ°U ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG

 ÉgóLGƒJ ∫ÓN GQÉ«H ¬©ªŒ

 IQƒ°üdG ⋲∏Y ≥q∏Yh ,öüe ‘

 AÉ°T ¿EG ójóL πªY” :kÓFÉb

.“GQÉj á∏«ª÷G ™e ˆG

 •ÊÉ£ë≤dG ¿É£ëbh »Øjô©dG áØ«∏N

 • »é«æ£dG ™e “OÓÑdG”  äÉaÉ°ùe

 •Iôªà°ùe á©HÉàeh ∂∏e ˆGóÑY ¿ÉLô¡ŸG ¢ù«FQ

 •∂Øé«°SÉfÉe GQóæ°ùμ«dGh ∂ØéjÎÁO Éæjôe

 •á«≤«Ñ£àdG IhóædG

óLÉŸG áeÉ°SCG

äÉaÉ°ùe Qôfi

 •¬dÉªYCG øe iôNCG á£≤dh
 •¬eÓaCG óMCG ‘ »MÉæL óªfi
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ها�ستاغ “منع امل�سلمني” االأكرث تداوال يف العامل
ع���اود ها�صتاغ #MuslimBan اأو “من���ع امل�صلمني” النت�صار مرة اأخرى، وت�صدر قائمة 

الها�صتاغ���ات الأكرث تداول يف الع���امل يف ال�صاعات الأوىل من �صباح ي���وم ال�صبت. وقد �صجل 

الها�صتاغ اأكرث من 200 األف تغريدة منذ تد�صينه اخلمي�س 26 يناير.

وكان ترامب قد ق���ال اإن امل�صيحيني ال�صوريني �صتكون لهم الأولوية يف تقدمي طلبات 

اللج���وء يف الوليات املتحدة، ما اأثار حفيظ���ة بع�س املغردين الذين راأوا يف ت�رشيحه “متييزا 

 MuslimBan# عن�رشيا” و”ا�صطهادا دينيا” . وعلى ال�صعيد العاملي، فقد �صهد ها�صتاغ

اأو “ منع امل�صلمني” م�صاركة وا�صعة من قبل م�صاهري اأمريكيني الذين اأدان اأغلبهم قرار حظر 

دخول مواطنني 7 دول اإ�صالمية اإىل الوليات املتحدة.

ومل يخ���ف قطاع اآخر ممن تفاعلوا مع الها�صت���اغ تاأييدهم لقرار ترامب، اإذ اعتربوه “اأمرا 

�رشوريا حلماية اأمن اأمريكا”.

لوهان مع اأردوغان... و “العامل اأكرب من 5”

اأطباء اأمريكيون: اأجهزة مراقبة �سحة الر�سع اأثناء النوم “غري �سرورية”
طالبت جمموعة من اأطب���اء الأطفال يف الوليات 

املتح���دة باإخ�ص���اع اأجه���زة التتبع ال�صحي���ة الذكية، 

التي تهدف اإىل مراقبة الأطفال اأثناء نومهم، لرقابة 

نف����س الهيئ���ة الت���ي ت�رشف عل���ى املع���دات الطبية 

الأخ���رى. وتقي�س اأجهزة املراقب���ة، التي تثبت عادة 

باملالب�س اأو احلفا�صات، موؤ�رشات مثل معدل �رشبات 

القلب والتنف�س اأثناء الن���وم. ويتم اإر�صال البيانات 

اإىل تطبيقات عل���ى الهواتف الذكية. وجاءت مطالبة 

الأطب���اء بعدم���ا تب���ني اأن اأق�صام الط���وارئ ت�صتقبل 

اأطفال اإثر اإن���ذارات كاذبة تبعث به���ا تلك الأجهزة. 

وق���ال فريق م���ن م�صت�صفى الأطف���ال يف فيالدلفيا 

اإنه يج���ب اأن توافق اإدارة الغذاء وال���دواء الأمريكية 

على ه���ذه الأجه���زة. واأو�صحت الدكت���ورة اإليزابيث 

فوغيلي���ا، املتخ�ص�ص���ة يف ط���ب الأطف���ال حديث���ي 

الولدة، قائل���ة: “ ل تلعب اأجه���زة التتبع يف املنزل 

اأي دور بالن�صب���ة ملعظ���م الأطف���ال الأ�صحاء، وجميع 

البيانات التي لدينا ت�ص���ري اإىل اأن مراقبة الر�صع يف 

املنزل مل حتد من خطر موت الر�صع املفاجئ.”

واأ�صاف���ت: “هناك عدة فئات من الر�صع الذين 

ق���د يكون من املنا�صب اأن ي�صف الطبيب لهم جهاز 

طب���ي ي�صتخدم يف املن���زل.” وبينما توؤك���د ال�رشكات 

امل�صنع���ة لالأجه���زة عل���ى اأنه���ا ل حت���ول دون موت 

الر�ص���ع املفاج���ئ، ي�ص���ريون اإىل اأن الأجهزة تر�صد 

عددا م���ن العالم���ات التحذيري���ة. وكتب���ت الدكتور 

فوغيلي���ا والدكت���ور كري�صتوفر بونافي���د والدكتور 

ديفيد جامي�صون يعربون عن قلقهم من اأن الأجهزة 

املتوف���رة يف ال�ص���وق والت���ي ته���دف اإىل التخفيف 

م���ن حدة قلق الوالدين، ميك���ن يف نهاية املطاف اأن 

ت�صعهم يف موقف اأ�صعب. وقالوا “الر�صع الأ�صحاء 

عر�ص���ة لعدم ت�صب���ع الأك�صجني اإىل اأق���ل من 80 % 

دون اأن يك���ون لذلك تبعات، لكن هذه الأجهزة تزيد 

خطر املبالغة يف الت�صخي�س”.

عر�ض مق�سورة “اأبولو 1” 

بعد ن�سف قرن على احرتاقها

يف الذك���رى ال�صنوية اخلم�صني حلريق 

مركبة الف�ص���اء )اأبول���و 1( عر�صت اإدارة 

الطريان والف�ص���اء الأمريكية )نا�صا( يوم 

اجلمع���ة املق�صورة املحرتق���ة التي حو�رش 

فيه���ا 3 رواد ف�صاء اأثن���اء اختبار روتيني 

قبل اإطالقها.

ولق���ي رواد الف�ص���اء الثالثة فريجيل 

جري�ص���ون واإدوارد واي���ت وروج���ر ت�صايف 

حتفه���م حني م���الأ دخان كثي���ف مق�صورة 

ال�صاب���ع  يف   1 اأبول���و  باملركب���ة  الطاق���م 

والع�رشين من يناير 1967.

وتعر����س املق�ص���ورة حالي���ا يف مركز 

كني���دي للف�ص���اء تكرميا ل���رواد الف�صاء 

الراحلني وللتذكرة مبخاط���ر الرحالت اإىل 

الف�صاء.

وتع���د مرا�صم يوم اجلمع���ة واحدة من 

ع���دة اأحداث ي�صهدها ه���ذا الأ�صبوع تكرم 

فيه���ا اإدارة نا�ص���ا اأي�ص���ا طاق���م مك���وك 

الف�ص���اء ت�صالنج���ر الذي���ن قتل���وا خ���الل 

عملية الإط���الق يف 28 يناير 1986 ورواد 

املك���وك كولومبي���ا الذين لق���وا حتفهم 

عندما حتطمت املركبة لدى اإعادة دخولها 

الغ���الف اجل���وي لالأر����س يف اأول فرباي���ر 

.2003

ر�سالة بخط يد اآخر ملك 

بريطاين حكم اأمريكا

ق���ال الق�رش امللك���ي الربيطاين، اأم�س 

ال�صب���ت، اإن م�صودة خط���اب التنازل التي 

كتبه���ا املل���ك ج���ورج الثالث بخ���ط يده، 

�صتعر����س للم���رة الأوىل �صم���ن جمموعة 

وثائق �صخمة عن عهد اآخر ملوك بريطانيا 

الذين حكموا اأمريكا.

بالبق���ع  اخلط���اب  م�ص���ودة  ومتتل���ئ 

وال�صطب والت�صحيحات. وقد كتبت خالل 

ف���رتة �صه���دت اأزم���ة �صيا�صي���ة يف مار�س 

من عام 1783 يف نهاي���ة حرب ال�صتقالل 

الأمريكية.

وج���اء يف اخلط���اب ال���ذي مل ير�صل���ه 

امللك: “لذا عقدت العزم على التخلي عن 

تاج���ي وكل ال�صلطات املتعلق���ة به لأمري 

ويلز، اأكرب اأبنائي والوريث ال�رشعي”.

واخلطاب �صمن جمموعة من 350 األف 

وثيق���ة م���ن الأر�صيف امللك���ي مت ن�صخها 

رقميا، وج���اري حتميلها عل���ى موقع على 

الإنرتن���ت، ليت�صنى للنا�س الطالع عليها، 

وللموؤرخ���ني درا�صته���ا ابت���داء م���ن اأم�س 

ال�صبت.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

قدم���ت جنمة هولي���ود الأمريكية ال�صه���رية، ليند�صي لوهان، ي���وم اجلمعة، قالدة 

حتمل �صعار “العامل اأكرب من 5”، للرئي�س الرتكي، رجب طيب اأردوغان.

ويتلخ����س معنى ال�صع���ار، يف اأن م�صري العامل اأكرب من اأن يبقى حتت ت�رشف الدول 

اخلم�س دائمة الع�صوية مبجل�س الأمن، وهو �صعار طاملا ردده الرئي�س الرتكي يف اأكرث 

من منا�صبة. 

ومت تق���دمي الهدي���ة خالل ا�صتقب���ال اأردوغ���ان، وعقيلته اأمينة اأردوغ���ان، للنجمة 

الأمريكي���ة، يف املجم���ع الرئا�صي، بالعا�صم���ة اأنقرة،  بعيدا عن الإع���الم، وفق ما نقلت 

و�صائل اإعالم تركية ر�صمية. وا�صتقبل اأردوغان النجمة لوهان، بح�صور الطفلة ال�صورية 

ال�صهرية “بانا العابد”، 7 اأعوام، التي كانت تنقل مب�صاعدة والدتها �صور املجازر اأثناء 

ح�صار �رشقي حمافظة حلب، اإىل العامل عرب من�صات التوا�صل الجتماعي املختلفة.

وقام���ت لوهان، اأكتوبر املا�صي، بزيارة لالجئ���ني ال�صوريني يف مدينة ا�صطنبول، 

والتقت عدًدا منهم يف مركز �صحي تابع لإحدى اجلمعيات املعنية بتقدمي خدمات لهم، 

واأكدت خالل الزيارة اأن العامل اأكرب من 5.

 الطق�س اليوم بارد ن�صبيًّا 

مع بع�س ال�صحب وت�صاعد 

الأتربة يف بع�س املناطق.

الرياح �صمالية غربية من 15 

اىل 20 عقدة وت�صل من 22 

اىل 27 عقدة اأحيانا.

ارتفاع املوج من قدم اىل 3 اأقدام قرب ال�صواحل، ومن 3 اىل 6 

اأقدام يف عر�س البحر.

درجة احلرارة العظمى 20 وال�صغرى 15 درجة مئوية.

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

حالة الطقس ارتفاع الموج
@albiladpress @albiladpress @albiladnews

ملكة جمال تنزانيا جيهان دمياك خالل م�صاركتها يف م�صابقة ملكة جمال الكون، بالعا�صمة 

الفلبينية )مانيال(، والتي �صتعلن نتائجها غًدا )الثنني(.

أمة عظيمة       
مل يك���ن دونالد ترامب اأول رئي�س اأمريكي يرفع �صعار “لنجعل اأمريكا عظيمة مرة 

اأخ���رى”، اإذ �صبقه يف ذل���ك رونالد ريغان، لكن كال الرئي�ص���ني مل يذكر ما الذي يجعل 

اأم���ريكا اأمة عظيمة. اأه���ي كذلك ب�صبب قوتها الع�صكري���ة، اأم و�صعها القت�صادي، اأم 

نظامها الدميقراطي، اأم كل هذه الأ�صياء جمتمعة؟

ل يختل���ف اثنان على اأن اأمريكا دولة عظمى تقود الع���امل فعلًيا، لكن �رش عظمتها 

ل يكم���ن يف اأي من الأ�صباب املذكورة اآنًفا، فعلى ال�صعيد الع�صكري تعر�صت اأمريكا 

لهزمي���ة مذل���ة يف فيتنام، ومع ذلك مل ياأفل جنمها، بل على العك�س خرجت منها اأقوى 

من ذي قبل، يف حني انهار القطب املنت�رش.

وعلى �صعيد القت�صاد، تعر�صت اأمريكا لأزمات طاحنة اأكرث من غريها من الدول. 

وهي لي�صت الدولة الأغنى يف العامل، من حيث ن�صيب الفرد من اإجمايل الناجت املحلي، 

ب���ل ت�صبقه���ا يف ذل���ك 8 دول، من بينه���ا 3 دول عربية، كما اأنها حتت���ل مرتبة متاأخرة 

)23( ب���ني 30 دولة متقدمة، وذلك من حيث الفوارق يف توزيع الرثوة، بح�صب تقرير 

املنتدى القت�صادي العاملي الأخري.

حتى الدميقراطية الأمريكية اأ�صبحت حمل ت�صكيك كثري من الأمريكيني، اإذ تظهر 

بيانات مركز �صيا�صة احلزب���ني )BPC( تراجًعا م�صتمًرا يف معدل م�صاركة الأمريكيني 

يف النتخاب���ات من���ذ 2008، رغم تطور و�صائ���ل الت�صويت. وتتاأرج���ح ن�صبة امل�صاركة 

ب�ص���كل عام عند م�صتوى 50 % من���ذ �صبعينيات القرن املا�صي، بعد اأن كانت تتجاوز 

ال���� 60 % يف عقدي اخلم�صين���ات وال�صتينات، مما يعد موؤ�رشًا عل���ى انخفا�س م�صتوى 

الثقة يف نظام احلزبني.

وفًق���ا لأي معيار، اأم���ريكا لي�ص���ت الأوىل يف العامل، ومع ذلك ت�صتقب���ل �صفاراتها 

املنت�رشة يف جميع اأ�صقاع الأر�س طوابري طويلة من املتقدمني للح�صول على البطاقة 

اخل����رشاء، م���ن بينهم اأ�صخا����س ينتمون اإىل دول اأغن���ى من اأمريكا، واآخ���رون من دول 

اأوروبية لديها اأنظمة دميقراطية اأكرث تطوًرا.

كل واح���د م���ن هوؤلء ي�صع���ى وراء احللم الذي حت���دث عنه جيم����س اأدامز يف كتاب 

“ملحمة اأمريكا”، والذي قدم فيه و�صًفا جذاًبا لقيم جوهرية ر�صخها اإعالن ال�صتقالل 
الأمريك���ي، وعل���ى راأ�صها متكني الإن�صان م���ن النمو والتطور اإىل اأق�ص���ى حد دون اأن 

تعوقه اأي حواجز اإثنية اأو عقائدية اأو مذهبية.

الأم���ة الت���ي تنجح يف جت���اوز تلك احلواجز ترتاك���م لديها عرب الزمن ث���روة قومية 

قوامه���ا التنوع الجتماع���ي والثقايف والفك���ري واملذهبي. هذه ال���رثوة املهمة ما اإن 

وج���دت لدى اأي دول���ة فال ينبغي التفريط فيها، بل احلف���اظ عليها وا�صتثمارها لأنها 

هي التي جتعل منها اأمة عظيمة.

أيمن همام
ayman.hamam
@albiladpress.com

360 درجة
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