
مل يك���ن قرار الهيئ���ة الوطنية للنف���ط والغاز 
برف���ع اأ�سع���ار الوق���ود مفاجئا ملن تفح����ص جيدا 
قانون امليزانية العامة للدولة لل�سنتني املاليتني 
2017 و2018، �س���وى اأن تطبي���ق ذلك القرار كان 

فوريا ودون اأدنى �سابق اإنذار.
واعتم���د قانون امليزاني���ة العامة للعام 2017 
مبل���غ 35 ملي���ون دينار لدع���م مبيع���ات النفط يف 
ال�سوق املحلية، يف حني تقل�ص ذلك الدعم اإلى 26 

مليون دينار بفارق 9 ماليني دينار للعام 2018.
جتربة اإعادة توجي���ه الدعم للحوم، وفرت على 
امليزاني���ة العام���ة 47 ملي���ون دين���ار، بع���د توجيه 

الدعم اإلى جيب املواطن مبا�رشة.
ويف حال اعتماد عدد الأ�رش البحرينية امل�ستحقة 
ع���الوة اللح���وم واملق���در بنح���و 155 األ���ف اأ����رشة، 
وتطبيق���ه على توجيه دعم مبيعات النفط املحلية، 
ف�سيك���ون متو�سط ن�سيب كل اأ�رشة بحرينية حوايل 
168 دين���اًرا �سنوي���ا )14 دين���اًرا �سهريا تقريبا(، 

دون مالحظة فروقات الدخل بني اأ�رشة واأخرى.
والحتم���ال الآخ���ر اأن يوجه الدع���م للمواطنني 
مم���ن لديه���م رخ�س���ة �سياق���ة، اإذ تبل���غ تقديرات 
اأع���داد رخ����ص ال�سياقة للمواطنني نح���و 380 األف 
رخ�سة بجميع اأنواعها، وعليه �سيبلغ متو�سط الدعم 
ح���وايل 68 دينارا �سنوي���ا مقابل كل رخ�سة قيادة، 
ما يع���ادل 5 دنانري �سهريا. من ناحية اأخرى، اجتمع 
اأع�ساء هيئة مكتب جمل�سي ال�سورى والنواب وعدد 
من الربملانيني للتن�سيق ع�سية اجتماع ال�سلطتني؛ 

للتوافق على اإعادة هيكلة الدعم.
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�سيدعلي املحافظة

املراأة امل�صرية حت�صد 
احلكومة يف  مقاعد   6

القاه���رة - وكالت: للم���رة الأول���ى يف تاري���خ 
احلكوم���ة امل�رشية حت�س���ل املراأة امل�رشي���ة على 6 
مقاع���د داخل جمل�ص ال���وزراء، مبا يق���رتب من 20 
% م���ن احلكومة، بع���د اختيار وزيرت���ني جديدتني 

يف التعديل املحدود ال���ذي اأقره الربملان 
امل�رشي اأم�ص الأحد.

ال�صياقة لرخ�صة  �صهريا و5  للأ�صرة  دينارا   14
الدعم هيكلة  اإعادة  �سيناريوهات  وزير الداخلية يرجئ تنفيذ ر�صوم املرور“$” تن�سر 

البحرين الأولى باملنطقة يف  التمويل الإ�صلمي

اإلكرتونيا احلرفيني  منتجات  ت�صويق  “ال�صياحة”: 

“اجلنوب”  لـ  “تطوير” وت�صمها  “ممتلكات” حتل 

املنامة - جمل�ص التنمية: احتلت البحرين 
املرتبة الثانية على امل�ستوى الدويل والأولى 
عل���ى م�ستوى منطقة ال����رشق الأو�سط و�سمال 
اخلام�س���ة  الن�سخ���ة  )MENA( يف  اإفريقي���ا 
م���ن تقري���ر موؤ�رش تنمي���ة التموي���ل الإ�سالمي 
)IFDI( ال�س���ادر عن وكالة توم�سون رويرتز 

واملوؤ�س�س���ة الإ�سالمية لتنمية القطاع اخلا�ص 
)ICD( ذراع تنمي���ة القط���اع اخلا�ص التابعة 
للبنك الإ�سالمي للتنمي���ة )IDB(، وهذه هي 
ال�سن���ة اخلام�سة عل���ى الت���وايل التي حتتفظ 

فيه���ا البحري���ن مبركزه���ا الثاين بعد 
ماليزيا يف املركز الأول.

       زينب العكري من اجل�رسة

قال���ت مدي���رة اإدارة احلرف اليدوي���ة بهيئة 
البحرين لل�سياحة واملعار����ص ال�سيخة وفاء بنت 
�سي���ف اآل خليف���ة، اإن الهيئة م�ستع���دة لت�سويق 
منتج���ات احلرفيني البحرينيني التي حتمل �سفة 
“�سنع يف البحرين” من خالل عر�سها على املواقع 
الإلكرتوني���ة، اإذ اإن احلرفي���ني لديهم م�سكلة يف 

ت�سويق منتجاته���م. وك�سفت ال�سيخة وفاء، خالل 
موؤمت���ر �سح���ايف ح���ول ال���دورات التدريبي���ة، اأنه 
مت توقي���ع اتفاقي���ة تعاون ب���ني وزارة ال�سناعة 
والتج���ارة وال�سياح���ة يف اململك���ة ودار ال�سان���ع 
للحرف اليدوية باململكة املغربية؛ جللب اأ�ساتذة 
يف احل���رف للبحرين لتطوي���ر ال�سناعات املحلية، 
م�سرية اإلى اأن الدورات التدريبية التي بداأت منذ 

يناير 2017 تخرج منها 156 متدربا.

تقدمت �رشك���ة ممتلكات البحري���ن القاب�سة 
اإلى مرك���ز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�سناعة 
والتج���ارة وال�سياح���ة طالب���ة ح���ل �رشك���ة تطوير 
املنطق���ة اجلنوبي���ة ودجمه���ا مع �رشك���ة اجلنوب 

لل�سياحة، وزي���ادة راأ�ص املال امل�رشح به من 2.5 
مليون دينار اإلى 20 مليون دينار، وهو ما يعادل 
200 ملي���ون �سه���م بقيم���ة 100 فل����ص لل�سهم 
الواح���د، وزي���ادة راأ�ص املال ال�س���ادر واملدفوع 

من 250 األف دينار اإلى اأكرث من 10.88 
مليون دينار.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: اأ�س���در 
الفري���ق الركن وزي���ر الداخلي���ة ال�سيخ 
را�سد بن عب���داهلل اآل خليف���ة، تعليماته 

باإرج���اء تنفي���ذ الق���رار رق���م )9( ل�سنة 
2018 ب�س���اأن الر�سوم اخلا�سة بخدمات 

الإدارة العامة للمرور.

11

11

10

 

قال وزير العم���ل والتنمية الجتماعية جميل 
حميدان اإن البحرين يف طور اإن�ساء 9 مراكز رعائية 
وتاأهيلي���ة، وذل���ك يف جمم���ع الإعاق���ة ال�سامل يف 
منطقة عايل. واأردف الوزير حميدان يف ت�رشيحات 
ل� “البالد” اأن املوؤ�س�سات الرعائية �سُت�سكل مًعا 
اأف�سل مركز متخ�س�ص يف منطقة ال�رشق الأو�سط 
خلدم���ة ذوي الإعاق���ة )ذوي العزمية(، ويفرت�ص 
اأن تنج���ز الإن�س���اءات يف غ�سون ع���ام.  ولفت اإلى 
اأن املجم���ع ال�سام���ل ال���ذي يحظ���ى بتموي���ل من 
برنامج الدعم اخلليجي، �سيكون منوذًجا رائًدا يف 
املنطقة، اإذ �ستقدم املراكز ال� 9 الواقعة �سمنه 

خدمات مميزة ت�سمل تاأهيل فئة التوحد 
ومتالزمة داون والإعاقة املتعددة.

�صهور تف�صل البحرين عن اأف�صل مركز لرعاية الإعاقة باملنطقة

• خمطط جممع الإعاقة ال�سامل	

 اجللهمة: البحرين ل تعرتف بـ “الريكي”

ك�سف���ت الرئي����ص التنفي���ذي للهيئة 
الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية 
م���رمي اجلالهم���ة ع���ن اأن مملك���ة البحرين 
ممثلة بالهيئة ل تع���رتف بالعالج بالطاقة 
)العالج بالريكي( �سمن تخ�س�سات الطب 

البديل ول مبوؤ�س�ساته.

ت�رشيح���ات  يف  اجلالهم���ة  واأو�سح���ت 
خا�س���ة ل� “الب���الد” اأن الق���رار رقم “33” 
ب�س���اأن ال�سرتاط���ات الواج���ب توافرها يف 
مزاول���ة مهن���ة الط���ب البدي���ل مل ت�سم���ل 

“الريكي”.
واأ�ساف���ت اأن���ه ل يع���د م���ن العالجات 

العلمي���ة املعتم���دة، اأو التي يوجد 
7لها مراجع علمية تثبت �سحتها.

عمــالت نــادرة مــن 40 دولــة يف اأكبــر مـزاد 
ومعـــــر�ض باملنطقـــة

انطــــــالق اأكبــــــر متــــريـــن ع�سكــــري 
اإماراتـــــي اأميــــركـــــي

حممــــــود العجيمـــــي يحتــــرف يف الــدوري 
الهنــــــدي

اقتصاد البالد

بالد العالم

البالد سبورت
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عـــر�ض فيلــــم “طــربــــال رايــــح جــــاي” 
لل�سحــــافـــة يـــوم غــــد 

مسافات البالد

23

رجاء مرهون

بدور املالكي

اأمل احلامد

“شرهان” 
على الكويت.. 

“معقول ينسوني”؟
18

عيسى بن راشد في حديث الصراحة لـ“البالد سبورت”:
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مناق�سة تقوية العالقات مع ال�سودان

اإجناز 60% من م�رشوع تو�سعة �سارع ويل العهد

روابط وثيقة جتمع البحرين والإمارات

املنام���ة - بنا: ا�شتقبل وزير �شوؤون 
ال�شباب والريا�شة ه�شام اجلودر، �شفري 
اإبراهي���م حمم���د  ال�ش���ودان   جمهوري���ة 
احل�ش���ن؛ لبح���ث �شب���ل تعزي���ز التعاون 

امل�شرتك بني البلدين ال�شقيقني.
وخ���الل اللق���اء اأ�ش���اد وزي���ر �شوؤون 
ال�شب���اب والريا�ش���ة بعم���ق العالق���ات 
التاريخي���ة واالأخوية الرا�شخة التي جتمع 
بني مملكة البحرين وجمهورية ال�شودان، 
موؤكدا ما ت�شهده هذه العالقات الثنائية 
م���ن متيز وتط���ور متوا�ش���ل يف جماالت 

تعزيز العمل العربي امل�شرتك.

م���ن جانب���ه، اأ�شاد ال�شف���ري اإبراهيم 
حممد احل�شن بالعالق���ات الثنائية التي 
تربط ب���ني البلدين، معرب���اً عن اعتزازه 
العمي���ق بالرواب���ط امل�شرتك���ة العريقة 
ومملك���ة  ال�ش���وادان  جمهوري���ة  ب���ني 

البحرين.
ال�شب���اب  �ش���وؤون  وزي���ر  وبح���ث 
والريا�شة م���ع ال�شفري ال�شوداين تقوية 
املج���ال  يف  البلدي���ن  ب���ني  العالق���ات 
ال�شباب���ي والريا�ش���ي وتطويره���ا نح���و 
اآف���اق رحبة من التع���اون البناء مبا يلبي 

اآمال وطموحات ال�شباب يف البلدين.

املنامة - وزارة االأ�شغال و�شوؤون 
البلديات والتخطي���ط العمراين: قام 
وزي���ر االأ�شغ���ال و�ش���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين ع�ش���ام خلف 
بزيارة تفقدية ملوقع م�رشوع تو�شعة 
�شارع ويل العه����د بالرفاع )يف اجلزء 
املح�شور ب���ني تقاطع اجل�رش العلوي 
ل�ش���ارع ال�شي���خ خليف���ة ب���ن �شلمان 
عل���ى �ش���ارع ويل العه���د غرًب���ا اإلى 
دوار ال�شاعة �رشًقا(، حيث تبلغ ن�شبة 

االإجناز فيه 60 %.
واأُر�شي م�رشوع تطوير ال�شارع من 
قبل جمل�س املناق�شات واملزايدات 
بتكلفة تبلغ 1.969.265 دينار على 
ال�رشك���ة ال�رشقي���ة الإنت���اج االإ�شفل���ت 
واخلر�شانة، ويت�شمن تو�شعة ال�شارع 
اإلى 3 م�شارات يف كل اجتاه وتطوير 
جمي���ع التقاطع���ات الواقع���ة علي���ه، 
اإعادة اإن�ش���اء البنية التحتية لل�شارع، 
اإن�ش���اء اأر�شف���ة با�شتخ���دام الطوب 
اإن�ش���اء �شبك���ة لت�رشي���ف  االأر�ش���ي، 

مي���اه االأمطار، اأعمال االإن���ارة، حماية 
�شبك���ة اخلدم���ات وو�ش���ع االإ�شارات 
لتنظيم احلركة  املرورية  والعالمات 

املرورية.
وخالل الزيارة ق���ام رئي�س ق�شم 
اإن�ش���اءات الطرق )مهند�س امل�رشوع( 
فتح���ي الف���ارع باإط���الع الوزير على 
اآخ���ر تطورات ومراح���ل االإجناز، حيث 
يتم حالًي���ا اإن�شاء �شبكة ت�رشيف مياه 
االأمط���ار يف االجتاه���ني اإ�شاف���ة اإلى 
االأعم���ال املدنية من و�ش���ع طبقات 
الدفان وو�شع طبقتني من االأ�شفلت 
يف بع����س االأج���زاء واإن�ش���اء االأر�شفة 
اجلانبي���ة اإل���ى جان���ب اإن�ش���اء اجلدار 

اخلر�شاين يف الر�شيف االأو�شط.
واأو�شح خلف اأن �شارع ويل العهد 
يعد �رشياًنا رئي�شا، حيث يربط منطقة 
الرف����اع ب�ش����ارع ال�شي����خ خليف����ة بن 
�شلمان ومدينة حم����د وي�شهد كثافة 
مروري����ة عالي����ة؛ لكونه مم����ًرا حيوًيا 

حلوايل 73 األف مركبة يف اليوم. 

املنام���ة- بن���ا: ا�شتقب���ل م�شت�ش���ار 
جاللة امللك ل�ش���وؤون االعالم نبيل احلمر 
مبكتب���ه يف ق�رش الق�شيبي���ة اأم�س �شفري 
دولة االإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة 

لدى اململكة عبدالر�شا خوري.
ال�شف���ري  م���ع  احلم���ر  وا�شتعر����س 
العالق���ات االأخوي���ة التاريخي���ة املتميزة 
والرواب���ط الوثيق���ة الت���ي ترب���ط مملكة 
البحري���ن و�شقيقته���ا دول���ة االإم���ارات، 
اآف���اق التع���اون  و�شب���ل دع���م وتعزي���ز 
االإعالم���ي، وال���ذي ي�شه���د املزي���د م���ن 
التط���ور والنم���اء مل���ا فيه خ���ري و�شالح 

البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

واأع���رب امل�شت�ش���ار االإعالم���ي ع���ن 
اعتزازه بامل�شتوى املتميز الذي و�شلت 
اإليه العالق���ات البحرينية االإماراتية على 
كافة ال�شعد، وبجهود ال�شفري االإماراتي 
الوطي���دة،  العالق���ات  ه���ذه  يف تطوي���ر 
وتعزي���ز التع���اون والتن�شي���ق الثنائ���ي 
امل�شرتك يف املجاالت كافة، خ�شو�شا يف 

ال�شاأن االإعالمي.
من جانبه، اأ�شاد ال�شفري خوري بعمق 
ومتان���ة العالق���ات املتمي���زة وال�شالت 
االأخوي���ة التي جتمع البلدي���ن وال�شعبني 
العالق���ات  له���ذه  متمني���ا  ال�شقيق���ني، 

املزيد من التقدم واالزدهار.

اإجنازات ملمو�سة لـ“التنمية القت�سادية”

الر�سالة ال�ساميـة للعطاء والتطوع مفتوحة الآفاق

حري�شون على تعزيز التناف�شية باملنطقة والعامل... وزير اخلارجية:

ا�شتقبل “الكلمة الطيبة”... �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي:

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقب���ل وزي���ر اخلارجية 
ال�شي���خ خال���د ب���ن اأحمد ب���ن حمم���د اآل خليفة، 
مبكتبه بالديوان العام لل���وزارة اأم�س، الرئي�س 
التنفيذي ملجل����س التنمي���ة االقت�شادية خالد 

الرميحي.
وخالل اللقاء، رحب وزير اخلارجية بالرئي�س 
التنفيذي ملجل����س التنمية االقت�شادية، منوًها 
مب���ا يحقق���ه املجل����س م���ن اإجن���ازات ملمو�شة 
ومتوا�شل���ة يف دعم االقت�ش���اد الوطني وتنويع 
م�شادر الدخ���ل و�شمان التكام���ل بني خمتلف 
املوؤ�ش�شات املعني���ة باالقت�شاد، موؤكًدا حر�س 
وزارة اخلارجية على تطوير التعاون والتن�شيق 
امل�ش���رتك م���ع جمل����س التنمي���ة االقت�شادية؛ 
به���دف تعزي���ز التناف�شي���ة ململك���ة البحري���ن 
عل���ى م�شت���وى املنطق���ة والع���امل، مثنًي���ا على 
دور الرميح���ي يف اإث���راء عم���ل جمل����س التنمية 
االقت�شادية وتنفيذ خططه واأن�شطته املتنوعة، 

متمنًيا له وللمجل�س دوام التقدم والتطور.
من جانبه، اأعرب الرميحي عن اعتزازه بلقاء 
وزير اخلارجية، مثمناً تعاون وزارة اخلارجية مع 

جمل����س التنمية االقت�شادي���ة يف تعزيز عالقات 
اململكة االقت�شادية والتجارية مع خمتلف دول 

العامل.

املنام����ة - بن����ا: ا�شتقب����ل الرئي�����س الفخ����ري 
جلمعي����ة الكلم����ة الطيب����ة �شم����و ال�شي����خ عي�شى بن 
علي بن خليف����ة اآل خليفة م�شاء اأم�س رئي�س جمعية 
الكلم����ة الطيبة ح�شن بوه����زاع، اإذ مت خالل االجتماع 
تق����دمي اإيج����از ل�شم����وه ع����ن برامج اجلمعي����ة ومنها 
ال����روؤى واالأف����كار اخلا�شة بتطوي����ر فعاليات جائزة 
�شمو ال�شيخ عي�شى بن علي للعمل التطوعي والتي 

تنطلق من توجيهات �شموه يف الن�شخ ال�شابقة.
وخ����الل اللقاء، اأكد �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي 
بن خليفة اآل خليفة اأن العمل التطوعي قيمة دينية 
ووطنية واجتماعية عالية يجب االهتمام بها ودعمها 
على امل�شتوي����ات كافة، موؤكدا �شم����وه اأن الر�شالة 
ال�شامي����ة للعطاء والتطوع لي�����س لها اأفق ويجب اأن 
تكون مفاهي����م التطوع واأثرها يف خدم����ة االإن�شانية 
م�شاعة يف املجتمع، وهنا ياأتي دور املبادرات التي 

تكر�س هذه القيم ال�شامية.
واأعرب �شمو ال�شي����خ عي�شى بن علي اآل خليفة 

ع����ن ال�شك����ر والتقدي����ر لرئي�����س واأع�ش����اء اجلمعية 
وجمي����ع منت�شبيه����ا على جهوده����م الطيبة يف خدمة 
العم����ل التطوع����ي، متمني����ا �شم����وه له����م التوفيق 

والنجاح.
م����ن جهته، تق����دم بوه����زاع بال�شك����ر والتقدير 

ل�شم����و ال�شي����خ عي�شى ب����ن علي اآل خليف����ة؛ على ما 
يق����وم به �شموه من جهود ومتابع����ة حثيثة ومتابعة 
م�شتم����رة لتطوي����ر اأن�شطة وبرام����ج اجلمعية، م�شرياً 
اإل����ى اأن االجتم����اع ناق�����س ع����ددا من الربام����ج التي 

تعتزم اجلمعية تد�شينها خلدمة العمل التطوعي.

• وزير اخلارجية م�شتقبال التنفيذي ملجل�س التنمية االقت�شادية	

• �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي م�شتقبال رئي�س جمعية الكلمة الطيبة	

را�سد بن خليفة يفتتح معر�ض “على الطريق 2”

املنام���ة - بن���ا: افتت���ح وكي���ل وزارة الداخلية 
ل�شوؤون الهجرة واجلوازات واالإقامة الرئي�س الفخري 
جلمعية البحرين للفنون الت�شكيلية ال�شيخ را�شد بن 
خليف���ة اآل خليف���ة املعر�س الف���ردي “على الطريق 
2” للفنان زهري ال�شعيد، م�شاء اأم�س مبركز الفنون، 
وذل���ك بح�شور املدير العام للثقافة والفنون بهيئة 
البحري���ن للثقاف���ة واالآث���ار ال�شيخة ه���ال بنت حممد 
اآل خليفة، وع���دد من الفّنان���ني واملهتمني بال�شاأن 
الثق���ايف. وياأتي هذا املعر�س، وال���ذي ي�شتمر لغاية 
31 يناي���ر احل���ايل، �شم���ن فعاليات هيئ���ة البحرين 
للثقاف���ة واالآثار ب�شع���ار “املحرق عا�شم���ة الثقافة 
االإ�شالمية 2018”. ويعد “على الطريق 2” ا�شتكماال 

للمعر�س الذي اأقامه الفنان الأول مرة العام 2015.
ويوا�ش���ل ه���ذا املعر����س توثي���ق الذكري���ات 
والتج���ارب االإن�شاني���ة لالأفراد يف البحري���ن، واإ�شافة 

اإل���ى اإع���ادة اإحياء ذكري���ات املا�شي الت���ي �شجلتها 
الط���رق املختلفة، ف���اإن املعر�س ي�شتح����رش اللهفة 
لالحتف���اظ بتل���ك الذكري���ات يف ع���امل تت�ش���ارع فيه 

التطورات التكنولوجية.
يذك���ر اأن ال�شعيد ينتمي اإلى جي���ل ال�شباب من 
الفنان���ني البحرينيني، ويهدف م���ن خالل اأعماله اإلى 
احل���ث على التفكري وا�شتك�ش���اف العامل الذي يحيط 
بن���ا. وعرب معر����س “على الطريق 2” يع���زز ال�شعيد 
املمار�ش���ة الفنية الفريدة التي يق���وم بها من خالل 
اإعطاء املواد الت���ي ي�شتخدمها بعًد اآخر لت�شبح ذات 
ج���ودة عالية ت�شب���ه اإلى حد بعيد اللوح���ات املتقنة. 
كما اأن الفنان ال�شعي���د مل ينتج اأعماًل ب�رشية جامدة 
يف معر�ش���ه هذا، بل ت�شكل اأعماله بوابة لالطالع على 

الغمو�س الذي تكتنفه احلياة. 
ويفيِ ت�رشي���ح لوكال���ة اأنب���اء البحرين )بن���ا( اأ�شار 

الفن���ان ال�شعيد اإل���ى اأن “هذا املعر����س هو اإ�شافة 
للحركة الت�شكيلية يف البحرين وامل�شهد الت�شكيلي، 
ويعت���رب اإجنازا لهذا الفن، وكذلك هو ر�شالة مفادها 
اأن الفن���ان البحرين���ي قادر على اأن يك���ون متميًز يف 
اأ�شل���وب الط���رح، والقدرة عل���ى اإثب���ات نف�شه على 
ال�شاح���ة العاملي���ة”. واأ�ش���اف اأن “الفن���ان عندم���ا 
ميار����س الفن فه���و يحمل م�شوؤولي���ة اجليل القادم، 
وينق���ل احلرك���ة الت�شكيلية له لذا فيج���ب اأن تكون 
هذه امل�شوؤولية مبنية على مبادئ اأ�شيلة ور�شينة”، 
معربا ع���ن �شكره وتقدي���ره لرئي�شة هيئ���ة البحرين 
للثقافة والرتاث ال�شيخة م���ي بنت حممد اآل خليفة، 
وال�شيخ را�شد بن خليفة اآل خليفة لرعايته املعر�س، 
كم���ا اأع���رب ع���ن �شك���ره وامتنان���ه الإدارة الثقاف���ة 
والفن���ون والتي تعم���ل على دعم الفن���ان البحريني 

وخ�س بالذكر ال�شيخة هال بنت حممد اآل خليفة.

• ال�شيخ را�شد بن خليفة خالل افتتاحه املعر�س	
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املنام���ة - بن���ا: يبلغ الدع���م احلكومي لقطاع 
املحروق���ات اأك���ر م���ن 6 % م���ن الن���اجت املحلي 
الإجمايل، كما ت�سل ن�سبة دعم قطاع النفط والغاز 
اإلى اإجم���ايل الدعم احلكومي حوايل 60 %، وجاءت 
البحري���ن يف املرتب���ة ال� 5 عامليا م���ن حيث رخ�ص 
�سع���ر البنزي���ن ال���ذي يب���اع يف الأ�س���واق املحلية، 
وحتت���ل املرتب���ة ال���� 3 خليجي���ا يف رخ����ص اأ�سعار 

اجلازولني.
وظل���ت اأ�سعار م�ستق���ات النف���ط دون زيادة 
لع����رات الأع���وام، وكان يت���م تغطي���ة الفروقات 
ب���ني الأ�سعار املحلية والعاملي���ة من خالل ميزانية 
الدول���ة، اإذ مل يتغري �سع���ر الكريو�سني منذ العام 
1983 وظل يباع ب� 25 فل�سا للرت الواحد ملحطات 
الوق���ود، وب���� 60 فل�سا للقط���اع ال�سناعي ووقود 
الطائرات. الأمر ذات���ه بالن�سبة ل�سعر الديزل الذي 
مل يتغ���ري هو الآخر من���ذ الع���ام 1985 اإل يف العام 
2008، وكان يب���اع للقطاع الربي ب� 70 فل�سا للرت 
الواح���د، وللقطاع البحري ب� 80 فل�سا للرت الواحد، 
ومن���ذ الع���ام 2008 اأ�سب���ح �سعر الدي���زل املحلي 
100 فل����ص للرت جلميع القطاعات مع تطبيق اآلية 

لتعوي�ص ال�سيادين عن فارق ال�سعر.
وكان له���ذا الثب���ات يف اأ�سع���ار املحروق���ات 
تاأثريات �سلبية جلهة ا�ستن���زاف املوارد الوطنية، 
اإذ كان يت���م تهريب الديزل اإلى ال���دول املجاورة 
لال�ستف���ادة من فرق ال�سعر، الذي ل يقل بحال عن 

20 % مقارنة باأ�سعارها يف ال�سوق املحلية، وكان 
هذا الدعم الذي توجهه الدولة ملواطنيها ل ي�سل 
اإلى م�ستحقيه ويذهب اإلى فئات اأخرى خارج البلد.

وعل���ى الرغم من ال�صغ���وط االقت�صادية التي 
نتجت عن انخفا�ص اأ�سعار النفط العاملية، وكذلك 
ال�سطراب���ات القت�سادية يف املنطقة الناجمة عن 
ال�سطراب���ات الأمني���ة، والفو�سى الت���ي اجتاحت 
ع���ددا من ال���دول وات�س���اع انت�سار الإره���اب، لكن 
اململكة مل تتخل طوال ال�سنوات املا�سية عن دعم 
قطاع الطاقة ب�سكل كامل، وا�سطرت العام 2016 

لتحريك الأ�سعار قليال.
واملعروف اأن م�ست���وى الدعم احلكومي الذي 
ما زال���ت تقدمه الدول���ة لوق���ود اجلازولني اجليد 
واملمتاز بلغ العام 2017 ما يقارب من 41 مليون 
دين���ار، كما اأن���ه من املتوقع اأن يبل���غ م�ستوى هذا 
الدع���م يف العام اجل���اري 2018 اإل���ى اأكر من 66 
ملي���ون دين���ار، وم���ا زال �سع���ر اجلازول���ني اجليد 
املع���دل مدعوم���ا بن�سب���ة اأك���ر م���ن 33 %، حيث 
ُيباع حاليا ب���دول جمل�ص التعاون اخلليجي باأ�سعار 

ترتاوح بني 180 و205 فلو�ص للرت الواحد.
واقع الأم���ر، اإن هناك من الظروف والتحديات 
الت���ي تفر�ص عل���ى الدولة مراجع���ة الدعم املوجه 
لأ�سعار املحروقات، كما اأن هناك من الأ�سباب التي 
تفر�ص حاليا على الدولة واملواطنني معا التحول 
عن نظ���ام الدعم املعم���م اإلى نظ���ام ال�ستهداف، 

الذي ي�ستهدف توجيه الدعم اإلى م�ستحقيه، وهذه 
ال�سيا�سة ثبت كفاءتها وفعاليتها يف احلفاظ على 
املوارد الوطنية وا�ستدامتها، وهذه الأ�سباب هي:

اأول: متطلب���ات اإدارة ال���روات القت�سادي���ة 
املتاحة، و����رورة تنويعها وا�ستدامته���ا، باعتبار 
ذلك هدف���ا ا�سرتاتيجي���ا للدولة يف ظ���ل الأو�ساع 
القت�سادي���ة العاملي���ة والإقليمي���ة عل���ى ال�سواء، 
خ�سو�سا اأن الروات النفطية “الهيدروكروبناتية” 
نا�سب���ة بطبيعتها، مم���ا يفر�ص العم���ل على رفع 
كفاءته���ا وتعظيم ال�ستفادة منه���ا واإطالة اأمدها، 
وم���ن ثم اإتاحة الفر�صة لتنويع املوارد االأخرى غري 
النفطي���ة؛ كي ينع���م بها كل اأبن���اء البحرين، حاليا 

وم�ستقبال.
ثاني���ا: ارتف���اع اأ�سع���ار النف���ط يف الأ�س���واق 
العاملي���ة، ومن ثم ارتفاع اأ�سعار م�ستقات البرتول 
ب�س���كل يتوافق مع كثافة ا�ستخدام التكنولوجيات 
احلديث���ة �سواء يف عمليات التكري���ر اأو يف العتماد 
عل���ى و�سائل املوا�سالت اخلا�س���ة الأكر رفاهية. 
ورغم اعتم���اد عدد من الدول اخلليجي���ة اتباع اآلية 
لتعدي���ل اأ�سع���ار امل�ستق���ات البرتولي���ة املحلي���ة 
ب�سكل �سهري بحيث تتواكب مع الأ�سعار العاملية، 

ظلت الأ�سعار ثابتة يف مملكة البحرين.
ثالث���ا: ا�ستثمار احلكومة مبال���غ كبرية بهدف 
حت�س���ني ج���ودة امل�ستقات النفطية مث���ل البنزين 
اخلايل من الر�سا�ص والديزل املنخف�ص الكربيت 

يف ح���ني بقي���ت اأ�سع���ار ه���ذه امل�ستق���ات حملي���ا 
دون تغي���ري عل���ى الرغم مم���ا مت �رصفه م���ن مبالغ 
وا�ستثم���ارات كب���رية، حيث متث���ل اململكة واحدة 
م���ن بني اأهم ال���دول يف املنطقة الت���ي ا�ستطاعت 
بناء �صناع���ة نفطية قوية رغ���م حمدودية املوارد 

النفطية بها باملقارنة ببقية الدول املجاورة.
املتاح���ة،  للم���وارد  اجلي���دة  الإدارة  رابع���ا: 
وبال���ذات املحروقات، ت���وؤدي عموما اإل���ى تر�سيد 
ال�ستهالك، ول�سيما عل���ى م�ستوى الفرد والأ�رة، 
فتوف���ر البنزي���ن مث���ال وباأ�سع���ار مدعوم���ة اأوج���د 
ممار�صات و�صلوكيات غ���ري منا�صبة لدى كثري من 
�رصائ���ح امل�صتهلك���ن، منها: االإ����رصاف غري املربر 
وغري الطبيع���ي، واالأمثلة الدالة عل���ى ذلك كثرية 
ومتع���ددة، ف�سال ع���ن ال�سته���الك الكثيف ودون 
احلاج���ة، وا�ستعم���ال البع����ص للبنزي���ن املمت���از 

ملركبات باإمكانها ا�ستخدام البنزين اجليد.
خام�س���ا: الأم���ر ذاته عل���ى م�ست���وى ال�ركات 
واملوؤ�ص�ص���ات، اإذ اإن ا�صتم���رار عملي���ة الدعم غري 
املوج���ه ل يحفز ال����ركات على حت�س���ني كفاءتها 
اأ�سع���ار  عن���د  اإنتاجيته���ا  وتعظي���م  الت�سغيلي���ة 
تناف�سية، �سيما يف ظل اأو�ساع تفر�ص على القطاع 
الإنتاج���ي باململك���ة برمت���ه تغيري بع����ص اأفكاره 
و�سيا�سات���ه، اإذ ل يخفى مدى تاأث���ري عملية تباطوؤ 
النمو القت�سادي يف املنطقة والعامل على م�ستوى 

ربحية هذا القطاع.

وبح�سب اإح�ساءات لوزارة املالية، بلغت قيمة 
الدع���م املوجه للمحروق���ات يف ميزانية 2011 نحو 
801 ملي���ون دين���ار م���ن اإجمايل الدع���م احلكومي 
الكلي الذي بلغ 1463 ملي���ون دينار، وقد ا�ستمر 
ه���ذا الدعم اإل���ى الآن، خ�سو�س���ا يف ميزانية العام 
2016، اإذ و�س���ل دع���م املحروق���ات اإل���ى 105.5 
ملي���ون دينار م���ن اإجمايل الدع���م احلكومي الكلي 
البال���غ 755 ملي���ون دين���ار مبق���دار ل يق���ل ع���ن 
ال�سبع، وه���ي ن�سبة كبرية ل بد من اإعادة توجيهها 

مل�ستحقيها.
وم���ن الطبيع���ي اأن يدرك املواطن���ون حقيقة 
اأن الإج���راءات الأخ���رية هي خارجة ع���ن الإرادة، ول 
ميكن اأن تتحمل ميزانية الدولة بقاء الأو�ساع على 
ما ه���ي عليه يف ظل الظ���روف الراهن���ة، و�ستظهر 
نتائج هذه الإج���راءات الإيجابية يف الفرتة املقبلة، 
الأمر الذي يفر�ص عل���ى املواطنني التحلي مبزيد 
من الوعي وم���وؤازرة احلكومة ملواجه���ة التحديات 
التي تواج���ه اململكة. ت���ربز هنا اأي�س���ا حقيقتان، 
فم���ن ناحية، ف���اإن قرار اإع���ادة توجي���ه الدعم كان 
اأحد اأه���م التوافقات التي مت التو�سل اإليها ب�ساأن 
امليزاني���ة العامة عند اإقرارها، كم���ا اأن هذا القرار 
هو اأحد خمرجات احلوار الوطني ال�سامل، و�ساركت 
فيه جميع فئات املجتم���ع، وكان هناك اإجماع على 
اأن الدعم احلكوم���ي ل ي�سل مل�ستحقيه، خ�سو�سا 

الدعم يف جمال الطاقة.

�صـرورات اقت�صـاديـة تفـر�ض اإعـادة توجيه دعـم املحروقات
دعوة املواطنني اإلى التحلي بالوعي وموؤازرة احلكومة ملواجهة التحديات

14 دينارا �صهريا لـ“الأ�صـرة” و5 دنانيـر لـ“رخ�ض ال�صياقـة”
“$” تن�ر �سيناريوهات اإعادة هيكلة الدعم

مل يك���ن قرار الهيئة الوطنية للنفط والغاز 
برف���ع اأ�سعار الوقود مفاجئ���ا ملن تفح�ص جيدا 
قان���ون امليزاني���ة العام���ة للدول���ة لل�سنت���ني 
املاليتني 2017 و2018، �سوى اأن تطبيق ذلك 

القرار كان فوريا ودون اأدنى �سابق اإنذار.
واعتم���د قان���ون امليزاني���ة العام���ة للع���ام 
2017 مبل���غ 35 ملي���ون دينار لدع���م مبيعات 
النف���ط يف ال�سوق املحلية، يف حني تقل�ص ذلك 
الدع���م اإل���ى 26 مليون دينار بف���ارق 9 ماليني 

دينار للعام 2018.
ويقول وزي���ر املالية ال�سيخ اأحمد بن حممد 
اآل خليف���ة يف رد �ساب���ق ل���ه على �س���وؤال نيابي 
عن ه���ذا الدع���م اإن “امل�ستفيد م���ن الدعم هم 
املواطن���ون واملقيم���ون، ع���رب بي���ع املنتجات 
النفطية والغاز الطبيعي باأ�سعار تقل كثريا عن 

الأ�سعار العاملية”.
اإن اإعادة توجي���ه الدعم خيار لبد منه؛ ل�سد 
العج���ز املرتتب عل���ى فرق �سع���ر برميل النفط 
املعتم���د يف امليزاني���ة والبال���غ 55 دولرا، عن 
ال�سع���ر الفعل���ي ل���ه يف ال�سوق، وال���ذي ل يكاد 

يتجاوز يف اأح�سن الأحوال 50 دولرا.
وبح�سبة �ريعة لف���ارق الإيرادات املتوقعة 
ع���ن الإي���رادات الفعلي���ة بلحاظ اأ�سع���ار برميل 
النف���ط يف امليزاني���ة، ف���اإن امليزاني���ة �ستواجه 
عج���زا داخليا تبلغ قيمته ح���وايل 138.7 مليون 
دينار، عن معدل اإنتاج 73 مليون برميل �سنويا، 

وا�ستمرار ثبات �سعر الربميل عند 50 دولًرا.

اللقاءات التشاورية
ويتطلع ال�سارع البحريني يف الوقت احلا�ر 
اإلى ما �ستتمخ�ص عنه اللقاءات الت�ساورية، التي 
جتري ب���ني ال�سلطتني الت�ريعي���ة والتنفيذية 
بقي���ادة نائ���ب رئي����ص جمل�ص ال���وزراء ورئي�ص 
اللجنة الوزارية لل�سوؤون املالية و�سبط الإنفاق 
ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة؛ لإعادة هيكلة 
الدعم احلكومي وتوجيهه مل�ستحقيه، ا�ستجابة 
للتوجيه���ات امللكي���ة ال�سامية ال�س���ادرة بهذا 

ال�ساأن.
ونعيد التذكري مبا ت�سمنه قانون امليزانية 
العامة، من حتدي���د لآلية وا�سحة لتغطية العجز 
فيه���ا، وذل���ك م���ن خ���الل ال�سنادي���ق العربية 
والإ�سالمي���ة، وتوحي���د برام���ج الدع���م النق���دي 
املبا����ر ومعاي���ري �رفه���ا اإلى الأ����ر البحرينية 
والفئ���ات  ا�ستحقاق���ا،  الأك���ر  واملتقاعدي���ن 
الجتماع���ي  ال�سم���ان  امل�سمول���ة يف �سن���دوق 

وال�سندوق الجتماعي الوطني.

واملقرتح���ات  ال�سائع���ات  ع���ن  وبعي���دا 
الت���ي تن�س���ط يف مث���ل ه���ذه الظ���روف، والتي 
ته���دف ب�سكل واآخ���ر للتاأثري على ق���رار اللجنة 
امل�سرتك���ة، وتوجيه الراأي العام يف اجتاه حمدد، 
اأو ا�ستغالل مو�س���وع الدعم مل�سالح �سخ�سية، 
حتاول “البالد” ا�ستنط���اق املعطيات والأرقام 
الر�سمية، لتوقع خمرجات وقراءة حتديات ذلك 

اللقاء الت�ساوري.

الدعم المباشر
من جهة، يالحظ من قانون امليزانية العامة 
ارتف���اع وا�س���ح مق���داره 100 ملي���ون دينار يف 
الإيرادات النفطية بني العامني 2017 و2018، 
وارتفاع اآخر يف االإي���رادات غري النفطية مبقدار 

60 مليون دينار.
ويف الوق���ت ذاته، يالح���ظ انخفا�ص مبقدار 
76 ملي���ون دينار للدعم احلكوم���ي املبا�ر، اإذ 
خ�س�س���ت تقدي���رات الع���ام 2017 مبل���غ 621 
ملي���ون دين���ار للدع���م املبا����ر، فيم���ا بلغ���ت 

التقديرات يف العام احلايل 545 مليون دينار.
وذلك يعن���ي اأن الدع���م املبا����ر �سيتحمل 
م���ا يع���ادل 47.5 % من الرتف���اع يف الإيرادات 
العامة لل�سنة املالية احلالية، والتي حتمل فيها 
دعم مبيعات النفط يف ال�سوق املحلية 9 ماليني 
دين���ار، م���ا يع���ادل ح���وايل 12 % م���ن اإجمايل 
النخفا�ص يف موازنة الدعم املبا�ر لهذا العام.

ولي�ص معلوما كذلك حتى اللحظة ما ال�سلع 
اأو اخلدم���ات الت���ي م���ن املمك���ن اأن يرفع عنها 
الدعم يف مقبل الأيام، وهو ال�سوؤال الذي ي�سغل 
بال ال���راأي الع���ام يف الوقت احلا����ر، ويتطلب 
مراجع���ة فاح�س���ة ودقيق���ة لقان���ون امليزانية 

العامة.

اآللية الموحدة
ول تب���دو مهمة و�س���ع اآلية موح���دة للدعم 
بجمي���ع عنا�ره �سهل���ة اأب���ًدا، اإذ اإن طبيعة كل 
بن���د منه���ا تختلف عن الآخر، وه���ذا ما يظهر يف 
اعتماد دخل االأ�رصة معيارا لعالوة غالء املعي�صة، 
واعتماد عدد اأفراد الأ�رة واأعمارهم معياًرا اآخر 

يف تعوي�ص رفع الدعم عن اللحوم.
وب���ني ه���ذا وذاك، فم���ن ال�سعوب���ة كذلك 
حتدي���د معي���ار دقي���ق يوج���ه م���ن خالل���ه دعم 

مبيعات النفط يف ال�سوق املحلية، اإذ اإن ارتفاع 
اأ�سع���ار الوق���ود ل���ه انعكا�ساته املبا����رة على 
اأ�سع���ار معظم ال�سلع واخلدمات يف اململكة، ول 
ميك���ن قيا�سها مبقدار الزي���ادة يف �سعر تعبئة 
وقود ال�سي���ارة فقط، كما اأن تاأثرياته منعك�سة 
عل���ى جميع املواطنني ولي�س���ت خمت�سة بالأ�ر 

فقط.
واأم���ا بالن�سب���ة للخي���ارات املطروح���ة اأمام 
اللجن���ة الت�ساورية فه���ي اإم���ا اأن تعتمد معيار 
الدخل كما هو مطب���ق بالن�سبة لعالوة الغالء، اأو 
معي���ار عدد اأفراد الأ�رة كما هو مطبق يف عالوة 
اللح���وم، اأو معي���اًرا اآخر يوؤلف ب���ني املعيارين 
املطبق���ني، اأو معيارا جدي���دا يالحظ خط الفقر 
ويحافظ على امل�ستوى الجتماعي للمواطنني، 

ويعتمده اأ�سا�ًسا لأي توجيه مقبل للدعم.
وب���ني اأيدينا جترب���ة اإعادة توجي���ه الدعم 
للح���وم، والت���ي وفرت عل���ى امليزاني���ة العامة 
بعد اإقرارها نحو 47 ملي���ون دينار، بعد توجيه 

الدعم اإلى جيب املواطن مبا�رة.
ويف ح���ال اعتم���اد ع���دد الأ����ر البحريني���ة 
امل�ستحق���ة ع���الوة اللحوم واملق���در بنحو 155 
األ���ف اأ�رة، وتطبيقه على توجي���ه دعم مبيعات 
النفط املحلي���ة، ف�سيكون متو�سط ن�سيب كل 
اأ�رة بحريني���ة حوايل 168 دين���اًرا �سنويا )14 
ديناًرا �سهريا تقريب���ا(، دون مالحظة فروقات 

الدخل بني اأ�رة واأخرى.
اأن يوج���ه ه���ذا الدع���م  والحتم���ال الآخ���ر 
للمواطنني ممن لديه���م رخ�سة قيادة، اإذ تبلغ 
تقدي���رات اأع���داد رخ����ص القي���ادة للمواطنني 
حوايل 380 األف رخ�س���ة بجميع اأنواعها، وعليه 
�سيبل���غ متو�سط الدعم حوايل 68 دينارا �سنويا 
مقاب���ل كل رخ�س���ة قيادة، ما يع���ادل 5 دنانري 

�سهريا.
ولعل اأبرز التحدي���ات التي �ستواجه اللجنة 
يف م�ساوراتها �ستكون فيما يتعلق باملواطنني 
غ���ري املتزوج���ن، والذين ه���م م�صتثن���ون من 

الدعم احلايل للغالء واللحوم.
وم���ن الأم���ور املهمة التي م���ن املتوقع اأن 
تدخل يف �سميم م�س���اورات اللجنة، هي تقنني 
ه���ذه العالوات �سم���ن عالوة واح���دة، واإدراجها 
كبند م�ستق���ل �سمن قان���ون امليزانية العامة، 

والأيام املقبلة كفيلة بك�سف احلقائق.

تحليل إخباري

�صيدعلي املحافظة

سيناريوهات إعادة توجيه دعم الوقود
متوسط الدعمالعدد اإلجمالياآللية

14 دينار شهريا155 ألف أسرةاألسر البحرينية
5 دنانير شهريا380 ألف رخصةرخص سوق المواطنين

توف����ري 9 مالي����ني دين����ار م����ن توجيه دع����م مبيع����ات النف����ط املحلية138.7 مليون دينار “عجز داخلي” بامليزانية لنخفا�ص اأ�سعار النفط

اجتم���ع اأع�ساء هيئة مكت���ب جمل�سي ال�سورى والنواب وعدد م���ن الربملانيني للتن�سيق 
ع�سي���ة اجتماع ال�سلطتني للتوافق عل���ى اإعادة هيكلة الدعم احلكوم���ي مل�ستحقيه يف �سوء 
التوجيه���ات امللكية الأخ���رية. وعلمت “البالد” عن توقيع نواب طلب���ا بالتحفظ على رئا�سة 
النائب الأول لرئي�ص جمل�ص النواب علي العرادي لفريق ال�سلطة الت�ريعية بلجنة ال�سلطتني.
وذك���رت امل�سادر: طعن ن���واب بعدم قانونية ت�سكي���ل اللجنة وحجي���ة متثيلها للقرار 

النيابي على طاولة اجتماع ال�سلطتني.
ولفت���ت امل�سادر اإلى اأن الرئي����ص اأحمد املال �سي�ستبق عا�سفة التحفظ النيابي بعر�ص 

قرار ت�سكيل اللجنة واأ�سماء الأع�ساء للت�سويت بجل�سة الثالثاء.

حمرر ال�صوؤون املحلية

حتفظ نيابي على رئا�صة العرادي الفريق الت�رشيعي
قادة الربملان ين�سقون ع�سية اجتماع ال�سلطتني
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عبدالرحمن بن حممد ي�شيد بكتابات البنفالح

�شم�س: “تطوير القيادات” مدعوم حكومًيا

“البحرين للتدريب” تبلور خطتها اال�شرتاتيجية

“املجل�س االأعلى” ي�شتعد للتهيئة االنتخابية للمراأة
�ضمن برنامج عمل متكامل

�لرف���اع - �ملجل����س �لأعل���ى للم���ر�أة: ي�ضتع���د 
�ملجل�س �لأعلى للمر�أة لتد�ضني برنامج عمل متكامل 
“للتهيئة �لنتخابية للمر�أة �لبحرينية”، �ضمن حمور 
تكاف���وؤ �لفر�س ومر�كز �ضنع �لقر�ر لدعم و��ضتد�مة 

م�ضاركة �ملر�أة �لبحرينية يف �حلياة �لعامة. 
�لأن�ضط���ة  م���ن  �لعدي���د  �لربنام���ج  ويت�ضم���ن 
و�لفعاليات يف �لعام 2018 مب�ضاركة جميع �جلهات 
�ملعني���ة، وفق �ملح���اور �لرئي�ض���ة �لتالي���ة: �ل�رش�كة 
و�لت�ضبي���ك، �لتدريب �لنوع���ي و�لتطوي���ر، �لتوعية 
و�لرتويج �لإعالمي، �لر�ض���د و�لتقييم، و�أخرًي� �إد�رة 

�ملعرفة “�لدر��ضات و�لبحوث”.

استكشاف آفاق التطوير
جرى �عتماد �لعديد من فر�س �لتطوير من بينها 
و�ضع منهجي���ات �أكرث فاعلية ُتعزز وُتفّعل �ل�رش�كات 
�ملخت�ض���ة  �لتنفيذي���ة  �لأجه���زة  م���ع  و�لتحالف���ات 
و�ملعنية و�ملر�ك���ز �لبحثية و�لتدريبية، و��ضتقطاب 
كف���اء�ت وخ���رب�ت وطني���ة متخ�ض�ض���ة يف خمتل���ف 
�ملج���الت، و�إبر�ز �لأثر �لإيجاب���ي مل�ضاركة �لقياد�ت 
�لن�ضائية يف �ل�ضاأن �لعام وعلى وجه �لتحديد �ل�ضلطة 
�لت�رشيعية، وتكثيف �لدر��ضات �لبحثية �ملتخ�ض�ضة 
�لت���ي تدع���م تطوي���ر م�ضارك���ة �مل���ر�أة �لبحرينية يف 

�حلياة �لعامة و�ل�ضيا�ضية.

أهمية دور معهد التنمية السياسية
ويف لق���اء مو�ض���ع �آخ���ر، نظم���ه �ملجل����س �لأعلى 
حتت عن���و�ن “و�قع �مل���ر�أة �لبحريني���ة يف �مل�ضاركة 
�ل�ضيا�ضي���ة” بالتعاون م���ع معهد �لبحري���ن للتنمية 
�ل�ضيا�ضية، �أك���د �مل�ضاركون �أهمي���ة دور �ملعهد يف 
مو��ضلة تنفيذ �لرب�مج �لتدريبية �لنوعية و�ملكثفة 
يف جمالت دع���م م�ضاركة �مل���ر�أة �لبحرينية �ضيا�ضًيا 
مبا يعزز من قدرتها على �مل�ضاركة يف �حلياة �لعامة 
عرب �لقن���و�ت �لد�ضتورية �ملتمثلة يف جمل�س �لنو�ب 

و�ملجال�س �لبلدية.
ودع���ا �مل�ضارك���ون موؤ�ض�ض���ات �ملجتمع �ملدين 
�أي�ًض���ا �إل���ى �لقي���ام بدور مماث���ل يف جم���ال �لتوعية 
و�حلر�ك �ملجتمعي لدعم �مل���ر�أة، لفتني �إلى �أهمية 
�جله���ود �لتي يبذله���ا �ملجل�س لتحفيز �مل���ر�أة على 

ممار�ضة حقها �لد�ضتوري يف �لرت�ضح و�لنتخاب.
و�أفادو� �أن �ملجل����س، وكجهة ��ضت�ضارية، ميكن 
�أن ي���زود �جلهات �لوطنية �لعاملة على دعم م�ضاركة 
�مل���ر�أة �ضيا�ضًي���ا و�قت�ضادًيا و�جتماعًي���ا باخلرب�ت 
و�ل�ضت�ض���ار�ت �لالزمة بعد �أن حتمل هذه �مل�ضوؤولية 

طيلة 16 عاًما.
و�ضدد �مل�ضاركون عل���ى �أهمية توفري در��ضات 
و�أبح���اث مهنية ب�ضاأن �أثر �جله���ود �لوطنية �ل�ضاعية 
�إلى معاجل���ة �لتحديات �لتي تو�جه �مل���ر�أة، و�قرت�ح 
�أوج���ه �لتطوير على �لرب�م���ج و�لتد�بري �لتي تتبناها 

�ملوؤ�ض�ض���ات �ملتخ�ض�ضة، و�ض���ول �إلى تقييم عملي 
ودقي���ق مل�ضارك���ة �مل���ر�أة �لبحريني���ة يف �مل�ض���رية 

�لدميقر�طية.

اإلعالم شريك أساس
نظمه���ا  �ضل���ة،  ذ�ت  �أخ���رى  فعالي���ة  وخ���الل 
�ملجل����س �لأعلى للمر�أة بالتع���اون مع معهد �لبحرين 
للتنمية �ل�ضيا�ضي���ة حتت عنو�ن “�لإعالم و�مل�ضاركة 
�ل�ضيا�ضي���ة للم���ر�أة” �أك���د خ���رب�ء �إعالمي���ون ونو�ب 
و�ضوري���ون �أهمية �إبر�ز �إجن���از�ت �ملر�أة �لبحرينية يف 
�ضتى �ملجالت وب�ضكل م�ضتد�م، لفتني �إلى �رشورة 
توعية �ل���ر�أي �لعام �ملحل���ي باأهمية ح�ض���ور �ملر�أة، 
�إ�ضاف���ة �إلى تعري���ف �لعامل مبنج���ز�ت �لبحرين على 

�ضعيد تقدم �ملر�أة.
و�أ�ضارو� �إل���ى �أن �مل�ضاركة �ل�ضيا�ضية للمر�أة يف 
�ملجل�س �لنياب���ي و�ملجال�س �لبلدية م�ضاألة ل ترتبط 
فقط بالتمك���ني �ل�ضيا�ضي للمر�أة، و�أكدو� يف �لوقت 
ذ�ته م�ضوؤولية �مل���ر�أة ذ�تها يف �لتو��ضل مع و�ضائل 
�لإع���الم و�لعم���ل عل���ى �إب���ر�ز دورها من خ���الل تلك 

�لو�ضائل.
و�أك���د �مل�ضاركون دور �لإعالم يف ت�ضكيل �لوعي 
�ل�ضيا�ض���ي يف �ملجتم���ع عل���ى �ملدى �لبعي���د لكونه 
�لو�ضيل���ة �ملثالي���ة يف جم���ال �لت�ض���ال �ل�ضيا�ض���ي 
ب���ني �ملر�ضل و�ملتلق���ي، �أو على �ضعي���د �لت�ضويق 
�لعالم���ي �أو �إبر�ز �لنم���اذج �لناجحة ب�ضكل يبتعد عن 
�لتكر�ر و�جلمود، لفتني �إلى �أهمية و�ضائل �لت�ضال 
�جلدي���دة يف جتدي���د و�ضيل���ة �لتو��ض���ل �لعالم���ي 
وطريقة �لتو��ضل وم�ضمون �لر�ضائل �لإعالمية �لتي 
ت�ضتطيع �أن ت�ضل �إلى �أكرب قدر ممكن من �جلماهري، 
و�أن ت�ضان���د دور �لإعالم �لتقلي���دي يف �لو�ضول �إلى 

�أكرب �رشيحة ممكنة.
ويع���د برنام���ج �لتهيئ���ة �لنتخابية للم���ر�أة من 
�لتوجه���ات �ل�ضرت�تيجي���ة للمجل�س لدع���م م�ضاركة 
�مل���ر�أة  تاأهي���ل  �لعام���ة به���دف  �مل���ر�أة يف �حلي���اة 
للخو����س يف �ملج���ال �لنتخاب���ي وتهيئته���ا لدخول 
�ملجال�س �ملنتخبة و�مل�ضاركة يف �لعملية �لنتخابية، 
ومت ت�ضمين���ه يف �خلط���ة �لوطني���ة لنهو����س �ملر�أة 

�لبحريني���ة، وبالتحدي���د يف �أثر تكاف���وؤ �لفر�س �لذي 
يهدف �إلى حتقي���ق �لتناف�ضية يف خمتلف �لقطاعات 
و�لتخ�ض�ض���ات و�مل�ضتويات من خالل متكني �ملر�أة 
وتوعي���ة �ملجتم���ع بحقوقه���ا وو�جباته���ا كافة، عرب 
تنفي���ذ �خلط���ط �ملتعلقة بدع���م م�ضارك���ة �ملر�أة يف 
عملية �ضنع و�تخاذ �لقر�ر يف قطاعات �ملجتمع �لعام 
و�خلا����س و�ملدين، ��ضتناًد� �إلى خ���ط �لأ�ضا�س �لذي 
يح���دد ن�ضبة م�ضارك���ة �ملر�أة يف �ل�ضلط���ة �لت�رشيعية، 
و�ملنا�ض���ب �لوز�رية �ملحلية �ل���ذي ي�ضري �إلى و�قع 
�مل���ر�أة يف �ملج���ال �لت�رشيع���ي، و�ملنا�ض���ب �لوز�رية 
�ملحلي���ة، �إذ يالحظ حتقق ما ن�ضبت���ه 14.2 % للعام 

.2014
وكان برنام���ج �لتمك���ني �ل�ضيا�ضي ق���د بد�أ منذ 
�ل�ضتع���د�د للم�ضارك���ة يف �نتخاب���ات �لع���ام 2002، 
ومتثل ذلك يف �ضل�ضلة �جلولت و�لزيار�ت �مليد�نية 
�لت���ي تف�ضلت بها رئي�ض���ة �ملجل�س �لأعل���ى للمر�أة 
�ضاحبة �ل�ضمو �مللكي �لأم���رية �ضبيكة بنت �إبر�هيم 
�آل خليف���ة يف �أكتوب���ر 2002 للم�ضاج���د و�مل���اآمت يف 
�ملحافظات، و�لتي �أ�ضفرت عن زيادة ن�ضبة م�ضاركة 
�مل���ر�أة يف �لنتخاب���ات �إلى 48 % وكان���ت �لنطالقة 

�لأولى �لو�عدة.
ويه���دف �لربنامج �إلى تهيئة �مل���ر�أة من �لقيام 
بدورها يف ر�ضم �ل�ضيا�ضات �لعامة، ومر�جعة وتطوير 
�لت�رشيع���ات �لوطنية من خالل م�ضاركتها �ل�ضيا�ضية، 
و�إعد�د ك���و�در من �جلن�ضني موؤهل���ة لتقدمي �خلربة 
و�ل�ضت�ض���ارة �لنوعي���ة لدع���م �مل�ضارك���ة �ل�ضيا�ضية 
للم���ر�أة يف خمتلف مر�ح���ل �لربنامج، و�إع���د�د كو�در 
قادرة على �ملناف�ضة يف �لنتخابات �لنيابية و�لبلدية 
و�لو�ض���ول �إل���ى مو�قع �ضن���ع �لقر�ر من خ���الل بناء 

�لقدر�ت وتنمية �ملهار�ت �لنتخابية.
وي�ضته���دف �لربنام���ج �مل���ر�أة �لبحريني���ة �لتي 
لديه���ا �لرغب���ة يف �مل�ضاركة يف �لنتخاب���ات �لنيابية 
�أو �لبلدي���ة، و�أع�ض���اء ف���رق �لعمل �مل�ضان���دة للمر�أة 
يف �حلم���الت �لنتخابي���ة، وجمي���ع فئ���ات �ملجتم���ع، 
وموؤ�ض�ض���ات �ملجتم���ع �ملدين �ملعنية م���ن جمعيات 
�ضيا�ضية ومهني���ة ون�ضائية و�ضبابية، وجميع و�ضائل 

�لإعالم وقنو�ت �لتو��ضل �لجتماعي.

• )�أر�ضيفية(	 لقاء ت�ضاوري لربنامج �لتمكني �لنتخابي  

�لأعل���ى لل�ض���وؤون  – �ملجل����س  �جلف���ري 
�لإ�ضالمي���ة: ��ضتقب���ل نائب رئي����س �ملجل�س 
�لأعلى لل�ضوؤون �لإ�ضالمية �ل�ضيخ عبد�لرحمن 
بن حممد بن ر��ضد �آل خليفة يف مكتبه �ضباح 
�أم����س �لكات���ب و�لباح���ث �لبحرين���ي ح�ض���ن 
�لبنف���الح �لذي �أهد�ه ن�ضخ���ة من كتابه �لأخري 
)تاأمالت مو�ط���ن( �لذي ي�ضتعر�س فيه عدًد� 
من �ملقالت حول جملة من �لق�ضايا �لدينية 
و�لإن�ضاني���ة و�لإد�ري���ة، وعدًد� م���ن �لق�ضايا 

و�ملو�ضوعات �لعامة �ملحلية و�لدولية. 
و�أكد �أهمي���ة �حلركة �لعلمي���ة و�لفكرية 
وتقدمه���ا  �ملجتمع���ات  و�لثقافي���ة يف من���و 

���اب  �لكتَّ بجه���ود  م�ضي���ًد�  و�زدهاره���ا، 
�لبحرينيني يف هذ� �ملج���ال، مثمًنا يف �لوقت 
نف�ض���ه �ضل�ضل���ة �ملق���الت و�لكتاب���ات �لتي 

يكتبها �لباحث ح�ضن �لبنفالح.
م���ن جانب���ه، �أع���رب �لبنفالح ع���ن �ضكره 
وتقدي���ره لل�ضي���خ عبد�لرحمن ب���ن حممد بن 
ر��ض���د �آل خليفة على �للق���اء، منوًها بجهوده 
يف دعم الن�ش���اط الديني والثق���ايف والوطني 
يف مملك���ة �لبحرين، م�ضي���ًد� يف �لوقت نف�ضه 
مب���ا ي�ضطلع ب���ه �ملجل����س �لأعل���ى لل�ضوؤون 
�لإ�ضالمي���ة م���ن دور مه���م وحي���وي يف ن����رش 

�لف�ضيلة و�لقيم �لنبيلة. 

�ضاحية �ل�ضيف -معه���د �لإد�رة �لعامة: 
�أك���د �ملدي���ر �لع���ام ملعه���د �لإد�رة �لعام���ة 
“بيبا” ر�ئد �ضم����س �أهمية �لربنامج �لوطني 
لتطوير �لقياد�ت �حلكومية يف �إعد�د قياد�ت 
حكومية م���ن خمتلف �مل�ضتوي���ات �لوظيفية 
ق���ادرة على �تخاذ ق���ر�ر�ت و�ضنع �ضيا�ضات 
حكومي���ة ت�ضهم يف �لرتق���اء مبنظومة �لعمل 

�حلكومي يف مملكة �لبحرين.
و�أ�ض���ار �إلى �أن �ملعه���د يهدف من خالل 
�لربنامج �لوطني لتطوير �لقياد�ت �حلكومية 
�إلى و�ضع �إ�ضرت�تيجية وطنية مّوحدة لتدريب 
موظف���ي �لقط���اع �حلكوم���ي، مب���ا ي�ضهم يف 
بن���اء منظومة حكومي���ة تعتمد عل���ى منهجية 
�إد�ري���ة تعت���رب كل موظف قائ���ًد� يف م�ضتو�ه 

�لوظيفي وتتو�فق مع �لحتياجات �لتدريبية 
للموظفني منذ حلظة �ن�ضمامهم كم�ضتجدين 
�لربنام���ج  �أن  و�أو�ض���ح  �لع���ام.  �لقط���اع  يف 
�لوطني لتطوي���ر �لقياد�ت �حلكومية مدعوم 
حكومًي���ا جلمي���ع موظف���ي �لقط���اع �حلكومي 
وعلى �خت���الف م�ضتوياتهم �حلكومية؛ بهدف 
�إع���د�د قي���اد�ت حكومي���ة قادرة عل���ى �إد�رة 
منظومة �لعم���ل �حلكومي وتلبي���ة �حتياجات 
�ملو�طنني، م�ضرًي� �إلى �أن �لرب�مج �لتدريبية 
كاف���ة �لت���ي يقدمه���ا معه���د �لإد�رة �لعام���ة 
تنطلق من �أ�ض�س علمي���ة ر�ضينة تعتمد على 
جعل �ملوظ���ف �حلكومي �ملح���ور �لرئي�س يف 
عملي���ة �لتنمية؛ كونه نقط���ة �لرتكاز �لأولية 

لتطوير �لعمل �حلكومي.

�ملنام���ة - جمعي���ة �لبحري���ن للتدري���ب 
وتنمي���ة �مل���و�رد �لب�رشي���ة: عق���دت جمعي���ة 
�لبحري���ن للتدري���ب وتنمية �مل���و�رد �لب�رشية 
�جتماعها �ل�ضنوي �مل�ضرتك بح�ضور �لرئي�س 
�لفخري للجمعية �إبر�هيم �لدو�رشي ونخبة من 
�خلرب�ء و�مل�ضت�ضاري���ن �ملوؤ�ض�ضني للجمعية 
و�أع�ض���اء جمل�س �لإد�رة، يف فندق �ضوي�س بل 

مبنطقة �ل�ضيف �أم�س �لأول.
وت�ضم���ن �لجتم���اع مناق�ض���ة �لعديد من 
�ملو�ضوع���ات �ملتعلقة باأبرز موؤ�رش�ت �لإجناز 
�لتي حققتها �جلمعية خالل �ل�ضنو�ت �خلم�س 
�ملا�ضي���ة، و�أثرها يف تطوير �لتدريب وتنمية 
�مل���و�رد �لب�رشية يف مملك���ة �لبحرين، كما مت 
خالل �لجتم���اع بلورة �أهم �ملح���اور و�لرب�مج 
 -  2018 للجمعي���ة  �ل�ضرت�تيجي���ة  للخط���ة 
لتلبي���ة  �ملقبل���ة؛  �لثالث���ة  لالأع���و�م   2020

�لحتياج���ات �مل�ضتقبلي���ة و�ملرحل���ة �ملقبلة 
مو�كب���ة للتغي���ري�ت و�مل�ضتج���د�ت يف قطاع 

�لتدريب و�لتنمية �لب�رشية.
و�فتت���ح �لجتماع بكلم���ة رئي�س جمل�س 
�إد�رة �جلمعي���ة حمم���د �ل�ضيخ، �أع���رب خاللها 
عن عظي���م �لفخ���ر و�لعتز�ز بجمي���ع �جلهود 
�ملبذول���ة من قب���ل �لأع�ض���اء و�مل�ضت�ضارين 
للجمعي���ة، و�لت���ي �ضاهم���ت ب�ض���كل كبري يف 
حتقي���ق ��ضتد�م���ة عم���ل �جلمعي���ة، و�ضكلت 
عن�رش جذب لكل من يطمح يف تبادل �خلرب�ت 
وق�ض����س �لنجاح يف جم���ال �لتدريب وتنمية 
�مل���و�رد �لب�رشي���ة، وجمع���ت حت���ت مظلته���ا 
ث���روة هائلة م�ضمونها �لعن����رش �لب�رشي ي�ضل 
�ل���ى �أك���رث م���ن 1200 ع�ض���و، �إ�ضاف���ة �إلى 
فت���ح �ملجال لكل منوم���ا ميتلك من �خلرب�ت 

و�لإمكانات.

• يت�ضمن برنامج عمل �ملجل�س �لأعلى للمر�أة �لعديد من �لأن�ضطة و�لفعاليات يف �لعام 2018	

“درا�شات” �شمن اأف�شل 5 مراكز بحوث عربية
عبد�هلل بن �أحمد: �ملركز ي�ضري بخطى و�ثقة لتحقيق �أهد�فه

للدر��ض���ات  �لبحري���ن  مرك���ز  جن���ح 
و�لطاق���ة  و�لدولي���ة  �ل�ضرت�تيجي���ة 
“در��ضات” يف حتقيق قفزة نوعية مهمة 
يف م�ضريت���ه �ملهني���ة، �أهلت���ه لأن يتب���و�أ 
مرتب���ة متقدم���ة يف ت�ضنيف �أه���م مر�كز 
للدر��ضات و�لبحوث على م�ضتوى �لعامل 

�لعربي للعام 2017.
وج���اء “در��ض���ات” �ضم���ن �أف�ضل 5 
مر�ك���ز عل���ى �مل�ضت���وى �لعرب���ي بح�ضب 
ت�ضني���ف �ض���ادر ع���ن مرك���ز �لإم���ار�ت 

للدر��ضات و�لبحوث �ل�ضرت�تيجية.
عل���ى  �لعلم���ي  �لتقيي���م  وي�ضتن���د 
جمموعة من �ملعايري �ملو�ضوعية، وهي: 
�أوًل، معاي���ري ترتب���ط باملوؤ�ض�ضة نف�ضها، 
مث���ل حج���م �ملو�زن���ة و�مل���و�رد �لعامة، 
ون�ضب���ة ما ير�ض���د منها للبح���ث �لعلمي 
و�لتدريب، وتنوع جم���الت �لبحث وعدد 
�لباحث���ني يف �ملوؤ�ض�ض���ة، ثانًي���ا، معايري 
ترتبط بن�شاط ومهام املوؤ�ش�شة البحثية، 
وت�ضم���ل مدى جن���اح �ملوؤ�ض�ض���ة �لبحثية 
يف حتقي���ق �لأه���د�ف �لت���ي �أن�ضئ���ت من 

�أجله���ا، وحج���م �لن�ضاط���ات �لبحثية �لتي 
تقوم بها �ملوؤ�ض�ضة، وقدرتها على جذب 
�لنخب���ة عاملًيا و�إقليمًيا م���ن �ضناع قر�ر 
ومفكرين وباحثني و�أكادمييني وخرب�ء؛ 
�ملختلف���ة،  ن�ضاطاته���ا  يف  للم�ضارك���ة 
وم���دى �نفت���اح �ملوؤ�ض�ض���ة �لبحثية على 
�ملوؤ�ض�ض���ات �لبحثية �لأخ���رى، وقدرتها 
لالأح���د�ث  �لفوري���ة  �ل�ضتجاب���ة  عل���ى 

�ملحلي���ة  و�ملتغ���ري�ت  و�لتط���ور�ت 
و�لإقليمي���ة و�لعاملي���ة، ثالًث���ا، معاي���ري 
ترتبط بالق���درة على دعم �تخ���اذ �لقر�ر 
درج���ة  وت�ضم���ل  �ل�ضيا�ض���ات،  و�ضن���اع 
�لتو��ضل بني �ملوؤ�ض�ضة �لبحثية و�ضناع 
�لق���ر�ر و�ل�ضيا�ض���ات يف �لدولة �ملعنية، 
ر�بًع���ا، معاي���ري ترتب���ط بالق���درة عل���ى 
�لإ�ضهام �لأكادميي �لفعال، و�لإ�ضد�ر�ت 

�ملختلفة. 
وبهذه �ملنا�ضبة، قال رئي�س جمل�س 
�أمن���اء �ملرك���ز �ل�ضي���خ عبد�هلل ب���ن �أحمد 
�آل خليف���ة �إن دخول “در��ض���ات” قائمة 
�لت�ضنيف���ات �لعربي���ة و�لدولية لأف�ضل 
�ملر�كز �لبحثية و�ل�ضرت�تيجية، يعد �أمًر� 
�إيجابًي���ا ومب�رشً� ب���اأن �ملركز ي�ضري بخطى 
ثابتة وو�ثقة يف تنفيذ �أهد�فه وتطلعاته، 
متوقع���ا �أن يحتل “در��ضات” مكانة �أكرث 
تقدم���ا يف قائم���ة �لت�ضنيف���ات �لدولية 
ملر�كز �لدر��ضات و�لبحوث مع ��ضتكمال 
خطط �لتطوير، و�عتم���اد كامل �ملعايري 

�لعاملية يف خمتلف جمالت عمله.

• �ل�ضيخ عبد�هلل بن �أحمد	
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بحرينيون تحت خط الفقر
 

و�صعت وزارة العمل من معايري خط الفقر “ح�صول رب الأ�رسة على مبلغ 
اأقل من 337 دين����ارا”. و�صّخت 15 األف و354 م�صاعدة لفقراء حتت عنوان 
“م�صاعدات ال�صمان الجتماعي” بكلفة 15 مليونا و620 األفا و950 دينارا، 

خالل العام 2017.
ت�صّور اأن اأكرث من 15 األف اأ�رسة )2.3 % من البحرينيني( يعي�صون حتت 
فقر اخل����ط، فما بالك بعدد م����ن يعي�ش جواره ويف فنائ����ه، وتق�صم رواتبهم 

الديون والأق�ساط والفواتري والإيجارات.
اأقرتح على جلنة ال�صلطت����ني - املكلفة باإعادة هيكلة الدعم مل�صتحقيه 
- اإدراج بن����د حتديث خ����ط الفقر على طاولة الجتم����اع؛ لأن معايريه قدمية، 
وو�صع����ت بزمن الرخاء ووف����رة دولرات بيع النفط، اأما الي����وم فاإن املن�صار 

ي�صعد، بال هوادة، جمرتا الدنانري، بال رحمة.
الد�صتور يكفل للمواطن تاأمني متطلبات احلياة الكرمية، ومبا يوجب مد 
مظلة ال�صمان الجتماعي، لأكرب �رسيحة ممكنة. اأما ا�صتمرار تقدمي م�صاعدات 

زهيدة فال يعك�ش العدالة الجتماعية املن�صودة.

تيار
“اأح����الم الذين ينامون على الري�ش لي�صت اأجمل من اأحالم الذين ينامون 

على الأر�ش”.
جربان خليل جربان

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

“اجلعفرية” توجه ل�ضيانة ماأمت الإمام الر�ضا

“اجلنوبية” تطلق مبادرة للتعريف بالطوالع والنجوم

م�رصيون يف البحرين يوؤيدون اإعادة تر�ضيح ال�ضي�ضي 

تنفيًذا لتوجيهات �صمو ال�صيخ خليفة بن علي 

توكيالت للرئي�ش مبقر ال�صفارة يف املنامة

الرف����اع - املحافظة اجلنوبي����ة: قامت 
املحافظة اجلنوبية بتنفيذ مبادرة التعريف 
بالطوال����ع والنجوم التي ُجب����ل عليها الآباء 
والأجداد من خالل التعريف بها، واإي�صالها 
لالأه����ايل واملهتم����ني، وذل����ك بالتعاون مع 
رئي�ش اجلمعية الفلكي����ة البحرينية اأ�صتاذ 
البحري����ن  بجامع����ة  التطبيقي����ة  الفيزي����اء 
ا من املحافظة  وهيب النا�����رس؛ وذلك حر�صً
على تنفي����ذ توجيهات حماف����ظ املحافظة 
اجلنوبي����ة �صم����و ال�صيخ خليفة ب����ن علي اآل 
خليفة باحلف����اظ على املوروث����ات العربية 
والأ�صيل����ة واإحياء ال����رتاث واإي�صاله جلميع 

الفئات.
وتنطل����ق هذه املبادرة م����ن خالل البدء 
بالتعري����ف بطال����ع النع����امي ال����ذي يوافق 
دخول����ه الي����وم اخلام�����ش ع�����رس م����ن يناي����ر 
وي�صتم����ر لثالث����ة ع�رس يوما، وه����و عبارة عن 
جنوم يبل����غ عددها حوايل 11 جنًما موجودة 
يف ب����رج القو�ش، بع�صها لمع والآخر خافت 
وت�����رسق هذه النجوم يف يومها الأول ال�صاعة 

اخلام�صة والن�صف �صباًحا، وخالل فرتة هذا 
الطالع ي�صتد الربد وت�صل به درجة احلرارة 

يف بع�����ش الليايل اإلى م����ا دون 10 درجات 
مئوية، ويبداأ الليل بالق�رس تدريجًيا.

الرئا�صي����ة  لالنتخاب����ات  ا�صتع����دادا 
امل�رسي����ة املزمع اإجراوؤها يف مار�ش املقبل، 
قام����ت جمموع����ة كب����رية م����ن املواطن����ني 
امل�رسي����ني �صب����اح اأم�����ش بعم����ل توكيالت 
ال�صي�صي،  للرئي�����ش عبدالفت����اح  الرت�صيح 

مبقر ال�صفارة امل�رسية يف املنامة. 
وتعت����ر التوكيالت واح����دة من ال�رشوط 
لقبول دخول املر�ص����ح لنتخابات الرئا�صة 
امل�رشي����ة، والت����ي ي�سرتط لقب����ول تر�سحه 
ح�صول����ه عل����ى 30 األ����ف �ص����وت م����ن 15 

حمافظة م�رسية. 
وق����ال ممثل حمل����ة الرئي�����ش ال�صي�صي 
يف البحري����ن اأحم����د م�صعود ل����� “البالد”: اإن 
جموع امل�رسيني بالبحرين يوؤيدون تر�صيح 
الرئي�ش عبدالفتاح ال�صي�صي لفرتة رئا�صية 
ثانية، معتربين ذلك مطلبا وطنيا و�رسوريا 

للمرحلة الراهنة التي متر بها م�رس. 
واأ�صاف “نثني ونق����در موقف القيادة 
ال�صيا�صي����ة بالبحرين و�صع����ب البحرين يف 
الوقوف بجانب م�����رس، وم�صاندتها ودعمها 
للعب����ور اإلى م�صتقبل اأف�ص����ل، كما اأن م�رس 
تعت����رب اأم����ن اخلليج م����ن اأمنه����ا ول ين�صى 
ال�صعب امل�رسي تهنئة عاه����ل البالد لأخيه 
عبدالفت����اح ال�صي�ص����ي و�صف����ره اإل����ى م�رس 

عندما فاز بالنتخابات الأولى”. 
م�رسي����ة  “كجالي����ة  م�صع����ود  وتاب����ع 
بالبحري����ن، نتطلع باأن يهن����ئ جاللة امللك 
اأخي����ه عبدالفت����اح ال�صي�ص����ي بال�صتحق����اق 

الثاين باإذن اهلل”.

الأوق����اف اجلعفرية:  املنام����ة - 
اجلعفري����ة  الأوق����اف  رئي�����ش  وج����ه 
ال�صي����خ حم�صن الع�صف����ور اإلى اإجراء 
�صيان����ة �صاملة مل����اأمت الإمام الر�صا 
)ع( يف منطق����ة املالكية، وذلك بعد 
تعر�ص����ه حلريق اإث����ر ما�ش كهربائي 

منت�صف ليلة اأم�ش.
التفقدية  زيارت����ه  خ����الل  واأ�صار 
حماف����ظ  برفق����ة  اأم�����ش  �صب����اح 
املحافظة ال�صمالي����ة علي الع�صفور 
والقائم باأعمال مدير اإدارة الأوقاف 
اجلعفري����ة علي م����ريزا خمي�ش وعدد 

من امل�صوؤولني بالدفاع املدين، اإلى 
اأن الإدارة �صتقوم بتنظيف املوقف 
واإ�ص����الح الأ�رسار كاف����ة النا�صئة عن 
احلري����ق املوؤ�ص����ف الذي اأت����ى على 

املاأمت وحمتوياته.
اإدارة  جمل�����ش  رئي�����ش  وذك����ر 
الأوق����اف اجلعفرية اأن����ه كلف مريزا 
خمي�����ش ملتابعة املو�صوع والوقوف 
عل����ى الأ�����رسار التي حلق����ت باملاآمت 
ف����ور وقوع احل����ادث واإع����داد تقرير 
فني والتوا�صل مع اجلهات الر�صمية 

والأمنية.
• عدد من امل�رسيني يحملون لفتات موؤيدة لل�صي�صي	

• م�رسيون يقدمون توكيالت تر�صيح الرئي�ش عبدالفتاح ال�صي�صي	

اإبراهيم النهام

 قال وزير العمل والتنمية الجتماعية 
جمي���ل حميدان اإن البحرين يف طور اإن�صاء 
9 مراك���ز رعائي���ة وتاأهيلي���ة، وذل���ك يف 

جممع الإعاقة ال�صامل يف منطقة عايل. 
واأردف الوزي���ر حميدان يف ت�رسيحات 
ل� “البالد”: اأن هذه املوؤ�ص�صات الرعائية 
�صُت�ص���كل مع���اً اأف�صل مرك���ز متخ�ص�ش 
يف منطق���ة ال����رسق الأو�ص���ط خلدمة ذوي 
الإعاق���ة )ذوي العزمي���ة(، ويفرت�ش اأن 

تنجز الإن�صاءات يف غ�صون عام. 
ال�صام���ل  املجم���ع  اأن  اإل���ى  ولف���ت 
ال���ذي يحظى بتمويل م���ن برنامج الدعم 
رائ���داً يف  اخلليج���ي، �صيك���ون منوذج���اً 
املنطق���ة، حي���ث �صتقدم املراك���ز ال� 9 
الواقع���ة �صمن���ه خدمات ممي���زة ت�صمل 
داون  ومتالزم���ة  التوح���د  فئ���ة  تاأهي���ل 

والإعاقة املتعددة. 
وتابع قائ���اًل: �صيوفر املركز ال�صامل 
ناديا �صحيا متخ�ص�صا ينا�صب احتياجات 
فئة ذوي الإعاق���ة، ف�صالً عن مركز دائم 
لت�صويق منتج���ات ذوي الإعاقة، وغريها 
من اخلدمات الرعائي���ة والتاأهيلية التي 
ال���دول  م�ص���اف  يف  البحري���ن  �صت�ص���ع 

املتقدمة يف رعاية ذوي العزمية. 
ودعا الوزي���ر �صحيفة “الب���الد” اإلى 
اإجراء زيارة ميدانية لالطالع على املباين 
الت�صع���ة قي���د الإن�ص���اء، م�ص���ريا اإلى اأن 
الإن�ص���اءات قد بلغت ما ن�صبته ال� 40 % 

و50 % يف بع�ش املباين.  
وبح�ص���ب املوقع الإلك���رتوين لوزارة 
العم���ل والتنمية الجتماعي���ة، فاإن جممع 
الإعاق���ة يت�صكل م���ن 11 مبنى ملختلف 
املراك���ز، وه���ي: التقيي���م والت�صخي�ش، 
العالج الطبيعي، و�رسيف���ة كانو للتوحد، 

ورعاية الإعاقة املتعددة، ومركز للعالج 
ومرك���ز  الأ����رسي،  والإر�ص���اد  النف�ص���ي 
ال�صح���ي،  والن���ادي  الدماغ���ي،  لل�صل���ل 
ومرك���ز متالزمة داون، وم�ص���ادر التعلم 
والتدري���ب، واملبن���ى الإداري، والعيادة 
اخلا�ص���ة وخمت���ربا للتحالي���ل الطبي���ة، 

ومركز عر�ش املنتجات.
ويه���دف املجمع اإلى توف���ري الرعاية 
املتكامل���ة والتاأهي���ل، وتق���دمي العناية 
ال�صحي���ة والنف�صية والع���الج الطبيعي، 
الأ����رسي  والتوجي���ه  الإر�ص���اد  وتق���دمي 
والجتماعي، وعر����ش وت�صويق منتجات 
والتعري���ف  الإعاق���ة  ذوي  الأ�صخا����ش 
اأ����رس  بالأجه���زة التعوي�صي���ة، وتدري���ب 
والعامل���ني  الإعاق���ة  ذوي  الأ�صخا����ش 

واأع�صاء اجلمعيات الأهلية.
البيان���ات احلكومية، فقد  وبح�ص���ب 
خ�ص�ص���ت للمجم���ع ال�صام���ل قطعة تبلغ 

م�صاحته���ا نح���و 29،106 اأمت���ار مربعة، 
و�صيتم البن���اء فيها على م�صاحة اإجمالية 
وتق���در  مربع���ا،  م���رتا   18،765 تبل���غ 

الطاقة ال�صتيعابية للمجمع بنحو 1450 
�صخ�صا، اإ�صافة اإل���ى 160 اإداريا مببنى 

الإدارة الرئي�ش.

�ضهور تف�ضل البحرين عن اأف�ضل مركز لرعاية الإعاقة بال�رصق الأو�ضط
يحظى بتمويل من برنامج الدعم اخلليجي... وزير “العمل” ل�“$”:

ي�ص���م ناديا �صحيا ومركزا لت�صويق منتجات “ذوي العزمية”
رجاء مرهون

• خمطط جممع الإعاقة ال�صامل  )اأر�صيفية(	



زجر

أزمة بيئية

اإقرار قانون املناعي لت�سجيـع وحمايـة اال�ستثمــار

“اأم املـــــدن” بحاجـــة اإلى “فر�ســــــــة” جديـــــدة

ي�����ع�����ط�����ي م���������زاي���������ا وح�����������واف�����������ز واإع���������������ف���������������اءات ت�������ش���ج���ي���ع���ي���ة

ال���غ���و����ص  ب�������ش���اح���ل  ال�����ه�����واة  واآالف  حم�����رف  ����ش���ي���اد   300 م����ن  اأك�������ر 

اأق���ر جمل����ص ال�ش���ورى االق���راح بقان���ون ب�شاأن 
ت�شجي���ع وحماي���ة اال�شتثم���ار املق���دم م���ن الع�ش���و 
دروي����ص املناعي، واأحال املجل����ص االقراح املذكور 
اإلى احلكومة؛ وذلك ل�شوغه كم����روع قانون واإحالته 
لل�شلط���ة الت�ريعية.  ويهدف االق���راح بقانون ب�شاأن 
ت�شجي���ع وحماي���ة اال�شتثم���ار اإلى و�شع اإط���ار قانوين 
يعنى بت�شجيع وحماي���ة اال�شتثمار يف مملكة البحرين، 
مع تبن���ي احلكومة �شيا�ش���ة م�شجعة عل���ى منو بع�ص 
القطاعات وال�شناع���ات دون غريها عن طريق اإعطاء 

بع�ص م���ن املزايا، واحلوافز، واالإعفاءات الت�شجيعية، 
مبا �شت�شاهم هذه اال�شتثمارات من حت�شني م�شتويات 
االقت�ش���اد البحريني، وتنويع م�شادر الدخل، و�شمان 

التنمية امل�شتدامة وتوفري مناخ ا�شتثماري مالئم.
واالقت�شادي���ة  املالي���ة  ال�ش���وؤون  جلن���ة  وراأت 
يف تقريره���ا اأن اال�شتثم���ار يلع���ب دوًرا اأ�شا�ش���ا يف 
احلي���اة االقت�شادي���ة، باعتباره عاماًل حم���دًدا يف النمو 
االقت�ش���ادي، وتطوي���ر االإنتاجي���ة، وي�ش���كل عن����ًرا 
فع���ااًل يف الدخل القومي. واأو�شح���ت اللجنة اأن تهيئة 

االإط���ار القانوين املنا�ش���ب لال�شتثمار، يف ظل تعاظم 
املناف�ش���ة الدولي���ة عل���ى ج���ذب اال�شتثم���ارات، اأحد 
العنا�ر املهمة لتح�شني بيئة اال�شتثمار، ورفع درجة 
الثق���ة يف جدارة النظام االقت�شادي ككل، وهذه كلها 

متثل عوامل جوهرية ال�شتقطاب اال�شتثمارات.
واأك���دت اللجنة اأن وجود ت�ريعات تعنى بت�شجيع 
الق���درة  تعزي���ز  يف  �شُي�شه���م  اال�شتثم���ار،  وحماي���ة 
التناف�شي���ة لالقت�شاد الوطني، و�شت�شاهم يف حتقيق 

اخلطط ال�شيا�شية واالقت�شادية ككل.

بل���دي املح���رق  اأع�ش���اء جمل����ص  واف���ق 
عل���ى رف���ع مق���رح لتخ�شي�ص اأر����ص خا�شة 
الإن�ش���اء فر�ش���ة حتفظه���م وحتف���ظ اأدواتهم 
اأ�شماوؤهم  وم�شتلزماته���م، وذل���ك امل�شجل���ة 
ولديه���م رخ�ص �شيد بالروة ال�شمكية اأ�شوة 

بباقي املحافظات االأخرى.
واأ�ش���ار ع�ش���و املجل����ص البل���دي غ���ازي 
 300 م���ن  اأك���ر  اأن هن���اك  اإل���ى  املرباط���ي 
�شي���اد حم���رف يف �شاح���ل الغو����ص، وهناك 

اآالف م���ن اله���واة، اإذ اإن���ه يعت���رب اأكرب جتمع 
لل�شيادين يف البحري���ن، فيما يوجد 3 فر�ص 
فقط لل�شيادي���ن، وبحاجة اإلى فر�شة جديدة 

ت�شتوعب عدد ال�شيادين.
واأردف رئي�ص جمل�ص بلدي املحرق حممد 
اآل �شنان اأنه خ���الل لقائه مع ال�شيادين حول 
طلباتهم، فاإنهم بحاجة اإلى فر�شة جديدة، اإذ 
اإنهم يفتقدون اأب�ش���ط املقومات، اإلى جانب 

اأنه مت قطع املاء على الفر�ص.

اإلزام الوزارات بتقدمي تقارير دورية عن م�رشوعاتها

لرفع احلظر عن ا�ستالم اأكيا�س القمامة

لتعزيز الرقابة ور�شد حاالت التاأخري يف تنفيذها

ت�شمل اأ�شحاب متاأخرات تزيد عن 3 اأ�شهر... بلدي املحرق:

وافق جمل�ص ال�شورى برئا�شة علي ال�شالح 
عل���ى م�روع قان���ون بتعديل امل���ادة )47( من 

املر�شوم بقانون ب�شاأن امليزانية العامة.
ويهدف امل�روع اإل���ى اإلزام وزارات الدولة 
واجلهات احلكومية، بتقدمي تقارير دورية عن 
تنفي���ذ امل�شاريع التي تقوم بها؛ وذلك بهدف 
تقييم اإجن���ازات تنفيذ هذه امل�شاريع، وتعزيز 
مبداأ الرقابة بر�شد حاالت التاأخري يف تنفيذها.
واأق���ر املجل����ص الت�شدي���ق عل���ى اتفاقية 
اخلدم���ات اجلوية بني حكومة مملك���ة البحرين 
وحكومة جمهورية فنلندا اإ�شافة اإلى املوافقة 
عل���ى م�روع قان���ون بالت�شديق عل���ى اتفاقية 

بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اجلمهورية 
التون�شية ح���ول امل�شاعدة االإداري���ة املتبادلة 

ق�شد منع وتق�شي وزج���ر )عقاب( املخالفات 
اجلمركية.

اأ����ر اأع�شاء جمل�ص بلدي املح���رق على رفع 
تو�شية ملجل�ص ال���وزراء ب�شاأن رفع حظر ا�شتالم 

اأكيا�ص القمامة عن جميع امل�شتفيدين.
واأ�شار ع�شو املجل�ص البلدي غازي املرباطي 
اإل���ى اأن توف���ري اأكيا����ص القمامة يعت���رب واجهة 

للبلد؛ للحفاظ على النظافة باملنطقة.
ونوه اإل���ى اأننا ال نقلل من جه���ود البلدية اأو 
�ركة النظافة، ولكن ن�شتغرب من �شن حرب على 

اأكيا�ص القمامة على امل�شتفيدين. 
وا�ش���اف: يف حال حجبهم ع���ن امل�شتفيدين 
مم���ن مل ي�شددوا الر�شوم، �شيك���ون هناك بعرة 

يف رم���ي االأو�شاخ، وذلك م���ا ن�شاهده عند املرور 
ببع�ص الوح���دات ال�شكنية، اإذ �شيت�شبب يف اأزمة 
�شحية وبيئية. وق���ال: العقوبات يجب اأن تطال 

خدمات اأخرى، ولي�ص هذه.
جاء ذلك بعد رف�ص وزي���ر االأ�شغال و�شوؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين ع�ش���ام خل���ف 

اال�شتجاب���ة لطلب جمل����ص بلدي املح���رق ب�شاأن 
رف���ع حظ���ر ا�شت���الم اأكيا����ص القمامة ع���ن جميع 
امل�شتفيدين. وبرر الوزير “ب���اأن الوزارة ملتزمة 
بتح�شيل الر�شوم مقابل اخلدمات التي تقدمها، 
اإ�شاف���ة اإل���ى اأن تطبي���ق احلظ���ر ال يت���م اإال على 

املتاأخرات التي تزيد عن ثالثة اأ�شهر”.

حمرر ال�سوؤون املحلية

مروة خمي�س

• جا�شم املهزع	

• •دروي�ص املناعي	 نان�شي خ�شوري	

• خمي�ص الرميحي	
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تعزيز التعاون البحريني وال�صعودي يف ال�صمان ال�صحي

البحرين ال تعتـرف بعـالج “الريكـي”

بحث م�شاريع التطوير ال�شامل لقطاع الرعاية واخلطة الوطنية 2016 - 2025

من ميار�شونه حتت طائلة القانون... اجلالهمة لـ“$”:

املنامـــة - املجل�ـــس الأعلـــى لل�شحة: 
بحـــث رئي�ـــس املجل�ـــس الأعلـــى لل�شحة 
الفريـــق طبيب ال�شيخ حممـــد بن عبداهلل 
اآل خليفة، ووزيرة ال�شحة فائقة ال�شالح 
اأم�ـــس مع وفـــد وزارة ال�شحـــة ال�شعودية 
للتخطيـــط  الـــوزارة  وكيـــل  برئا�شـــة 
والتحـــول وقائـــد مكتب حتقيـــق الروؤية 
خالد ال�شيباين �شبـــل تعزيز التعاون بني 
البلديـــن يف برنامـــج ال�شمـــان ال�شحـــي 

الوطني )�شحتي(.
ورحب رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة، 
الزائـــر،  ال�شعـــودي  بالوفـــد  والوزيـــرة 
واأكـــدا ترحيبهما بتعزيـــز التعاون الطبي 
وال�شحي مع الريا�س يف الأطر املوؤ�ش�شية 
ا نظام ال�شمـــان ال�شحي  كافـــة، خ�شو�شً

الذي تعمل اململكتان على تطبيقه.
ويف الجتمـــاع اأعـــرب رئي�ـــس الأعلـــى 
لل�شحـــة ووزيـــرة ال�شحة عـــن اعتزازهما 
بالتوجيهات الدائمة لعاهل البالد �شاحب 
اجلاللة امللك حمد بـــن عي�شى اآل خليفة، 
موؤكديـــن دعـــم حكومة البحريـــن برئا�شة 
رئي�ـــس الـــوزراء �شاحب ال�شمـــو امللكي 
الأمري خليفـــة بن �شلمان اآل خليفة، وويل 
العهد نائب القائـــد الأعلى النائب الأول 
لرئي�ـــس جمل�س الـــوزراء �شاحـــب ال�شمو 
امللكـــي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة، 
لتطويـــر التعـــاون الثنائي بـــني البلدين 
ا  ال�شقيقني يف خمتلف املجالت، خ�شو�شً

على �شعيد القطاع ال�شحي والطبي.
وا�شتعر�ـــس الفريـــق طبيـــب ال�شيخ 
حممد بـــن عبـــداهلل اآل خليفـــة، وال�شالح 
م�شاريع التطويـــر ال�شامل لقطاع الرعاية 
ال�شحيـــة، ويف مقدمتها اخلطـــة الوطنية 
2025 التـــي ت�شـــكل   - 2016 لل�شحـــة 
املهمـــة  الوطنيـــة  املبـــادرات  اإحـــدى 
واملحطـــات البـــارزة يف م�شـــرية امل�رشوع 

الإ�شالحي والتنموي جلاللة امللك.
واأو�شـــح رئي�ـــس املجل�ـــس اأن اخلطة 
ال�شرتاتيجيـــة الوطنيـــة لل�شحـــة ترتكز 
على حمـــاور عدة منها خلـــق نظام �شحي 
يعطـــي  وال�شتدامـــة  بالكفـــاءة  يت�شـــم 
احلرية للمري�ـــس يف اختيار مقدم اخلدمة 
ال�شحيـــة لـــه، واعتمـــاد منهـــج الرعايـــة 
ال�شحيـــة املتكاملـــة وامل�شتدامـــة، ورفع 
م�شتـــوى جـــودة و�شالمة خدمـــات الرعاية 
ال�شحيـــة و�شمـــان ا�شتمراريتها، و�شبط 
اأوجـــه الإنفـــاق علـــى اخلدمـــات ال�شحية 
الكوادر  وا�شتقطـــاب  وطـــرق متويلهـــا، 
الطبيـــة املوؤهلـــة، وت�شغيل نظـــم فعالة 
وقويـــة للمعلومـــات ال�شحيـــة وال�شحـــة 
الإلكرتونيـــة، وتفعيـــل احلوكمـــة ب�شكل 

يحدد الأدوار القيادية للموؤ�ش�شات.
خطـــت  البحريـــن  اأن  اإلـــى  واأ�شـــار 
خطـــوات ملمو�شة يف طريق تنفيذ برنامج 
“�شحتـــي” الذي يهـــدف اإلى بنـــاء نظام 
متميز يرتكز على نظام اجلودة والختيار 

وال�شتدامة يف تقدمي اخلدمات ال�شحية.
ا مف�شاًل  من جانبه، قدم ال�شيباين عر�شً
عن برنامج التحول الوطني للم�شاهمة يف 
حتقيق اأهـــداف روؤيـــة ال�شعودية 2030، 
مو�شًحـــا اأن وزارة ال�شحة بداأت يف اإطالق 
�شل�شلـــة من املبادرات اجلديدة والنوعية 
التـــي �شتحدث نقلة نوعيـــة يف اخلدمات، 
�شمـــن 40 مبادرة تطلق تباًعا مت اإقرارها 
كجزء من مبادرات برنامج التحول الوطني 

.2020
وواأكد اأن برنامـــج التحول الوطني يف 
القطـــاع ال�شحـــي ي�شتهدف اإيجـــاد قيمة 
م�شافة يف ال�شحة عرب عدد من امل�شارات 
مثل حت�شني النتائج ال�شحية للمواطنني 
وتي�شـــري ح�شـــول النا�س علـــى اخلدمات 
ال�شحية، وحتقيـــق هذه امل�شارات �شوف 
يـــوؤدي اإلى توفري رعايـــة �شحية متكاملة 

ترتقي لأرفع املعايري الدولية.
واأ�شـــار الوفـــد ال�شعودي اإلـــى اأن من 
اأبـــرز مبـــادرات ال�شحة للتحـــول الوطني 
اإطـــالق برنامـــج ال�شمـــان ال�شحـــي الذي 
مـــن  املواطنـــني  متكـــني  اإلـــى  يهـــدف 
ال�شـــرتاك يف تاأمني �شحي منا�شب يتيح 
لهم احل�شول علـــى اخلدمة يف القطاعني 
العـــام واخلا�س من خـــالل تاأ�شي�س مركز 
وطني للتاأمني ال�شحي و�شندوق مرتبط 
به يغطي املواطنني بالتكامل مع جمل�س 

ال�شمان ال�شحي التعاوين.

ك�شفـــت الرئي�ـــس التنفيـــذي للهيئة 
واخلدمـــات  املهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
ال�شحية مرمي اجلالهمة اأن مملكة البحرين 
ممثلة بالهيئة ل تعرتف بالعالج بالطاقة 
اأو “العالج بالريكي” �شمن التخ�ش�شات 
املعرتف فيها �شمـــن تخ�ش�شات الطب 

البديل ول مبوؤ�ش�شاته.
ت�رشيحـــات  يف  اجلالهمـــة  واأو�شحـــت 
خا�شة لــــ “البـــالد” اأن القـــرار رقم “33 
“ ب�شـــاأن ال�شرتاطـــات الواجـــب توافرها 
يف مزاولـــة مهنة الطب البديـــل مل ت�شمل 
“الريكي”، مردفة اأنه ل يعد من العالجات 
العلميـــة املعتمـــدة، اأو التـــي يوجـــد لها 
مراجع علمية تثبت �شحتها، موؤكدة ولهذا 
فاإن الهيئة مل ت�شملها �شمن تخ�ش�شات 
الطب البديل املتعددة املعرتف بها من 

خالل الهيئة.
واأ�شـــارت اإلى اأن هـــذا القرار هو قرار 
اخلليـــج،  دول  كل  يف  ويطبـــق  خليجـــي 
وي�شتنـــد اإلـــى تو�شيـــات اأعدتهـــا هيئة 
اخلرباء مبجل�ـــس الوزراء، لـــوزراء ال�شحة 
يف دول جمل�ـــس التعـــاون، وبعـــد درا�شة 
جميعـــا،  املجل�ـــس  دول  يف  اإجراوؤهـــا  مت 
مبينـــًة اأن بع�ـــس دول اخلليـــج، ومنهـــا 
اململكـــة العربيـــة ال�شعودية قـــد منعت 
املراك���ز والأف���راد املمار�ش���ن لن�ش���اط 
“الريكـــي” واإعالناتهم،  العالج بالطاقـــة 
القنـــوات  العديـــد مـــن  اأو ظهورهـــم يف 
الف�شائية وو�شائل التوا�شل الجتماعي؛ 
للوقوف على حقيقة هذا العالج وانت�شاره 

واآثاره واأهدافه.
وعممت على من�شاآت التدريب الأهلية 
باللتـــزام بالقرار ال�شـــادر يف هذا ال�شاأن 
وع���دم ممار�ش���ة اأو التدريب ب���اأي ن�شاط 

مرتبط بالعالج بالطاقة “الريكي”.
واأكـــدت اجلالهمة اأن قـــرار املنع من 

الهيئـــة، وحتذيراتهـــا مـــن التعامـــل مع 
من يقومـــون مبمار�شـــة العـــالج بالطاقة 
اأو العـــالج بــــ “الريكـــي”، ياأتـــي حر�شـــا 
واهتمامـــا من الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيم 
املهن واخلدمـــات ال�شحية؛ للحفاظ على 
�شحة و�شالمـــة اأفراد املجتمـــع البحريني 

كافة مـــن مواطنني ومقيمني، وحمايتهم 
مـــن بع�س الإّدعـــاءات الباطلة التي يروج 
لها بع�ـــس من يدعـــون العـــالج وال�شفاء 
من خالل العـــالج بالطاقـــة اأو “الريكي”، 
ومن دون ال�شتناد اإلـــى اأي دلئل علمية 
موثقة، م�شـــددة اأّن العـــالج بالطاقة غري 
مرخ�س به يف البحريـــن واململكة العربية 
ال�شعوديـــة وباقـــي دول جمل�س التعاون، 
موؤكدة اي�شـــا اأن ممار�شة العالج بالطاقة 
علـــى الرغم مـــن املنـــع وعـــدم العرتاف 
ي�شع املوؤ�ش�شـــات املمار�شة لهذا العالج 

اأو الأفراد حتت طائلة عقوبة القانون .
وكانت البحرين قد �شهدت يف الفرتة 
املا�شية العديد من املراكز واملوؤ�ش�شات 
التي تدعي ال�شفاء من الأمرا�س وبع�شها 
الأمرا�ـــس امل�شتع�شية من خـــالل العالج 
بالطاقة “الريكي”، وقامت بن�رش اإعالناتها 
يف بع�س و�شائل الإعـــالم، ولكنها ركزت 
علـــى و�شائل التوا�شـــل الجتماعي اأكرث؛ 

لك�شب الزبائن.

• رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة ووزيرة ال�شحة يجتمعان مع الوفد ال�شعودي	

• العالج بالطاقة اأو “العالج بالريكي” 	

حملة للتوعية با�صرتاطات ال�صالمة يف امل�صانع

“اجلن�صية” تطلق جائزة العمل املتميز بن�صختها االأولى

املنامـــة - وزارة الداخلية: �رشح مدير 
عام الإدارة العامـــة للدفاع املدين العميد 
عبدالعزيـــز العامر اأن الإدارة اأطلقت حملة 
تتعلق با�شرتاطـــات ال�شالمة يف امل�شانع 
وامل�شتودعات، ون�رش التوعية لدى العمال 
بطريقـــة التعامل مع احلريـــق وا�شتخدام 
الطفايات، والتعرف على املخارج، منوها 
اإلـــى تخ�شي�ـــس فريـــق لفح�ـــس املباين 
يف  الذاتيـــة  للحمايـــة  ال�شالمـــة  واأجهـــزة 
امل�شانع، وت�شميم جدول خا�س لتفتي�س 

ومعاينة امل�شانع.
واأ�شـــاف اأن اإدارة العمليـــات ومراكز 
الدفـــاع املدين، قامت بتنظيـــم تدريبات 
وعمليات اإخـــالء لبع�س امل�شانع، وقدمت 
مدر�شـــة الدفاع املدين دورات متخ�ش�شة 

ال�ـــرشكات  جلميـــع  احلريـــق  مكافحـــة  يف 
واملوؤ�ش�شـــات احلكوميـــة، وذلـــك �شمـــن 
الإ�شرتاتيجيـــة التوعويـــة التـــي تنتهجها 

الإدارة العامة للدفاع املدين.
ومت ت�شميـــم مل�شق توعـــوي بثالث 
لغات هي: العربيـــة، الإجنليزية، الهندية، 
الوقائيـــة  “ال�شرتاطـــات  عنـــوان  حتـــت 
للم�شانـــع وامل�شتودعـــات” وذلـــك بعـــد 
يف  احلرائـــق  اأ�شبـــاب  وحتليـــل  درا�شـــة 
امل�شانع واإعـــداد الن�شائـــح الالزمة التي 
متنع حدوث احلرائـــق واحلوادث، ورحبت 
ال�رشكات باحلملة، موؤكدين تعاونهم التام 
مع متطلبات الإدارة العامة للدفاع املدين 
ب�شاأن ال�شرتاطات التي من �شاأنها تعزيز 

ال�شالمة لدى العاملني بامل�شانع. 

املنامـــة - وزارة الداخليـــة: حتت رعاية 
اجلن�شيـــة  ل�شـــوؤون  الداخليـــة  وزارة  وكيـــل 
واجلوازات والإقامـــة، اأعلنت �شعبة التخطيط 
وال�شيا�شات واجلودة اإطـــالق الن�شخة الأولى 
واجلـــوازات  اجلن�شيـــة  �شـــوؤون  جائـــزة  مـــن 

والإقامة للعمل املتميز.

وتهـــدف اجلائـــزة اإلى حتفيـــز الإدارات 
علـــى تطويـــر م�شتـــوى  املبا�ـــرشة  اخلدميـــة 
اأدائهـــا وحتقيق ر�شـــا ال�رشائـــح امل�شتفيدة 
من خدماتهـــا من زوار ومواطنـــني ومقيمني 
وامل�شاهمـــة يف رفـــع م�شتـــوى الإنتاجية لدى 

املوظفني والرتقاء بجودة خدماتها. 

أين سراق الماليين؟! 
انت�رش موؤخرا بو�شائل التوا�شل الجتماعي، ت�شجيل �شوتي ملواطن ي�شجب فيه خرب 
ن�رشته �شحيفة حملية عن حكم ق�شائي بحب�س بحريني ملدة عام؛ ل�رشقته خم�شة دنانري. 
واأ�شـــار بحديثه ال�شاخـــط، لرتل املخالفات الـــوارد ذكرها بتقرير ديـــوان الرقابة 
الأخري، والتي اأهدر �رشاقها املاليني من الأموال العامة، مت�شائال عن م�شري هوؤلء، وهل 

�شيالحقون ق�شائًيا؟ 
وراأى املواطن باأن هذا احلكم ميثل ا�شتفزازا للنا�س، ف�شارق اخلم�شة دنانري يجرم 

ويحب�س، و�رشاق املاليني ل يحا�شبون على اأفعالهم، ول ي�شار لهم بالأ�شبع. 
ومتثـــل �شبكات التوا�شـــل الجتماعي احلديثـــة، عامل �شغط وكب�ـــس على الدول 
باأهمية م�شارحة النا�س مبا يجـــري حولهم، ومبدى جدوى خطط احلكومة القت�شادية، 

ودور املواطن من كل ذلك. 
ويالحظ باأن املف�شدين، والذين تف�شحهم الدولة وبالأدلة الدامغة، ل تتخذ بحقهم 

اإي اإجراءات قانونية، وبتناق�س مده�س.  
ويدفعنـــي هـــذا الواقع املريـــر، لتكـــرار ال�شوؤال الذي تـــردده �رشيحـــه وا�شعة من 

املواطنني، ما اجلدوى من وجود ديوان الرقابة املالية والإدارية اإذن؟ 

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

بدور املالكي

• مرمي اجلالهمة	

تطلع كوري لال�صتثمار يف البحرين

حميدان: اأطروحة ال�صديقي اإ�صافة للمكتبة القانونية 

مدينـــة عي�شى - وزارة العمـــل والتنمية 
الجتماعيـــة: التقـــى وزيـــر العمـــل والتنمية 
الجتماعية، رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم 
�شوق العمل جميل حميـــدان مبكتبه بالوزارة 
اأم�ـــس �شفـــري جمهوريـــة كوريا لـــدى مملكة 

البحرين ا كوهيومنو. 
الطرفـــان  ا�شتعر�ـــس  اللقـــاء،  وخـــالل 
بـــني مملكـــة  القائمـــة  الثنائيـــة  العالقـــات 
البحرين وجمهورية كوريا، خ�شو�شا ما يتعلق 
منها مبجـــالت العمـــل والتنميـــة الجتماعية 
وال�شبل الكفيلة بدعمها وتطويرها مبا يخدم 

البلديـــن ال�شديقني، حيـــث مت التطرق اإلى 
اأبـــرز امل�رشوعـــات التنموية يف جمـــال احلماية 
والرعاية الجتماعية، وكذلـــك اإدماج املوارد 

الب�رشية املوؤهلة يف �شوق العمل.
واأ�شـــاد ال�شفـــري الكوري مبـــا حتظى به 
ال�رشكات الكوريـــة العاملة يف مملكة البحرين 
من دعم ورعاية، متطلعا اإلى مزيد من تبادل 
فر�ـــس ال�شتثمـــار بـــني البلديـــن، منوها يف 
ال�شيـــاق ذاتـــه بالتقـــدم امللحـــوظ للمملكة 
يف جمـــال اخلدمـــات الجتماعيـــة والت�رشيعات 

العمالية.

العمـــل  وزارة   - عي�شـــى  مدينـــة 
والتنميـــة الجتماعية: التقى وزير العمل 
والتنميـــة الجتماعيـــة جميـــل حميـــدان 
املوظـــف يف املكتـــب التنفيذي ملجل�س 
وزراء العمـــل ووزراء ال�شوؤون الجتماعية 
بـــدول جمل�ـــس التعـــاون لـــدول اخلليج 
العربيـــة علـــي في�شل علـــي ال�شديقي، 
حيـــث ت�شلـــم منـــه ن�شخـــة مـــن اأطروحة 
الدكتوراه بعنـــوان “م�شمون العقد بني 
النزعة ال�شخ�شية واملو�شوعية.. درا�شة 

مقارنـــة” التي اأعدها يف اإطـــار متطلبات 
التخـــرج �شمـــن برنامـــج الدكتـــوراه يف 

القانون يف جامعة البحرين.
وثّمـــن حميـــدان اجلهـــد الـــذي بذله 
القيمـــة  الأطروحـــة  اإعـــداد  يف  املوؤلـــف 
واملتميزة، م�شيفاً اأنها �شت�شكل اإ�شافة 
العربيـــة  القانونيـــة  حقيقيـــة للمكتبـــة 
عمومـــا، والبحرينيـــة خ�شو�شـــا؛ كونهـــا 
هـــذا  يف  متخ�ش�شـــة  قانونيـــة  درا�شـــة 

املجال.
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رف�ش ا�شتئناف ُمدان بحيازة 3.5 كيلو “ح�شي�ش”  

ُم�شنة تتهم ابنها باال�شتيالء على اأر�شها

اإعفاء م�شتاأنف من بيع املخدرات واإدانته بالتعاطي 

تاأجيل ق�شية حماولة اغتيال القائد العام

“اال�شتئناف” ترف�ش طعن ُمتجمهر اأتلف �شيارة مواطن 

ع�شابة تنفذ 118 عملية احتيال يف دول خمتلفة

را عبوة حملية ال�شنع باملعامري تاأييد املوؤبد ل�شاَبني فجَّ

اإلى جل�سة 31 يناير... اال�ستئناف الع�سكرية العليا: 

اأثناء حماولته فتح الطريق 

تاأجيل ق�سية غ�سيل اأموال ا�ستخدمت البحرين مركزا لها 

من اأ�سل 5 متهمني

ق�ست حمكمة اال�ستئناف الع�سكرية العليا 
�سباح اأم�س بتاأجيل ا�ستئنايف النيابة الع�سكرية 
واملدانني على احلكم يف ق�سية حماولة اغتيال 

القائد العام لقوة دفاع البحرين اإلى جل�سة 31 
يناير اجلاري؛ ل�سماع اق���وال النيابة الع�سكرية 

ومرافعتها، وكذلك مرافعة حمامي املدانني. 
و�سمح���ت املحكم���ة للمدان���ني يف الق�سية 
االلتق���اء بذويهم يف قاعة املحكم���ة، وهو اإجراء 

اعتادت عليه املحكمة عقب كل جل�سة. 
وكان املدانون ق���د ا�ستاأنفوا احلكم، فيما 
ا�ستاأن���ف النيابة االأحكام ال�س���ادرة بال�سجن 7 
�سن���وات بح���ق 7 متهم���ني، وب���راءة 5 متهمني 

اآخرين.

مل تقب���ل حمكم���ة اال�ستئن���اف العلي���ا اجلنائية 
االأول���ى ا�ستئن���اف ُمدان واحد م���ن اأ�سل 4، متهمني 
بالتجمه���ر و�سد الطريق الع���ام، م�ستخدمني يف ذلك 
العب���وات احلارق���ة “املولوت���وف”، والتع���دي عل���ى 
�سيارة مواطن بك�رس زجاج �سيارته اأثناء حماولته فتح 
الطريق، واملحكوم عليه باحلب�س ملدة �سنتني، فيما 
عوقب االآخ���رون بال�سجن ملدة 5 �سنوات، وباإلزامهم 
جميًع���ا بالت�سام���ن بدف���ع مبل���غ 80 دين���اًرا كقيمة 
للتلفي���ات ب�سي���ارة املجن���ي عليه؛ وذل���ك لتقريره 
باال�ستئناف بعد امليع���اد القانوين بنحو �سنتني من 
�س���دور احلكم يف معار�سته حلك���م حمكمة اأول درجة 

ال�سادر بتاريخ 5 مار�س 2014.

كان ورد ب���اغ للنياب���ة العام���ة م���ن مركز �رسطة 
البدي���ع بتاريخ 27 اأبري���ل 2013، مفاده اأن جمموعة 
يق���در عددهم بنح���و 40 �سخ�ًسا جتمه���روا يف 9:15 
م�س���اًء مبنطقة �سار، وقام���وا باإغ���اق الطريق العام 
بوا�سط���ة الطابوق واحلديد وجذوع النخيل، واأنه عند 
تعامل ال�رسطة معهم، حاول اأحد املارة بال�سارع نف�سه 
- وهو املجني عليه - املرور ب�سيارته وفتح ال�سارع 
له ولاآخرين، لكن اأحد املتجمهرين رمى زجاجة على 

ال�سيارة اأدت اإلى ك�رس الزجاج اخللفي ل�سيارته.
واأ�سارت اأوراق الق�سية اإلى اأن حتريات ال�رسطة 
ع���ن طري���ق امل�س���ادر ال�رسي���ة دل���ت عل���ى م�ساركة 

امُلدانني االأربعة يف الواقعة.

وبالقب����س عليه���م واإحالته���م للمحاكم���ة ثبت 
اإليها اأنهم بتاريخ 27 اأبريل 2013 اأوالً: اأتلفوا عمًدا 
واآخ���رون جمهولون ج���زًءا من هيكل �سي���ارة املجني 
عليه، ووقعت اجلرمية من ع�سابة موؤلفة من اأكرث من 

خم�سة اأ�سخا�س على االأقل تنفيًذا لغر�س اإرهابي.
ثانًي���ا: ا�سرتك���وا واآخرون جمهول���ون يف جتمهر 
مب���كان ع���ام موؤلف م���ن اأكرث م���ن خم�س���ة اأ�سخا�س 
الغر�س منه االإخال باالأمن العام، م�ستخدمني العنف 

لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من اأجلها.
ثالًث���ا: حازوا واأحرزوا عبوات حارقة “مولوتوف” 
بق�سد ا�ستخدامها يف تعري�س حياة النا�س واالأموال 

للخطر.

اأرج���اأت املحكمة الك���رى اجلنائية االأولى النظر 
يف ق�سي���ة غ�سيل اأم���وال، ت�سم 16 متهًم���ا اآ�سيوًيا، 
اأج���روا اأك���رث م���ن 118 عملي���ة احتي���ال الأ�سخا����س 
موجودي���ن يف دول عدة، م�ستخدم���ني اململكة مركًزا 
لهذه العملي���ات االإلكرتونية، حت���ى جل�سة 31 يناير 
اجلاري؛ وذلك ل�سم���اع اأقوال �ساهد االإثبات مع االأمر 
باإع���ادة اإع���ان املتهمني من 3 وحت���ى 8 وبا�ستمرار 

حب�س املتهمني من االأول وحتى الثالث.
وت�س���ر التفا�سيل اإل���ى اأن اأفراد �رسط���ة اإدارة 
مكافحة اجلرائ���م االقت�سادية والف�س���اد االإلكرتوين 
متكنوا من �سب���ط متهمني اآ�سيويني، اأجريا عمليات 
احتي���ال اإلكرتوني���ة يف اأم���ركا وع���دة دول اأوروبية 
بوا�سط���ة اأ�سخا����س اآخرين، وا�ستلم���ا واأر�سا اأمواالً، 
عر ����رسكات ال�رساف���ة املختلفة با�س���م عّمال مطعم 
يعمان فيه، ا�ستغلوهم يف تلك العمليات؛ ليتمكنوا 
من احل�سول على املبال���غ النقدية املتح�ّسل عليها 
باالحتي���ال عل���ى املجني عليهم البال���غ عددهم اأكرث 
م���ن 118 �سحي���ة، ملبلغ جتاوز 457 األ���ف دينار، مت 

اإر�ساله كله اإلى الهند.
وتتح�سل وقائع �سبط الق�سية فيما جاء مبح�رس 
الب���اغ املق���دم للنياب���ة العام���ة م���ن اإدارة مكافحة 
اجلرائ���م االقت�سادي���ة والف�ساد االإلك���رتوين، والذي 
ت�سّم���ن ورود ب���اغ من ال�رسطة العربي���ة والدولية يف 
دول���ة بلجيكا، �س���د اأحد االأ�سخا�س وال���ذي تبني اأنه 
ا�ستلم مبل���غ مايل من عملية احتي���ال اإلكرتوين على 

�سيدة اأجنبية اجلن�سية.
وبا�ستدعائ���ه لاإدارة، قرر اأن هذه العملية متت 
بتنظيم من املتهم االأول، والذي يرغمه وبقية زمائه 
االأربعة ع�رس والعامل���ني يف اأحد املطاعم على ا�ستام 
مبال���غ مالي���ة متفاوتة من حم���ات ال�رساف���ة، والتي 
ير�سله���ا اإليه���م اأ�سخا�س جمهول���ون وال يعرفونهم 
اأ�س���ًا؛ وذلك ليعيدوا اإر�ساله���ا اإلى اأ�سخا�س اآخرين 

يف الهند.
وبالفعل مت اإجراء التحريات حول املتهم االأول، 
وال���ذي تبني اأنه يجري عمليات غ�سل االأموال امل�سار 
اإليه���ا، والتي تب���ني اأنها ناجتة ع���ن عمليات احتيال 
ذ يف الهن���د، و�سحاياها متواجدون يف  اإلكرتوين، ُتَنفَّ
ع���دة دول منها اأمركا وبريطاني���ا والدمنارك وكندا 

وبلجيكا ودول اأخرى.
ومت التو�سل اإلى اأن اجلناة ي�ستخدمون عمليات 
االإخرتاق حلوا�سب ال�سحايا، ويحدثون خلاً يف اأجهزة 
ال�سحاي���ا اخلا�س���ة؛ وذلك ع���ر اخ���رتاق ح�ساباتهم 
االإلكرتوني���ة، ومن ثم يتولى اجلن���اة عملية االت�سال 
به���وؤالء ال�سحاي���ا، مدع���ني اأنهم موظف���ون تابعني 
ل�رسكة عاملي���ة معروفة، وبناء على تل���ك االت�ساالت 
يطلب���ون من ال�سحايا اإر�سال مبالغ مالية ل�ساحلهم؛ 
ليتمكن���وا من اإع���ادة فت���ح اأجهزتهم بعدم���ا يحلون 
امل�سكلة اإليهم، وبالفعل فاإن اأكرث من 118 �سخ�ًسا 
وقعوا �سحية لتلك العمليات واأر�سلوا اإليهم االأموال 
الت���ي طلبوها ع���ن طريق ����رسكات ال�رساف���ة، وذلك 

ل�سالح املجموعة التي يديرها املتهم االأول.
واأفادت التحريات اأن املته���م االأول ا�ستعان ب� 
13 �سخ�ًسا، وهم لي�سوا �سوى عمال وطباخني يف اأحد 
املطاع���م، ورواتبهم ب�سيطة وال تتجاوز 120 دينارا؛ 
وذل���ك ال�ست���ام االأم���وال با�سمهم واإع���ادة اإر�سالها 

الأ�سخا�س متواجدين يف الهند.
وب�سوؤال جميع العمال قرروا اأن املتهم االأول هو 
امل�س���وؤول عنهم، واأنه ا�ستغله���م يف عمليات ا�ستام 
واإر�سال االأم���وال مقابل ح�سول كل منهم على ن�سبة 

2 % منها.
واأ�س���ارت االأوراق اإلى اأن املته���م الثاين ا�ستلم 
ع���ن طريق هوؤالء العمال مبلًغا مقداره 55 األف دينار 
فقط من اأ�سخا�س مقيم���ني يف اململكة املتحدة؛ يف 
غ�س���ون �سهرين فق���ط يف الع���ام 2016، كما اأر�سل 
مبلًغا يقدر ب�77 األف دين���ار اإلى اأ�سخا�س يف الهند، 
فيما مت التو�سل ملبلغ اإجمايل عر ك�سوفات ا�ستام 
املبال���غ عر ال�رساف���ات، اإال اأنهم ا�ستلم���وا جميًعا ما 

يزيد عن مبلغ 457 األف دينار.

اأي����دت حمكم����ة اال�ستئن����اف العلي����ا اجلنائي����ة 
االأول����ى عقوبة ال�سجن املوؤبد ال�سادرة بحق �ساَبني 
م����ن اأ�س����ل 5 متهم����ني، ُمدان����ني باإح����داث تفج����ر 
اإرهاب����ي يف منطقة املعام����ر بوا�سطة عبوة متفجرة 
حملية ال�سنع؛ به����دف اإ�سابة رجال ال�رسطة، اإ�سافة 
لرتويعهم وكذلك املواطنني واملقيمني، ما ت�سبب 

باإتاف جرافة “�سيول” مملوكة لوزارة الداخلية.
كم����ا اأيدت املحكمة اإلزامهم����ا وباقي امُلدانني 
مت�سامن����ني اأن يدفع����وا مبل����غ 250 دين����ارا قيم����ة 
تلفي����ات اجلراف����ة، ف�س����اً ع����ن االأم����ر مب�س����ادرة 

امل�سبوطات.
واأو�سح���ت املحكم���ة اأن امُل�ستاأنَفني واآخرين 
�سبق احلكم عليه���م اعرتفوا اأنهم كانوا قد اتفقوا 
على تفجر عب���وة حملية ال�سنع، يتم التحكم فيها 
عن ُبعد؛ بهدف ترويع رجال ال�رسطة، وا�ستهدافهم 
واإحل���اق االأذى واالإ�سابة به���م، وترويع املواطنني 

واملقيمني.
وجاء كذل���ك باعرتافات امُلدان���ني اأن املتهم 

االأخ���ر اأبلغه���م ع���ن تواج���د العب���وة امل�ستخدم���ة 
يف الواقع���ة يف �سن���دوق ع���داد املي���اه مب�سجد يف 
منطقتهم املعامر؛ ل���ذا توجه اثنان منهم للموقع 

املذكور واأخذاها، ثم خباآها يف منزل مهجور.
واأ�ساف���ت اأنه���م يف فجر يوم الواقع���ة، زرعوا 
العبوة بالقرب م���ن �سندوق االت�ساالت، ثم اأخذها 
امُلدان���ون جميًعا وزرعوها يف مكان اآخر بالقرب من 
مدخل منطقة املعامر، فيما تولى امُلدان اخلام�س 
مراقب���ة الطريق، واأغلقه الراب���ع باحلواجز اخل�سبية 

واحلديدية.
وبينت اأنه���م ا�ستدرجوا رج���ال ال�رسطة ملكان 
زرع القنبل���ة، والذي���ن ا�ستعان���وا بجرافة “�سيول” 
الإزالة احلواجز التي و�سعوها، والتي ما اإن اقرتبت 
وبرفقته���ا رجال ال�رسطة حتى فّج���ر امُلدان الثالث 
العبوة عن طري���ق اأداة حتكم “رميوت كونرتول”، 

ما اأدى لت�رسر اجلرافة اململوكة لوزارة الداخلية.
وثبت بخطاب ورد للمحكمة اأن قيمة التلفيات 
التي تعر�ست لها اجلرافة تقدر مببلغ 250 ديناًرا.

ودل���ت التحريات املكثفة الت���ي اأجرتها اإدارة 
املباحث اجلنائي���ة على ارتكاب امُلدانني للواقعة؛ 

تزامًنا مع ما ي�سمى ب� “مترد 14 اأغ�سط�س”.
وثبت للمحكم���ة اأن امل�ستاأنَفني واآخرين �سبق 
احلك���م عليهم، اأنهم بتاري���خ 14 مايو 2015، اأوالً: 
اأحدث���وا واآخرون جمهولون تفج���ًرا باأن قاموا بزرع 
عبوة مفرقعة مبكان ع���ام وقاموا بتفجرها تزامًنا 
مع ما ي�سمى بتمرد 14 اأغ�سط�س يف مواجهة ال�رسطة، 
قا�سدين من ذلك قتل رجال ال�رسطة واإحداث اأكر 
اإ�ساب���ات بهم وب���ث الرعب يف نفو����س املواطنني 

واملقيمني؛ تنفيًذا لغر�ٍس اإرهابي.
ثانًيا: ا�ستعملوا واآخرون جمهولون عمداً العبوة 
املفرقع���ة املبينة بالتهمة ال�سابق���ة ا�ستعماالً من 
�ساأنه تعري�س حي���اة النا�س واأموالهم للخطر وكان 

ذلك تنفيًذا لغر�ٍس اإرهابي.
ل���وزارة  اململوك���ة  اجلراف���ة  اأتلف���وا  ثالًث���ا: 

الداخلية.
رابًعا: ا�سرتكوا واآخرون جمهولون يف جتمهر.

حكم���ت حمكم���ة اال�ستئن���اف العليا 
اجلنائية االأول���ى بتاأييد معاقبة م�ستاأنف 
بال�سجن ملدة 7 �سنوات مع االأمر بتغرميه 
مبل���غ وق���دره 5000 دين���ار ومب�سادرة 
امل�سبوط���ات؛ الإدانته بحيازة قرابة 3.5 
كيلوج���رام م���ن “احل�سي����س” مل يق�سد 

بيعها اأو تعاطيها.
وتتمث���ل تفا�سي���ل القب����س عل���ى 
امل�ستاأنف يف اأن التحري���ات ال�رسية التي 
اأجراها مازم ب���اإدارة مكافحة املخدرات، 
اأفادت ب���اأن امُل���دان يحوز ويح���رز مواد 
خم���درة يف غ���ر االأح���وال املرخ����س بها 

قانوًنا.
ونف���اًذا ل���اإذن ال�سادر م���ن النيابة 
وتفتي����س  وتفتي�س���ه  ب�سبط���ه  العام���ة 
م�سكن���ه، فق���د انتقل���ت قوة م���ن اأفراد 
ال�رسطة اإل���ى م�سكن املته���م، والذي مت 

القب�س عليه حال عودته اإلى مك�سنه.

وعرثوا يف ال�سيارة التي كان يقودها 
وتعود ملكيتها اإل���ى �سقيقه، على عدد 
3 قط���ع كب���رة احلجم ملفوف���ني بورق 
نايل���ون، وع���دد 5 قط���ع اأخ���رى خمتلفة 
االأحجام، ثبت اأنها كله���ا مادة احل�سي�س 
املخ���درة، ف�ساً عن فتات، و3 �سكاكني 

ملوثني باملادة ذاتها. 
كما عرثوا على ميزان ح�سا�س وورق 
ل���ف “كاغ���د”، وكي����س نايل���ون �سفاف 

وكرتون ملوث باآثار للمخدر املذكور.
وثب���ت من وزان الكمي���ة امل�سبوطة 
بحوزت���ه اأنه���ا ت�سل اإل���ى 3 كيلو و454 

جراما و8 �سنتيغرامات.
وثبت للمحكمة اأن امل�ستاأنف بتاريخ 
9 اأكتوبر 2016، حاز بغر ق�سد االإجتار 
اأو التعاط���ي اأو اال�ستعم���ال ال�سخ�س���ي 
مادة القن���ب “احل�سي�س” يف غر االأحوال 

امل�رسح بها قانوًنا.

ذك���رت املحامي���ة نفي�س���ة دعب���ل اأنه���ا 
وباعتباره���ا وكيلًة عن �سي���دة بحرينية ُم�سّنة 
جت���اوز عمره���ا ال�سبعني عاًما، فق���د تقدمت 
بب���اغ لدى مرك���ز ال�رسطة �سد اب���ن موكلتها 
االحتي���ال م�ستغ���ا  بتهم���ة  وذل���ك  االأك���ر؛ 
جهله���ا للتوقي���ع على هب���ة وتن���ازل مللكية 
عقار “اأر�س” ورثته���ا من والدها اإلى نف�سه، 
مدعًيا اأنه �سيعمل على م�ساعدتها يف بنائها، 
فتمكن من بناء من���زل فيها عن طريق وزارة 

االإ�سكان باعتبارها ملًكا له.
موكلته���ا،  اإن  قال���ت  التفا�سي���ل،  ويف 
والت���ي كانت تعم���ل �سابًقا عامل���ة نظافة يف 
اإح���دى املدار����س، ا�ستغل ابنه���ا االأكر كر 
�سنها وجهله���ا بفح���وى االأوراق التي قدمها 
اإليه���ا؛ كونها ال تع���رف الق���راءة اأو الكتابة، 
وخدعه���ا بالق���ول اإن���ه �سي�ساعده���ا يف بن���اء 
االأر����س الت���ي ورثتها م���ن والده���ا، وجعلها 

توقع على عدد من االأوراق.
وتبنيَّ فيما بع���د اأنها وقعت على اأوراق 
تن���ازل عن العق���ار ل�سال���ح ابنه���ا امُلخادع، 
وال���ذي تقدم بطلب ل���وزارة االإ�س���كان، فتم 
ت�سييد العق���ار، وبعد مطالبته باإعادة املنزل 
لوالدته لتتمكن من ال�سكن فيه رف�س ذلك.

واأ�س���ارت دعبل اإلى اأن ابنها ادعى اإليها 
اأن االأوراق الت���ي توق���ع عليه���ا لي�ست �سوى 
ا�ستم���ارات الطل���ب ال���ذي �سيقدم���ه لوزارة 
االإ�سكان؛ وذلك لبناء البيت يف اأر�سها، بعدما 
اأقنعه���ا اأنه �سيكمل اإج���راءات الطلب ويقوم 
بالبن���اء ل�ساحلها ولت�ستفي���د منه بعد انتهاء 

اأعمال البناء.
وبن���ات  اأبن���اء  اأن جمي���ع  اإل���ى  ولفت���ت 
�سقيقه���م  اأن  باعتقاده���م  كان  موكلته���ا 
�سينه���ي اأعمال البناء مل�سلح���ة والدتهم، اإذ 
اأبلغته���م والدتهم بتفا�سيل م���ا جرى بينها 
وبين���ه، اإال اأنهم جميًع���ا اكت�سفوا موؤخًرا وبعد 
اأن اكتمل بن���اء العقار، اأن ذلك مل يكن �سوى 
خدع���ة. واأو�سحت اأنه عندم���ا طلب االأبناء من 
�سقيقه���م ت�سليم املن���زل لوالدتهم، رف�س 
االأمر، وعندها توجه���ت موكلتها لرفع دعوى 
ا�س���رتداد حقه���ا، اإال اأنها فوجئت ب���اأن ابنها 
جعله���ا توقع على اأوراق تهب فيها له العقار 
ولي�س جم���رد ا�ستكمال لطل���ب بناء يف وزارة 
اال�س���كان، فتوجه���ت مبا�رسًة ملرك���ز ال�رسطة 
لتقدم باغ���ا ر�سميا �سد ابنه���ا، متهمًة اإياه 
باالحتي���ال عليه���ا، م�ستغاً جهله���ا للتوقيع 

بالتنازل، ونقل ملكية عقارها با�سمه.

قال���ت املحامي���ة زين���ب �سب���ت اإن 
حمكمة اال�ستئناف العليا اجلنائية االأولى 
اأعفت موكلها، امُلدان �سابًقا بواقعة بيع 
خمدرات وموؤثر عقل���ي، واكتفت بحب�سه 
مل���دة 3 �سنوات وتغرمي���ه 3000 دينار 
ع���ن تهم���ة التعاطي بدال م���ن �سجنه 10 
�سن���وات وتغرمي���ه 5000 دين���ار، فيما 
اأي���دت العقوب���ة ال�س���ادرة عل���ى ثاث���ة 
ُمدان���ني بالق�سية املحك���وم على اثنني 
منه���م بال�سجن 10 �سن���وات وتغرمي كل 
منهم���ا 5000 دين���ار وبحب����س الثالث 3 

�سنوات وتغرميه 3000 دينار.
واأ�سارت اإلى اأن موكلها كان املتهم 
االأول يف ق�سي���ة، والت���ي �سّم���ت ثاث���ة 
متهم���ني اآخري���ن، وقد تع���اون مع �رسطة 
مكافحة املخدرات، واأدى تعاونه ل�سبط 

املته���م الثالث، وهو امل�س���در الرئي�س 
ملخدر املاريجوان���ا، والذي كان متهمان 

اآخران يبيعانه ل�ساحله.
اتهمت���ه  العام���ة  النياب���ة  وكان���ت 
19و20  يوم���ي  يف  باأنه���م  والباق���ني 
االأول  املتهم���ان  اأوالً:   ،2016 اأكتوب���ر 
والثاين: باع���ا بق�سد االإجتار نباًتا خمدًرا 
)املاريجوان���ا( يف غ���ر االأحوال املرخ�س 

بها قانوًنا.
ثانًي���ا: املتهم الثالث: ح���از بق�سد 
االإجتار نباًتا خمدًرا )املاريجوانا(  يف غر 

االأحوال املرخ�س بها قانوًنا.
ح���ازوا  جميًع���ا:  املتهم���ون  ثالًث���ا: 
واأح���رزوا بق�س���د التعاطي م���ادة خمدرة 
)ح�سي�س(، وموؤثر عقلي )ميتافيتامني( 

للكل وخمدر املورفني للمتهم الثالث.

اإبراهيم النهام

اإعداد: عبا�ش اإبراهيم
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�إن مكمن  بتحلي���ل دقي���ق، 
�لف�س���اد �لفعل���ي يف �ملنظومة 
�خلميني���ة برمته���ا ه���و �لبني���ة 
�لعقائدي���ة، وعل���ى �لرغ���م من 
�أن  �إال  �الحتجاج���ات،  �أهمي���ة 
خفاي���ا  يف  �مُلدق���ق  �لباح���ث 
�الأمور �ملر�ق���ب ل�سريورة مناء 
�ل�سع���وب وتط���ور �حل�سار�ت، 
يج���د �أن �لعامل �ملح���رك للأمم 
و�ملعتق���د�ت”  “�الأف���كار  ه���و 
وم���ا �ل�سل���وك �إال �أد�ة تعك����س 
 �لبني���ة �الآيديولوجي���ة ملحركه.

فه���ل مطالب �ملحتجني حم�س 
“حياتي���ة” �أم �أنه���ا “ثقافي���ة” 
ت�سع���ى للخروج من عباءة �لويل 
�لفقيه؟ هذ� ما ال ميكن معرفته 
على وجه �لدقة �الآن، فاإن كانت 
لتح�سني �رشوط  جمرد مطال���ب 
احلياة فهي جمرد “�حتجاجات” 
ميك���ن �مت�سا����س غ�سبها عرب 
من���ح �ل�سعب �لبحبوح���ة و�تباع 
��سرت�تيجيات للح���د من �لغلء 
وهذ� م���ا �سيعم���ل �لنظام على 
تد�ركه ع���رب بع�س �الإ�سلحات 
�القت�سادي���ة �ل�سكلي���ة؛ �أما �إن 
كان���ت �ملطالب ثقافية ت�سعى 
والي���ة  منظوم���ة  ال�ستب���د�ل 
�أركانه���ا  وتقوي����س  �لفقي���ه 
وربيع  “ث���ورة فعلي���ة”  فه���ي 
�إير�ين حقيقي، ويف تلك �حلالة 
فاإن نظام �مل���ليل بكل �سوره 
“حمافظ���ني”  م���ن  واأ�سكال���ه 
�سيتعاط���ى  و”�إ�سلحي���ني” 
 بجربوت ما�سح مع كل �عرت��س.
لذلك يج���ب عدم الت�رشع وتوقع 
“�نهي���ار �لنظ���ام” الأن نظام���ا 
ال  كه���ذ�  عقائدي���ا  ر�ديكالي���ا 
ينهار �إال بخلخلة بنيته �لفكرية، 
وهو �أمر مل تتبد ملمح ن�سوجه 
بعد، لكن يف جميع �الأحو�ل فاإن 
�لنظ���ام �الإير�ين �سيج���د نف�سه 
للمرة الأول���ى جمربا على اإعادة 
�لنظر يف �مليز�ني���ات �ل�سخمة 
�لتي يبذلها يف دعم ميلي�سيات 
خارج ح���دوده، و�لتفكري بجدية 
يف اإنفاق املزيد على �رشوريات 
�سعبه املحروم من اأب�سط �رشوط 
�لعي�س �لك���رمي، �إذ ال يعقل �أن 
تنفق �الأمو�ل �لطائلة يف حروب 
عبثي���ة فيم���ا معظ���م �ل�سع���ب 
يعي����ش حتت خط الفقر، كما مل 
تعد “�لهوية �لطائفية” �أولوية 
�لعادي ومل  بالن�سبة للمو�ط���ن 
تعد �سعارات العداء “الأمريكا” 
يع���اين  وق���ت  يف  ت�ستهوي���ه 
فيه م���ن قب�سة �الأم���ن و�سيق 

�لعي�س.

إيران... احتجاجات عابرة 
أم ثورة فعلية؟ )3(

مل يع���رف الوط���ن العرب���ي �سخ�سي���ة 
جدلي���ة يف تاريخ���ه املعا����رش اأخ���ذت احلّيز 
الذي اأخذت���ه �سخ�سي���ة جم���ال عبدالنا�رش، 
ومل ُتفج���ع �جلماهري كم���ا فجعت بفقده، مل 
تع���رف هذا الق���در من التط���ّرف واحلما�ش 
يف حّبه وبغ�س���ه، مل تعرف معنى الكرامة اإل 
بوج���وده، وهذ� ما تفتق���ده �ليوم يف ظلل 
�لعربدة �ل�سهيو-�أمريكية، وكّلما �دلّهمت 
�خلط���وب، وتكاثف���ت يف �أجو�ئن���ا �لغيوم، 
واأرعدت �سماواتن���ا، افتقدناه، حت�رّشنا على 
�أن���ه لي�س معنا، لريّد عّنا، وبنا، ومعنا، ولنا، 
ما يح���اك �سّدنا، وم���ا مل ت�ستط���ع كو�هلنا 

حمله ل�سّدة ثقله.
مل يع���رف الوط���ن العرب���ي �سخ�سي���ة 
قيادي���ة ت�ستطيع حتريكه م���ن اأق�ساه اإلى 
�أق�ساه، تدفعه للتح���رر، تخرج جماهريه يف 
�ل�سو�رع غا�سب���ة م�ستنكرة �ال�ستعمار، كما 
مل يع���رف الوط���ن العربي، م���ن اأق�ساه اإلى 
�أق�ساه، رئي�ساً عربياً تويّف فخرجت م�سري�ت 
عبدالنا����رش،  اإل  عوا�سم���ه  كل  يف  احل���زن 
ب���ل ��ستمّرت ه���ذه �مل�س���ري�ت يف �لبحرين 

ل�سنو�ت تخ���رج يف �ملوعد ذ�ته، تتخيله قد 
ارحتل للتّو.

مل يع���رف الوط���ن العرب���ي �سخ�سي���ة 
قيادية يلتجئ �إليه���ا �لقادة يف خلفاتهم، 
ويلتج���ئ �إليها �لنا����س يف ظلماتهم، حيث 
كانت تر�سل اإليه الر�سائل ل�رشح ما يعانونه 
م���ن ن���ري �ال�ستعم���ار، ر�جني من���ه �لتدخل 
و�إن�سافه���م، فقد مّث���ل له���م دور �الأب �أو 
�ملخّل����س، �أو عم���ود �خليم���ة �ل���ذي م���ا �إن 
وقع حت���ى غلبتنا �سقوتن���ا... ل اأحد ميتلك 
�لكاريزم���ا �لت���ي كان ميلكه���ا، ومل ي�سعف 
اأحدهم الظرف الذي توفر له، فبقي متفّرداً 
يف �مل���كان و�ملكان���ة، و�مت���ّد عل���ى ط���ول 
�الأزمان بدر�ً ُيفتقد يف ليالينا �لظلماء، وما 

�أكرثها.
�أحببن���اه كما هو، بكل م���ا فيه، بالن�سبة 
يل وجليل���ي، فاإنن���ا ورثنا ه���ذ� �حلّب، فمن 
يج���روؤ عل���ى �لق���ول �إّن ل���ه وجه���ة نظر يف 
جم���الَ؟! �سمعن���ا تالياً عن هنات���ه، �أخطائه، 
خيبات���ه، �نك�سار�ت���ه، قر�أن���ا كتب���اً كث���رية 
و�سفته باخليانة، و�لعمالة، و�سعت الإنز�له 

اإل���ى ال���ّدرك الأ�سف���ل م���ن الب�رشي���ة، لكن 
�ملحبني بقو� كما ه���م ثابتني على �الإميان 
ب���ه، واإن ت�سّذبت امل�ساع���ر اجلّيا�سة قليالً، 
و�سار �لرجل، مع مّر �لزمان، قابلً للمر�جعة 
و�لنق���د، ولكنه �أبد�ً غري قاب���ل �أن يخوَّن �أو 
ُيطع���ن يف وطنيته. قي���ل �إنه كالن���ار �لتي 
حت���رق م���ا حولها ولكنه���ا ت�س���يء للبعيد، 
ا�ستفادت م���ن النور الذي اأوق���ده �سعوب 
عربي���ة وغري عربية ��ستق���وت به، وبوقفته 
مرف���وع �لهامة، حاّد �لنظ���رة، وكاأنه يتحّدر 
من ن�سل �أبط���ال �الأ�ساط���ري... وقيل كثري�ً 
عنه، ولكن بقي هو نف�سه عبدالنا�رش، الذي 
تب���ع حلمه بل كلل، ورمب���ا كانت �الأثمان يف 
ذل���ك عالي���ة، وغالية، وغري م���ربرة، ولكننا 
ن�سه���د �لي���وم �أن حلم �لوح���دة �لعربية هو 
ملذنا من �لفتات �لذي تذرونا به �لرّياح... 
نفتق���د، يف مئوّيت���ه، ع����رشاً كام���اًل اكت���ّظ 
باملفكري���ن و�لفنان���ني وتزّي���ن بالرُّق���ي، 
نفتقد ذلك �حلما����س لق�سايانا من خلله، 
نفتقد فيه ذو�تنا ووجد�ننا، �سنظل فقدنا 

فيك كبرياً يا نا�رش. 

عبدعلي الغسرة

نزار جاف

يف كت���اب �ملدر�س���ة �لقر�آني���ة، وعندما 
يتح���دث �لر�حل �لكبري “�آي���ة �هلل حممد باقر 
�ل�س���در” عن ه���ارون الر�سي���د وهو يخاطب 
�لغيمة ب���اأن خر�جه���ا �سياأتي���ه �أينما ذهبت، 
فاإن���ه يف نف����س �لوق���ت يطلب م���ن تلميذه 
ع���دم الت�رشع يف احلكم عل���ى الر�سيد واإدانته 
بل يطلب منهم �أن ي�سعو� �أنف�سهم يف مكانه 

ويعي�سوا احلالة التي عا�سها، ثم يحكمون.
اآية اهلل علي اخلامنئي، اأحد امل�ساركني 
يف �لث���ورة �الإير�ني���ة وم���ن �ملح�سوبني على 
التيار الديني فيها، عا����ش اأيام الثورة بكل 
تفا�سيله���ا، ولو �سئل يف ذل���ك اليوم �سوؤال 
حم���دد�: ماذ� كنت �ستفعل لو كنت يف مكان 
�ل�س���اه؟ و�أت���رك �الإجاب���ة للق���ر�ء وكل ح�سب 
قناعت���ه، لك���ن م���ع تذكريه���م ب���اأن خامنئي 
وكل م���ن �ساركوا يف الث���ورة كانوا يطلقون 
كلم���ة “ديكتات���ور” على �ل�س���اه، وهو يعني 
�مل�ستب���د بر�أي���ه و�حلاك���م باأم���ره و�ساح���ب 
�لكلم���ة �الأولى و�الأخرية يف �حلكم، و�أت�ساءل: 
ه���ل حق���ا اأن خامنئي لي����ش ديكتات���ورا ول 
تنطبق عليه �ملو��سفات �لتي ذكرتها ب�ساأن 

�لديكتاتور؟
�ل�س���وؤ�ل �لذي يتبادر �إل���ى �لذهن بقوة 
ه���و: هل يعل���م خامنئ���ي اأنه يعي����ش ظروفا 
واأيام���ا �سبيهة بتلك التي عا�سها ال�ساه وهو 
حما�رش يف ق�رشه بغ�س���ب ال�سعب املنتف�ش 
بوجهه، ما الفرق بينه وبني ال�ساه؟ اأمل ي�سف 
�ل�ساه ونظامه �لثورة باملوؤ�مرة �خلارجية؟ �أم 
ت�ستع���د وتتاأه���ب الأجهزة الأمني���ة وال�رشطة 
واجلي����ش ملواجهة الثورة؟ هل اإن خامنئي مل 
يفع���ل �سيئا من الذي فعل���ه ال�ساه؟ �سحيح 
�أن �ل�س���اه مل يك���ن رحوم���ا بالث���ورة، لكن مل 
يكن �أي�سا قا�سيا �إلى �حلد �لذي مل يرتك �أي 
خ���ط رجعة مع ال�سعب، ونت�س���اءل مرة اأخرى، 
اأيهما اأ�سد ق�سوة وبط�سا: ال�ساه اأم خامنئي، 
ومرة �أخرى �أدعو �لقر�ء للإجابة على �ل�سوؤ�ل، 
و�سوف اأغ�ش النظر عن تقديرات املنظمات 
�حلقوقية ب�ساأن عدد �لقتلى و�ملعدومني يف 
�لعهدي���ن، علما �أن ه���ذه �ملنظمات مكروهة 
ومرفو�س���ة م���ن �لعهدي���ن وال�سيم���ا �لعهد 

�الأخري.
عن���د �لت�سويت على نظام والية �لفقيه 
كاأ�سا����س لد�ست���ور �جلمهوري���ة �الإ�سلمي���ة 
الإيرانية، رف�ست منظمة جماهدي خلق التي 
كانت لها م�ساركة رئي�سية وفعالة يف �لثورة 
�الإير�ني���ة وكان���ت مبثابة “د�ينم���و �لثورة”، 
رف�س���ت �لت�سوي���ت ل�سال���ح ه���ذ� �لنظ���ام 
و�عت���ربت ذلك مبثابة �مت���د�د لديكتاتورية 
�ل�ساه، ومع كل ما مار�سه �لنظام من ترهيب 
وترغي���ب م���ع �ملنظمة م���ن �أج���ل حثها على 
�ملو�فق���ة وو�س���ل �إلى ح���د �إج���ر�ء لقاء بني 
اخلميني وزعيم منظمة جماهدي خلق م�سعود 
رجوي، غ���ري اأن املنظمة اأ�رشت على موقفها 
موؤكدة �أن �ل�سع���ب �الإير�ين ثار و�سحى لكي 
ي�سقط نظاما ديكتاتوريا ولي�ش لياأتي باآخر، 
يومه���ا كان هن���اك من ��ستغ���رب من موقف 
�ملنظم���ة و�عتربها تبالغ وتذه���ب بعيد� يف 
ت�سوراته���ا وحتليالته���ا ب�س���اأن النظام، بل 
انتقدوها ورموها ب�ستى الأو�ساف والنعوت، 
بي���د �أن ذلك مل يغري م���ن تلك �حلقيقة �لتي 
فر�ست نف�سها بعد 38 عاما رغم �أنف �لنظام 

ومن �سايروه. “اإيالف”.
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سوالف

و�سفي���ة  ب�س���ورة  ن���روي  عندم���ا 
تقري���ر  يف  وردت  �لت���ي  �لتج���اوز�ت 
دي���و�ن �لرقابة �ملالية �الأخري، ونقارن 
و�س���ع �ملو�طن �لي���وم بع���د �أن دفن 
حتت اأتربة غ���الء الأ�سعار، �سي�سود جو 
م���ن الإحباط داخل النفو�ش املقهورة، 
�الأو�م���ر  خالف���و�  م�سوؤول���ون  فهن���اك 
و�لتعليمات، و�نتهزو� �لفر�س وركزو� 
على �سياع وهدر �ملال �لعام، و�أد�رو� 
ظهوره���م لعملية �لتنمي���ة و�لتطوير، 
وت�سببو� يف �إ�سابة �لكثري من �الإد�ر�ت 
بال�سل���ل... م�سوؤول���ون خلقو� حمفز�ت 
جادة لي�س للبناء و�مل�ستقبل �الأف�سل، 
�إمنا “للمح�سوبي���ة” وهدر �ملال �لعام 

و�ل�سعي ور�ء م�ساحلهم، وهوؤالء يجب 
�أن يحا�سب���و� الأنه���م يوؤث���رون تاأث���ري� 
�سار� على �لعمل يف �جلهاز �حلكومي، 
فنحن حقيقة باأم�س �حلاجة �إلى در��سة 
�الأعمال و�لوظائ���ف على �أ�سا�س و�سع 
�ل�سخ�س �ملنا�سب يف �ملكان �ملنا�سب 
وعلى �أ�سا�س تقييم �الأد�ء، �إذ ال يعقل 
�أن ي�ستمر �أمثال هوؤالء �مل�سوؤولني بعد 
اأن اأعطونا �سورة �ساملة يف التجاوزات 

و�لف�ساد.
و�س���ل �ملو�طن �إل���ى ذروة �لياأ�س 
وحتمل���ه عربات القه���ر، واأخذ يتحدث 
باملجه���ول عن �ملجه���ول، ويف مقابل 
ذل���ك ماز�لت هناك جهات وموؤ�س�سات 

ل تع���رف العم���ل بكف���اءة وفاعلية ول 
تق���رتب م���ن تنفي���ذ بر�م���ج �الإ�سلح 
الأه���داف  وحتقي���ق  القت�س���ادي 
�لعام���ة  و�ال�ستخد�م �الأمث���ل للمو�رد 
والإمكانيات الب�رشية واملادية املتاحة، 
وه���ذه اإ�سكالية خطرية ج���دا ل حتتاج 
اإلى ����رشح، فحني يطلب م���ن املواطن 
“�س���د احلزام” و�لقب���ول بقر�ر�ت تهز 
اأركان اأ�رشت���ه وبيته واتب���اع �سيا�سات 
متكامل���ة م���ن التق�س���ف، ويف الطرف 
�الآخ���ر ن�ساهد جهات تهدر �ملال �لعام 
ذكره���ا  متع���ددة  واأ�سالي���ب  بط���رق 
تقري���ر دي���و�ن �لرقاب���ة، م���ن �ملوؤكد 
�سي�سعر �ملو�طن “بالتعب �لنف�سي”، 

و�سيحرك الب����رش ميينا و�سمال مذهول 
من ما يح�س���ل، و�سيعانق �حلزن حتى 
�لغ�س���ب، ث���م �سي�ستلق���ي يف تابوت 

�ل�سمت.
حتقي���ق  اإل���ى  يحت���اج  املواط���ن 
توازن نف�س���ي له، ول �سك اأن اأثر ذلك 
كل���ه �سينعك����س عل���ى حيات���ه، ولكي 
نحقق هذ� �لت���وز�ن يفرت�س �أن نعمل 
بتخطي���ط تنظيمي �سليم لإيجاد حلول 
�رشيع���ة يف ف���رة زمني���ة ق�س���رية اإلى 
كل م���ن ي�ستهرت باللو�ئ���ح و�لقر�ر�ت 
ويب���ذر  و�الإنت���اج  و�الأد�ء  �لتنظيمي���ة 
املال العام، لنبعد ال�سورة الكئيبة عن 

�ملو�طن قبل �أن تكون هي مقربته.

 لنبعد الصورة الكئيبة 
عن المواطن قبل أن تكون مقبرته

واف���ق جمل����ش ال�س���ورى يف جل�ست���ه الأخ���رية 
على مر�س���وم بقانون بخ�سو����س �ملر�سوم بقانون 
�ملادة )3( م���ن  )رقم 36 ل�سنة 2017م( بتعدي���ل 
�ملر�سوم بقانون )رقم 4 ل�سنة2001م( ب�ساأن حظر 
ومكافحة غ�سل �الأم���و�ل ومتويل �الإرهاب، ويق�سي 
ه���ذ� �لقان���ون بت�سديد عقوبة متوي���ل �الإرهاب، وال 
تكم���ن �أهميته مب���ا ن�س علي���ه من عقوب���ات مالية 
وعينية، بل يف مكافحة كل �أ�ساليب متويل �الإرهاب 
واجتثاث اأدواته وعنا�رشه، وملواكبة اجلهود الوطنية 
والقومي���ة والإقليمي���ة والدولية يف جم���ال مكافحة 

�الإرهاب، وكاإجر�ء قانوين للت�سدي جلر�ئم �الإرهاب 
وتعزيز مكافحة �أية ممار�سة تت�سل به وتدعمه. 

جرمية متويل �الإرهاب ت�سمل تزويد �الإرهابيني 
بامل���و�رد �ملالي���ة و�لعينية �لت���ي ت�ستخدم يف دعم 
�الأعم���ال �الإرهابي���ة وتنفيذه���ا، وهو متوي���ل ياأتي 
من م�س���ادر غ���ري م�رشوع���ة اأو با�ستغ���الل امل�سادر 
امل�رشوع���ة، ووفًق���ا لالتفاقي���ة الدولي���ة ملكافح���ة 
الإرهاب فاإن جرمية متويل الإرهاب حتدث )اإذا قام 
ال�سخ�ش باأية و�سيلة كان���ت، مبا�رشة اأو غري مبا�رشة، 
وب�سكل غ���ري م�رشوع وباإرادته، بتقدمي اأو جمع اأموال 

بنية ��ستخد�مها، وهو يعل���م �أنها كلها �أو جزئًيا من 
اأجل ارتكاب جرمية تقع يف نطاق هذه التفاقية(.

وتلت���زم مملك���ة �لبحري���ن وحكومته���ا باأعل���ى 
معاي���ري مكافحة متويل �الإره���اب، وهي من �جلر�ئم 
املالي���ة الت���ي تقع حت���ت طائل���ة العق���اب املادي 
والعيني، وتتفق قوانني وت�رشيعات مملكة البحرين 
�ل�س���ادرة  و�لق���ر�ر�ت  �لعاملي���ة  �التفاقي���ات  م���ع 
عن �الأم���م �ملتحدة وم���ع �لتو�سيات �ل�س���ادرة عن 
جمموع���ة العم���ل امل���ايل، وم���ا ي�سدر ع���ن جمموعة 
العمل امل���ايل ملكافحة غ�سل الأموال ملنطقة ال�رشق 

الأو�س���ط و�سم���ال اأفريقيا. وت���درك مملكة البحرين 
اأن الغاي���ة من �سن ه���ذا الت�رشيع هو ك�سف ومكافحة 
�جلر�ئ���م �ملالية ومتوي���ل �الإره���اب، و�حلفاظ على 
�سيادة القانون، و�سم���ان حقوق الإن�سان، بو�سفها 
ركائز �أ�سا�سي���ة ملكافحة �الإره���اب، وحتقيق الأمن 
و�ال�ستق���ر�ر يف �لب���لد، وتلت���زم �لبحرين مب���وؤ�زرة 
جميع �جلهود �لدولية �لر�مية �إلى حماية �لبلد�ن من 
تداعيات الإره���اب وحتقيق �سالمته���ا وا�ستقاللها 
ال�سيا�س���ي مع عدم التدخل يف �سوؤونها الداخلية مبا 

يتفق مع مقا�سد �الأمم �ملتحدة ومبادئها. 

مكافحة تمويل اإلرهـاب )1(

مروة كريدية

ghassan.shihaby
@gmail.com غسان الشهابيناصر

   ذرائع



فتح باب الرت�شيح 
ملجل�س اإدارة “ال�شالم”

اأعل���ن م����رف ال�ش���الم البحري���ن ع���ن فت���ح باب 
الرت�شي���ح لع�شوية جمل����س الإدارة ل�شغ���ل 10 مقاعد 

لدورة مدتها 3 �شنوات.
واأك���د امل����رف يف بيان اأن عملي���ة القرتاع �شتتم 

خالل اجتماع اجلمعية العامة العمومية.
وطل���ب امل�رف م���ن الراغب���ن يف الرت�شح تعبئة 
ا�شتم���ارة خم�ش�ش���ة لذل���ك، معتمدة من قب���ل م�رف 

البحرين املركزي، مع اإرفاقها بال�شرية الذاتية.

اندماج “بيتك” و”الأهلي املتحد” يتعرث 
نف���ى بيت التمويل الكويت���ي والبنك الأهلي املتحد ما ن�رته وكالة الأنب���اء الدولية “بلومبريغ” ب�شاأن 
اندماجهم���ا، موؤكدين اأن���ه ل تطورات يف هذا اخل�شو�س حتى تاريخه، حيث مل يت���م التوقيع على اأي اتفاق 
اأو مذك���رة تفاهم بهذا ال�شاأن. وقال���ت “بلومبريغ” على موقعها الإلكرتوين اأن عقبات تواجه بيت التمويل 
الكويتي ل�راء البنك الأهلي املتحد. واأكد امل�رفان يف ر�شائل اأر�شالها اإلى بور�شة الكويت كل على حده، 
اأن اخل���ر مل ي�شدر م���ن اإدارة اأي منهما، )...( ول علم لديهما باملو�شوع. لك���ن ذلك يتنافى مع التطورات 
الت���ي حدثت على ال�شفقة املحتملة، خ�شو�شا اأنه اأعل���ن يف �شهر �شبتمر املا�شي عن قيام الهيئة العامة 
لال�شتثمار يف الكويت عن تعين م�شت�شارا عامليا لل�شفقة، والذي قيل وقتها اأنه بنك اأوف اأمريكا.ومتلك 
هيئ���ة ال�شتثم���ار الكويتية اأكرث من 24 % يف “بيتك”، يف حن ت�شل ح�شة الهيئة العامة ل�شوؤون الق�ر يف 
البنك لنحو 10.5 %، فيما ت�شل ح�شة الأمانة العامة لالأوقاف اإلى 7.3 %، ومتتلك “التاأمينات” ب�شكل غري 

مبا�ر 6.1 %، كما ُتعد الأخرية من اأبرز املالك يف “اأهلي متحد” بح�شة ن�شبتها 12 %.
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اقتصاد
عمالت نادرة من 40 دولة يف اأكرب مزاد ومعر�ض باملنطقة

“الربكــة” تبحـث تعزيـز العالقـات مـع امل�صـارف العراقيـة 

170 نوعا من النقود القدمية ت�شتقطب عرو�شا باآلف الدنانري

خالل زيارة املجموعة اإلى بغداد 

ت�شت�شي���ف البحرين الأ�شب���وع املقبل اأول مزاد 
ومعر����س متخ�ش����س يف جمال العم���الت القدمية يف 
املنطق���ة يف خط���وة من املتوق���ع اأن ت�شتقطب اآلف 

الدنانري باملزادين للح�شول على القطع النادرة.
وينطل���ق معر�س وم���زاد اأرادو����س للعمالت يف 
فندق األيت باملحرق، يف الفرتة من 26 اإلى 28 يناير 
2018.وقال حممد العرادي من �ركة كنوز املا�شي 
للتحف، املنظمة للح���دث ، اإن املزاد �شيكون الأكر 
يف اخلليج وال���ذي يتخ�ش�س يف العمالت ويقام على 
مدى ثالث���ة اأي���ام مب�شاركة عار�شن م���ن قرابة 40 

دولة.
وبن العرادي اأن���ه مت تاأكيد م�شاركة نحو 140 
عمل���ة وعار�شا من نحو 40 دول���ة حول العامل، ولفت 
اإل���ى اأن ما مييز م���زاد هذا الع���ام يف ن�شخته الثانية، 
ه���و اأنه ميثل الفر�شة الأولى من نوعها املتخ�ش�شة 
يف العمالت والت���ي ت�شتمل على مزاد ومعر�س يف اآن 
واحد، رغم وجود مزادات يف املنطقة لكنها ل تقت�ر 
عل���ى العم���الت كم���ا ل حتتوي ع���ادة عل���ى معار�س 

متخ�ش�شة.
واأك���د اأن العمالت التي �شيت���م عر�شها هي من 
القطع النادرة والأثرية والتي توؤرخ حلقب �شيا�شية 
واجتماعي���ة واقت�شادية خمتلف���ة عا�رها العامل، من 
�شاأنه���ا اأن جتذب املحبن جلمع العم���الت �شواء من 

البحرينين اأو زوار من خمتلف اأرجاء العامل.

وا�ش���ار اإل���ى اأن ه���ذه التجرب���ة ه���ي الثانية يف 
البحرين، ولكن ما مييز مزاد هذا العام، هو اأن حجمه 
�شيك���ون اأكر، كما اأنه �شيجمع املزاد واملعر�س كما 
ا�شلفت، يف اآن واحد ب�شكل متخ�ش�س، ليكون الأول 
من نوع���ه يف املنطقة.كما �شيت���اح جلمعية البحرين 
له���واة جم���ع طواب���ع الري���د يف اليوم الث���اين رعاية 
معر����س متخ�ش�س لتاريخ الري���د يف البحرين وعن 
الطوابع عموما، وينظم اي�شا عر�س بع�س املقتنيات 
املتعلق���ة بالري���د، بحي���ث ي�شتفي���د اجلمه���ور يف 
الط���الع على تاريخ وحقب تاريخي���ة، م�شريا اإلى اأنه 
مت التعاون مع جمعية ه���واة جمع الطوابع للم�شاركة 

يف احلدث الفريد.
واأكد اأن جمي���ع املعرو�شات مت التدقيق عليها 

من ����ركات دولي���ة لفح����س العم���الت والتاأكد من 
جودته���ا و�شحته���ا ومنح ال�شه���ادات اخلا�شة بهذه 
العمالت وتغليفها للحف���اظ عليها،مو�شحا اأن �ركة 
دولي���ة متخ�ش�ش���ة يف فح����س العم���الت وتقييمها، 
�شتك���ون متواج���دة يف املعر����س م���ن اأج���ل تق���دمي 
خدماته���ا املتخ�ش�شة يف الفح�س للجمهور وبر�شوم 

منا�شبة.
وا�ش���اف اأن من بن القطع، كن���وز من العمالت 
الن���ادرة تعود اإل���ى ثالثينات الق���رن املا�شي، ومن 
بينه���ا اأخرى تعود ملمال���ك اندث���رت يف اأفغان�شتان 

والعراق وغريهما.
وبخ�شو�س الأ�شعار، مل يف�شح العرادي عن حجم 
املعرو�شات، لكن���ه اأ�شار اإل���ى اأن ال�شعر الفتتاحي 

لبع�س العمالت يف املزاد ي�شل اإلى 6700 دينار .

ومن بن املعرو�شات قط���ع نقدية ت�شم 100 
دينار ملكي عراقي، والتي ل يتجاوز العدد املوجود 
منها يف العامل 20 قطعة فقط، اإلى جانب عمالت من 
الروبية من اأيام امللك ج���ورج ال�شاد�س، حن كانت 

الهند تقع حتت ال�شتعمار الريطاين.
وا�شتط���رد العرادي بالق���ول اإن من بن القطع 
املمي���زة، قطع تظهر عليها اأ�ش���م باك�شتان والهند، 
حينم���ا كانت الأولى ) باك�شت���ان( انف�شلت للتو عن 
الهند، لكن مل ت�شدر عملتها بعد اذ مازالت ت�شتخدم 
العملة الهندية ب�شكل موؤقت. كما �شيتم عر�س 100 
ريال اأفغاين وتعد من العمالت النادرة التي مل تطرح 
يف اأي م���زاد بالع���امل، اإذ ل يوجد منها �شوى 10 قطع 

على م�شتوى العامل، وتعود ل�شنة 1939.
وبخ�شو����س التقيي���م ال���ذي يتم عل���ى اأ�شا�شه 

احت�شاب قيم���ة العملة الفعلية، اأ�ش���ار العرادي اإلى 
اأن هن���اك العديد من العوامل من بينها جودة الورقة 
النقدي���ة نف�شه���ا واحتفاظه���ا مبظهره���ا اإلى جانب 

ندرتها وغريها من الأمور.
ون���وه العرادي اإل���ى �شغفه بجم���ع العمالت منذ 
�شغ���ره، لفتاً اإل���ى اأن ما مييز اله���اوي البحريني اأو 
املحب للعم���الت عن زمالئه الآخري���ن باملنطقة، هو 
�شغف���ه بجم���ع خمتلف العم���الت من خمتل���ف الدول 
ولي�س فق���ط على عمالت ب���الده. واختت���م اأنه للمرة 
الأولى �شتزور �ركة بي �شي جي اأ�س املتخ�ش�شة يف 
العمالت، البحرين لتقدمي خرتها يف جمال العمالت، 
مبين���ا اأن مثل هذه ال����ركات املتخ�ش�شة ل ت�شارك 
عادة يف اأي معر�س، اإل اإذا تنا�شب م�شتوى املعر�س 

مع خرتها ونظرتها حلجمه.

الرئي����س  زار  الرك���ة:  جمموع���ة   - املنام���ة 
ورئي����س  امل�رفي���ة  الرك���ة  ملجموع���ة  التنفي���ذي 
جمعي���ة م�ش���ارف البحري���ن، عدنان اأحم���د يو�شف مع 
وفد من احت���اد امل�شارف العربية مك���ون من الأمن 
الع���ام لالحتاد و�شام فت���وح وامل�شت�ش���ارة الإعالمية 
لالحت���اد رجاء كم���وين، وبدعوة من رابط���ة امل�شارف 
اخلا�شة العراقي���ة، بغداد موؤخرا، وذلك بهدف تعزيز 
وتقوية العالقات بن امل�شارف البحرينية خ�شو�شا 
وامل�ش���ارف العربي���ة عموما مع امل�ش���ارف العراقية 
التقليدي���ة والإ�شالمي���ة، وفت���ح اآفاق جدي���دة لهذه 
العالقات يف كافة املجالت التمويلية وال�شتثمارية.

والتق���ى الوف���د خ���الل الزي���ارة مبحاف���ظ البنك 
املركزي العراقي علي العالق بح�شور نائب املحافظ 

من���ذر عب���د القادر ال�شيخل���ي وعدد م���ن امل�شوؤولن 
يف البن���ك، كم���ا التق���ى الوف���د اأي�شاً برئي����س رابطة 
امل�ش���ارف اخلا�ش���ة العراقية وديع حنظ���ل بح�شور 
املديري���ن العام���ن للم�ش���ارف العراقي���ة اخلا�شة. 
كذل���ك التق���ى الوف���د بع���دد م���ن امل���دراء العامن 
للم�شارف احلكومية الرئي�ش���ة مثل م�رف الرافدين 
وم����رف الر�شي���د، وروؤ�ش���اء امل�ش���ارف الإ�شالمي���ة 
والتقليدي���ة يف الع���راق. وقال عدن���ان يو�شف “لقد 
�رن���ا كثريا الزيارة الأخوية التي قمنا بها اإلى العراق 
ال�شقي���ق والتقاوؤنا بامل�شوؤول���ن يف البنك املركزي 
العراقي���ة  اخلا�ش���ة  امل�ش���ارف  ورابط���ة  العراق���ي 
وامل�ش���ارف العراقي���ة؛ به���دف فت���ح اآف���اق جديدة 
للتع���اون بن البن���وك البحرينية والعربي���ة من جهة 

والبن���وك العراقي���ة من جه���ة اأخرى، حي���ث لقينا كل 
الرتحي���ب واحلفاوة، وه���ذا الأمر لي����س بغريب على 
اأهلنا يف العراق ال�شقيق الذي تربطه بالبحرين روابط 
اأخوية و�شيجة وتاريخي���ة”. واأ�شاف “نحن نتطلع من 
خ���الل هذه الزيارة اإلى دعم ا�شتقرار العراق وت�شجيع 
وتقوية الروابط القت�شادية والتجارية وال�شتثمارية 
بين���ه وبن البحرين م���ن خالل فتح قن���وات م�رفية 
متويلية وا�شتثمارية داعم���ة لهذه التوجهات، ونحن 
عل���ى ا�شتع���داد لتقدمي كاف���ة اخلدم���ات امل�رفية 
للبن���وك العراقي���ة مبا يحق���ق هذا اله���دف”.  واأ�شار 
الأمن العام لحت���اد امل�شارف العربية، و�شام فتوح 
اإل���ى ا�شتعداد الحت���اد لتقدمي التدري���ب وامل�شورة 

للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية يف العراق. • جانب من الزيارة اإلى بغداد	

املحرر االقت�صادي

علي الفردان من املنامة

• حممد العرادي	

تقدم����ت �ركة ممتل����كات البحري����ن القاب�شة 
اإلى مركز البحري����ن للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة 
والتج����ارة وال�شياح����ة طالب����ة ح����ل �رك����ة تطوي����ر 
املنطق����ة اجلنوبي����ة و�شمه����ا ودجمه����ا م����ع �ركة 
اجلن����وب لل�شياح����ة، وبالت����ايل زيادة راأ�����س املال 
امل�رح ب����ه. ووفًقا للبيان����ات املن�شورة باجلريدة 
الر�شمية يف عددها الأخري، فاإن مركز امل�شتثمرين 
اأعل����ن باأن����ه ق����د تقدم����ت اإلي����ه �رك����ة امل�شاهمة 
البحريني����ة املقفل����ة التي حتمل ا�ش����م )ممتلكات 
البحري����ن القاب�ش����ة(، طالبة حل �رك����ة امل�شاهمة 
البحريني����ة املقفل����ة الت����ي حتم����ل ا�ش����م “تطوير 
املنطق����ة اجلنوبية” و�شمه����ا واندماجها مع �ركة 
امل�شاهم����ة البحريني����ة املقفلة الت����ي حتمل ا�شم 
“اجلن����وب لل�شياح����ة”، وانتق����ال كاف����ة احلق����وق 
واللتزامات التي على “تطوير املنطقة اجلنوبية” 
اإل����ى “اجلن����وب لل�شياح����ة”، وزي����ادة راأ�����س املال 
امل�����رح به م����ن 2.5 مليون دين����ار اإلى 20 مليون 
دين����ار، وهو ما يع����ادل 200 ملي����ون �شهم بقيمة 

100 فل�����س لل�شه����م الواحد، وزي����ادة راأ�س املال 
ال�ش����ادر واملدفوع من 250 األ����ف دينار اإلى اأكرث 

من 10.88 مليون دينار.
ودعا املركز كل من لديه اعرتا�س على زيادة 
راأ�س املال اإلى التقدم اإليه م�شفوًعا بامل�شتندات 
املوؤي���دة وامل���ررة له���ذا العرتا����س خ���الل مدة 
اأق�شاه���ا 15 يوم عمل من تاري���خ ن�ره يف اجلريدة 

الر�شمية.
وكان���ت �ركة “ممتل���كات البحرين القاب�شة” 
قد تقدمت اإلى مركز امل�شتثمرين طالبة �شم وحل 
�ركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة التي حتمل ا�شم 
“اجلنوب لل�شياحة” واندماجها مع �ركة امل�شاهمة 
البحريني���ة املقفل���ة الت���ي حتم���ل ا�ش���م “تطوير 
املنطقة اجلنوبية”، وزيادة راأ�س املال امل�رح به 
من 10 مالين دينار اإلى 20 مليوًنا، اأي ما يعادل 
200 ملي���ون �شه���م بقيم���ة 100 فل����س لل�شه���م 
الواحد، وزيادة راأ����س املال ال�شادر واملدفوع من 
نحو 7.76 مليون دينار اإلى اأكرث من 10.88 مليون 
دينار، وذلك وفًقا للبيان���ات الر�شمية التي ن�رت 
يف اجلريدة الر�شمية يف عددها ال�شادر بتاريخ 22 

يونيو2017.
و�شجلت �رك���ة اجلنوب لل�شياحة يف 7 نوفمر 
2000 بح�ش���ب البيان���ات امل�شجل���ة عل���ى موق���ع 
“�شجالت”، براأ�شم���ال م�رح به 2.5 مليون دينار، 
وراأ�شم���ال مدف���وع 250 األ���ف دين���ار، با�شتثم���ار 
حملي، وتعمل يف الأن�شطة العقارية فى املمتلكات 
اململوك���ة اأو املوؤج���رة، وتنظ���م رح���الت �شياحي���ة 
داخلية بحرية )رحالت الغو����س(، اإل اأنها ل ت�شمل 

الغو�س ل�شتخراج اللوؤلوؤ واملحار.
ي�شار اإلى اأن ال�رك���ة م�شوؤولة عن 48 �شاليًها 
يف ج���زر ح���وار، ومرف���اأ ال���دور، وت�ش���ريرِّ رحالت من 
املرف���اأ للج���زر، واأب���رز موجوداتها ق���ارب خدمات 
للنقل اخلفيف، وزوارق بحمولة 16 راكًبا، و�شفينة 
ت�شع 54 �شخ�ًشا، و�شفينة اأخرى بحمولة 38 راكًبا، 

وبارجة بطول 60 مرًتا.
ومل حتقق ال�ركة اأية اأرباح تفوق امل�روفات 

خالل فرتة عمله���ا، بل كانت تتلقى دعما حكوميا؛ 
حتى ت�شتطيع النهو�س وال�شتمرار، حيث ا�شتلمت 
دعًما حكوميًّا مبا�رًا و�شل اإلى ربع مليون دينار يف 
عام���ي 2015 و2016، ويف املقاب���ل، ف���اإن اإجمايل 
م�روفاتها بلغ 600 األف دينار، اأّي اأن امل�روفات 
تبتلع الدعم كام���اًل. وانحدر �شايف الأرباح ال�شنوية 
لل�ركة عاًما بعد عام، اإذ بلغ قرابة 229 األف دينار 
يف الع���ام 2013، وهبط اإلى قرابة 184 األف دينار 
يف الع���ام 2014، ونح���و 46 األ���ف دين���ار يف العام 

2015، ونحو 69 األف دينار يف العام 2016.
ويف ذات ال�شي���اق، اأظهرت البيانات الر�شمية 
اإل���ى اأن 23 �ركة تقدم���ت بطلبات تت�شمن تغيري 
�شكله���ا القان���وين وحتوي���ل ن�شاطه���ا اأو حتوي���ل 
اأن�شط���ة فروع تابع���ة له���ا باإجمايل روؤو����س اأموال 
ت�شل اإلى 785.5 األف دينار. وكانت اأبرز ال�ركات 
التي تقدم���ت بطلبات لتحويل ن�شاطها، هي �ركة 
ال�شخ����س الواح���د التي حتم���ل ا�ش���م “دي تي تي 
مي���دل اإي�شت” لتغيري �شكله���ا القانوين بتحويلها 
اإل���ى �ركة ذات م�شوؤولية حم���دودة براأ�شمال 300 

األف دينار.

“ممتلكات” حتل “تطوير اجلنوبية” وت�صمها لـ“اجلنوب لل�صياحة” 
تغيري ن�شاط 23 موؤ�ش�شة باإجمايل 785.5 األف دينار... “امل�شتثمرين”:

اأمل احلامد
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ت�ضويـق منتجـات احلرفييـن وعر�ضها على املواقع الإلكرتونية

12.7 % منو اإيرادات “ال�رشكات” بال�رشق الأو�ضط وجنوب اآ�ضيا 

156 خريًجا من “الدورات التدريبية” يف 2017 

ك�شفت عن معدل منو مزدوج... “كي بي اإم جي”: 

قال���ت مدي���رة اإدارة احل���رف اليدوي���ة بهيئ���ة 
البحري���ن لل�شياح���ة واملعار����ض ال�شيخ���ة وفاء بنت 
اإن الهيئ���ة م�شتع���دة لت�شوي���ق  اآل خليف���ة  �شي���ف 
منتج���ات احلرفي���ني البحرينيني الت���ي حتمل �شفة 
“�شن���ع يف البحرين” من خ���ال عر�شها على املواقع 
الإلكرتوني���ة، حيث اإن احلرفي���ني لديهم م�شكلة يف 

ت�شويق منتجاتهم.
جاء ذلك خ���ال موؤمتر �شحفي ح���ول “الدورات 
التدريبية التي اأجن���زت خال العام 2017” يف مركز 
اجل�رسة للتدريب احلريف، اإذ اأناب رئي�ض هيئة البحرين 
لل�شياح���ة واملعار����ض ال�شيخة وفاء بن���ت �شيف اآل 
خليف���ة يف الفعالي���ة. واأو�شح���ت ال�شيخ���ة وف���اء اأن 
م�رسوع التدري���ب احلريف ياأتي للمحافظة على احلرف 
وال�شناع���ات التقليدية وتطوير ق���درات احلرفيني 
البحريني���ني، وخل���ق جي���ل جديد مبه���ارات متطورة 
دعم���ا لتنمي���ة هذا القط���اع يف دف���ع عجل���ة التنمية 
القت�شادي���ة. ولفت���ت اإل���ى اأنه مت توقي���ع اتفاقية 
تع���اون ب���ني وزارة ال�شناعة والتج���ارة وال�شياحة يف 
اململك���ة ودار ال�شان���ع للحرف اليدوي���ة يف اململكة 
املغربي���ة؛ جللب اأ�شات���ذة يف احلرف اإل���ى البحرين، 
وتطوير ال�شناعات املحلية، م�شرية اإلى اأن الدورات 
التدريبية بداأت من���ذ يناير 2017، حيث تخرج منها 
نحو 156 متدربا ومتدربة، و�شملت الدورات الأعمال 
النحا�شي���ة الت���ي تخرج منه���ا 16 متدرب���ا، التطريز 
الي���دوي ودورة النق����ض على اجلب�ض ب���� 15 خريجا، 
التزجي���ج عل���ى اخلزف تخ���رج منه���ا 20 متدربا، 15 
خريج���ا يف دورة احلف���ر على اخل�ش���ب، 19 خريجا يف 
دورة املج�شم���ات اخلزفية، ودورة اأعمال البور�شلني 
14 خريجا، 18 خريج���ا يف دورة فن الف�شيف�شاء، 16 
خريج���ا يف دورة �شب املعادن، كما تخرج 12 متدربا 

يف دورة التطوي���ر الي���دوي اخلا�ش���ة بالتع���اون م���ع 
املوؤ�ش�شات اخلريية امللكية. واأ�شافت ال�شيخة وفاء 
اأن الفئ���ات التي ا�شتفادت من ال���دورات التدريبية 
ه���م احلرفي���ون املمار�ش���ون، الأف���راد، املدر�شون 
واملدر�ش���ات يف وزارة الرتبي���ة والتعليم، الفنانون، 
ومنت�شب���و اجلمعي���ات اخلريية، وبلغ ع���دد املدربني 
البحريني���ني 3، والأجان���ب 6 مدرب���ني. وقالت: “مت 
تخ�شي�ض ور�ش���ات يف مركز اجل�رسة للتدريب احلريف 
الت���ي اأعدت لهذا النوع م���ن التدريب، وحتتوي على 
ور�ض للتدريب العمل���ي ويراعى فيه ات�شاع املكان، 
وي�شتم���ل اأي�ش���ا عل���ى �ش���الت للتدري���ب النظري 
وزودت باأح���دث اأنظم���ة الأم���ان وال�شام���ة املهنية 

وجمهزة بتقنيات ات�شال حديثة”.
واأك���دت اأن مرحل���ة م���ا بع���د التدري���ب مهم���ة 
لت�شجيع ال�شب���اب والعاطلني عن العمل لالنخراط يف 
برنام���ج التدريب احلريف وا�شتقطابهم لدخول جمال 
العم���ل احلريف؛ ل���ذا مت التفاق مع جه���ات التمويل 

مث���ل “متكني” و”بن���ك البحرين للتنمي���ة” والبنوك 
التجاري���ة، وت�شهي���ل متوي���ل امل�شاري���ع احلرفي���ة 
ال�شغ���رية، واحت�ش���ان املتخرج���ني الراغبني يف بدء 
م�شاريعه���م احلرفي���ة ال�شغرية يف حا�شن���ات معدة 
لذلك، وتقدمي الدع���م اللوج�شتي والفني للم�شاريع 
احلرفية، اإ�شاف���ة اإلى ت�شهيل الج���راءات احلكومية 

على املقبلني على بدء م�شاريعهم.
وك�شف���ت ال�شيخ���ة وفاء اأن اأهم ال���دورات التي 
�شتق���ام يف الع���ام 2018، ه���ي ف���ن الراك���و اخلزيف 
واحلديد املط���روق وطالء املينا املع���دين، وتغليف 
املنتج���ات من تون����ض، الطباعة بالقوال���ب اخل�شبية 
من الهند، �شناعة اجللود والتطريز اليدوي والنقدة 
اخل�شبي���ة  ال�شف���ن  املبيت���ة ومن���اذج  وال�شنادي���ق 
واخلزف، والنق�ض على اجلب����ض، و�شناعة الدلل من 
البحري���ن. م���ن جانبه، اأك���د رئي����ض التدريب احلريف 
مبرك���ز اجل����رسة للتدري���ب احل���ريف يا����رس ال�شي���د اأن 
ال���دورات التدريبية ج���اءت بعد درا�ش���ة لحتياجات 

ال�ش���وق، ومت الرتكي���ز على احلرف الت���ي باتت �شبه 
مندثرة وتنق�شها التقنيات ومت ال�شتعانة بتقنيات 
موج���ودة يف املغ���رب وتون�ض. واأو�ش���ح اأن الدورات 
التدريبي���ة ج���اءت للرتكي���ز عل���ى احل���رف اليدوية 
وال�شناعي���ة املتقدم���ة واإن�ش���اء قاع���دة متدرب���ني 
بحريني���ة لتتولى امل�شوؤولي���ة يف امل�شتقبل لتدريب 
الأجي���ال املقبلة مبا يعك�ض ح�ش���ارة وثقافة واإبداع 
البحرين���ي، مو�شًح���ا اأنه �شيتم الرتكي���ز على تطوير 
احلرفيني املوجودين لذلك. من جهته، �شدد اخلزيف 
البحريني �شلمان التيتون على اأهمية تطوير احلرفة 
البحريني���ة، داعيا اأ�شحاب احلرف اإلى ال�شتفادة من 
الت�شهي���ات والآلت العالي���ة اجلودة الت���ي يوفرها 

مركز اجل�رسة للتدريب احلريف.
و�شع���ت اإدارة احل���رف اليدوية بهيئ���ة البحرين 
لل�شياح���ة واملعار�ض اإلى تفعي���ل دورها امل�شتجد، 
بح�ش���ب التعدي���ل ال���وزاري الأخري باأن تك���ون رافدا 
مهم���ا يف تقلي�ض فجوة امله���ارات املهنية يف �شوق 

العمل عرب تبني برامج تدريبية توؤكد من خالها على 
التدري���ب احلريف والفن���ي يف �شياقه الع���ام و�شمن 
روؤي���ة البحري���ن الإ�شرتاتيجي���ة 2030، وه���و خي���ار 
اإ�شرتاتيجي مطلوب لي����ض لهذا القطاع فح�شب، بل 
لأي قطاع يتطلع لتكوي���ن طاقة ب�رشية قادرة لتتبواأ 

دورها يف عجلة التنمية القت�شادية املن�شودة.
وتعتق���د اإدارة ال�شناع���ات احلرفي���ة اأن تعزيز 
دوره���ا يف ه���ذا ال�شي���اق يتمث���ل يف اإ�رسافه���ا عل���ى 
تدري���ب جيل من احلرفيني، وتنمية الكوادر املتاحة 
يف اململك���ة، وتطوير مهاراتها واخل���ربات املتوفرة 
لديه���ا �شم���ن خط���ة موجهة مب���ا يزي���د ويعظم من 
كفاءاتها الفنية والعملي���ة؛ لتح�شني عملها واأدائها 
وجعله���ا قادرة عل���ى تخريج منتج���ات عالية اجلودة 
وق���ادرة عل���ى املناف�ش���ة، ومتتل���ك الق���درة الفنية 
واملعرفة؛ لتطوير اأعماله���ا اإدارًة وت�شويقاً، وتكون 
بذلك ق���ادرة عل���ى مواكب���ة التط���ورات والتغريات 

ال�رسيعة يف �شوق العمل.

املنام���ة - كي ب���ي اإم ج���ي: اأعلنت ك���ي بي اإم 
جي يف ال�رسق الأو�ش���ط وجنوب اآ�شيا، عن منو اإجمايل 
اإيرادات ال����رسكات الأع�شاء يف منطقة ال�رسق الأو�شط 
وجن���وب اآ�شي���ا بن�شب���ة 12.7 % يف ال�شن���ة املالي���ة 
املنتهية يف 30 �شبتمرب 2017. وك�شفت ال�رسكة عن 
معدل منو م���زدوج يف الأق�ش���ام الأ�شا�شية مع زيادة 
اإي���رادات خدمات املراجعة بن�شب���ة 13 % واخلدمات 
ال�رسيبي���ة بن�شب���ة 19.1 %، وال�شت�ش���ارات بن�شب���ة 

10.6 %، يف ح���ني ارتفع���ت اإي���رادات ا�شت�ش���ارات 
ال�شفقات وا�شت�شارات املخاطر بن�شبة تزيد عن 20 

% هذا العام.
وق���ال ال�رسي���ك التنفي���ذي يف ك���ي ب���ي اإم جي 
البحري���ن، جمال فخرو “بداأت الظ���روف القت�شادية 
ال�شعبة ُتظهر عامات حت�ّشن، وهناك براأيي العديد 
من فر�ض العمل يف البحرين واملنطقة، التي ميكننا 
ال�شتف���ادة منه���ا والرت���كاز عليه���ا. كم���ا توا�شل 

ال����رسكات العمل عل���ى حتويل عملياته���ا الت�شغيلية 
مواكبًة للتغرّيات اجلذرية والتطّورات التي ي�شهدها 
ال�شوق، وله���ذا ال�شبب نحر�ض دائماً على ال�شتمرار 
بالعم���ل عن كثب مع عمائن���ا لن�شاعدهم على تنمية 

اأعمالهم”.
واأو�ش���ح رئي����ض جمل����ض اإدارة كي ب���ي اإم جي 
العاملية، بيل توما�ض “اأنَّ النمو القوي الذي حققته 
ال�رسكات الأع�شاء يف منطق���ة ال�رسق الأو�شط وجنوب 

اآ�شي���ا للعام الرابع على التوايل و�شع مرة اأخرى هذه 
املنطقة �شمن اأ����رشع املناطق منواً يف �شبكة كي بي 
اإم ج���ي العاملية، ونعتقد اأنها �شت�شهد منواً عالياً يف 
امل�شتقب���ل ونحن ما�ش���ون بال�شتثم���ار يف الأ�شواق 
العاملي���ة، ومن خ���ال ال�رسكات املحلي���ة الأع�شاء يف 

كي بي اإم جي على حٍد �شواء”.
ومع نهاية العام 2017، تو�شعت موارد كي بي 
اإم جي يف منطقة ال�رسق الأو�شط وجنوب اآ�شيا لت�شمل 

قرابة 7500 مهنياً و�رسيكاً لدى ال�رسكات الأع�شاء يف 
15 بلداً يعملون يف 32 مكتباً يف املنطقة.  من جهته، 
ق���ال رئي����ض جمل����ض اإدارة كي بي اإم ج���ي يف ال�رسق 
الأو�ش���ط وجنوب اآ�شي���ا، عبد اهلل حمد الف���وزان “اإنَّ 
العام 2017 كان حافاً بالإثارة، حيث وا�شلنا العمل 
اإل���ى جانب عمائن���ا يف املنطق���ة يف برام���ج التحول 
الرئي�شية يف املنطق���ة، و�شاعدنا العديد من العماء 

على تبني اأنظمة �رسيبة القيمة امل�شافة”.

• •خالد حمد	 جون كلمارتن 	

البحرين الأولى باملنطقة والثانية دوليا مبوؤ�رش “التمويل الإ�ضالمي” 
24 م�رسفاً متتلك اأ�شولً باأكرث من 25.7 مليار دولر

املنامة - جمل�ض التنمية: احتلت البحرين 
املرتبة الثانية على امل�شتوى الدويل والأولى 
على م�شتوى منطقة ال����رسق الأو�شط و�شمال 
اإفريقي���ا )MENA( يف الن�شخ���ة اخلام�ش���ة 
من تقري���ر موؤ�رس تنمي���ة التموي���ل الإ�شامي 
)IFDI( ال�شادر عن وكالة توم�شون رويرتز 
واملوؤ�ش�شة الإ�شامية لتنمية القطاع اخلا�ض 
)ICD( ذراع تنمي���ة القطاع اخلا�ض التابعة 
للبنك الإ�شامي للتنمي���ة )IDB(،وهذه هي 
ال�شن���ة اخلام�ش���ة على الت���وايل التي حتتفظ 
فيها البحرين مبركزها الثاين بعد ماليزيا يف 

املركز الأول.
وقال املدير التنفيذي للرقابة امل�رسفية 
ل���دى م����رسف البحري���ن املركزي خال���د حمد 
“ن�شه���د توجه���ا يف الأ�شواق نح���و ال�شتثمار 
يف قط���اع التكنولوجي���ا، والنتيج���ة الطبيعية 
له���ذا التوجه هو تبن���ي املزيد م���ن البتكار 
وري���ادة الأعمال. نحن نوؤم���ن بوجود اإمكانات 
هائل���ة يف العاقة بني التكنولوجيا والتمويل 
الإ�شام���ي؛ ونظراً لك���ون التكنولوجيا تتمتع 
بق���وة التغي���ري والتطوي���ر يف العدي���د م���ن 
القطاع���ات، ف���اإن البحري���ن يف و�ش���ع ق���وي 
لا�شتف���ادة من الفر����ض الت���ي يتيحها هذا 

التطور”.
يذكر اأن اأ�ش���ول التمويل الإ�شامي منت 
بن�شب���ة 7 % عل���ى امل�شتوى ال���دويل لت�شل 
اإل���ى 2.2 تريليون دولر يف عام 2016، ومن 
املتوق���ع اأن ت�ش���ل اإل���ى 3.8 تريليون دولر 
بحلول عام 2022، مم���ا يدل على وجود زخم 
كب���ري يف ه���ذا القط���اع. وبف�ش���ل 24 م�رسفاً 

اإ�شامي���اً متتلك اأ�ش���ولً تزي���د قيمتها على 
25.7 ملي���ار دولر، فقد اأ�ش���ار التقرير اإلى 
اأن البحري���ن تتخذ خط���وات كبرية نحو تعزيز 
التثقيف والتوعية بالقطاع املايل الإ�شامي. 
كما متت الإ�شادة ببيئة الأعمال، والت�رسيعات 
واللوائح التنظيمية اخلا�شة بقطاع التمويل 
الإ�شام���ي يف اململك���ة حيث احتل���ت املركز 
الأول عل���ى امل�شت���وى ال���دويل يف اللوائ���ح 

التنظيمية ويف احلوكمة ال�رسعية. 
واأ�شدر م�رسف البحري���ن املركزي موؤخراً 
منوذج���اً جدي���داً للحوكم���ة ال�رسعي���ة وال���ذي 
م���ن �شاأنه تعزي���ز اللتزام مبعاي���ري احلوكمة 
ال�رسعي���ة بني البنوك الإ�شامي���ة يف البحرين، 
وذل���ك بهدف و�ش���ع معايري وا�شح���ة ل�شوق 
اخلدم���ات امل�رسفي���ة الإ�شامي���ة العاملي���ة. 
وحت���دد وح���دة حوكمة ال�رسيع���ة معايري اأعلى 
من ال�شفافية واحلوكمة والكفاءة، وتو�شيح 

اأدوار وم�شوؤولي���ات الإدارة وجمل����ض الإدارة 
جتاه اللتزام بال�رسيعة الإ�شامية.

وتقدر البحرين اأهمي���ة البيانات ودورها 
الرئي�ش���ي لنم���و امل�شارف. فف���ي اإطار دعم 
تطوير قطاع اخلدمات املالية، فقد مت موؤخراً 
الإعان ع���ن حي���ازة البحرين مرك���زا متقدما 
عل���ى م�شت���وى املنطقة لتطوي���ر تكنولوجيا 
الرابع���ة  لل�شن���ة  والت�ش���الت  املعلوم���ات 
على الت���وايل، مما مك���ن القطاع���ات الأخرى 
م���ن ال�شتفادة م���ن اأحدث م���ا تو�شلت اإليه 

التكنولوجيا يف اململكة.
ال���ى ذلك، ق���ال املدير تنفي���ذي باإدارة 
املعلوم���ات  تقني���ة   – الأعم���ال  تطوي���ر 
والت�ش���الت يف جمل�ض التنمية القت�شادية، 
جون كلمارتن “اإن النمو املرتفع يف ا�شتخدام 
تطوي���ر  لن���ا  يتي���ح  البحري���ن  يف  النرتن���ت 
قط���اع تكنولوجي���ا املعلوم���ات والت�شالت 

وال�شتفادة منه ب�شكل اأكرب”.
واأ�شاف كلمارتن “اأعلن���ت �رسكة اأمازون 
خلدم���ات النرتن���ت موؤخرا ع���ن اإط���الق اأول 
منطق���ة “بنية حتتية” له���ا يف ال�رسق الأو�شط 
ومقره���ا البحرين. وه���ذا موؤ�رس عل���ى ازدهار 
ال�شتثم���ار يف قطاع تكنولوجي���ا املعلومات 
والت�شالت يف اململكة، والذي اأمنا يدل على 
البيئ���ة الداعم���ة لنمو التكنولوجي���ا وت�شجيع 

البتكار يف ال�شناعات التقليدية”.
ويقي����ض املوؤ�رس تطور قط���اع تكنولوجيا 
اإل���ى  ا�شتن���اداً  والت�ش���الت  املعلوم���ات 
اإليه���ا،  الو�ش���ول  و�شهول���ة  امله���ارات، 
وا�شتخدامه���ا، ويعتمد على م�شادر البيانات 
الكمي���ة ال�ش���ادرة ع���ن اليون�شك���و والحتاد 
ال���دويل لات�ش���الت. وحتت���ل البحرين مركز 
ال�ش���دارة يف منطقة ال����رسق الأو�شط و�شمال 
اإفريقيا يف موؤ�رس تنمية تكنولوجيا املعلومات 
والت�شالت، حيث احتلت اململكة املرتبة ال� 
33 من اأ�شل 188 دولة يف جميع اأنحاء العامل، 
متقدمة بف���ارق كبري على ال���دول الأخرى يف 
املنطقة. عالوة على ذلك، فاإن مواطن القوة 
الرئي�ش���ة يف البحري���ن تعتم���د عل���ى م�شتوى 
عال ج���داً من انت�شار الإنرتن���ت، حيث اأن 98 
% من ال�شكان هم م���ن م�شتخدمي النرتنت 
الن�شط���ني، وهذا يق���ارن مبتو�شط 77.6 % 
فق���ط يف البل���دان الأوروبي���ة. ولديه���ا اأعلى 
م�شتويات ملكية الهواتف الذكية، مما يدعم 
م�شتوى كبري من و�شائل التوا�شل الجتماعي 
وا�شتخدام اخلدمات امل�رسفية عرب الإنرتنت.

املنام���ة - املوا�ش���ات والت�ش���الت: وقع 
وزي���ر املوا�ش���ات والت�ش���الت نائ���ب رئي����ض 
اللجن���ة العليا املنظمة ملعر����ض البحرين الدويل 
للطريان 2018 ورئي�ض اللجنة التنفيذية، كمال 
بن اأحمد حممد، على اتفاقية الراعية الف�شية مع 
�رسكة هاواوي ال�شينية ك�رسيك لتقدمي اخلدمات 
التكنولوجية للمعر�ض.  واأعرب الوزير عن �شكره 
وتقديره ل�رسكة هاواوي على اهتمامها وتقديرها 
ملثل هذه الفعاليات الكبرية والتي ت�شت�شيفها 
املنام���ة وت�شه���م يف اإب���راز ا�ش���م اململك���ة على 
ال�شعيد الإقليمي وال���دويل والذي ينعك�ض ذلك 
بدوره عل���ى �شمع���ة واأن�شطة ال����رسكات العاملية 
العاملة يف الباد والتي �شتحظى بتغطية اإعامية 
�شامل���ة على م���دى ثاثة اأي���ام من قب���ل وكالت 
الأخبار العاملية وال�شحافة والتوا�شل الجتماعي 

خال فعاليات املعر�ض املتنوعة. 
واأع���رب الرئي����ض التنفيذي ل�رسك���ة هاواوي 
يف البحري���ن وال����رسق الأو�شط، ب���ول فنغ نان، عن 
اعت���زاز ال�رسكة على رعاية ه���ذا احلدث الدويل يف 
اململك���ة وم�شاهمته���ا يف دعم اأن�شط���ة املعر�ض 
ملا ميثله هذا املعر�ض من فر�شة حيوية لل�رسكة 
لالتق���اء بكب���ار ال�شخ�شي���ات والنخب���ة من رجال 
امل���ال والقت�شاد ومن الوف���ود امل�شاركة وكبار 
التجاري���ني  وال���زوار  ال����رسكات  يف  امل�شوؤول���ني 
للرتوي���ج للخدم���ات الت���ي تقدمه���ا ال�رسك���ة يف 

املنطقة وتطوير اعمالها امل�شتقبلية.

“هاواوي” تدعم معر�ض 
البحرين للطريان 2018

زينب العكري من اجل�رشة

 ت�ضوير ر�ضول احلجريي

• •املوؤمتر ال�شحايف لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�ض اأم�ض	  ال�شيخة وفاء بنت �شيف متفقدة الفعالية 	



/ شركة  السادة  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  إلى  تقدم 
ايفر شاين للمجوهرات ذ.م.م بطلب تغيير االسم التجاري للفرع 2:

من: مجوهرات سيلفر شاين
Silver Shine Jewellery 

إلى: شركة ايفر شاين للمجوهرات ذ.م.م
Evershine Jewellery W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

CR2018-2191 :التاريخ: 7/1/2018  -  رقم الطلب
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة التسجيل

اعتراض  لديه  من  كل  فعلى  جتاري،  اسم  بطلب  أدناه  املعلن  السيد  إلينا  تقدمت 
ما  به  مرفقاً  بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوماً  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم 

يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: محمود محمد عقيل عرشي
االسم التجاري احلالي: عرشي كرك

االسم التجاري اجلديد: كرك اخلمسينات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل التجاري

) CR2018-1339( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

50144-4

اعتراض  لديه  من  كل  فعلى  جتاري،  اسم  بطلب  أدناه  املعلن  السيد  إلينا  تقدمت 
ما  به  مرفقاً  بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوماً  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم 

يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: محمود عيسى عبداهلل سكاكاوي
االسم التجاري احلالي: بوابة السماء الزرقاء للتبريد

االسم التجاري اجلديد: سما احملرق للكهرباء

التاريخ: 11/1/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل التجاري

) CR2018-5761( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

80561-8

املدعية: مؤسسة البحرين لتسيلك املياه
وكيل املدعي: احملامي / سناء محمد قاسم بوحمود

املدعى عليه: شركة كالسيك للمقاوالت
العنوان: مجهول

صفة الدعوى: ديون
لذا تعلن احملكمة الكبرى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور اعاله 
باحلضور بنفسه او بوكيل عنه جللسة 18/1/2018 الساعة العاشرة صباحاً

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
CS3001025806 :رقم الدعوى: 02/2016/19633/7  -  رقم الكتاب

التاريخ: 10-12-2017
احملكمة الكبرى املدنية الرابعة

تبليغ باحلضور

تقدم إلى إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مؤسسة ساملني 
لاللكترونيات ملالكها عماد عبدالرحمن عبداهلل علي واملسجلة مبوجب القيد 
رقم 28932 فرع 2، بطلب حتويل فرع املؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسؤولية 
بحريني(،وذلك  دينار  آالف  )خمسة  بحريني  دينار   5000 وقدره  برأسمال  محدودة 

بإدخال كل من التالية أسمائهم كشركاء:
MOHD HABEEB KHAN

MOHAMMED QASIM KHAN
MOHD HASHIM KHAN

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
 التاريخ: 8/1/2018

إعالن بشأن حتويل فرع مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السادة اصحاب شركة اس اف ام جي سي ذ.م.م واملسجلة مبوجب القيد رقم 

361952، طالبني تغيير االسم التجاري
من: شركة اس اف ام جي سي ذ.م.م

إلى: الفوة الشديدة- ام جي سي ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد: 36195   -   التاريخ: 11-1-2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )----( لسنة 2018
بشزن تغيير االسم التجاري

لشركة اس اف ام جي سي ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السعدون  احمد  كمال  ملالكها  ش.ش.و  السعدون  مجموعة  شركة  مالك 
واملسجلة مبوجب القيد رقم 73842 ، طالبا حتويل االشكل القانوني جلميع 
الفروع للشركة املذكورة إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 

5٫000 دينار، بني كل من:
1- كمال احمد حسن السعدون

2- يوسف كمال احمد حسن احمد السعدون

التاريخ: 11/1/2018
القيد: 73842

زارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 
إعالن رقم )111( لسنة 2018 

بشأن حتويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيدة 
والتجميل  واملساج  لليوجا  لـ مركز مردن سدن  املالكة  ريحان محمد صادق  طاهرة 
 47763 رقم  القيد  مبوجب  واملسجل  فردية(  )مؤسسة  ومساج  جولد  مري  وصالون 
ذات  شركة  إلى  الفردية  للمؤسسة  القانوني  الشكل  حتويل  طالبة   ،  5 و   3 الفرع 
السادة  من  مملوكة  الشركة  لتصبح  دينار،   500 وقدره  برأسمال  محدودة  مسئولية 

التالية أسمائهم:
1- عطية اهلل حسن محمد روحاني

2- داني بونوز

التاريخ: 21/12/2017
القيد: 47763

زارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 
إعالن رقم )193708( لسنة 2018 

بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد اسعد حمود سلطان السعدون املالك لــ مركز التعاون اخلليجي للدراسات 
واالستشارات والتطوير واالستشارات والتطوير )مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب 
القيد رقم 70359 ، طالبا حتويل الفرع السادس للمؤسسة الفردية )زرزور للمأكوالت 
5000 دينار،  واملشويات العراقية( إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
1- صقر نبيل صالح العامري

2- فاضل عجمى حالوب الفضلي

التاريخ: 2/1/2018
القيد: 70359

زارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 
إعالن رقم )194102( لسنة 2018 

بشأن حتويل فرع مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد دالني مكالنتي جالس بريره املالك لـ واحة اخلليج للتجارة )مؤسسة فردية( 
اخلامس من  والفرع  األول  الفرع  ، طالبا حتويل   69701 رقم  القيد  واملسجلة مبوجب 
املؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 20٫000 ألف دينار 
بحريني )عشرون ألف دينار بحريني( “ عيني”، لتصبح الشركة مملوكة من السادة 

التالية أسمائهم:
1- دالني مكالنتي جالس بريره  )بحريني اجلنسية(

2- كريشنا بيالي سانتاكوماران ناير  )هندي اجلنسية(

التاريخ: 14/1/2018   -   القيد: 69701
زارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )191077( لسنة 2018 
بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن احملكمة الكبرى املدنية الغرفة الثانية بأن املدعية درة السيد جواد 
ناصر حسن قد أقامت الدعوى رقم 02/2017/11381/9 ضد جهاز املساحة 

والتسجيل العقاري
رقم  العقار  من  سهم   )190575( لعدد  ملكيتها  اثبات  فيها  طالبة 

)06014004( الكائن في منطقة سترة.
لذا فإن كل من لديه اعتراض على طلب املدعية أن يتقدم لهذه احملكمة 
بطلب مشفوع بأوجه اعتراضه، وقد حددت احملكمة جلسة 22/1/2018 

لنظر الدعوى.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
CS3001002197 :رقم الدعوى: 02/2017/11381/9  -  رقم الكتاب

التاريخ: 19-11-2017
احملكمة: الكبرى املدنية الثانية

اعالن بالنشر
تعلن احملكمة الكبرى املدنية الغرفة الثانية بأن املدعي عيسى مال رضي 
محمد آل طوق قد أقام الدعوى رقم 02/2017/11720/2 ضد املدعى عليه 

جهاز املساحة والتسجيل العقاري
طالباً فيها اثبات ملكيته لعدد )2( سهم مشاع من من عامة )22( سهم 

للعقار رقم )06020797( الكائن في سترة
لذا فإن كل من لديه اعتراض على طلب املدعية أن يتقدم لهذه احملكمة 
بطلب مشفوع بأوجه اعتراضه، وقد حددت احملكمة جلسة 22/1/2018 

لنظر الدعوى.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
رقم الدعوى: 02/2017/11720/2 

CS3001000518 :رقم الكتاب
التاريخ: 16-11-2017

احملكمة: الكبرى املدنية الثانية

تعلن احملكمة الكبرى املدنية الغرفة الثانية بأن املدعي السيد عباس علي 
املساحة  جهاز  ضد   02/2017/11506/4 رقم  الدعوى  أقام  قد  ناصر  جواد 

والتسجيل العقاري
رقم  العقار  من  سهم   )291060( لعدد  ملكيته  اثبات  فيها  طالباً 

)06014780( الكائن في منطقة سترة
لذا فإن كل من لديه اعتراض على طلب املدعية أن يتقدم لهذه احملكمة 
بطلب مشفوع بأوجه اعتراضه، وقد حددت احملكمة جلسة 22/1/2018 

لنظر الدعوى.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
رقم الدعوى: 02/2017/11506/4 

CS3001002257 :رقم الكتاب
التاريخ: 19-11-2017

احملكمة: الكبرى املدنية الثانية تقدم الينا السيد فاضل عبداحلسن علي بحر بطلب حتويل احملل التجاري التالي: إلى 
السيدة / عز الدين علي ابراهيم عباس

فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة املذكورة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

التاريخ :11.1.2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

CR2018-5423 إعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

سمارت هوم 88380-1
للتجارة 
والنجارة

- اعمال ورش النجارة
- جتارة/بيع مواد البناء واملواد االنشائية املعدنية 

ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها
- انشطة اخرى تتعلق بالتسويق والترويج

نوع النشاطاالسم التجاريرقم القيد
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  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

املراأة امل�رصية حت�شل على 6 مقاعد يف جمل�س الوزراء
القاهرة - وكاالت:

 للمرة االأولى يف تاريخ احلكومة امل�رصية حت�شل املراأة امل�رصية على 6 مقاعد داخل جمل�س الوزراء، 
مبا يقرتب من 20 % احلكومة، بعد اختيار وزيرتني جديدتني يف التعديل املحدود الذي اأقره الربملان 
امل�����رصي اأم�س االأحد. و�ش����وت جمل�س النواب يف جل�ش����ة عام����ة طارئة، اأم�س، على تعدي����ل وزاري حمدود 
ت�ش����منه خطاب رئي�س اجلمهورية للربملان، ي�ش����مل 4 حقائب وزارية، اإذ حل اللواء اأبو بكر اجلندي وزيرا 
للتنمية املحلية بدال من ه�شام ال�رصيف، وخالد بدوى وزيرا لقطاع االأعمال بدال من اأ�رصف ال�رصقاوي، ورانيا 
امل�ش����اط وزيرة لل�ش����ياحة بدال من يحيى را�شد، واإينا�س عبد الدامي وزيرة للثقافة بدال من حلمي النمنم. 
باختيار اإينا�س عبدالدامي ورانيا امل�شاط يقفز عدد الوزيرات فى حكومة املهند�س �رشيف اإ�شماعيل من 
4 اإلى 6، اإذ تن�ش����م الوزيرتان اجلديدتان اإلى القائمة ال�ش����ابقة التى ت�ش����م وزيرة الت�شامن االجتماعي 
غادة وايل، ووزيرة اال�ش����تثمار والتعاون الدولة �شحر ن�رص، ووزيرة التخطيط واملتابعة واالإ�شالح االإداري 

هالة ال�شعيد، ووزيرة الدولة للهجرة و�شوؤون امل�رصيني باخلارج نبيلة مكرم.

السنة العاشرة - العدد 3380 
االثنين

15 يناير 2018 
28 ربيع الثاني 1439
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 أبوظبي - سكاي نيوز عربية: 

اأعلن����ت االإم����ارات، اأم�س االأح����د، بدء 
فعالي����ات التمري����ن امل�ش����رتك “االحتاد 
الربي����ة  الق����وات  ب����ني   ،”6 احلدي����دي 
ال����ذي  االأمريك����ي،  واجلي�����س  االإماراتي����ة 
ي�ش����تمر مل����دة اأ�ش����بوعني، عل����ى اأر�����س 
اإماراتية. وا�شتكملت اال�شتعدادات كافة 
اخلا�ش����ة باحل����دث، كم����ا اكتمل و�ش����ول 
القوات االأمريكية امل�ش����اركة يف التمرين 
ال����ذي يع����د االأب����رز يف املنطق����ة واالأكرب 
م�شاركة من قبل اجلانبني، ح�شبما اأفادت 

وكالة اأنباء االإمارات )وام(.
ويهدف التمرين اإلى تطوير وتعزيز 
خ����الل  م����ن  الدولت����ني  ب����ني  العالق����ات 
التدريب����ات وتبادل اخلربات الع�ش����كرية 
لرفع الكف����اءة واجلاهزي����ة القتالية لدى 
اجلانب����ني. كم����ا ترم����ي التدريب����ات اإلى 
توطيد العالقات الدولية ل�شقل وتطوير 
مهارات منت�ش����بي الق����وات الربية، ورفع 
الكفاءة القتالية للو�شول اإلى االحرتافية 

يف اأداء املهام.

الخرطوم - سونا: 

اأعل���ن وزي���ر اخلارجي���ة ال�ش���وداين 
اإبراهيم غن���دور، اأن بالده تتح�ش���ب الأي 
تهديد ميكن اأن ياأتي من ال�رصق، اإال اأنها 
ال تتحدث عن ح�شود لدولة بعينها واإمنا 
عن تهديد علم الأمنها من تلك املناطق.
وق���ال غن���دور، يف موؤمت���ر �ش���حايف 
م�ش���رتك مع نظ���ريه االإثيوب���ي ورقيني 
يف  بينهم���ا  حمادث���ات  عق���ب  قبي���و، 
اخلرط���وم، يف رده عل���ى �ش���وؤال ح���ول 
ح�ش���ود على احلدود ال�رصقية ال�شودانية 
“ال�شودان ال يتحدث عن ح�شود تقيمها 
دولة بعينه���ا، ولكنه يتحدث عن تهديد 
واأ�ش���اف  ال����رصق”،  ناحي���ة  م���ن  الأمن���ه 
“معروف اأن هناك بع�س قوى املعار�شة 
املتواجدة يف �رصقنا لذلك نحن نتح�ش���ب 
الأي مه���دد ميك���ن اأن ياأتين���ا م���ن ذلك 
امل���كان”. وبني غن���دور، ح�ش���ب وكالة 

“�شونا” ال�شودانية الر�شمية.

بيروت - رويترز:

 اأ�ش����يب م�ش����وؤول بحرك����ة املقاومة 
يف  )حما�����س(  الفل�ش����طينية  االإ�ش����المية 
انفج����ار قنبل����ة مبدين����ة �ش����يدا اللبنانية 
اأم�����س االأحد مما اأدى اإلى تدمري �ش����يارته 

بينما كان يهم بركوبها.
ال����ذي  حم����دان  حمم����د  يك����ن  ومل 
ا�شتهدفه االنفجار من �شخ�شيات حما�س 
املعروف����ة يف لبنان. لكن بيانا اأ�ش����درته 
حما�س التي تهيمن عل����ى قطاع غزة اأكد 
اأنه ع�ش����و باحلركة دون اأن يو�ش����ح دوره 
وقال اإن “املوؤ�رصات االأولية” ت�ش����ري اإلى 

اأن اإ�رصائيل وراء الهجوم.
وق����ال البيان ال�ش����ادر ع����ن املكتب 
لبن����ان  يف  حما�����س  حلرك����ة  االإعالم����ي 
“ا�ش����تهدف انفجار ظهر الي����وم االأحد يف 
مدينة �ش����يدا بجن����وب لبن����ان االأخ حممد 
حم����دان، وه����و كادر تنظيمي م����ن كوادر 
احلرك����ة يف مدين����ة �ش����يدا م����ن الالجئني 

الفل�شطينيني املقيمني يف لبنان.

القدس المحتلة - أ ف ب:

 اأعل����ن اجلي�س اال�رصائيلي اأم�س االحد 
ان����ه دم����ر نفق����ا حفرت����ه حرك����ة املقاومة 
اال�ش����المية )حما�����س( التي ت�ش����يطر على 
قطاع غ����زة، للقيام بعمليات ت�ش����لل الى 
ا�رصائيل، مو�ش����حا انه �شنت غارات جوية 

وا�شتخدم و�شائل اخرى لهدمه.
اجلي�����س  با�ش����م  الناط����ق  وق����ال 
ان  كونريكو�����س  جوناث����ان  اال�رصائيل����ي 
الطائ����رات احلربي����ة اال�رصائيلي����ة قام����ت 
بالهجوم م�ش����اء ال�شبت وا�شتخدم اجلي�س 
و�ش����ائل اخرى مل تك�ش����ف، مو�شحا انه ال 
يع����رف ما اذا كان تدم����ري النفق ادى الى 
�شقوط �شحايا. واو�شح الناطق ان النفق 
“كان يف طور البناء عندما دمر ال�ش����بت”. 
وتاب����ع ان الغارة وقع����ت داخل قطاع غزة 
بينما ا�ش����تخدمت الو�شائل االخرى لهدم 
اجلزء الذي ميتد داخل ا�رصائيل من النفق 
الذي مير خ�شو�ش����ا حتت مع����رب كرم ابو 
�ش����امل املخ�ش�����س للب�ش����ائع بني الدولة 

العربية وغزة.

انطالق اأكرب مترين 
ع�شكري اإماراتي اأمريكي

 ال�شودان: نتح�شب الأي 
تهديد قد ياأتي من ال�رصق

 اإ�شابة م�شوؤول بحما�س 
يف انفجار قنبلة بلبنان

 اإ�رصائيل تعلن تدمري 
نفق حلما�س يف غزة

�رضبة قوية للحوثيني يف معقلهم الرئي�س
قتلى يف ق�شف مع�شكر للمتمردين... وال�رصعية تتقدم بالبي�شاء

دبي - وكاالت: 

حقق���ت الق���وات ال�رصعي���ة اليمني���ة، اأم����س 
االأح���د، تقدم���ا يف عدد م���ن املح���اور، يف قتالها 
مع ميلي�ش���يات احلوثي االإيرانية، ح�شبما اأفادت 

م�شادر “�شكاي نيوز عربية”.
وجنح���ت القوات ال�رصعي���ة يف حترير عدد من 
املواق���ع التي كانت حتت �ش���يطرة احلوثيني يف 
مديري���ة البقع �رصق���ي حمافظة �ش���عدة، املعقل 

الرئي�س للميلي�شيات.
وقالت م�شادر ع�شكرية ميدانية اإن القوات 
ال�رصعية �شيطرت على مناطق العوا�شي وال�شعراء 

و�ش���وق البقع واأجزاء من جب���ال العليب يف جبهة 
البقع، بعد هجوم مباغت على املتمردين.

واأ�ش���فرت املع���ارك عن �ش���قوط ع���دد من 
القتلى واجلرحى.

وم���ن جه���ة اأخ���رى، متك���ن اجلي����س اليمني 
واملقاوم���ة ال�ش���عبية م���ن حتري���ر جب���ل مركوزة 
اال�شرتاتيجي مبديرية ناطع يف حمافظة البي�شاء، 
بعد معارك مع ميلي�ش���يات احلوثي خلفت قتلى 

وجرحى من املتمردين.
ويط���ل اجلبل عل���ى موقع ف�ش���حة مبديرية 
اإ�ش���رتاتيجيا  مع�ش���كرا  تع���د  الت���ي  املالج���م، 

للميلي�شيات.

وكان���ت ق���وات ال�رصعية ق���د اأح���رزت موؤخرا 
تقدم���ا يف مديريت���ي نعمان وناطع يف البي�ش���اء، 
بعد ا�ش���تعادة ال�شيطرة على بيحان وع�شيالن يف 

�شبوة.
وياأتي تقدم اجلي�س اليمني، بعد ا�شتهداف 
غ���ارة جوي���ة لط���ريان التحالف العربي مع�ش���كرا 
تدريبيا مليلي�شيات احلوثي االإيرانية يف حمافظة 
البي�ش���اء، مما اأ�شفر عن �شقوط ما ال يقل عن 40 

�شخ�شا بني قتيل وجريح.
و�ش���نت املقات���الت الغ���ارة على املع�ش���كر 
رداع.  يف  الواقع���ة  ري���ام  منطق���ة  يف  اجلدي���د 
و�ش���وهدت �ش���يارات تنق���ل قتل���ى وجرحى بعد 

الغارة اإلى م�شت�شفيات رداع وذمار.
وياأت���ي ذلك غداة تكبد ميلي�ش���يات احلوثي 
االإيرانية خ�ش���ائر فادحة، لدى حماولتها مهاجمة 
الق���وات ال�رصعية يف مدينة مي���دي مبحافظة حجة 

�شمال غربي العا�شمة اليمنية.
وقتل نحو 20 عن�رصا من ميلي�شيات احلوثي 
يف املعارك التي ا�شتمرت قرابة 5 �شاعات، ف�شل 
املتمردون خاللها من ك�رص احل�شار على ما تبقى 

من جيوب لهم داخل املدينة.
كما قتل 4 جنود من القوات احلكومية خالل 
املعارك، التي تزامنت مع غارات �شنتها مقاتالت 

التحالف العربي تعزيزات وخنادق للحوثيني.

• عن�رص من ميلي�شيا احلوثي االإيرانية 	

تونس - رويترز: 

خرج مئات التون�شيني اأم�س االأحد يف مظاهرات يف العا�شمة 
التون�ش���ية احتجاجا على االأو�ش���اع االقت�ش���ادية ال�ش���عبة بينما 
حتيي تون�س الذكرى ال�ش���ابعة لالإطاحة بالرئي�س ال�ش���ابق زين 
العابدين بن علي و�ش���ط توت���ر اجتماعي اإث���ر احتجاجات عنيفة 

هزت البالد االأ�شبوع املا�شي.
وُينظ���ر اإل���ى تون����س على نط���اق وا�ش���ع باعتباره���ا الدولة 
الوحي���دة الت���ي جنح���ت دميقراطي���ا م���ن ب���ني دول ما ي�ش���مى 

بانتفا�شات الربيع العربي التي تفجرت يف 2011.
لكن مل تتمكن ت�ش���ع حكومات تولت زم���ام البالد منذ ذلك 
احلني م���ن عالج امل�ش���كالت االقت�ش���ادية املتزاي���دة مما خلق 
�ش���يقا لدى التون�شيني مع ارتفاع معدالت البطالة اإلى ما يزيد 
عن 15 % من بينها 30 % يف �ش���فوف ال�شبان وارتفع الت�شخم 

اأي�شا اإلى 6.4 % وهو اأعلى معدل منذ 4 �شنوات.
واندلعت اأحدث احتجاجات االأ�شبوع املا�شي ب�شبب الغ�شب 
من زيادة االأ�ش���عار وال�رصائب يف ميزانية ال�شنة احلالية التي بداأ 

�رصيانها يف اأول يناير.
وارتفعت اأ�ش���عار الوقود وبع�س ال�ش���لع اال�ش���تهالكية من 
بينه���ا البنزي���ن وغاز الطهي اإ�ش���افة اإلى زي���ادة ال�رصائب على 
ال�ش���يارات واالت�ش���االت الهاتفية وخدم���ات االإنرتنت وخدمات 
اأخ���رى. ويف العا�ش���مة انت�رص اأم�س االأحد مئ���ات من قوات ال�رصطة 
واأقاموا بواب���ات تفتي�س يف مدخل �ش���ارع احلبيب بورقيبة وهو 
ال�شارع الرمز الحتجاجات اأنهت حكم بن علي قبل 7 �شنوات حني 
كان التون�ش���يون يعلقون اأماال كث���رية بتحقيق احلرية والكرامة 
واإنهاء حقبة من الف�ش���اد وامل�ش���اعب االقت�شادية واالجتماعية 
التي اأنهكتهم. ولئن متكن التون�ش���يون من اأن يعي�ش���وا يف بلد 
حر ودميقراطي و�ش���ط منطقة م�شطربة اإال اأنهم مازالوا يعانون 
انق�ش���اما ب�ش���بب اخلالفات ال�شيا�ش���ية و�ش���يقا مرده �ش���عوبة 

االأو�شاع االقت�شادية رغم تعاقب احلكومات منذ 2011 .
وبرز االنق�ش���ام جليا اأم����س يف الذكرى ال�ش���ابعة للثورة، اإذ 

كان املتظاهرون يف �ش���كل جمموعات متفرقة، هنا موؤيدو حركة 
النه�ش���ة االإ�ش���المية الت���ي ت�ش���ارك يف احلكومة وهناك اأن�ش���ار 
اجلبهة ال�ش���عبية املعار�شة يحتجون بينما جتمع النقابيون اأمام 
مقر االحتاد العام التون�شي رافعني �شعارات �شد غالء االأ�شعار.

وقال اأحد املحتجني وا�ش���مه فوؤاد لرويرتز بينما كان يحمل 
قف���ة فارغة “هذا م���ا جنته علينا احلكومة.. قف���ة خاوية وجيوب 
خاوية بقرارات جائرة.. انا اأ�شتاذ )معلم( وزوجتي اأ�شتاذة لكننا 
اأ�ش���بحنا نعاين اليوم لنلبي ما نحتاج”. وي�ش���يف “مل جنن �شوى 
حرية التعبري منذ الثورة.. ولكننا �شنظل يف ال�شوارع حتى نفتك 

حقوقنا االقت�شادية مثلما افتكننا حريتنا.. لن ميروا”.

ويف اجله���ة االأخرى من �ش���ارع احلبيب بورقيبة جتمع اأي�ش���ا 
عاطلون عن العمل مطالبني بتوظيفهم.

وق���ال االأمني الع���ام الحت���اد ال�ش���غل نورالدي���ن الطبوبي 
الذين كان يلقي خطابا و�ش���ط ح�شود من النقابيني “ال�شعارات 
التي رفعتها اجلماهري املنتف�ش���ة مع انط���الق الثورة املطالبة 
بالتنمية والت�شغيل والعي�س الكرمي ال تزال تدوي اإلى اليوم يف 

ظل الف�شل الذريع للحكومات املتعاقبة”.
وتدهور االقت�شاد بعد اأن اأدت موجة من الهجمات امل�شلحة 
الدامي���ة يف 2015 اإل���ى الق�ش���اء تقريب���ا على قطاع ال�ش���ياحة 

املهم، ومل ينتع�س بعد رغم حت�شن االأمن.

تونس تحيي الذكرى السابعة لثورتها في أجواء متوترة

• اأ�شخا�س يهتفون اأثناء مظاهرات يف الذكرى ال�شابعة للثورة يف تون�س  )رويرتز(	

وقال ترامب اإنه �شيمدد تعليق العقوبات 
النووي���ة عل���ى اإي���ران، لك���ن فقط بو�ش���فها 

“فر�شة اأخرية” لن يكررها.
عل���ى  �ش���غطاً  املهل���ة  ت�ش���كل  و�ش���وف 
االأوروبي���ني، الداعم���ني الرئي�ش���ني واأط���راف 
االتف���اق ال���دويل املوق���ع يف 2015، الإر�ش���اء 
ترمب الذي و�ش���ف االتفاق باأنه “االأ�شواأ على 

االإطالق”.
م���ن جانب اآخ���ر، اأعلنت الوكال���ة االإيرانية 
لالأنب���اء اأن اإي���ران رفع���ت القيود ع���ن تطبيق 
تلغرام للرتا�ش���ل الذي حجبته ال�ش���لطات لدى 
حماولة قوات االأمن احتواء اأكرب احتجاجات من 

نوعها يف البالد منذ العام 2009. 
وقالت الوكالة “اأعلن م�شدر مطلع انتهاء 
القي���ود على تطبي���ق تلغرام و�ش���ار مبقدور 

امل�شتخدمني ا�شتخدامه”.
و�شهدت التظاهرات التي انطلقت يف 28 
دي�ش���مرب وامتدت حلوايل اأ�شبوعني مقتل 22 
�شخ�ش���اً على االأقل واعتقال 1000 �شخ�س يف 

االحتجاجات 
املناوئ���ة للحكوم���ة التي ب���داأت يف اأواخر 

دي�شمرب.

ومع انح�ش���ار االحتجاجات رفعت احلكومة 
االأ�ش���بوع املا�ش���ي القي���ود املفرو�ش���ة على 
ان�شتغرام اأحد مواقع التوا�شل االجتماعي التي 

ا�شتخدمت حل�شد املحتجني.
واأغل���ق تطبيق تلغ���رام، الذي ي�ش���تخدمه 
نحو 40 مليون �شخ�س يف اإيران، قناة اتهمتها 
طهران بت�ش���جيع العنف لكن���ه امتنع عن اإغالق 

قن���وات اأخرى مم���ا دف���ع ال�ش���لطات االإيرانية 
حلجب الدخول اإليه.

يذكر اأن اإيران ال تزال تفر�س قيودا على 
االإنرتن���ت ومواق���ع التوا�ش���ل االجتماعي اإذ ال 
ي���زال موقعا في�ش���بوك وتوي���رت حمجوبني، يف 
حني يغرد الرئي�س االإي���راين وعدد من وزرائه 

باأريحية على تويرت.

 واشنطن - اب:

�ش���ابق  اأمريك���ي  ع�ش���كري  ق���دم   
����رصب وثائ���ق �رصي���ة ن����رصت ع���رب موقع 
“ويكيليك����س”، تر�ش���يحه للكونغر����س 

االأمريكي عن والية مرييالند.
ال�ش���ادرة  الوثيق���ة  واأو�ش���حت 
ع���ن اللجن���ة الفدرالية لالنتخاب���ات، اأن 
الع�ش���كري ال�ش���ابق املتح���ول جن�ش���يا، 
م���ن  مانين���غ،  اإليزابي���ث  ت�شيل�ش���ي 
مرييالند، باتت مر�شحة ملجل�س ال�شيوخ 

عن احلزب الدميوقراطي.
وتبعا لذلك، يكون اجلندي ال�شابق 
املدان بتهمة اخليانة يف 2010، واأطلق 
�رصاحه يف مايو املا�ش���ي انتقل من موقع 
االإدان���ة اإلى �ش���فة مر�ش���ح للكونغر�س 
يف اأق���ل من عام ت�ش���در خالل���ه عناوين 

االخبار.
اجلن���دي  ����رصب   ،2010 �ش���نة  ويف 
براديل مانينغ )ت�شيل�شي مانينغ حاليا( 
ع���رب “ويكيليك�س” اأكرث م���ن 700 األف 
وثيق���ة �رصية تتعلق باحل���رب يف العراق 
واأفغان�شتان، اإ�شافة اإلى اأكرث من 250 
األف مرا�ش���لة دبلوما�شية اأثارت انزعاجا 

كبريا للدبلوما�شية االأمريكية.

طهران - اف ب:

 اأعل���ن التلفزيون ال�ش���يني، اأم�س 
االأح���د، غ���رق ناقل���ة النف���ط االإيراني���ة 

امل�شتعلة قبالة �شواحل ال�شني.
وقال التلفزيون ال�شيني اإن ناقلة 
“�شانت�شي”،  امل�شتعلة  االإيرانية  النفط 
الت���ي جرفته���ا املي���اه اإل���ى املنطق���ة 
االقت�ش���ادية اخلال�ش���ة لليابان، غرقت 
بعد حادث الت�ش���ادم الذي تعر�شت له 

يف ال�شاد�س من يناير.
ويف وق���ت �ش���ابق، اأعل���ن الناط���ق 
با�ش���م فري���ق االإنق���اذ ال���ذي �ش���كلته 
طه���ران بعد حري���ق ناقلته���ا النفطية، 
للتلفزيون احلكوم���ي، اأنه مل يعد هناك 
اأم���ل يف العثور عل���ى ناجني م���ن اأفراد 
طاقم ال�شفينة التي حترتق منذ اأ�شبوع 

قبالة �شواحل ال�شني.
وقال حممد ر�ش���تاد “لي����س هناك 
اأي اأم���ل يف العثور على ناجني من اأفراد 

الطاقم”.
وكان ق���د اأك���د اأن “ثلث���ي ناقل���ة 
النق���ط ق���د غ���رق، والن���ريان انت����رصت 
وحتي���ط بالكام���ل بال�ش���فينة ومل نع���د 

ن�شتطيع االقرتاب منها”.
وكان���ت ناقل���ة النفط “�شان�ش���ي” 
تق���ل طاقم���ا م���ن 32 �شخ�ش���اً هم 30 
اإيراني���اً وبحاران من بنغالد�س. وقد عرث 

على 3 جثث فقط.

ليما - أ ب: 

����رصب زل���زال ق���وي �ش���احل ب���ريو 
�شباح ام�س االأحد، مما دفع هيئة امل�شح 
اجليولوجي االأمريكية اإلى اإ�شدار حتذير 
من وقوع ت�ش���ونامي يف اأجزاء من البالد، 
وت�ش���يلي املجاورة. وذك���رت الهيئة اأن 
ق���وة الزل���زال االأولية بلغ���ت 7.3 درجة 
على مقيا�س ريخرت. ومل ترد على الفور 

اأي تقارير عن وقوع �شحايا اأو اأ�رصار.
وقال���ت الهيئ���ة اإن الزل���زال وق���ع 
على مبع���دة 42 كيلومرتا جنوب جنوب 
- غرب اأكاري ال�ش���اعة 09:18 بتوقيت 
 12.1 بعم���ق  االأح���د  ام����س  غرينت����س 

كيلومرتا.
وذك���ر مركز التحذير من اأمواج املد 
العاتية )ت�ش���ونامي( يف املحيط الهادي 
“م���ن املتوقع اأن يك���ون هناك موجات 

ت�شونامي خطرة يف بع�س ال�شواحل”.
اأ�ش���اف يف بيان اأن اأم���واج املد قد 
ت�ش���ل م���ن 0.3 م���رت اإلى م���رت واحد يف 

بع�س �شواحل بريو.
واأردفت اأن االأمواج من املتوقع اأن 
تكون اأق���ل من 0.3 مرت قبالة �ش���واحل 

ت�شيلي.

الواليات المتحدة

 الصين

 بيرو 

م�رصب “ويكيليك�س” 
يرت�شح للكونغر�س

غرق ناقلة النفط 
االإيرانية امل�شتعلة

زلزال بقوة 7.3 
وحتذير من ت�شونامي 
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نظام الأ�سد ي�سيطر على 79 قرية حماذية ملطار اأبو الظهور

روحاين: ترامب اأخفق يف تقوي�س التفاق النووي

التحالف بقيادة اأمريكا ي�شاعد يف بناء قوة �شورية جديدة

بعد اعتقال مئات املحتجني... اإيران تطلق �رصاح “تلغرام”

وتخو�����س القوات ال�ش����ورية من����ذ ثالثة 
اأ�ش����ابيع، معارك عنيفة �ش����د هيئ����ة حترير 
ال�ش����ام )الن�����رصة �ش����ابقاً( وف�ش����ائل اأخرى 
لل�ش����يطرة على املطار الواقع يف ريف اإدلب 
اجلنوب����ي ال�رصقي على احل����دود مع حمافظة 

حلب.
ومتكنت مبوجب هذا الهجوم الذي دفع 
اأك����رث من 100 األف م����دين للنزوح منذ مطلع 
دي�شمرب بح�شب االأمم املتحدة، من ال�شيطرة 
على ع�����رصات البلدات والق����رى يف املنطقة. 
كما ا�ش����تطاعت قبل اأيام دخول حرم املطار 

قبل اأن ترتاجع اإثر هجوم م�شاد للف�شائل.
حل����ب  ري����ف  خ����الل هجومه����ا يف  وم����ن 
اجلنوب����ي، حت����اول ق����وات النظام ال�ش����وري 
التق����دم اإل����ى املط����ار م����ن جهتي ال�ش����مال 

وال�رصق مبوازاة تقدمها من جنوب ادلب.
وخرج����ت الق����رى والبل����دات الواقعة يف 
ري����ف حل����ب اجلنوب����ي ع����ن �ش����يطرة قوات 
النظ����ام من����ذ الع����ام 2012، وفق املر�ش����د 
الذي اأفاد باأن “تق����دم قوات النظام ال�رصيع 
�ش����ببه انهيار هيئة حترير ال�ش����ام وان�شحاب 

مقاتليها وجمموعات اأخرى من املنطقة”.
واإل����ى جان����ب ال�ش����يطرة على مط����ار اأبو 
الظهور الع�شكري، تهدف قوات النظام اإلى 
تاأم����ني طريق حيوي يربط مدينة حلب، ثاين 

اأكرب مدن �شوريا، بدم�شق.
وبح�شب عبدالرحمن، فاإن تقدمها االأخري 
يقربه����ا من حتقي����ق هدفها مع �ش����يطرتها 
على ع����دد من القرى يف حمي����ط بلدة خنا�رص 
اال�ش����رتاتيجية الت����ي مي����ر عربه����ا الطريق 

الدويل.
من جانب اآخر، اأعلن التحالف الدويل �شد 
“داع�����س” الذي تقوده الوالي����ات املتحدة، 
اأم�����س االأحد، اأنه يعمل مع ف�ش����ائل �ش����ورية 
حليفة ل����ه، لت�ش����كيل قوة حدودي����ة جديدة 
قوامها 30 األف فرد، بقيادة قوات �ش����وريا 

الدميقراطية.
واأو�ش����ح بي����ان للتحالف اأن ه����ذه القوة 
�ش����تتمركز على احلدود مع تركي����ا والعراق 

وعلى طول نهر الفرات.
واأكد مكتب ال�ش����وؤون العام����ة للتحالف 
يف ر�ش����الة بالربيد االإلكرتوين ل� “رويرتز”، 
تفا�ش����يل القوة اجلديدة التي اأوردها موقع 

“ديفين�س بو�شت” االإلكرتوين.
و�ش����تكون الق����وة حت����ت قي����ادة قوات 
�ش����وريا الدميقراطية، الت����ي حتارب تنظيم 
“داع�س” يف �شوريا مب�ش����اعدة من التحالف 

بقيادة وا�شنطن.
ويف ال�ش����ياق ذاته، اأبلغ م�ش����وؤول تركي 
كبري “رويرتز” اأن تدريب الواليات املتحدة 
لق����وة اأمن احلدود اجلديدة، كان ال�ش����بب يف 
ا�شتدعاء القائم باالأعمال االأمريكي يف اأنقرة 
االأربعاء، ومل يقدم امل�شوؤول تفا�شيل اأخرى.

• قوات �شوريا الدميقراطية �شتقود القوة اجلديدة	

•  الرئي�س االإيراين ح�شن روحاين	

بيروت - اف ب: 

24 الأخييرة على ع�شرات القرى  الي  �شيطرت قوات النظام ال�شوري خالل ال�شاعات 

والبلدات الواقعة يف منطقة حماذية ملطار اأبو الظهور الع�شكري، بعد طرد هيئة حترير 

ال�شام وف�شائل اأخرى منها، وفق ما اأفاد املر�شد ال�شوري حلقوق، الإن�شان اأم�س الأحد.

قوات  “�شيطرت  بر�س”:  “فران�س  لوكالة  عبدالرحمن  رامييي  املر�شد  مدير  وقييال 

النظام خالل 24 �شاعة على 79 قرية على الأقل يف ريف حلب اجلنوبي، املحاذي ملطار 

اأبو الظهور الع�شكري”.

طهران ـ رويترز: 

الهواء مبا�شرة  التلفزيون على  بثها  الإيييراين ح�شن روحيياين، يف كلمة  الرئي�س  اأعلن 

اأم�س الأحد، اأن الوليات املتحدة مل تفلح يف تقوي�س التفاق النووي بني طهران والقوى 

الكربى. وقال روحاين اإن “الإدارة الأمركية مل تفلح يف تقوي�س التفاق النووي... ترمب 

اأخفق، رغم حماولته املتكررة، يف تقوي�س التفاق... التفاق انت�شار طويل الأمد لإيران”.

لكنه  تاأجيل،  اآخر  النووي  التفاق  ترامب، اجلمعة،  دونالد  الأمركي،  الرئي�س  ومنح 

“عيوب مروعة” يف  اإ�شالح  اأجل  بالعمل معه من  الأوروبيني والكونغر�س  طالب حلفاءه 

التفاق واإل فاإن بالده �شتن�شحب منه.

القدس المحتلة - دب أ: 

اأعرب وزير االأمن الداخلي االإ�رصائيلي 
جلع����اد اإردان عن ثقت����ه بت�رصيح الرئي�س 
االأمريك����ي دونالد ترامب باأن����ه لن ميدد 
م����رة اأخرى جتميد العقوبات املفرو�ش����ة 

على اإيران، مبوجب االتفاق النووي.
و�ش����دد اإردان، يف حدي����ث اإلى حمطة 
اإذاعة “غاليه ت�ش����اهل” على ثقته التامة 
اأن ال�ش����لطات  ب����كالم ترام����ب، م�ش����يفا 
االإ�رصائيلية الحظت اأي�شا موؤ�رصات على اأن 
دوال يف اأوروبا ت����درك اأكرث فاأكرث �رصورة 

اأن تغري طهران �شلوكها.
وق����ال الوزي����ر االإ�رصائيل����ي “اأعتق����د 
اأن االأمل����ان بدوؤوا يظهرون ا�ش����تعدادهم 
االإيراني����ن،  لت�ش����عيد ال�ش����غوط عل����ى 
يف  والفرن�ش����يون  الربيطاني����ون  ويتج����ه 

االجتاه ذاته”.

 اإ�رصائيل تعول على 
اأوروبا يف مواجهة اإيران

قلق تركي من قوة احلدود املدعومة من التحالف

أنقرة - رويترز:

 انتق���د املتح���دث با�ش���م الرئي�س 
الرتك���ي، اأم�س االأحد، تدريب الواليات 
املتحدة لق���وات حماية احلدود بقيادة 
قوات �ش���وريا الدميقراطية، وو�ش���ف 
باملقلق وغري املقبول. وكان التحالف 
ال���دويل �ش���د “داع�س” ال���ذي تقوده 
الواليات املتح���دة قد اأعلن، االأحد، اأنه 
يعمل مع ف�ش���ائل �ش���ورية حليفة له، 
لت�ش���كيل قوة حدودية جديدة قوامها 
30 األ���ف ف���رد، بقيادة قوات �ش���وريا 

الدميقراطية.

واأو�ش���ح بي���ان للتحال���ف، اأن هذه 
القوة �شتتمركز على احلدود مع تركيا 

والعراق وعلى طول نهر الفرات.
العام���ة  ال�ش���وؤون  مكت���ب  واأك���د 
للتحالف يف ر�شالة بالربيد االإلكرتوين 
ل� “رويرتز”، تفا�ش���يل القوة اجلديدة 
التي اأوردها موقع “ديفين�س بو�شت” 

االإلكرتوين.
و�شتكون القوة حتت قيادة قوات 
�ش���وريا الدميقراطي���ة، الت���ي حتارب 
تنظيم “داع�س” يف �ش���وريا مب�ش���اعدة 

من التحالف بقيادة وا�شنطن.

القاه���رة - اأ ف ب: دان���ت م�ش���يخة االأزه���ر يف بيان الت�رصيح���ات التي نقلت ع���ن الرئي�س 
االأمريك���ي دونالد ترامب حول دول ياأتي منها املهاجرون و�ش���فها ب���� “احلثالة”، معتربة اأنها 
“عن�رصية بغي�ش���ة”. وقال االزهر يف بيان اإن مثل هذه الت�رصيحات العن�رصية البغي�ش���ة تتنافى 
متاما مع قيم التعاي�س والت�ش���امح وقبول االآخر )..( كما اأنها تاأتي يف اإطار �شيا�ش���ة التع�ش���ب 

واإهدار حقوق ال�شعوب التي تنتهجها اإالدارة االأمريكية اجلديدة.
وكانت �شحيفة “وا�شنطن بو�شت” قد ذكرت ان ترامب ادلى بهذا الت�رصيح خالل ا�شتقباله 

يف مكتبه عددا من اع�شاء جمل�س ال�شيوخ للبحث يف م�رصوع قانون حول الهجرة.
ونقلت ال�ش���حيفة عن م�ش���ادر مل ت�شمها ان ترامب �شاأل خالل املناق�شات “ملاذا ياأتي كل 
هوؤالء اال�ش���خا�س القادمني من حثالة الدول الى هذا البلد؟”، مو�ش���حة انه كان ي�شري الى دول 

اإفريقية وهايتي وال�شلفادور.

الأزهر: ت�رضيحات ترامب عن�رضية بغي�سة



أحمد مهدي

يتحدد الي��وم أول طرفني متأهلني 
إىل نصف نه��ايئ كأس جاللة امللك 
لك��رة الق��دم للموس��م الري��ايض 

الجاري 2017-2018.
وتفتت��ح مباريات إياب ربع النهايئ 
بإقام��ة لقاءين عىل اس��تاد مدينة 
خليف��ة الرياضي��ة، حي��ث يلعب 
االتحاد مع الحالة عند 5.45 مساء، 
وعند 8.15 مساء يلعب النجمة مع 

املنامة.
وتس��تكمل مباريات ه��ذا املرحلة 
غ��دا )الثلثاء( بإقامة لقاءين يجمع 
األول الح��د م��ع املح��رق، والثاين 

املالكية مع الرفاع.
وبالع��ودة للق��اءات الي��وم، فإنها 
س��تثمر ع��ن أول مواجه��ة ضمن 
نصف النهايئ، ويف س��ياق الوصول 

إىل النهايئ املليك.

حلم كبير

حلم كب��ر ي��راود فريق��ا االتحاد 
والحالة بالوص��ول إىل نصف نهايئ 
كأس امللك، واملنافس��ة بالتايل عىل 

الوصول إىل النهايئ.
وكانت مواجه��ة الطرفني ذهابا قد 

انتهت بالتعادل )1-1(.
ي��رف ع��ىل الطرف��ني مدرب��ان 
يف  كرام��ي  إس��اعيل  وطني��ان: 
االتحاد، وعارف العسمي يف الحالة.
يعول كرامي عىل مجموعة ش��ابة 
يتقدمه��ا الدولي��ان الحارس س��يد 
محس��ن ع��ي واملهاج��م مه��دي 
تواج��د  إىل  إضاف��ة  عبدالجب��ار، 

أحم��د عابد ومحم��د عبدالوهاب 
وأحمد مرزا، عالوة عىل املحرتفني: 
فورتشن ولويس وتوريه، علا بأنه 
بإم��كان مش��اركة محرتف��ني اثنني 
فق��ط اليوم؛ ك��ون املنافس يلعب 
يف الدرجة الثانية وبقامئته محرتَفني 

فقط.

أما العس��مي، فيعتمد عىل تواجد 
الحارس عبدالله مشيمع، والالعبون 
أمثال جاس��م عياش، يوسف زويد، 
عار عبدالحس��ني، حسني حاجي، 
س��امويل  املحرتف��ني  إىل  إضاف��ة 

وسيليفيو.
طموح��ات كبرة للفريقني مع حق 

مروع يف املنافس��ة عىل أبعد حد 

يف “أغىل الكؤوس”، وبالتأكيد فإن 

نتيج��ة الذه��اب س��تزيد من قوة 

مباراة اإلياب اليوم، والتي سيكون 

التنافس فيها عىل أشده نحو حصد 

البطاقة األوىل يف املربع الذهبي.

مواجهة مرتقبة

ويف اللقاء الثاين اليوم، فإن املواجهة 
ستكون مرتقبة بني طرفني يسعيان 
وبقوة للوص��ول إىل نصف النهايئ، 
حامل اللق��ب املنامة، والذي أحرز 
البطول��ة للم��رة األوىل يف تاريخه 

املوس��م املايض يه��دف من جديد 
للوصول  واملنافسة  التاريخ،  لكتابة 

للمرة الثانية عىل التوايل.
لك��ن يف املقابل، يصطدم املناميون 
برغبة كبرة من جانب النجاويني 
الذي��ن يقدمون واح��دا من أفضل 
املواسم عىل مدار السنوات األخرة.
وي��رف ع��ىل تدري��ب الفريقني 
مدرب��ان وطني��ان: ع��ي عاش��ور 
الش��مالن  ومحم��د  النجم��ة،  يف 
يف املنامة. ويس��عى عاش��ور نحو 
مواصل��ة عروض��ه اإليجابي��ة مع 
فريق��ه ه��ذا املوس��م، إذ يحت��ل 
حالي��ا وصافة ال��دوري مع تعويله 
عىل مجموعة ممي��زة من الالعبني 
املحليني كالحارس سيد شرب علوي، 
والالعبني أمثال س��يد مهدي باقر، 
أحمد عبدالله، محمد سهوان، عي 
مدن، كميل عبدالل��ه وعبدالعزيز 
خال��د، وتواج��د 3 محرتف��ني هم: 

سيلفا، محمد فارس وأوتيش.
أم��ا الش��مالن، فيه��دف ملصالحة 
الجاه��ر املنامي��ة التي رس��مت 
عالمة االستفهام حول أداء الفريق 

هذا املوسم حتى اآلن.
يعتمد الش��مالن عىل تواجد أساء 
الش��اب عار  محلي��ة كالح��ارس 
محمد، والالعبني أمثال سيد محمد 
عدن��ان، ع��ي حبيب، ع��ي حرم، 
هشام منصور، سعد العامر، أحمد 
موىس، إضافة إىل محرتف وحيد هو 

الربازيي لويس غوستافو.

االتحاد يواجه الحالة... والنجمة أمام حامل اللقب
لبلوغ نصف نهائي كأس الملك

أحمد مهدي

ُيغل��ق مس��اء اليوم “اإلثن��ني” باب 
التس��جيل لبطول��ة #أقوى_رج��ل_
بحريني، والتي س��تقام تحت رعاية 
النائ��ب األول لرئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة رئي��س االتحاد 
البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ 
خال��د بن حم��د آل خليف��ة، والتي 
س��ينظمها املكتب اإلعالمي لس��مو 
الش��يخ خالد بن حمد بن عيىس آل 
خليفة تحت شعار #خلك_وحش ب� 

“خليج البحري��ن” يف الفرتة -22 24 
فرباير املقبل. 

وكانت اللجن��ة املنظمة للبطولة قد 
اتخذت قرارا بتمديد فرتة التس��جيل 
حتى الي��وم املواف��ق الخامس عر 
م��ن يناير بدال من الثامن والعرين 
من ديسمرب، وذلك تنفيذا لتوجيهات 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
مبن��ح الفرص��ة للش��باب البحريني 
للمش��اركة يف ه��ذا الح��دث الذي 

تشهده مملكة البحرين ألول مرة. 

التحضرات  املنظمة  اللجنة  وتواصل 

موعده��ا  يف  املنافس��ات  إلقام��ة 

الرس��مي، وال��ذي اعتمده س��موه، 
والذي سيتزامن مع احتفاالت مملكة 
البحرين #بذكرى_الس��ابعة_عرة_

مليثاق_العمل_الوطني.
يذك��ر أن املكت��ب اإلعالمي لس��مو 
الش��يخ خالد ب��ن حمد ب��ن عيىس 
آل خليفة ق��د فتح باب التس��جيل 
bhrstron-  ربرب املوق��ع اإللك��رتوين
gestman.com، حي��ث وصل عدد 
املشاركني حتى اآلن إىل 450 مشاركا.

اعتم��د االتح��اد البحرين��ي أللعاب 
الق��وى قامئة فريق الس��يدات اللوايت 
ن��ادي  مس��مى  تح��ت  سيش��اركن 
البس��يتني يف دورة األندي��ة العربي��ة 
التي س��تحتضنها  للس��يدات  الرابعة 
إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية 
املتح��دة يف الف��رتة م��ن 2 لغاية 12 

فرباير املقبل.
وتضم القامئة كال من: هاجر العمري، 
زينب عبدالحسني )مسابقة 100 مرت 
ومس��ابقة 200 م��رت عدو(، ايس��وما 
جوزفني )مس��ابقة 400 م��رت(، مارتا 
م��رت(،   1500 م��رت،   800( هربات��و 
فطومة ج��وارو، تاجيس��ت ميكونني 
)س��باق 5 آالف مرت/ س��باق 5 آالف 
مرت موانع(، من��ى جهاد عي )الوثب 

الطويل/ الوثب الثاليث(، نورة جاس��م 
)دفع الكرة الحديدية/ قذف القرص(، 
أمينة سلطان مبارك )اطاحة املطرقة(.
وق��د أكد أمني رس االتح��اد البحريني 
البوعين��ني  راش��د  الق��وى  أللع��اب 
جاهزية الفريق للمش��اركة يف الدورة 
العربية عىل ضوء االس��تعدادات التي 
الجهاز  ب��إرشاف  الفري��ق  يخوضه��ا 
الفني املك��ون م��ن الوطنيني محمد 
فرح��ان ومش��عل ال��ذوادي وعارف 
فال��ح واملتابعة من جان��ب اإلدارية 
فاتن عبدالنبي وس��ط دعم واهتام 
من جان��ب االتحاد البحريني أللعاب 
القوى؛ بهدف توفر مختلف الظروف 
املثالية أمام الالعبات، وتقديم أفضل 

النتائج واملستويات.

وع��رب البوعينني عن ثقت��ه الكبرة يف 
ق��درة الالعبات عىل تحقي��ق النتائج 
املؤملة منهن يف ظل ما يتمتعن به من 
خربة جيدة عىل مس��توى املشاركات 

الخارجي��ة وإمكانات تؤهلهن لحصد 
عدد من امليداليات امللونة؛ لتريف 
س��معة ألعاب القوى البحرينية التي 
تتمت��ع مبكانة كبرة ع��ىل الصعيدين 

الخليجي والعريب والقاري والدويل.
وأش��ار بأن الهدف من املش��اركة هو 
تحقيق حص��اد جيد م��ن امليداليات 
واعت��الء منص��ة التتوي��ج ومواصل��ة 
مس��رة اإلنجازات والنتائج اإليجابية 
الت��ي عرف��ت به��ا ألع��اب الق��وى 
البحريني��ة، مؤك��دا دع��م ووق��وف 
االتحاد بجانب الفري��ق، متمنيا لهن 
التوفيق والنجاح يف مشوارهن العريب 
القادم، والذي ميثل لهن فرصة للربوز 
والتأل��ق يف مي��دان أم األلع��اب عىل 

املستوى العريب.

اليوم إغالق باب التسجيل لبطولة “أقوى رجل بحريني”

اعتمــاد فـريــق سيــدات القــوى لعـربيــة الشــارقــة

الرفاع          المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

الرفاع      اتحاد ألعاب القوى

فريق االتحاد

فريق المنامة

فريق الحالة

فريق النجمة
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لتك��رار  وداركلي��ب  األه��ي  يتطل��ع 
انتصاره��ا ع��ىل بن��ي جم��رة واتحاد 
الريف )إيابا( يف املواجهات املقدمة من 
الجوالت الالحق��ة لدوري الدرجة األوىل 
للك��رة الطائرة عندما يلتقي “النس��ور” 
أم��ام “الجمراوية” الس��اعة 6 مس��اء، 
ويتواج��ه “العنيد” أمام جاره الس��اعة 
7:30 مساء عىل صالة االتحاد البحريني 

للكرة الطائرة مبدينة عيىس الرياضية.
وأقدم��ت لجنة املس��ابقات عىل تقديم 
املوعد؛ بسبب مشاركة األهي يف بطولة 
األندية العربية 36 التي س��تقام بتونس 

يف النصف الثاين من ش��هر فرباير املقبل، 
ونظرا الحتال مشاركة داركليب يف ذات 

البطولة.
األه��ي بقي��ادة امل��درب التونيس منر 
بن ق��ارة أطاح مبنافس��ه الوافد الجديد 
ل��دوري األض��واء يف القس��م األول من 
املس��ابقة بنتيج��ة 3/0، وه��و يس��عى 
لتك��رار االنتص��ار لرفع رصي��ده إىل 25 
نقطة ليبقى يف صدارة الرتتيب، معتمدا 
ع��ىل قوت��ه الهجومية املمثل��ة يف ثاليث 
والش��قيقان  الفيس  الدومينييك  الرعب 
نارص ومحم��د عنان، إضافة إىل حوائطه 

العالية.
أم��ا بني جم��رة بقيادة امل��درب محمد 
الحمر، فإن��ه يحتل املركز الس��ادس )6 
نقاط(، وهو يتقدم عىل النرص الس��ابع 
قبل األخر، وقد أمن بني جمرة بقائه يف 
دوري الدرجة األوىل بصورة كبرة، لكنه 
يتطل��ع إىل تقديم نفس��ه بش��كل جيد 

واللعب بأفضل ما لديه.
ويف املواجه��ة الثاني��ة، ف��إن داركلي��ب 
الوصي��ف )21 نقط��ة( بقي��ادة املدرب 
الوطني فؤاد عبدالواحد يسعى ملالحقة 
منافس��ه األهي وكس��ب النقاط الثالث 

كاملة، وهو قادر عىل ذلك يف ظل تفوقه 
عىل املناف��س، والذي س��بق وأن أطاح 
به بنتيجة 3/0 يف القس��م األول، وتكرار 
ذات النتيج��ة معوال عىل كتيبته املكونة 
من محمد يعقوب وعي إبراهيم اللذين 
يعت��ربان الخيار الهجوم��ي األول لصانع 

األلعاب محمود حسن.
أما اتحاد الريف بقيادة املدرب الوطني 
خالد عبدالله، فإنه مازال يتذيل الرتتيب 
من دون نق��اط، وهو يبح��ث عن أول 
انتصار، لكنه سيصطدم بفريق قوي من 

الصعوبة أن يتغلب عليه.

األهلي وداركليب يتطلعان لكسب 
ــاد الــريــف ــح نــقــاط بــنــي جــمــرة وات

دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة

حسن علي
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من لقاء اتحاد الريف وداركليب في القسم األول

مباري��ات  الي��وم  تتواص��ل 
م��ن  الس��ادس  األس��بوع 
ال��ركات  منافس��ات دوري 
واملؤسس��ات لك��رة الق��دم، 
بلق��اء يجمع مه��م وصعب 
يجمع بني الكهرماء واألشغال 
والبلدي��ات يف متام الس��اعة 
5.30 مس��اًء. وتق��ام املباراة 
ع��ىل ملع��ب ن��ادي بابك��و 

بعوايل.
ه��ذا اللقاء ق��د يحدد مصر 
املنافسة  الفريقني يف س��باق 
ع��ىل اللق��ب، أما البق��اء أو 
االبتع��اد، وه��و يجع��ل من 
هذا اللقاء ذات أهمية كبرة 

وال يقبل القس��مة عىل اثنني، 
فريق الكهرماء صاحب املركز 
الثاين بعر نقاط الذي واصل 
انتصاراته يف األسبوع املايض، 
واس��تفاد من تع��ر املتصدر 
ليقلص ف��ارق النقاط الثالث 
إىل نقط��ة واحدة، وهو األمر 
يش��جعه ع��ىل خوض  الذي 
اللقاء مبعنوي��ات عالية، ولن 
تك��ون املهم��ة س��هلة أمام 
املدرب حم��د التميمي الذي 
يأم��ل م��ن العبي��ه تقدي��م 
إمكاناته��م وخربتهم يف هذا 

اللقاء؛ من أجل الفوز.
فري��ق  اآلخ��ر  الط��رف  يف 

األش��غال والبلدي��ات باملركز 
الثالث ب� 9 نقاط، فقد أهدر 
فرصة كبرة ملزاحمة املتصدر 
األس��بوع  يف  خ��ر  عندم��ا 
امل��ايض، وبالت��ايل تراج��ع يف 
التصني��ف إىل املركز الثالث، 
ويدخل مدرب الفريق فاضل 
يف  التعويض  برغبة  العصفور 
لق��اء اليوم من أجل البقاء يف 
دائرة املنافسة، وهو يدرك أن 
املهم��ة تتطل��ب عمل نفيس 
كبر وحض��ور ذهني لالعبني، 
وه��و يع��ول ع��ىل قدراتهم 
املاضي��ة،  املرحل��ة  لتج��اوز 

وتحقيق االنتصار.  

احرتف الالعب الدويل السابق محمود العجيمي يف دوري الدرجة األوىل الهندي لكرة القدم.
ودخل الالعب محمود العجيمي يف مفاوضات مع نادي غوكوالم يف الدوري الهندي، قبل أن 
تنتهي يف األيام املاضية بعد استكال مراحل االتفاق بني الطرفني، وتوقيع العقد الرسمي بني 

الجانبني، ومن املؤمل أن يشارك اليوم )اإلثنني( يف لقاء ضمن منافسات الدوري أمام فريق 
“ترشل برذرز”.

العجيمي من مواليد العام 1987 وسبق له اللعب يف العديد من األندية املحلية كالشباب 
والرفاع واملنامة، كا مثل فريق الحد أيضا. وسبق للعجيمي أن خاض تجربة االحرتاف خارج 

البحرين يف عدة دول منها نادي ترانا األلباين، والصفا السعودي. ويلعب العجيمي يف خط 
الوسط، وميلك تجربة جيدة يف املالعب املحلية والخارجية.

صراع “الكهرماء” و”األشغال” في دوري الشركات 

محمود العجيمي يحترف في الدوري الهندي

البالد سبورت
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البحرين التاسعة في بطولة 
أبوظبي للجوجيتسو

أم الحصم – اتحاد البحرين للدفاع عن النفس: حققت مملكة 
البحرين املركز التاسع يف الرتتيب العام لبطولة أبوظبي جراند 

سالم ملحرتيف الجوجيتسو التي أقيمت يف العاصمة اإلماراتية 
أبوظبي يف الفرتة من 11 حتى 13 يناير الجاري.

وجاء منتخبنا الوطني للجوجيتسو يف املركز التاسع من بني 61 
دولة مشاركة من مختلف دول العامل يف إنجاز جديد يسجل 

للمملكة بعد أن حصد العبينا 4 ميداليات، 3 منها ذهبية، 
وفضية واحدة.

وشارك منتخبنا الوطني يف بطولة أبوظبي ب� 6 العبني، وهم: 
محمد أبو أدريس الذي حصل عىل امليدالية الذهبية يف وزن 
69 كيلوغراما للحزام البني، ومحمد غريب الذي حصل عىل 

امليدالية الذهبية يف وزن فوق 90 كيلوغراما البنفسجي، وعي 
منفردي وميثم عي، إضافة إىل الالعبة صغرى مبارك التي 
حصلت عىل امليدالية الذهبية يف وزن فوق 90 كيلوغراما 
للحزام األبيض، والالعبة مريم الحاييك التي حصلت عىل 

امليدالية الفضية يف وزن 55 كيلوغراما للحزام األبيض.
واحتل منتخب اإلمارات املركز األول حينا أحرز 50 ميدالية 

ذهبية، و50 ميدالية فضية، و52 ميدالية برونزية، والربازيل يف 
املركز الثاين بحصولهم عىل 44 ميدالية ذهبية، و42 فضية، و25 

برونزية.
وتفوق منتخبنا الوطني عىل العديد من الدول العاملية مثل 

بريطانيا وأمركا وفرنسا وأملانيا.
وحصل منتخبنا عىل 1360 نقطة يف املجموع العام للمشاركة.

180 سيارة ودراجة نارية في 
“دراغ” البحرين

الصخر – حلبة البحرين الدولية: اختتمت يوم الجمعة املايض 
عىل مضار الرعة بحلبة البحرين الدولية “موطن رياضة 

السيارات يف الرق األوسط” الجولة الثانية لبطولة البحرين 
الوطنية لسباقات الرعة التي تقام بتنظيم نادي سباقات 

الرعة )BDRC( واالتحاد البحريني للسيارات وبالتعاون مع 
حلبة البحرين الدولية، والتي شهدت مشاركة كبرة وصلت ل� 
180 سيارة ودراجة نارية من البحرين والكويت والسعودية 

واإلمارات.
وأوىل فئات البطولة فئة سرتيت 4 و6 سلندرات، فتمكن من 

خطفها محمد الجالهمة، وثانيا هاين هشام. فئة األوت لو دفع 
أمامي متكن من تصدرها بدر دشتي وثانيا عي املحفوظ. فئة 
السوبر سرتيت 6 سلندر متكن من خطفها نواف املناعي وثايا 

حامد املرباطي.
فئة األوت لو 6 سلندرات خطفها جاسم زمان وثانيا محمد 

حاجي. فئة السرتيت V8 فجاء أوال محمد سليان وثانيا جليل 
عبد الحسني. فئة سوبر سرتيت V8 جاء أوال تريك خالد وثانيا 

محمد قاسم.
فئة الكومبتيشن 4.5 تصدرها محمد بوسلوم وثانيا هشام املال، 
فئة األوت لو 10.5 تصدرها نبيل العيىس، وجاء يف املركز الثاين 
محمد عوض. فئة الربومود جاء أوال تريك الحميدي وثانيا هاين 

حسني.
فئة األنديكس 9.50 جاء أوال حسني الشيخ ويف املركز الثاين 

يوسف عبدالله، فئة األنديكس 8.5، فخطفها سيد الحداد وثانيا 
عبدالله العقاب، فئة األنديكس 10.5، فخطفها عبدالعزيز 

القطان، وثانيا سليان داود. 
فئات الدراجات النارية جاء أوال بدر بن عيدان، وذلك ضمن 

فئة السرتيت بايك، مشاري الرتيك ضمن فئة سوبر سرتيت 
بايك، وجهاد الجال ضمن فئة سرتيت فايت بايكس 9.50.  

يذكر أن هذا املوسم ينطلق بخمس جوالت مليئة باإلثارة 
والتحدي والتنافس عىل األلقاب، أما الجولة الثالثة ستقام يف 

16 حتى 19 يناير، الجولة الرابعة من 27 فرباير حتى 2 مارس، 
الجولة الخامسة والختامية ففي 6 حتى 9 مارس املقبل. 

منتخبنا الوطني للجوجيتسو

راشد البوعينين

من لقاء األشغال والبلديات والكهرماء الموسم الماضي 

تغطية      اللجنة اإلعالمية

اختتمت بطولة النائب األول 
لرئيس املجلس األعىل للشباب 

والرياضة رئيس االتحاد البحريني 
أللعاب القوى قائد إسطبالت 
الخالدية للقدرة سمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة بقرية 
البحرين الدولية للقدرة، والتي 

شهدت منافسات قوية ومشاركة 
واسعة من مختلف اإلسطبالت، 

وتوج فيها الفارس الشيخ إبراهيم 
بن محمد آل خليفة من إسطبل 

الزعيم بلقب الرتتيب العام 
لسباق 120 كيلومرتا، والفارس 
محمد الخاطري بلقب البطولة 

عىل مستوى منافسات فئة 
األهايل.

وأكد رئيس االتحاد املليك 
للفروسية وسباقات القدرة نائب 

رئيس املجلس األعىل للبيئة سمو 
الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة 

أن بطولة سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة للقدرة شهدت 

تنافساً قويا وتسجيل رسعات 
عالية يف جميع املراحل، وحقق 

السباق نجاحا كبرا عىل املستوى 
التنظيمي والفني.

ومثن سمو الشيخ فيصل بن 

راشد آل خليفة رعاية النائب 
األول لرئيس املجلس األعىل 

للشباب والرياضة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى قائد 

إسطبالت الخالدية سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، ودعمه 

الالمحدود للرياضة البحرينية 
عموما ورياضة القدرة خصوصاً 

مشيدا بإسهامات سموه الكبرة، 

والتي ساهمت يف وضع مملكة 
البحرين عىل الخارطة الرياضية 
العاملية، واهتام سموه بدعم 

مختلف األنشطة الرياضية محليا؛ 
األمر الذي حقق ما يطمح له 

االتحاد املليك برعاية ودعم 
سموه لهذه البطولة.

ويف ختام حديثه، هنأ سمو 
الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة 

الفائزين باملراكز الثالث األوىل 

عىل مستوى الرتتيب العام وعىل 

مستوى فئة األهايل، وحث 

سموه الفرسان واإلسطبالت عىل 

مواصلة االعداد الجيد خصوصاً 

أن البطولة القادمة تحمل اسا 

عزيزا وغاليا عىل الجميع اسم 

عاهل البالد جاللة امللك.

رعايــة ودعــم خالــد بــن حمــد حقــق النجــاح المنشــود

محمود العجيمي بعد اجتيازه الفحص الطبي

)اإلثن��ني(  الي��وم  تفتت��ح مس��اء 
مواجهات الجولة ال� 21 من دوري 
زين الدرج��ة األوىل لكرة الس��لة 
بإقامة لقاءين، إذ يلتقي يف املباراة 
النوي��درات وس��اهيج يف  األوىل 
وتليها  السادسة مس��اًء،  الس��اعة 
والنجمة  املنام��ة  مب��اراة  مبارشة 
عند الس��اعة 7:45 مس��اًء، وتقام 
املباراتان عىل صال��ة اتحاد اللعبة 

بأم الحصم.

وتس��تكمل مباري��ات الجولة يوم 
غٍد الثالثاء بلقاءي األهي والرفاع، 
االتح��اد والبحرين، عىل أن تختتم 
املواجه��ات يف الي��وم الت��ايل عرب 
مبارايت الحالة والحد، سرتة ومدينة 

عيىس.
وس��يغيب ع��ن مجري��ات ه��ذه 
الجول��ة فريق املح��رق لخضوعه 
إىل الراح��ة اإلجباري��ة وفق نظام 

املسابقة.

وي��ربز اللق��اء الث��اين يف افتت��اح 
الجول��ة، إذ يدخل حام��ل اللقب 
مبارات��ه ال� 19 يف ال��دوري برغبة 
الف��وز، ليعزز به��ا صدارته لقامئة 
الرتتيب، ويقرتب من حس��م أحد 
املركزين املؤهلني للمربع الذهبي.
يف املقاب��ل، فإن النجم��ة املنتيش 
بفوزه األخر عىل الحالة، يس��عى 
الس��تثار روح وحيوي��ة العبي��ه 
ونج��وم حامل  بخ��ربة  لإلطاح��ة 

اللقب.
وس��بق للنجمة أن قّدم مس��توى 
فنيا جيدا خالل لقاء القسم األول 
الذي خره بصعوبة أمام املنامة، 
ويتطل��ع اليوم للظهر باملس��توى 
نفس��ه، متمسًكا بحقه املروع يف 

املنافسة.
وميتلك املنام��ة 35 نقطة من 17 
انتص��ارا وخس��ارة واح��دة، فيا 
ميتل��ك النجم��ة 29 نقط��ة يحتل 

بها املركز الس��ابع من 11 فوزا و7 
هزائم.

وس��يكون اللق��اء األول يف متناول 
يواجه  حين��ا  النوي��درات  فريق 
نظره س��اهيج، عطفا عىل نتائج 
الجوالت  يف  الطرفني  ومس��تويات 

املاضية من عمر الدوري.
ويحت��ل النويدرات املرك��ز الرابع 
برصي��د 32 نقط��ة، في��ا يتذيل 

ساهيج القامئة ب� 18 نقطة.

حامل اللقب يالقي النجمة.. والنويدرات أمام سماهيج
اليوم في افتتاح الجولة 21 لدوري زين

محمد الدرازي

اختتم��ت بطول��ة ك��رة اليد 
بن��ات  للمرحل��ة االعدادي��ة 
ع��ىل صالة  أقيم��ت  والت��ي 
الريايض، حيث  الرف��اع  نادي 
الفائ��زة  امل��دارس  ُتوج��ت 
برعاية الدكتور عصام عبدالله 
مدي��ر إدارة الرتبية الرياضية 
والكش��فية واملرشدات بوزارة 
وبحضور  والتعلي��م،  الرتبي��ة 

رئي��س مجموعة املس��ابقات 
العب��ايس  أحم��د  عبدالل��ه 
واالختصاصية األوىل ملجموعة 
املس��ابقات الرياضية “بنات” 
واالختصاصية  فاطمة حس��ن 

مريم الكعبي.
البطول��ة  كأس  وحص��دت 
مدرس��ة ام الق��رى االبتدائية 
اإلعدادي��ة للبنات بعد فوزها 

الخاصة  االميان  مدرس��ة  عىل 
بنتيجة 3/2، وبإرشاف معلمة 
سعيد،  دالل  الرياضية  الرتبية 
واحتلت املركز الثاين مدرس��ة 
اإلميان الخاص��ة بإرشاف عبر 
صالح وعفاف حسني واحتلت 
زينب  الثالث مدرس��ة  املركز 
اإلعدادي��ة للبنات بعد فوزها 
عىل مدرسة قرطبة االعدادية 

للبنات بنتيجة 2/0، وبإرشاف 
زينب أحمد.

البن��ات  وتش��هد منافس��ات 
الخارج��ي  النش��اط  ضم��ن 
ب��ني امل��دارس، تنافس��اً كبراً 
لتقديم أفضل  الطالب��ات  بني 
مس��توى لديه��ن، وه��و م��ا 
إيجاباً عىل مس��توى  انعكس 

املدارس املشاركة.

“أم القرى” ُتحرز لقب بطولة كرة اليد لمدارس البنات اإلعدادية
مدينة عيسى        وزارة التربية والتعليم



لماذا غبَت عن خليجي 23.. هل 
لم تتلق دعوة رسمية فعال؟

يف حقيقة األمر مل ترس��ل يل اللجنة 
املنظم��ة واالتح��اد الكويت��ي لكرة 
لحض��ور  رس��مية  دع��وة  الق��دم 
منافس��ات خليجي 23، ولقد كنت 
ع��ى تواص��ل يوم��ي م��ع مكتبي 
للس��ؤال عام إذا كان��ت قد وصلت 
دعوة أم ال. وعندما انطلقت الدورة 
تيقنت بأن الدعوة مل تصل نهائيا. مل 
أكن أتوقع ذلك من الكويت تحديدا 
الت��ي تربطن��ي به��ا عالق��ة خاصة 

محفورة يف الذاكرة والوجدان.

 إًذا أنت زعالن فعال 
على األشقاء الكويتيين؟

لست زعالنا، ولكنني “رشهان” عى 
الكويت؛ ألن أه��ل الكويت مبثابة 
أهيل وإخ��واين وأحبايئ ولهم معزة 
خاصة يف قلبي، وس��بق أن حرضت 
جميع البط��والت التي أقيمت عى 
أرضه��م. “معق��ول ينس��وين، مرة 
يقول��ون آن��ه مريض يف لن��دن وما 
أقدر أحرض، ومرة يقولون ما عزمنا 

أحد.. مب عارف والله”.

ولو كانت الدعوة وصلتك فعال، 
هل ستحضر البطولة رغم أنك 
كنت في لندن للعالج؟

بالتأكي��د، فانا حري��ص دامئا عى 
وهن��اك  الخلي��ج،  كأس  حض��ور 
تقريب��ا  جوي��ة  رح��الت  ث��الث 
ب��ن لن��دن والبحري��ن يوميا، وال 
يوج��د ما مينع حض��وري البطولة 
ومش��اركتي الكويتي��ن فرحة رفع 
اإليقاف عنهم، “لو يابو يل الدعوة 
واعتذرت الك��رة يف ملعبي.. عى 

األقل وصلت الدعوة”.

من يتحمل المسؤولية؟

“آن��ه أحم��ل االتح��اد الكويت��ي 

واللجن��ة املنظم��ة”، وإنني أعلم 
جيدا ق��در املحبة وامل��ودة التي 
يكنها يل ش��عب الكوي��ت قيادة 
وحكومة وشعبا، وهم ليسوا سببا، 
وعندم��ا كن��ت يف لن��دن التقيت 
الكثري منه��م رجاال ونس��اء، وقد 

غمروين باملحبة واملشاعر الطيبة.

الكويتيون اعتذروا لك، وفي 
مقدمتهم الوزير خالد الروضان؟

“االعت��ذار ع��ى عين��ي ورايس”، 
الوزير مل يقرص اتصل يب ووجه يل 
دعوة باسم رئيس الوزراء الكويتي 

الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح 
لزي��ارة الكوي��ت، ولكنن��ي للتو 
ع��دت إىل أرض الوط��ن، واحتاج 
ف��رة للراح��ة يف البحري��ن لحن 
تلبية الدعوة، وأشكر سمو رئيس 
ال��وزراء عى دعوت��ه الكرمية يل، 
والتي سألبيها يف القريب العاجل.

سمعنا بأن رئيس االتحاد 
الكويتي الشيخ أحمد اليوسف 
يرغب في زيارتك واالعتذار 
منك؟

“ش��له ييني.. ال يتكل��ف وييني.. 

ما يحت��اي” م��اذا ينف��ع االعتذار 
اآلن، لق��د تلقيت االعتذار وتقبلته 

“مشكور ما قرص جزاه الله خري”.

وماذا عن اتحاد الكرة البحريني 
هل تواصل معك؟

“ما ق��رصوا اتصلوا فين��ي وآنه يف 
لندن وعى رأس��هم الشيخ عيل بن 

خليفة آل خليفة رئيس االتحاد”.

هل تابعت البطولة وأنت في 
لندن من خالل التلفزيون وباقي 
وسائل اإلعالم؟

مل أتابع البطولة بص��ورة كبرية، وإمنا 

مباريات البحرين فقط .

وما رأيك في أداء منتخبنا؟

“والل��ه عيالن��ا ما قرصوا، ش��باب 
صغ��ار وقدم��وا مس��توى زي��ن”، 
لكنهم بحاجة إىل املزيد من الخربة 
والتمرس باألخص عى أجواء كأس 
الخليج وم��ا يحيط به��ا من زخم 
إعالم��ي وجامهريي حتى ال يتأثروا 
به��ا، ولقد تأث��ر منتخبن��ا ببعض 
األخطاء التحكيمية، فلنا ركلة جزاء 
مل يحتس��بها الحك��م أم��ام عامن، 
وأفضل ما أعجبني يف املنتخب هي 

العالية واإلخالص  املعنوي��ة  الروح 
لدى الالعبن.

إًذا متى سنفوز بكأس الخليج 
بوعبداهلل؟

“العلم عن��د الله.. احن��ه متغربلن 
بثالث��ة أم��ور يف دورات الخليج.. يا 
حكم يغلط ويوهقنه.. يا نسجل عى 
روحنه.. يا مدرب يهدنه قبل البطولة 

ويعرقل مسريتنا”.

وبَم تنصح اتحاد الكرة؟

أدع��و اتح��اد الك��رة للمحافظ��ة 
ع��ى هذا املنتخ��ب الواعد، وعدم 
تغيري املدرب التش��ييك مريوسالف 
س��كوب، وهو مدرب جيد، وخلق 
لنا توليفة متجانس��ة من الالعبن، 
وأعتقد  املنتخب،  سيضيع  فالتغيري 
ب��أن فرصتنا جيدة مع هذا املدرب 
يف تحقي��ق نتائج جيدة باألخص يف 

خليجي 24.

هل يستحق المنتخب العماني 
الفوز باللقب؟

جي��د،  فري��ق  الع��امين  املنتخ��ب 
ويس��تحق الفوز بكل تأكيد، لكن يف 
دورات الخليج لي��س الفريق الجيد 
م��ن يف��وز باللق��ب، وإمن��ا الفريق 
املحظوظ وأنا ش��خصيا فرحت لفوز 
ع��امن، فلن��ا ارتباط خ��اص معهم؛ 
ألنه��م عاش��وا معنا س��نوات طويلة 

وخدموا يف اململكة.

اآلن وبعد أن عدت إلى البحرين هل 
لك أن تطمئن الشعب البحريني 
على صحتك؟

إنن��ي ولل��ه الحمد يف صح��ة جيدة 
اآلن بعد أن تعرضت لحادث سقوط 
عريض أصبت عى إثره مبجموعة من 
الكس��ور يف ضلوعي وظه��ري، وقد 
خضعت للعالج خالل الفرة الطويلة 
املاضية والكس��ور يف ط��ور االلتئام، 
وأصبحت أفضل من ذي قبل بشكل 
كب��ري، وأتوج��ه م��ن خ��الل منربكم 
بالش��كر الجزيل إىل القيادة الرشيدة 
الت��ي غمرتني بلطفه��ا ودعمها، كام 
أش��كر كل الش��عب البحريني عى 
مش��اعرهم الطيب��ة خصوصا األرسة 

الرياضية.

حسن علي
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عيسى بن راشد في حديث الصراحة لـ “البالد سبورت”:

لو دعيت لحضرت.. والمسؤولية يتحملها االتحاد واللجنة المنظمة

إخفاقات البحرين “حكم يوهقنه.. نسجل على روحنه.. مدرب يتركنه”
أداء مشـــــــرف لمـنـتـخــبـنـــــا.. وأطــــالــــب ببـقــــــاء سكـــــــوب
صحتــي بحالــة جيــدة وأشــكر القيــادة والشــعب علــى وقفتهــم

رئيس الوزراء دعاني لزيارة الكويت.. واعتذار الروضان على “العين والراس”

“شرهان” 
على الكويت.. 

“معقول ينسوني”؟

غاب “هرم الرياضة البحرينية” النائب الثاين لرئيس املجلس األعىل للش��باب والرياضة الش��يخ عيىس بن راش��د آل خليفة عن بطولة كأس الخليج العريب لكرة القدم التي اس��تضافتها دولة الكويت الشقيقة مؤخرا، 
ولكن مكانته وتاريخه وشخصيته “املحبوبة” بقيت محفورة يف قلب ووجدان كل خليجي، فهو ملح دورات الخليج وأحد مؤسسيها ومعارصيها من النسخة األوىل التي نظمتها البحرين 1970.

مل يتلق الشيخ عيىس بن راشد آل خليفة دعوة رسمية من اللجنة املنظمة لحضور خليجي 23، ولكن اسمه ظل يرتدد عىل كل لسان وشغل مواقع التواصل االجتامعي وكل وسائل اإلعالم حتى يومنا هذا؛ ألنه قامة 
رياضية عصية عىل النسيان رغام عن أنف الجميع، وهو رمز ريايض بحريني يأىب إال أن يكون حارضا يف املشهد الريايض خصوصا يف كأس الخليج التي تعترب عشقه األول واألخري.

فيا ترى، ملاذا غاب عن خليجي 23؟ ومن هو السبب؟ وأسئلة أخرى كثرية يجيب عليها معاليه يف هذا الحوار الذي انفرد به “البالد سبورت” كالعادة.

ماذا ينفع اعتذار 
أحمد اليوسف اآلن؟

“دعوني أو ما دعوني” 
أحمد وطالل مثل أبنائي 

المنتخب “المحظوظ” 
وليس “الجيد” من يفوز 
بكأس الخليج
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لنا رأي حول من قال “أنا األفضل يف 
التاريخ”، وكان من املفرتض أن تكون 

هذه السطور يف وقت سابق، أي بشكل 
مبارش بعد تتويج “كريستيانو” بالكرة 

الذهبية الخامسة، ولكن أخذت منا 
خليجي 23 وقتا رغم أنها فنًيا أسوأ من 

سابقاتها، إال أننا اعتدنا، بل وأصبحنا 
مدمني دورة الخليج لكرة القدم.                                

معروف أن الربتغايل “كريستيانو” 
مصاب بعقدة “األنا”، وهذا جيل منذ 
كان يف صفوف مانشسرت يونايتد، وله 
مشاهد عدة مع الجامهري اإلنجليزية، 
وعىل وجه الخصوص جامهري تشيليس 
حني كان يرفع إصبعه “السبابة” لهم 

بإشارة تعني أنا الالعب رقم واحد هنا، 
أي بالدوري اإلنجليزي!                                                  

يف بعض ترصيحاته السابقة كان يتهم 
البعض بالغرية منه، وينرث بعض العبارات 

التي قد ال تخرج من مراهقني ميارسون 
كرة القدم، حني يقول: يهاجمونني ألنني 
األفضل، وأكرث منهم وسامة!                                    

هي بالطبع نرجسية فاقت الحد 
املنطقي، ومع ذلك قد نسعى ونحاول 

تقبل ترصيحاته ومراهقته وهو يف 
منتصف العقد الرابع، إال أننا نتقبل 

أو يتقبل العامل بأرسه عبارة “أنا أفضل 
العب يف تاريخ كرة القدم”، فهذا رضب 

من الجنون!                    
سنكرث من وضع عالمة التعجب! فال 
نعتقد بأن هذا الترصيح يخرج منه 

رائحة الرنجسية فقط، بل هو ترصيح 
له رائحة الثاملة، وال ميكن ألي ريايض 
عاقل أو ناقد مهام كان يعشق الالعب 

ذاته أن يوافقه الرأي، وذلك مهام بلغت 
من جمع الكرات الذهبية التي هي 

ليست مقياسا، ومهام حققت من ألقاب 
بدوري األبطال أو توجت بكأس أمم أو

روبا.                                         
لن نتحدث هنا عن “مييس”، وال 

عن عدد الكرات الذهبية التي سبق 
الجميع بها، وال عن ألقاب دوري 

األبطال، وال عن تحطيمه كافة األرقام 
الفردية، بل سنسلط الضوء عىل الالعب 

انيستا، حيث حقق األخري كأس العامل 
والسداسية وأمم أوروبا، واستحق لقب 
أفضل العب يف مواسم سابقة، وظلم يف 
هذا الجانب كثريا؛ ألنه مل يتوج بالجوائز 

الفردية. 
الخالصة أن األمر ليس متعلقا يف 

األفضلية عرب جائزة فردية متنح من 
مجلة رياضية أو من جانب “الفيفا” 

بتصويت عاطفي غري عادل عىل 
اإلطالق!                    

كريستيانو حني عادل مييس يف عدد 
الكرات الذهبية، أضحت سعادته ال 

توصف حتى وصلت حد الثاملة، األمر 
الذي جعله يطلق كلامت، وهو مل 

يكن يف وعيه من شدة سعادته، فأين 
كريستيانو من مارادونا؟ وأين كريستيانو 

من زيدان؟ وأين كريستيانو من سحرة 
الربازيل رونالدو األصل وريفالدو 

ورونالدينهو؟ وأين هذا الربتغايل من 
اإليطايل ديل بريو؟ واإلنجليزي بيكهام؟ 

ولن أستشهد بالالعب مييس؛ كوين 
أرجنتينًيا حتى النخاع.                                                

دامئا ما تكون نقاط االختيار مرهونة 
باملهارة، والعب كرة القدم حني يفتقد 
هذه امليزة يضحى العبا ليس مختلفا 
عن اآلخرين، إال إذا كان ميلك الحس 
التهديفي، وإلحقاق الحق كريستيانو 

ميلك هذا الحس، وكثريون من ميلكونه 
داخل الصندوق، ولكن هذا ال يعني أن 

 يجن جنونه بإطالق عبارة أنا األفضل 
بالتاريخ!                                         

أنا العب متكامل، أنا األفضل يف التاريخ، 
هكذا كان يقول، وهو ال ميتلك مهارة 

املستديرة، وال حس الحسم الذي 
احتاجه الريال كثريا يف مواجهات القمة.             

الرد كان رسيعا من قراء ماركا املوالية 
لريال مدريد يف استفتاء األفضل يف العام 

املنقيض، مييس األفضل، ومع ذلك فإن 
األرجنتيني كان يؤكد بأنني أحتاج أن 

أكون مكتمال أكرث.                                            
هناك فرق يف عقلية الطرفني، أعتقد بأن 

ترصيح الالعب الربتغايل مثري للشفقة!

أنا األفضل
في التاريخ!!

حسين خلف

أصداء

HAAK20
@gmail.com

تشهد مالعب نادي البحرين للتنس 
يف الساعة الخامسة من مساء اليوم 
املب��اراة النهائي��ة ملس��ابقة فردي 
اآلنسات التي تقام ضمن منافسات 
بطول��ة رشكة ابراهي��م خليل كانو 
السادس��ة املفتوحة لناشئي التنس، 
الت��ي ينظمها الن��ادي عىل مالعبه 
مبنطقة الجفري خ��الل الفرتة من 7 
– 17 يناير الجاري وس��ط مشاركة 
واس��عة لنج��وم مس��تقبل الك��رة 
الصفراء من داخل وخارج البحرين.
ومن املق��رر أن تتقابل الفائزة من 
لقاء الالعبة البحرينية مريم عبدالله 
والالعبة الهندي��ة إلينا أليكيس مع 
الفائزة من لق��اء الالعبة البحرينية 
ماي��ا بسيس��و والالعب��ة الكندي��ة 
إيريكا ويل، وس��بق لالعبة البارزة 
يف هذه البطولة مريم عبدالله وأن 
تأهلت إىل ال��دور قبل النهايئ بعد 
فوزها عىل الالعبة الهندية تريش��ا 
أش��وك، بينام تأهل��ت الالعبة مايا 
بسيسو إىل نفس الدور بعد فوزها 

عىل الالعبة ميجانا أكور، وأوضحت 
منافسات البطولة عىل مدى األيام 
املاضي��ة حج��م التط��ور الكبري يف 
أداء الالعبات البحرينيات خصوصا 
الالعبت��ني ماي��ا بسيس��و ومري��م 
اللتان قدمتا مس��تويات  عبدالل��ه 
فنية عالية وأظهرت��ا حرفية ملفتة 
للجمي��ع وإمكاني��ات فري��دة من 

نوعها.
وبحس��ب الربنامج العام لفعاليات 
وأنش��طة الي��وم فإنه م��ن املقرر 
أن يس��بق نه��ايئ فردي اآلنس��ات 
إقام��ة املباراة النهائية يف مس��ابقة 
فردي الناش��ئني للفئة العمرية 12 
س��نة، التي تقام يف الساعة الرابعة 
ع��رصا ويتقابل فيها الفائز من لقاء 
البحرين��ي الواع��د يف ع��امل الكرة 
والالعب  التوب��يل  ف��ارس  الصفراء 
الفائ��ز  م��ع  راج س��نك  الهن��دي 
م��ن اللقاء ال��ذي يجم��ع الالعبني 
والهندي  مايرنز  تريستان  الربيطاين 
روشيتش، ويتوقع أن ترتقي املباراة 

إىل مستوى فني عايل وشيق للغاية 
خصوص��ا وأن املتابع��ني للبطول��ة 
بانتظ��ار نجم��ني كبريي��ن للمباراة 

النهائية.

ندية مرتقبة في فردي 14 
سنة

الف��ردي  مس��ابقة  أخ��ذت 
للناش��ئني للفئ��ة العمرية 14 

سنة نصيب األسد من املتابعة 
الجامهريية واتسمت مبارياتها 
بالق��وة والندي��ة، وق��د تأهل 
إىل الدور قب��ل النهايئ الالعب 
املتأل��ق ع��يل آل  البحرين��ي 
رشيف بعد فوزه عىل مواطنه 
الالعب محم��د الخان بنتيجة 
3-6 و7-6 5 و7-10، وإىل نفس 
ال��دور تأهل الالع��ب الهندي 

أنش��وان س��وناواين بعد تغلبه 
عىل الالع��ب البحريني محمد 
الش��هايب يف مب��اراة ماراثونية 
اس��تمرت عىل م��دى أكرث من 
س��اعتني ونصف الساعة، وقد 
متكن س��وناواين من حس��مها 

لصالحه بنتيجة 6-7 2 و6-3.
ومل يجد املرش��ح األول عيىس 
العيىس صعوبة كبرية يف التأهل 
إىل ال��دور قب��ل النه��ايئ عىل 
حساب الالعب كريشنا تيالين، 
ماتياس  الس��ويرسي  وأكم��ل 
هومب��ان أضالع املربع الذهبي 
بعد فوزه ع��ىل الالعب أندرو 
س��اي، وتقام املب��اراة النهائية 
لهذه املس��ابقة يف مس��اء يوم 
تس��بق  القادم حيث  األربعاء 
إقامة الحفل الختامي للبطولة 
الذي يقام تحت رعاية الوجيه 
فؤاد كانو نائب رئيس مجلس 
إدارة رشك��ة إبراهي��م خلي��ل 

كانو.

أعلن��ت حلبة البحري��ن الدولية 
ملهرج��ان  املنظم��ة  واللجن��ة 
البحري��ن للس��يارات 2018 عن 
توقي��ع عقد رشاكة إس��رتاتيجية 
لرعاية املهرجان الذي س��يقام يف 
الفرتة -17 21 يناير  2018. وإن 
ه��ذا الحدث س��يكون األول من 
نوعه، حيث سيقام مبوقع حيوي 
البحرين  وإس��رتاتيجي يف مرف��أ 
املايل عىل مساحة تقدر بعرشين 
ألف م��رت مربع يف قل��ب مدينة 

املنامة.
وبه��ذه املناس��بة، رصح رشيف 
للشؤون  التنفيذي  املدير  املهدي 
التجاري��ة، قائ��اًل “نحن س��عداء 
برشاكتنا اإلسرتاتيجية يف مهرجان 

البحرين للسيارات، حيث نشجع 
إقامة فعاليات م��ن هذا النوع؛ 
نظرًا ألهميته��ا يف تطوير ودعم 
قط��اع الس��ياحة يف اململكة إىل 
جانب تنشيط حركة البيع والرشاء 
وخل��ق تأث��ري اإليج��ايب ينعكس 
املنطقة عموماً  اقتص��ادات  عىل 

ومملكة البحرين خصوصا”.
يذكر أن حلب��ة البحرين الدولية 
س��تقوم ب��دور كب��ري برشاكته��ا 
اإلس��رتاتيجية يف هذا الحدث من 
اللوجستي  للدعم  توفريها  خالل 
والحضور يف موق��ع الفعالية إىل 
جانب توفري عدد من األنش��طة 
فعالي��ات  ضم��ن  الرتفيهي��ة 
تقدي��م  اىل  إضاف��ة  املهرج��ان، 

عروض حرصي��ة خاصة مبهرجان 
البحري��ن للس��يارات لبيع تذاكر 
 –  FORMULA 1 ���ال س��باق 
جائ��زة البحرين الك��ربى لطريان 
الخليج 2018، وتوفري منصة لبيع 
تعريفية  أخ��رى  التذاكر ومنصة 
البحرين��ي  واالتح��اد  بالحلب��ة 

للسيارات.  
البحري��ن  مهرج��ان  ويه��دف 
للس��يارات الذي م��ن املتوقع له 
أن يجت��ذب أك��رث م��ن 40 ألف 
زائر إىل إتاحة الفرصة للمشاركني 
لاللتق��اء وللتفاع��ل م��ع الخرباء 
واملختص��ني يف ع��امل الس��يارات، 
إضافة إىل مش��اهدة الس��يارات 
جانب  من  واملصنوعة  املعروضة 

كبار صانعي الس��يارات يف العامل 
ذات  ال��رشكات  م��ن  وغريه��ا 
العالق��ة. كام ستش��مل فعاليات 

املهرج��ان إزاح��ة الس��تار ع��ن 
للس��يارات  املودي��الت  أح��دث 
التي يت��م عرضها حرصي��ا لزوار 
املهرجان. كام س��يضم املهرجان 
والفعاليات  األنش��طة  من  عددا 
الرتفيهية مثل معرض الس��يارات 
الكالسيكية، إضافة إىل الدراجات 
املعدل��ة،  والس��يارات  الناري��ة 
وفناء ألش��هر املطاعم يف مملكة 
البحري��ن، إضاف��ة إىل مجموعة 
م��ن الرشكات املختص��ة بتعديل 
لل��زوار  الس��يارات م��ام يوف��ر 
فرصة فريدة؛ لتعديل أو تجديد 
س��ياراتهم، إضافة إىل املزيد من 
األنش��طة الحرصية التي س��يتم 

اإلعالن عنها الحقاً.

افتتحت يوم أمس دورة االتحاد 
املستوى  البدنية  للياقة  اآلسيوي 
األول، وذلك يف مقر اتحاد الكرة 

بالرفاع.
وجرت مراس��م االفتت��اح برعاية 
األمني العام التحاد الكرة إبراهيم 
قسم  رئيس  وبحضور  البوعينني، 
الش��ؤون الفنية باالتح��اد عابد 

األنصاري.
ويح��ارض يف ال��دورة املح��ارض 
اآلس��يوي الكويتي طارق البناي، 
وتش��تمل عىل جوان��ب نظرية 
وأخرى عملية، فيام تستمر حتى 

18 يناير الجاري.

وخ��الل كلمته بحف��ل االفتتاح، 
نق��ل البوعينني تحي��ات مجلس 
إدارة االتحاد برئاسة الشيخ عيل 
بن خليفة ب��ن احمد آل خليفة 

إىل الدارسني.
وأكد البوعينني أن االتحاد مستمر 
يف نهج��ه التدريب��ي والتطويري 

للكوادر الفنية واإلدارية.
اللياق��ة  دورة  أن  إىل  ولف��ت 
البدنية تأيت ضمن برنامج االتحاد 
يف تكثيف ال��دورات التخصصية 
كدورة حراس املرمى، مش��ريا إىل 
تع��د  األول  املس��توى  دورة  أن 
م��ن ال��دورات املهم��ة، متمنيا 

للدارسني االستفادة القصوى من 
مخرجاتها.

وأك��د الدور الب��ارز للدورات يف 
الك��وادر وتطوي��ر عملها  صقل 

مبا ينعكس إيجابا عىل مس��توى 
املنتخبات واألندية الوطنية.

وأش��اد بتواجد املح��ارض طارق 
م��ن  أن��ه  إىل  مش��ريا  البن��اي، 

خ��رية املحارضين املش��هود لهم 
بالكف��اءة، والذي��ن س��بق لهم 
أخ��رى  دورات  ع��ىل  اإلرشاف 
أقامه��ا االتح��اد البحريني لكرة 

القدم.
ويش��ارك يف الدورة 16 دارس��ا، 
وهم: جاس��م الرويع��ي، جامل 
حم��د، حس��ن صدق��ة املول��د، 
صالح بدر، طارق إبراهيم، عادل 
عالء  عبدالعزيز سعد،  النعيمي، 
حبيل، عيل حبيب، عيل حس��ن، 
محمد جعفر الزين، محمد سامل، 
محم��د صف��وان، ن��واف املاليك 

ووليد رشف الدين.

نهائي فردي اآلنسات لبطولة “إبراهيم خليل كانو” اليوم

حلبة البحرين شريكًا استراتيجيًا لمهرجان البحرين للسيارات 2018

افتتاح دورة المستوى األول اآلسيوية للياقة البدنية

البالد سبورت

الصخير        حلبة البحرين الدولية

اتحاد الكرة        المركز اإلعالمي

اتحاد الكرة        المركز اإلعالمي

الالعبة مريم عبداهلل

شريف المهدي

البوعينين يتوسط المشاركين 

جانب من افتتاح الدورة

افتتحت يوم أمس دورة االتحاد 

اآلسيوي للمستوى C، وذلك يف 

مقر اتحاد الكرة بالرفاع. وجرت 

مراسم االفتتاح برعاية األمني العام 

التحاد الكرة إبراهيم البوعينني. 

ويحارض يف الدورة املحارض 

اآلسيوي ورئيس قسم الشؤون 

الفنية باالتحادعابد األنصاري، 

ويساعده املحارضون املحليون بدر 

خليل، ومحمود منصور، ومحسن 

الغانم، وتشتمل عىل جوانب 

نظرية وأخرى عملية، فيام تستمر 

حتى 31 يناير الجاري.

وخالل كلمته بحفل االفتتاح، نقل 

البوعينني تحيات مجلس إدارة 

االتحاد برئاسة الشيخ عيل بن 

خليفة بن أحمد آل خليفة إىل 

الدارسني.

وأكد البوعينني أن االتحاد مستمر 

يف نهجه التدريبي والتطويري 

للكوادر الفنية واإلدارية. ولفت 

إىل أن دورة املستوى C تعد من 

الدورات املهمة للمدربني املقبلني 

عىل مجال التدريب، خصوصا 

مع البدء يف العمل التدريبي مع 

األندية للفئات العمرية، مشريا 

إىل أن العمل مع الفئات العمرية 
خاص ومهم جدا. وبنينَّ أن االتحاد 

يعكف عىل تواصل إقامة الدورات 

بشكل مستمر مبا يضمن تطوير 
العمل الفني يف املنتخبات واألندية 

الوطنية. ويشارك يف الدورة 25 

دارسا، وهم: سيد حسن املشكاب، 

سيد حسني عيل، سيد سلامن 

مجيد، سيد كميل حسني، سيد 

محمود املختار، أحمد عبدالقادر، 

آدم الرفاعي، بدر أحمد، جامل 

راشد، حسن املطوع، حسن 

العايل، سلامن جاسم، عبدالرحمن 

الرشقاوي، عبدالعزيز الكندري، 

عيل فرحان، غازي عبيد، قاسم زين 

الدين، قاسم عباس، مبارك نارص، 

محمد إبراهيم، محمد جامل، نبيل 

سليم، وليد خالد، يعقوب يوسف 

ويوسف حبيب.

.. ودورة المستوى اآلسيوي C للمدربين



االثنين 15 يناير 2018 
28 ربيع الثاني 1439
20sports@albiladpress.comالعدد 3380 رياضة

)وكاالت(: تصدرت هزمية ريال مدريد 
أمام فياريال يف الليجا، أغلفة الصحف 
اإلسبانية الصادرة أمس األحد، لتزداد 
محنة الفريق املليك الذي يحتل املركز 
الرابع بف��ارق 16 نقطة قابلة للزيادة 
خلف برشلونة، ونقطة وحيدة مؤقتا 

أمام إشبيلية صاحب املركز الخامس.
وج��اء عن��وان صحيفة م��اركا: “غري 
مفه��وم.. العج��ز ع��ن ه��ز ش��باك 

املنافسني، يدين الفريق األبيض”.
وع��ن األداء ال��ذي ظهر ب��ه الحارس 
أس��ينخو، قال��ت “انتص��ار تاريخ��ي 
البط��ويل  األداء  بفض��ل  للغواص��ات 
الذي قدمه أسينخو أمام هجوم ريال 

مدريد”.
ك��ا نقلت ترصيح��ات زي��ن الدين 

زيدان يف املؤمت��ر الصحفي: “الكرة ال 
تدري��د الدخول .. ال تري��د الدخول، 

والوضع أصبح أكرث تعقيداً”.
وع��ى الصفح��ة األوىل لصحيفة آس 
ج��اء العنوان: “بدون ه��دف.. بدون 

حظ.. بدون تفسري”.
وأضاف��ت: “فورنال��س من��ح الف��وز 
األول لفياريال عى ملعب س��انتياجو 

برنابيو”.
ك��ا نرشت جزًءا م��ن حديث زيدان 
عق��ب انته��اء اللق��اء: “خيب��ة أمل 
وهزمية غري مس��تحقة، الكرة رفضت 

أن تدخل الشباك”.
وانتق��ل الحدي��ث عن مب��اراة ريال 
مدريد للصح��ف الكاتالونية، فجاءت 
صحيف��ة موندو ديبورتيف��و، بعنوان: 

“أزمة.. س��قوط ريال مدريد ليس له 
نهاية”، وتابعت “خرس أمام فياريال، 
وأصب��ح مه��دًدا بفق��دان مقعده يف 

دوري أبطال أوروبا”.
وعنون��ت صحيفة س��بورت، وقالت: 
“انهيار.. ريال مدريد يسقط يف برنابيو 
تحت صافرات الجمهور.. الفارق بينه 
وبني برشلونة قد يتسع ل� 19 نقطة”.

وق��ال زي��دان يف ترصيح��ات نقلتها 
صحيف��ة “م��اركا” اإلس��بانية عق��ب 
املباراة: “املش��كلة كان��ت يف النهاية، 
عندما ال تريد الك��رة أن تدخل فمن 
الصع��ب تحقي��ق الفوز، ال نس��تحق 
ذلك، ميكن أن نفعل أش��ياء صحيحة 
وأخ��رى خاطئ��ة وأعتقد أنن��ا لعبنا 
جي��ًدا اليوم”. وأضاف: “الكرة ال تريد 

أن تدخل، هن��اك مباريات ال يحدث 
هذا األم��ر لنا، ولكن يف اآلونة األخرية 
يحدث هذا بصورة دامئة، كانت لدينا 
فرص للتس��جيل، ولك��ن يف النهاية ال 

نستحق ما حدث لنا اليوم”.

وتاب��ع: “رمبا نحن مش��دودون قليال، 
اليوم تليقنا هزمية جديدة، وما يجب 
أن نفعل��ه ه��و العمل فقط، س��وف 

نبحث عن األشياء اإليجابية”.
واس��تكمل: “علينا أن نحقق انتصارًا، 

علين��ا التفكري حالًيا يف ذل��ك؛ ألننا ال 
نستطيع أن نضحك عى أنفسنا، نحن 
نعل��م الوض��ع وكل ي��وم يصبح أكرث 
تعقي��ًدا”. وأردف قائ��ال: “ال نفكر يف 
الدوري، نفك��ر اآلن يف املباراة املقبلة 
ونس��عى للف��وز بها، س��نحاول تغيري 

السلسلة السيئة”.
وواصل: “العمل العقيل ليس س��هال، 
الالعب��ون ال يتوقف��ون ع��ن الرك��ض 
والقتال وهذا ما علينا فعله، رس��التي 

لهم أن يستمروا عى ذلك املنوال”.
واختت��م: “ك��رة الق��دم فيه��ا بعض 
اللحظات الس��يئة، نح��ن يف طريقنا 
لتغي��ري كل يشء، الي��وم جميع األمور 
انقلبت رأًسا عى عقب، لكننا نبحث 

عن اإليجابيات”.

غالف صحيفة ماركا 

)وكاالت(: قال ماوريس��يو بوكيتينو 
مدرب توتنه��ام إن مهاجمه هاري 
كني يف طريق��ه لتحطيم كل األرقام 
القياسية يف عدد األهداف بالدوري 
اإلنجلي��زي املمتاز لكرة القدم، بعد 

استمرار تألقه يوم السبت.
اإلشادة  األرجنتيني  املدرب  وواصل 
بك��ني بعدم��ا تج��اوز رق��م تيدي 
شرينجهام الهداف التاريخي للنادي 
يف الدوري املمتاز بتس��جيله ثنائية، 
رفع��ت رصي��ده إىل 98 هدف��ا يف 
مس��ريته باملس��ابقة وذل��ك خالل 
الف��وز 4- صف��ر ع��ى إيفرتون يف 

استاد وميبيل.
وقال بوكيتينو ملحطة يب.يت سبورت 
التلفزيوني��ة “إنه الع��ب موهوب 
ومحرتف جدا وأنا سعيد من أجله، 

فه��و يس��تحق هذا اإلنج��از وهذا 
املدي��ح، وبهذه الطريقة س��يحطم 
كل األرق��ام القياس��ية يف ال��دوري 

املمتاز ويف إنجلرتا”.
وأضاف “األمر الجيد أن رقم جيمي 
للنادي(  التاريخي  )الهداف  جريفز 
ال ي��زال بعيدا؛ ل��ذا لن يحطم رقا 

كل أسبوع”.
وأنهى كني الع��ام 2017 يف صدارة 
هدايف مس��ابقات الدوري الخمس 
الك��رى يف أوروب��ا، وبين��ا يقرتب 
م��ن هدفه ال� 100 م��ع توتنهام يف 
الدوري املمتاز، فإن الطريق ال يزال 
طويال أمامه لبلوغ رقم األس��طورة 

جريفز صاحب 220 هدفا.
ويعتقد بوكيتينو أن كني البالغ عمره 
24 عاما، أمامه من 10 إىل 12 عاما 

يف املالع��ب، وس��يحطم كل األرقام 
إذا تجنب اإلصابات الخطرية.

وتحدث ك��ني بتواض��ع معتاد عن 
إنجازه.

وق��ال “هذا أم��ر يدع��وين للفخر، 
لكنه��ا خط��وة تدفعن��ي لخط��وة 
قدما،  امل��ي  أخ��رى، وس��نواصل 
هؤالء الش��بان رائع��ون ويصنعون 
يل األه��داف ومتكن��ا م��ن تحقيق 

انتصارات متتالية، وأمتنى أن أواصل 
التسجيل”.

ويتصدر كني ترتيب الهدافني برصيد 
20 هدف��ا يف الدوري هذا املوس��م 
بف��ارق ثالثة أه��داف عن املرصي 

محمد صالح نجم ليفربول.
وبش��كل عام، فقد س��جل كني 28 
جمي��ع  يف  مب��اراة   28 يف  هدف��ا 

املسابقات هذا املوسم.

)وكاالت(: انض��م نادي مانشس��رت 
األندية  لس��باق  اإلنجليزي  يونايتد 
الت��ي ترغ��ب يف ض��م أليكس��يس 
سانشيز، مهاجم آرسنال، خالل فرتة 
االنتقاالت الشتوية يف يناير الجاري، 
لض��م  املاني��و  مح��اوالت  أن  إال 
سانش��يز، س��تقلب خط��ط مدربه 
جوزيه مورينيو يف سوق االنتقاالت 
رأًس��ا عى عقب، وس��تجعله يعيد 
النظر يف ضم نجوم آخرين لصفوف 

الشياطني الحمر.
ووفق��ا لصحيف��ة إكس��رس، ف��إن 
مانشس��رت يونايتد س��يرصف النظر 
عن التعاقد مع أنط��وان جريزمان 
مهاج��م أتلتيكو مدري��د، وجاريث 
بي��ل جناح ري��ال مدري��د الصيف 
املقب��ل، يف ح��ال نجاح��ه يف ض��م 

سانشيز هذا الشهر.

وسينتهي عقد التشييل مع آرسنال 

نهاية املوسم الحايل، وقيل بأن نادي 

مانشسرت سيتي هو األقرب للحصول 

ع��ى خدماته، إال أن الس��يتي غري 

مس��تعد لدف��ع مبل��غ 35 مليون 

آرس��نال،  يطلبه  ال��ذي  إس��رتليني 

حيث ال يريد )الس��كاي بلوز( دفع 

سوى 20 مليون إسرتليني، خصوصا 

أن الالع��ب ميكن��ه الرحيل الصيف 
املقبل مجاًنا.

ويف ه��ذا الصدد، قال��ت الصحيفة 
إن هذا تراجع مانشسرت سيتي مهد 
الطريق لدخول اليونايتد عى الخط 
ملحاول��ة خط��ف الصفق��ة، حيث 
ين��وي النادي األحمر دفع مبلغ 30 
مليون إسرتليني آلرسنال، إضافة إىل 
جعل سانش��يز الالعب األعى أجرًا 
يف الرميريليج براتب أس��بوعي 350 

ألف إسرتليني.
وأش��ارت الصحيفة إىل أنه يف حال 
نجاح اليونايتد يف ضم سانشيز هذا 
الشهر، فإن املدرب الرتغايل جوزيه 
مورينيو سيرصف النظر عن التعاقد 
مع بيل وجريزمان، علًا بأن األخري 
ُيق��ال إن��ه بنس��بة كبرية س��ينضم 

لرشلونة املوسم املقبل.

هاري كين 

أليكسيس سانشيز

غير مفهوم

كين يفتخر بتواضع 

سانشيز يقلب خطط مورينيو

يونايتــــــد- ستـــوك م 

بيتيـــــس- ليغانيـــــس
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صدمة آالردايس
 )وكاالت(: تحمل سام آالردايس مدرب إيفرتون مسؤولية 

خسارة فريقه الثقيلة 4-صفر أمام مستضيفه توتنهام 
هوتسبري يف الدوري اإلنجليزي املمتاز يوم السبت، قائال 

إنه كان يجب أن يعد الفريق ليكون أكرث “ملاًل” بدال من 
محاولة التفوق عى فريق املدرب ماوريسيو بوكيتينو.

وقال آالردايس بعد املباراة إن فريقه مل يتعلم أي دروس 
من هزميته 1-2 أمام ليفربول يف كأس االتحاد اإلنجليزي 
األسبوع املايض، وهي مباراة حسمها هدف برضبة رأس 

سجله فريجيل فان ديك قرب النهاية.
وأبلغ آالردايس الصحفيني: “رمبا يجب أن أتحمل مسؤولية 

إرشاك العديد من الالعبني من أصحاب النزعة الهجومية، 
كان يجب أن ندافع ونصبح أكرث ملال”.

وأضاف: “راجعت األداء الذي قدمناه أمام ليفربول، 
واعتقدت أن الفريق إذا لعب بهذه الطريقة، فمن املؤكد 
أنك ميكن أن تأيت إىل ملعب توتنهام، وتقدم األداء نفسه 

ورمبا تحقق نتيجة إيجابية”.
وتابع “كان األداء صادًما يف الشوط الثاين، شاهدت 

بعض اللمحات الجيدة من الالعبني األسبوع املايض أمام 
ليفربول، ورأيت بعض اللمحات السيئة يف الشوط الثاين 

اليوم، وهو أمر مثري للقلق، هذا أمر يجب أن أتعامل 
معه”.

ويلتقي إيفرتون مع وست بروميتش ألبيون املهدد 
بالهبوط يف الدوري األسبوع املقبل، وحقق وست 
 بروميتش فوزه األول يف 21 مباراة بالدوري بتفوقه

 2-صفر عى برايتون آند هوف ألبيون.
وقال آالردايس: “مباراة وست بروميتش أصبحت يف غاية 

األهمية األسبوع املقبل حتى ال نعود ملنطقة الهبوط، 
بعد بداية مذهلة عدنا اآلن ملنطقة الخطر، مسؤوليتنا أن 

نحقق نتائج إيجابية وأن نبقى بعيًدا عن الخطر”.
ويقبع إيفرتون يف املركز التاسع بعدما تلقى هزميته الثالثة 

عى التوايل يف الدوري.

هاينكس يمتدح 
خاميس

)وكاالت(: أبدى خاميس 
رودريجيز، نجم بايرن ميونخ، 

تواضعه بعد الهدف الرائع الذي 
سجله أمام باير ليفركوزن، يف 

املباراة التي جمعتها الجمعة 
املايض، ضمن منافسات 

البوندسليجا.
وسجل خاميس هدف فريقه 
الثالث من رضبة حرة مبارشة 

عى حدود منطقة الجزء، نفذها 
بشكل رائع ليضمن انتصار الفريق 

البافاري بنتيجة 3-1.
وقال خاميس، يف ترصيحات نقلها 

موقع “سبورت1” األملاين: “لقد 
سجلت هدًفا جمياًل، كان فوزًا 

مهًا، والفريق قدم مباراة جيدة”.
وأضاف الدويل الكولومبي: “أنا 

موجود من فرتة قصرية هنا، ولكني 
سعيد جًدا، بايرن ناد كبري”.

)وكاالت(: استبعد النجم السويرسي 
روجر فيدرر نفسه من قامئة املرشحني 

للتتويج بطولة أسرتاليا املفتوحة 
للتنس، قائال إنه ال يفرتض أن يرشح 

الجمهور والنقاد العًبا عمره 36 عاًما 
للفوز باللقب.

وسيلتقي فيدر يف الدور األول مع 
السلوفيني الياش بيديني الثالثاء.

وأنهى االنتصار املتميز عى نادال يف 
العام املايض صيام فيدرر عن األلقاب 

الكرى، والذي استمر خمسة أعوام 
قبل أن يضيف الالعب املخرضم اللقب 

الكبري رقم 19 يف مسريته يف بطولة 
وميبلدون.

ويرشحه كثريون للفوز باللقب 20 يف 
البطوالت الكرى يف ملبورن بارك بعد 

أسبوعني، رغم أنه شخصًيا يرفض الرأي 
القائل إنه املرشح األبرز لحصد اللقب.

وقال فيدرر للصحفيني أمس األحد: “يف 

هذه السن، أشعر أن فرصتي ال يفرتض 
أن تكون قوية؛ ألنني ال أعتقد أن 

شخصا عمره 36 عاًما، ميكن أن يرشح 
للفوز بلقب أي بطولة، هكذا يفرتض 

أن يكون الوضع”.
وأضاف: “هذا هو سبب نظريت 

لألمور مبزيد من االسرتخاء واالرتياح 
يف هذه املرحلة املتأخرة من مسرييت 

االحرتافية”.
وأشار فيدرر إىل أن العبني مثل 

الرصيب نوفاك ديوكوفيتش، الفائز 
بلقب البطولة 6 مرات والسويرسي 
ستانيسالس فافرينكا العائدين من 

غياب طويل بسبب اإلصابة، رمبا 
يستفيدون من هذا املوقف كا حدث 
له شخصًيا يف العام املايض، عندما فاز 
بلقب البطولة بعد عودته من غياب 

استمر ستة أشهر بسبب اإلصابة.
وقال فيدرر الذي سيكون املصنف 

الثاين يف البطولة بعد رافائيل نادال 
املصنف األول عاملًيا: “يف هذا العام 
أمتنى الفوز يف األدوار األوىل واملي 

قدًما بعكس العام املايض، عندما دخلنا 
البطولة دون توقعات وكنا ننتظر ما 

ستسفر عنه النتائج”.
وواصل: “كنت يف وضع رمبا يشبه 

وضع نوفاك أو ستانيسالس أو العبني 
آخرين يف العام الجاري، هذا ما حدث 

يل يف العام املايض، وانتهت األمور 
بصورة أفضل كثريًا ما كنت أعتقد، 

عدم وجود توقعات كان جيًدا للغاية 
بعد هذه السنوات التي كانت مليئة 

بالتوقعات”.
واستعد روجر فيدرر لبطولة أسرتاليا 

بالفوز يف جميع املباريات األربع التي 
خاضها يف الفردي، عندما ساعد مع 

بليندا بنتشيتش، بالده عى الفوز 
بكأس هومبان للفرق املختلطة يف بريث 

األسرتالية.
وأردف عن ذلك: “كان استعداًدا جيدا 

يف العام املايض، وأعتقد أنه سيفيدين 
كثريًا من جديد هذا العام؛ ألن املالعب 

يف بريث متاًما مثل املالعب هنا يف 
ملبورن”.

وسيسعى فيدرر للفوز بلقب أسرتاليا 
املفتوحة للمرة الثانية عى التوايل ألول 

مرة منذ 2007-2006.

فيدرر يستبعد الفوز 

روجر فيدرر

الدوري االنجليزي

الدوري االسباني

2 بورنموث- ارسنال 1

4 ليفربول- م سيتي 3

0 ليفانتي- سلتا 1

1 االفيس- إشبيليه 0

2 كولن- غالدباخ 1

0 دورتموند- فولفسبورغ 0

2 سانت إتيان- تولوز 0

1 ليون- انجيه 1

أبرز نتائج األمس

الدوري االنجليزي

الدوري االسباني

الدوري األلماني

الدوري الفرنسي

الجولة 23

الجولة 19

الجولة 18

الجولة 20
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 “الريتز كارلتون” يعقد شراكة مع “جاشنمال”  

“BBK” يكــرم موظفيـه“اإلثمار” يقدم 4015 جائزة ألصحاب حساب ثمار 

يوف���ر منتج���ع الريتز-كارلت���ون، البحرين 
املرم���وق وامل�شن���ف �شم���ن فئ���ة خم�س جنوم 
جتربة ت�شوق “مرتف���ة” وح�رصية خالل مهرجان 
البحري���ن للت�شوق يف �شهر يناير اجلاري، وذلك 
من خالل عقد �رصاكة مع جا�شنمال املتجر الرائد 
يف جمال ال�شلع اال�شتهالكية الدولية واخلدمات 

يف الفرتة من 12 اإلى 24 يناير. 
وبعد اإجراء التحويالت املنتظرة على خيمة 
“اخليم���ة” التي متتد على م�شاحة 8،000 قدم 
مربع، �شي�ش���ل ال�شيوف اإل���ى املنتجع ليجدوا 
اأمامه���م متج���را ال مثيل ل���ه للب�شائ���ع الفاخرة 
يعر�س 18 عالمة جتارية رائدة يف عامل املو�شة 
واأ�شل���وب احلياة تتوزع عل���ى االأزياء واحلقائب 
واالأحذية والعط���ور وم�شتح�رصات التجميل، هذا 
يف الوق���ت الذي �شت�شتثري في���ه روائح القهوة 
الذكي���ة واأطب���اق احللوي���ات اللذي���ذة �شهي���ة 
املت�شوق���ن اأثن���اء جتوله���م يف اأرج���اء اخليمة 
واال�شتفادة م���ن عرو�س التوفري احل�رصية على 

امتداد اليوم.
و�رصح املدير التنفيذي امل�شاعد للمبيعات 
والت�شوي���ق �شفيان العالم، قائ���ال “اإننا مع بدء 
ال�شن���ة اجلدي���دة ن�شع���ر بالكثري م���ن احلما�شة 

لتوفري جتارب مرتفة جديدة وح�رصية ل�شيوفنا، 
وال عجب يف هذا الأن فن مواكبة الع�رص واملو�شة 
ميثل اأحد ال�شم���ات االأ�شا�شية التي ي�شتهر بها 

فندق الريتز-كارلتون البحرين.
 وم���ن جانبه، فاإن جا�شنمال ميثل يف الواقع 
�رصي���ك الت�ش���وق االأك���ر ابت���كاراً، واإنن���ا ن�شعر 
جتاهه���م باالمتن���ان لتوفريه���م كل الدعم لنا 

لتحويل هذا احلدث اإلى واقع ملمو�س”. 

واأ�ش���اف قائال “كذلك مع انط���الق العطلة 
العربي���ة  اململك���ة  يف  للمدار����س  الن�شفي���ة 
ال�شعودي���ة، ويف اإط���ار التزامن���ا بتي�شري الرحلة 
التي يقطعه���ا زبائننا و�شيوفن���ا االأوفياء عند 
قدومهم اإلين���ا، فقد تو�شلنا اإل���ى فكرة نقوم 
من خاللها بجعل جتربة الت�شوق اأقرب للعائالت 
ال�شعودية التي نتوق���ع قدومها، والتي تع�شق 
�رصاء املنتجات الفاخرة التي تواكب املو�شة”.

اأعاد بن���ك االأثمار بن���ك التجزئة 
االإ�شالم���ي الذي يتخذ م���ن البحرين 
مقرا، اإطالق ح�ش���اب االدخار القائم 
حلت���ه  يف  “ثم���ار”  اجلوائ���ز  عل���ى 
اجلدي���دة م���ع تق���دمي 4015 جائزة 
الأ�شح���اب ح�ش���اب ثمار، وه���و اأكرب 
ع���دد م���ن اجلوائ���ز ب���ن البنوك يف 

البحرين. 
كما مت���ت زيادة قيم���ة اجلوائز 
اإلى 3،170،000 دوالر، مبا يف ذلك 
ث���الث جوائز كربى تق���در قيمة كل 
منه���ا ب���� 250 األ���ف دوالر، لت�شبح 
واحدة من اأك���رب اجلوائز التي ميكن 

ربحها يف مملكة البحرين. 
وجميع هذه اجلوائز ميكن ربحها 

باإيداع 30 دينارا فقط.
وقال نائ���ب الرئي�س التنفيذي 
عبداحلكيم املطوع “اإن بنك االإثمار 
ملت���زم ب���اأن ي�شب���ح بن���ك التجزئة 
االإ�شالم���ي املف�ش���ل ل���دى االأفراد، 
ونحن نعم���ل على الدوام متا�شيا مع 

هذا االلتزام لتعزي���ز جتربة عمالئنا 
امل�رصفية”.     

واأ�شاف املطوع “لتحقيق ذلك، 
فاإنن���ا نوا�شل العم���ل على حت�شن 
منتجاتن���ا وخدماتن���ا بحي���ث نك���ون 
قريبن م���ن عمالئن���ا، وله���ذا فاإنه 
يت���م مراجع���ة وحت�ش���ن العرو����س 

التي يقدمها ح�ش���اب ثمار كل عام. 
وقد الحظنا اهتمام العمالء باالدخار 
يف ح�شاب ثمار م���ع زيادة مماثلة يف 
االأعم���ال التجارية، وقررنا اأن اأف�شل 
االأوفياء  العم���الء  طريق���ة ملكاف���اأة 
ه���ي من خ���الل زيادة ع���دد اجلوائز، 
وبالتايل زيادة فر�شهم للفوز. كما 
قمنا بهيكلة ح�شاب ثم���ار بناًء على 
ذلك مع العمل على حت�شن اجلوائز 

التي نقدمها كل عام. 
“اإن  وا�شتط���رد املطوع قائ���ال: 
ح�شاب ثمار قد مت ت�شميمه لت�شجيع 
االأف���راد عل���ى تبن���ي اأ�شل���وب قائم 
عل���ى االدخ���ار يت�ش���م بامل�شوؤولي���ة 
من خالل تقدمي جوائ���ز نقدية، اإلى 
جانب تقدمي اأرب���اح متوقعة كحافز 
اإ�ش���ايف لالدخار من اأج���ل اال�شتثمار 
مل�شتقبلهم. ويطيب يل االإ�شارة هنا 
اإلى اأنه على م���دار االأعوام ال�شابقة، 
جنح ح�ش���اب ثم���ار يف حت�شن حياة 

العديد من العمالء”. 

اأق���ام بن���ك البحري���ن والكويت 
“ي���وم التكرمي” ال�شه���ري لالإعالن 
ع���ن الفائزي���ن باجلائ���زة الذهبي���ة 
برنام���ج تكرمي  والف�شي���ة �شم���ن 
املوظفن ل�شهر نوفمرب ودي�شمرب 
للع���ام 2017 يف مق���ره الرئي�س يف 

املنامة. 
وكرم الرئي����س التنفيذي لبنك 
البحري���ن والكوي���ت ريا����س �شاتر 
الفائزين باجلائ���زة الذهبية، وهم: 
ن���ور ح�ش���ن م���ن الرقاب���ة املالي���ة 
قانتي  والتخطي���ط، و�شريينيفا�س 

من املخاطر واالئتمان وااللتزام. 
كم���ا ك���رم الفائزي���ن باجلائزة 
الف�شي���ة، وه���م: فاطم���ة ال�شع���د، 
م���ن املخاطر  ووائ���ل كرم�شتاج���ي 
واالئتمان وااللتزام، وجواد مندكار 
م���ن الرقاب���ة املالي���ة والتخطي���ط، 
واأحم���د جناحي من امل���وارد الب�رصية 

وال�شوؤون االإدارية.
يتما�ش���ى ه���ذا الربنام���ج الذي 

يكرم ويكاف���ئ املوظفن كافة يف 
البنك م���ع فل�شفته التي تعمل على 
حتفيز املوظفن وزيادة انتمائهم؛ 
االأم���ر ال���ذي يعني ح�ش���ول العمالء 

على جتربة م�رصفية اأكر متيزا.
ويقوم بنك البحرين والكويت، 
ب�ش���كل �شه���ري بتك���رمي موظفيه 

�شمن فئ���ات خمتلفة للجوائز التي 
تهدف اإلى تك���رمي م�شتويات اأعلى 
م���ن االإجن���ازات، حي���ث متن���ح هذه 
اجلوائز نظري االأداء املتميز، والذي 
ي�شهم يف تعزيز اإنتاجية البنك وفقا 
ملعاي���ري حم���ددة مقرة م���ن جانب 

االإدارة التنفيذية.

“دوز كافيه” ترصد 500 دينار لمن يحصد الذهب
ع���ام  ملب���ادرة  دعم���اً 
)الذهب فقط( التي اأطلقها 
ممث���ل جاللة املل���ك لالأعمال 
اخلريي���ة و�ش���وؤون ال�شب���اب 
االأعل���ى  املجل����س  رئي����س 
لل�شب���اب والريا�ش���ة رئي�س 
اللجن���ة االأوملبي���ة البحرينية 
�شم���و ال�شيخ نا����رص بن حمد 
اآل خليف���ة، تعل���ن �رصكة دوز 
كافي���ه – البحري���ن دعمه���ا 
له���ذه املب���ادرة الريا�شي���ة 
والت���ي ته���دف برف���ع �شاأن 
وا�ش���م مملك���ة البحري���ن يف 
املحافل الريا�شية الدولية. 

تعل���ن  اأن  ت���ود  وكم���ا 
نقدي���ة  جلائ���زة  بر�شده���ا 
ل���كل  دين���ار   500 بقيم���ة 
يح�ش���د  بحرين���ي  ريا�ش���ي 
الذهب با�شم مملكة البحرين 

يف العام 2018 )عام الذهب( من خالل امل�شاركة يف املحافل الريا�شية الدولية امل�شاركة 
با�شم االحتادات امل�شجلة يف اللجنة االأوملبية البحرينية بدًءا من اإطالق هذه املبادرة.

• عبداحلكيم املطوع	

“مواقف السيارات” تتبرع للجمعيات الخيرية 
تق���وم �رصك���ة البحري���ن ملواق���ف ال�شي���ارات 
من خ���الل برناجمها ال�شخي لتق���دمي امل�شاعدات 
والتربع���ات و�شمن نطاق م�شوؤوليتها املجتمعية 
من اأجل تقدمي العون اإلى املوؤ�ش�شات والهيئات 
واجلمعي���ات اخلريي���ة واالجتماعي���ة واالإن�شاني���ة 
يف مملك���ة البحري���ن، بهدف متكينها م���ن القيام 
بالواجبات االإن�شانية التي ت�شطلع بها على اأكمل 
وج���ه ممك���ن والإي�شال ه���ذه اخلدمات اإل���ى اأكرب 

�رصيحة ممكنة من قطاعات املجتمع يف اململكة.
وق���دم الرئي����س التنفي���ذي ط���ارق اجل���ودر 
تربعات الع���ام 2017 لعدد م���ن اجلمعيات منها 
جمعية رعاية الطفل واالأمومة – جمعية امل�شتقبل 
البحرين���ي  ال�شع���ودي  املعه���د   – ال�شبابي���ة 

للمكفوفن - جمعية البحرين اخلريية. 
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قالت النجمة التون�س���ية درة زروق اإنها اقرتبت من 
االنتهاء من ت�س���وير م�سل�س���لها )ال�س���ارع اللي ورانا(، 
حي���ث يتبق���ى لها ع���دد م�س���اهد قليل���ة وتنته���ي منه 
ب�س���كل كام���ل. واأ�س���افت درة اأنها �ست�س���افر اإلى دبي 
بعد انتهائها مبا�رشة من ت�س���وير امل�سل�س���ل، لتكرميها 

م���ن اإح���دى املوؤ�س�س���ات، لتع���ود بعد ذلك ال�س���تئناف 
حت�س���رات م�سل�س���لها )زين( مع حممد رم�سان، الذي 
يعر�ض يف رم�س���ان املقبل. ُيذكر اأن الفنانة التون�س���ية 
مت تكرميها من االأكادميية العربية باالإ�س���كندرية على 

جممل اأعمالها الفنية يف دي�سمرب املا�سي.

  للتوا�سل:  )ق�سم املنوعات: 17111479(              ق�سم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )اال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(

tariq_albahhar

16 يناير 

 1761 
ت�ستويل  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
ع������ل������ى اإق�����ل�����ي�����م 
بالهند  بونديت�سري 

من فرن�سا.

1777 
فرمونت  ا�ستقالل 

عن نيويورك.

1909 
ب����ع����ث����ة اإرن���������س����ت 
على  تعرث  �ساكلتون 
ال���ق���ط���ب اجل��ن��وب��ي 

املغناطي�سي.

1920 
االأول  االجتماع  عقد 

لع�سبة االأمم.

1938 
اف���ت���ت���اح امل��ت��ح��ف   
ال��زراع��ي امل�����رشي يف 
“�رشاي االأمرة فاطمة 

اإ�سماعيل”
وال���ت���ي ك���ان���ت قد   
 1908 عام  يف  وهبته 

للجامعة امل�رشية.

1943 
احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة 
على  احل�����رب  ت��ع��ل��ن 
وتقف  امل��ح��ور  دول 
اإل�����ى ج���ان���ب ق���وات 
اإط�����ار  يف  احل���ل���ف���اء 
احل�������رب ال��ع��امل��ي��ة 

الثانية.

مسافات

في إطار الموسم الثقافي" قل هو الحب" بمركز الشيخ إبراهيم

األبطح تتساءل عن "صحافة بال ثقافة" 

العرض الرسمي األربعاء

عرض فيلم “طربال رايح جاي” للصحافة غدا 

الشاعر بوهندي ضيف 
برنامج “لهم بصمة”

“األروع” بنادي 
البحرين للسينما 

الرويعي يناقش هموم 
الفن والثقافة في “الرأي”

املح���رق: مرك���ز ال�س���يخ اإبراهي���م للثقافة 
والبحوث: يلتقي مركز ال�سيخ اإبراهيم للثقافة 
اللبناني���ة  والكاتب���ة  باالأكادميي���ة  والبح���وث، 
�سو�س���ن االأبط���ح، للحدي���ث ح���ول “ �س���حافة 
بال ثقافة”، اإذ �ست�س���لط ال�س���وء على �س���ناعة 
ال�س���حافة يف العامل العربي، واأهمية ال�سفحات 
الثقافي���ة يف ظ���ل التحدي���ات الت���ي تواجهها، 
واخلط االأيدلوجي لل�س���حف ومدى الوعي بدور 
الثقافة واأثرها على الراأي العام، وجدوى  وجود 
ا�س���رتاتيجية �سحافية تنه�ض بالثقافة، يكون 
ذلك، خالل املو�س���م الثقايف املو�س���وم ب��”قل 
ه���و احلب”، ملرك���ز ال�س���يخ اإبراهي���م للثقافة 
والبح���وث، يوم االأثنني 15 يناي���ر 2018، عند 

ال�ساعة الثامنة م�ساء، يف املركز.
جت���در االإ�س���ارة اإل���ى اأن، �سو�س���ن االأبط���ح 
اأ�ستاذة احل�سارة االإ�سالمية يف اجلامعة اللبنانية 
وجامع���ة القدي�ض يو�س���ف يف ب���روت، حمررة 
ثقافي���ة يف “ال�رشق االأو�س���ط” )مكتب بروت( 
من���ذ الع���ام 1995 ، وحائزة عل���ى دكتوراه يف 
“احل�س���ارة االإ�س���المية” من جامعة ال�سوربون، 
كانت االأبطح ع�سواً يف “مركز درا�سات االأديان 
ال�س���ماوية” التابع ل “املركز الوطني لالأبحاث 
والعل���وم” يف باري����ض، كم���ا زاول���ت الكتاب���ة 
ال�س���حافية، ال �س���يما يف املج���ال الثقايف، منذ 
العام 1989 يف العديد من ال�س���حف واملجالت 

العربية.

أحمد شريف يدخل القفص الذهبي.. اليوم

م��ع ب��داي��ة ال��ع��ام اجل��دي��د، زف جنم 
اأحمد  البحريني املبدع  ال�سو�سيال ميديا 
�رشيف خرباً �سعيداً جلمهوره وذلك بعدما 
يرتدي  وهو  له  �سورة  بن�رش  اجلميع  فاجاأ 
عقد  خلرب  ت�سميمية  �سورة  يف  الب�ست 
اجل��اري  يناير   15 االثنني  اليوم  قرانه 
يف  عبدامللك  اأحمد  بن  يو�سف  قاعة  يف 
قاليل وبدعوة عامة لكل من يحبه ويحب 
يقدمها  ال��ت��ي  ال��ك��وم��ي��دي��ة  القف�سات 
ب��اإت��ق��ان يف ج��م��ي��ع و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل 

االجتماعي.
وقد بداأ اأحمد �رشيف بعر�ض م�سواره 
منذ  االإن�����س��ت��غ��رام  تطبيق  ع��رب  ال��ف��ن��ي 
�سنوات ليعر�ض لقطات م�سورة خمتلفة 
ت��ت��ح��دث ع��ن واق����ع احل��ي��اة وامل��واق��ف 
املواطنون،  لها  يتعر�ض  التي  اليومية 
وذلك لكونه �سخ�سا قادرا على التمثيل 

يف جميع املواقف.
امل�سورة  اللقطات  من  كثر  ففي 
ع��ر���ض ���رشي��ف واق����ع احل���ي���اة ال��ي��وم��ي��ة 
اأبنائها  مع  االأم  تت�رشف  وكيف  املنزلية، 
ابتداًء من تدري�سهم والفرق بينها وبني 
االأجانب يف التدري�ض، وكيف تت�رشف اأثناء 
�سالتها وهي حتاول اأن ت�سل بر�سالتها 

الوقت  يف  اأب��ن��ائ��ه��ا  اإل���ى 
ن��ف�����س��ه، ك��م��ا ي��ق��دم 

لقطات قد يتعر�ض 
لها املتزوجون يف 

حياتهم، وكيف 
واق�����ع  اأن 

تهم  حيا

يتغر بعد فرتة من الزواج.
هذه  على  �رشيف  متثيل  يقت�رش  وال 
اللقطات فقط، فهناك لقطات من واقع 
عندما  الفتاة  تت�رشف  وكيف  املجتمع 
البع�ض  وكيف  بال�سمينة،  عليها  يطلق 
ي��ط��ل��ب ال��ط��ع��ام م���ن امل��ط��ع��م، وك��ي��ف 
يت�رشف البع�ض اأثناء وجودهم يف املطعم 
له  تتعر�ض  وم��ا  مفل�سون،  وه��م 
مولودها  ت�سمية  عند  امل���راأة 
حولها،  ممن  انتقادات  من 
من  هي  اللقطات  هذه  كل 
التي  اليومية  احلياة  واقع 
اإال  العديد،  لها  يتعر�ض 
اإبرازها  يحاول  �رشيف  اأن 
�ساخر  ك��وم��ي��دي  ب�سكل 
الروتينية،  احل��ي��اة  لك�رش 
ي�سعر  ال����ذي  ال��وق��ت  يف 
البع�ض باحلزن عندما 

يحاول  �رشيف  اأن  اإال  املواقف،  بهذه  مير 
نقلها ب�سورة م�سحكة.

مع  اللقطات  بع�ض  �رشيف  ويعمل 
بع�ض  اأن  حني  يف  ال�سباب،  من  جمموعة 
وقد  ل��وح��ده.  بتمثيلها  يقوم  اللقطات 
�سارك �رشيف يف عدد امل�رشحيات كممثل، 
فهو قادر على متثيل العديد من االأدوار، 
“اأروح  م�رشحية  يف  بالتمثيل  ق���ام  اإذ 
من  وغرها  طارت”  و”الدياية  ملني”، 
متابعيه  �رشيف  وي�سارك  الفنية.  االأعمال 
اأي�ساً لقطات من حياته اخلا�سة ك�سفره 
ليكون من  ب��ه��ا،  ي��ق��وم  ال��ت��ي  واأع��م��ال��ه 
االن�ستغرام  يف  البارزين  النا�سطني  اأكرث 
نال  وق��د  متابعني.  على  واحل��ا���س��ل��ني 
�رشيف ب�سبب ح�سابه �سهرة كبرة ب�سبب 
افكاره امل�ستمدة من واقع احلياة اليومية 
�سخ�سيات  وقدم  واملنطقة،  البحرين  يف 

حازت على ا�ستح�سان اجلميع.

شويري: كليب هند البحرينية ليس جريئًا 

البحرينية حال الترك كما لم ترونها من قبل

السابـر تجـر الفنـانـة المغـربيـة باطمـا إلـى القضـاء

بع���د دي���و “ب���را” الناج���ح ال���ذي جمع���ه بالفنان���ة 
البحرينية هند، ا�ست�ساف كل من الزميلني راغب حالوي 
و�س���ابني يو�س���ف خ���الل برناجمهما “اله���وا هوانا” عرب 
اذاعة لبنان الر�س���مية الفنان جاد �سويري الذي عرب عن 
�سعادته باالأ�س���داء الكبرة الذي نتج عن التعاون الذي 

جمعه مع هند.
وعن تفا�سيل العمل، قال جاد اإنه “التقى بهند يف 
لندن، واالأغنية �س���عبية نوعاً م���ا، وقامت هند بتجربتها 
واأغرمت بها، وكانت االأغنية تتطلب م�س���احات �سوتية، 
وه���ي منا�س���بة له���ا، وهن���د م���ن الفنان���ات اخلليجيات 

اللوات���ي يقم���ن عددا كب���را من حف���الت الزف���اف، لذا 
مو�س���وع تنفيذ هذه االأغنية تتطلب بع�ض الوقت. وعن 
كلي���ب االأغنية نفى ج���اد االتهامات ال���ذي طاولته باأنه 
كلي���ب جريء، م�س���راً اإل���ى اأن “الفكرة جريئ���ة والكالم 
اأي�س���اً، ولك���ن مل يكن خاد�س���اً للحي���اء”. وتاب���ع: “هند 
كان���ت مرتددة يف بداي���ة االأمر من فك���رة الكليب ولكن 
علمت اأن هذا ال�س���ورة الت���ي مّت اخراج الكليب بها اأتت 
لتك���ون يف خدمة االأغنية”. وحتدث ج���اد عن اأنه يفر�ض 
نف�س���ه كمخ���رج وما مييزه ع���ن غره هو مل�س���ته الفنية 
التي ي�س���عها عل���ى اأي عمل يقدمه �س���واء كان فناناً اأو 

خمرجاً اأو م�ساركاً يف كليب الأغنية ما مع اإحدى الفنانات، 
وا�سفاً نف�سه باأنه “لي�ض فناناً تقليدياً ممن يحب اإحياء 
املهرجانات وياأخذ وقته يف طرح االأعمال الفنية وينتظر 
االأف�سل دائماً ليقدمه للجمهور”. ورداً على �سوؤال، حول 
تعاون���ه مع الفنانة نوال الزغب���ي بعد جناح كليب “بحبو 
كتر” قال: “نوال من الفنانات اللواتي اأف�ّس���لهن ولو 
طلب���ت مني جمدداً اأقوم بالفك���رة باأ�رشع وقت ممكن اأن 
تتخيل���ه واأنفذه من كل قلبي”. واأ�س���اف: “نوال وعمرو 
دي���اب من اأكرث الفنانني اللذين لفتتني اأعمالهم عربياً 

عندما كنت ال اأ�سمع كثراً اللهجة العربية”.

اأثارت الفنان���ة البحرينية حال الرتك �س���جة 
كب���رة بع���د ن�رشها مقط���ع فيدي���و غريب���اً على 

تطبيق “�سناب �سات”.
وظه���رت ال�س���ابة وه���ي ترق����ض بطريق���ة 
لطيفة، وتقوم بحركات راق�سة بيديها وراأ�سها 
بتناغم مع املو�س���يقى التي ت�س���معها مع اإحدى 

�سديقاتها.
واأثار املقط���ع جدالً وا�س���عاً، والقى اعجاب 
االالف من متابعيه���ا، الذين اأثنوا على طرافتها 

وعفويتها يف التعامل مع جمهورها.
وكانت الرتك قد ن�رشت عرب “�سناب �سات” 
مقط���ع فيديو م���ن حفل���ة راأ����ض ال�س���نة، الذي 
اأم�س���ته مع والدتها من���ى ال�س���ابر وجدتها مها 

الرتك و�سقيقيها عبد اهلل وحممد.
وعاي���دت حال جمهوره���ا وقالت له���م: “اأنا 
اأحتف���ل بالعام اجلدي���د، وكل ع���ام واأنتم بخر. 
اإن �س���اء اهلل تكون �س���نة خ���ر عليكم. اإن �س���اء 
اهلل �س���وف اطل يف اأف�س���ل لوك وت�سمعون مني 

اأغنيات جديدة. اأحبكم كثراً”.
يذكر اأن اآخر اأعمال ال�سابة كانت م�ساركتها 

مع جمموعة من الفنانني البحرينيني يف اأوبريت 
“ديرة ال�سوق”

ويف �س���ياق مت�سل ت�س���تعد طليقة “حممد 
ال���رتك’’ زوج الفنان���ة املغربية “دني���ا باطما’’ 
جلرها اإلى الق�س���اء وذلك بعدم���ا ربحت الدعوة 
الق�س���ائية وحكمت املحكمة يف البحرين بحقها 

ال�رشع���ي يف ح�س���انة اأوالده���ا. “من���ى ال�س���ابر’’ 
اأك���دت باأنها م�س���تاءة من ظهور “دني���ا باطما’’ 
ع���رب و�س���ائل االإع���الم وذك���ر ا�س���مها واتهامها 
باأخب���ار مزيف���ة مت����ض كرامتها خ�سو�س���ا تلك 
التي تتعلق باالأ�س���باب احلقيقي���ة وراء طالقها 
من “حممد الرتك’’، م�س���ددة اأنها لن تتنازل عن 

حقها و�س���رتد يف وقت الحق على كل االتهامات 
املن�سوبة اإليها يف املحاكم املغربية.

وقد براأت املحكمة “منى ال�س���ابر’’ �س���ابقا 
من بع����ض التهم التي ن�س���بت اإليه���ا من طرف 
زوجها ال�س���ابق “حممد الرتك’’ وزوجته احلالية 
“دني���ا باطما’’، بعد اتهامه���ا باخليانة للتحايل 

عل���ى الق�س���اء. وقالت “من���ى ال�س���ابر’’ اأنها ال 
ت�ست�س���يغ ظهور “دني�ا باطم���ا’’ بوجه الرباءة يف 
الربام���ج التلفزية واملقاب���الت االإعالمية وع��دم 
تفويت الفر�س���ة كلما اأتيحت لها لتوجه اأ�سابع 
االته���ام اإلي�ها، رغ���م اأنها ال�س���بب احلقيقي يف 

“الطالق’’.

    BUZZ      
أحداث

كل �س���يء ممكن، ال يوجد ما هو م�س���تحيل 
يف احلياة

اليوم وغداً وكل يوم، الفر�ض تاأتي دائماً 

اإذا وج���دت �س���عادتك يف العم���ل فهذا اأهم 
�سيء يف احلياة

اأن���ِت ومن حول���ِك اليوم ل�س���تم على نف�ض 
املوجة

االلت���زام هو اأهم �س���يء يف حياة االإن�س���ان.. 
التزم اأكرث

الريا�س���ة جميل���ة يف وق���ت اعت���دال اجلو.. 
انطلق بثقة 

اأخبار جميلة �ستاأتيك من �سديق قدمي جدا 
هذه االيام 

اأنت مرنة وقادرة على التعامل مع 
املواقف كما هي

افتح عيني���ك على م�رشاعيهما لكي ت�س���ل 
اإلى مبتغاك

خف���ف من االأكل ليال ال�س���يما الدهون فهي 
خطرة 

اخلطط واالأفكار لي�ست مت�سابهة، تناق�سوا 
معاً

ال حت���اول اخل���روج يف نزه���ة واأن���ت مري�ض 
قليال
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ق���رر فريق عم���ل الفيلم الكومي���دي امل�رشي 
“طرب���ال رايح جاي” تقدمي العر�ض االأول للفيلم 
يوم غد الثالث���اء املوافق 17 يناير لل�س���حافيني 
واالإعالميني ب�س���ينما ال�سيتي �سنرت، حيث وجهت 
الدع���وات اخلا�س���ة لكوكب���ة من رجال ال�س���حافة 
اأبط���ال  ال�سخ�س���يات و�س���وف يتواج���د  وبع����ض 
الفيل���م النجم���ان عل���ي الغري���ر وخلي���ل الرميثي 
وبقي���ة الفنانني البحريني���ني كاأحمد جملي ونورة 

البلو�سي، علما باأن الفيلم �سيعر�ض يف كافة دور 
ال�س���ينما اخللجية ابتداء من تاري���خ 18 يناير، اي 
يوم بعد غد االأربعاء ومن املنتظر اأن يلقى الفيلم 
جناحا جماهرا كبرا نظرا مل�ساركة النجمني واأبرز 
الثنائ���ي الفت���ي يف اخللي���ج “ طفا�ض وج�س���وم” 
اللذان يتقم�س���ان �سخ�س���يات كوميدي���ة خفيفة 
يف ه���ذا الفيلم الذي مت ت�س���ويره ما بني البحرين 

وجمهورية م�رش قبل نحو ثالثة ا�سهر. 
ت�رشي���ح  يف  اأو�س���ح  الغري���ر  عل���ي  الفن���ان 
ل�”الب���الد” اأن���ه �س���عيد جدا به���ذه التجرب���ة التي 

قدمت له الكثر، فامل�س���اركة يف فيلم �س���ينمائي 
ل���ه طعم خا�ض عند الفنان اخلليجي، وا�س���اف اأنه 
على ثقة اأن الفيلم �س���ينال اإعج���اب اجلمهور عند 

عر�سه.
كتب ق�س���ة فيلم “طرب���ال رايح جاي” طالب 
الدو�ض وم���ن اإخراج اأحمد عبداهلل �س���الح واإ�رشاف 
عام اأ�رشف حامد ومو�سيقى ت�سويرية اإيهاب حامد 
ومدي���ر الت�س���وير اأحمد ح�س���ني وقد مت ت�س���وير 
الفيلم يف مملكة البحرين وجمهورية م�رش وي�سارك 
اإل���ى جانب الغري���ر والرميثي اأي�س���ا الفنان احمد 

جمل���ي والفنانة نورة البلو�س���ي وبقية النجوم من 
م�رش.  ويتحدث الفيلم عن الدجل يف اإطار كوميدي 

�س���اخر وتعترب ه���ذه التجرب���ة باكورة م�س���اركات 
الغرير والرميثي يف فيلم �سينمائي م�رشي.

ي�������س���ت�������س���ي���ف 
فايز  الن�سط  االإعالمي 
برناجمه  يف  ال�����س��ادة 
اجل��م��اه��ري ال��ن��اج��ح 
عند  ب�سمة”  “لهم 
من  اخلام�سة  ال�ساعة 
االثنني  ال��ي��وم  م�ساء 
وع�����رب اث�����ر اذاع�����ة 
اف   102.3 البحرين 
البحريني  ال�ساعر  ام 
يف  بوهندي  اب��راه��ي��م 
ل��ق��اء م��ن ن���وع خا�ض 
���س��ي��اأخ��ذ امل�����س��ت��م��ع 

اإلى الطرف االخر من حياة ال�ساعر بوهندي. ويعاد الربنامج يوم الثالثاء عند 
ال�ساعة الواحدة ظهرا.

يجدر بالذكر اأن ال�ساعر اإبراهيم بوهندي اأحد اأهم ال�سعراء املعا�رشين يف 
مملكة البحرين وله اإ�سهامات كبرة يف م�سرة االأدب والثقافة، وتراأ�ض ا�رشة 
االأدباء والكتاب الأكرث من دورة و �سارك يف العديد من االأم�سيات واملهرجانات 
ال�سعرية يف البحرين ودول اخلليج، وقدمت له العديد من الن�سو�ض امل�رشحية 
1975م(،   - )���رشور  و  1972م(   - الزمان  طاعك  )ما  اإذا  مثل  اخل�سبة  على 
م�سابقة  يف  الثانية  باجلائزة  1986م(   - القلب  يجف  )هل  م�رشحيته  وفازت 
�سبيل  على  اإ�سداراته  ومن  العام،  ذات  يف  امل�رشحي  للتاأليف  االإع��الم  وزارة 
املثال ال احل�رش..” اأحالم جنمة الغب�سة” باللهجة العامية 1975. .” اأ�سهد اأين 

اأحب “. . “ الوطي�سة” “غزل الطريدة” وغرها.

نادي  وان�سطة  فعاليات  تتوا�سل 
النادي  يعر�ض  حيث  لل�سينما،  البحرين 
االربعاء  م�ساء  من  ال�سابعة  ال�ساعة  عند 
ال�سويدي  ال��ربي��ط��اين  الفيلم  املقبل 
امل�سرتك “االروع” للمخرج لون �سيفج. 
تدور اأحدث الفيلم خالل احلرب العاملية 

حيث  ال��ث��ان��ي��ة 
ي���ت���ج���ه م��ع��ظ��م 
للقتال  الرجال 
اجل����ب����ه����ة  يف 
فتخلو لندن من 
وحينها  رجالها 
ي����ت����م ت��ع��ي��ني 
ك��ات��ري��ن ك��ول 
من قبل الوزارة 
ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
ك������ك������ت������اب������ة 

�سيناريو متوا�سعة حيث تكّلف باإ�سفاء مل�سة ن�سائية اإلى االأفالم الدعائية 
املعنوية. وب�سبب موهبتها الطبيعية تلفت نظر منتج الفيلم باكلي الذي 
من  القنابل  تت�ساقط  وبينما  ال�سلم  وقت  يف  اهتمام  اأي  ليعرها  كان  ما 
حولهم تعمل كاترين وباكلي وفريق عمل الفيلم بكل حما�ض و�رشعة لعمل 
كاترين  زوج  اأن  من  الرغم  وعلى  االأم��ة.  اإعجاب  يلقى  اأن  �ساأنه  من  فيلم 
من  قدرا  هناك  اأن  تكت�سف  ما  �رشعان  اأنها  اإال  عملها  يزدري  كان  الفنان 

ال�سداقة احلميمة وال�سحك والعاطفة وراء الكامرا كما هو على ال�سا�سة.

واملخرج  الفن���ان  غادر 
البحرين���ي خال���د الرويع���ي 
اإلى جمهورية تون�ض وذلك 
اأع�س���اء  كاأح���د  للم�س���اركة 
مهرج���ان  حتكي���م  جلن���ة 
العرب���ي يف دورته  امل����رشح 
�س���تقام  الت���ي  العا����رشة 
 16 –  10 م���ن  الف���رتة  يف 
مب�س���اركة  اجل���اري  يناي���ر 
27 عر�س���ا واكرث من 600 

فنان وباحث وناقد واعالمي، 
وت�سم جلنة التحكيم اي�س���ا والتي يراأ�سها الفنان اللبناين القدير رفيق على 
احم���د، عثمان جمال الدين من ال�س���ودان، وحممد مبارك م���ن الكويت، وحممد 
البكري من فل�س���طني. هذا وقد �سبق للفنان الرويعي اأن �سارك يف املهرجان 
يف دورته التا�سعة كاأحد اأع�ساء جلنة التحكيم اأي�سا، ويطل الرويعي اأي�سا عرب 
تلفزيون البحري���ن وحتديدا يف برنامج الراأي عرب فق���رة ثقافية فنية يناق�ض 
خاللها خمتلف الق�سايا والهموم الثقافية، حيث قدم عدد من احللقات منها، 
حلقة عن املوؤ�س�س���ات الثقافية اأ�ست�س���اف فيها ال�ساعر علي عبداهلل خليفة، 
وال�س���اعر اإبراهيم بوهندي، واي�س���ا حلق���ة عن االأغنية البحرينية وا�ست�س���اف 
فيها يو�س���ف حممد اإ�س���ماعيل وال�ساعر الكبر ح�س���ن كمال، وحلقة عن واقع 
الدرام���ا البحرينية حتدث فيه���ا كل من املخرج القدير اأحم���د يعقوب املقلة 

والكاتب را�سد اجلودر.
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بعد 20 عاما... 
كلوين يعود للتلفزيون

�سينت���ج املمث���ل واملخ���رج الأمريك���ي ج���ورج 
كلوين، وميث���ل وي�سارك يف اإخ���راج م�سل�سل جديد 
بعنوان “كات����س 22” املقتب�س من رواية جلوزيف 
هيل���ر، مما ي�سكل عودة له اإل���ى التلفزيون، بعدما 

غادر م�سل�سل “اأي اآر” ال�سهري.
و�سيقت����ر امل�سل�س���ل على 6 حلق���ات على ما 

ذك���رت اآميي باول رئي�سة ا�ستوديوهات باراماونت تيليفجن، التي تنتج امل�سل�سل مع �ركة 
“اأنونيمو����س كونتنت”. وجترى مفاو�سات مع من�سة ب���ث ت�سجيالت الفيديو عرب الإنرتنت 
“هولو”، وفقا  ل� “فران�س بر�س”. واأو�سحت باول اأن كلوين )56 عاما(، احلائز على جائزتي 

اأو�سكار، �سيح�سل على حوايل مليون دولر عن كل حلقة.
و�ستك���ون املرة الأولى، التي يوؤدي فيها ج���ورج كلوين دورا متوا�سال يف التلفزيون منذ 

م�سل�سل “اأي اآر” )1944 - 2009(، الذي حقق له �سهرة كبرية.

“رواية اإباحية” بقلم الرئي�س الفرن�سي 

ـًا اأميــركًيـا لقتــل اأمــــه لعبــــة فيــديــــو تــدفـــع �سـاب
اأطل����ق �س����اب اأمريك����ي )28 عاًم����ا( الن����ار على 
والدته وقتلها عل����ى الفور؛ ب�سبب لعبة فيديو كان 
ميار�سه����ا يف غرفة نومه وا�ستثارت����ه لدرجة اأخرجته 
عن طوره فما كان منه اإل اأن قام بتك�سري ال�سماعات 
املو�سوع����ة على راأ�سه ومن ثم �سحب �سالحه الناري 

وقتل اأمه.
نيكول�س����ون،  ماثي����و  وُيدع����ى  القات����ل،  وكان 
يقيم مع اأمه وعائلت����ه يف منزلهم بولية كاليفورنيا 
الأمريكية، وهو منزل وا�سع ي�سم ملعًبا لكرة ال�سلة 

وموقًف����ا لل�سيارة، وتقيم فيه العائلة مبا فيهم الأم 
ليديا نيكول�سون، البالغة من العمر 68 عاًما، والتي 
قتلها البن يف حلظة هياج ت�سببت بها لعبة الفيديو. 
ويف تفا�سيل احلادثة التي ن�رتها جريدة “وا�سنطن 
بو�س����ت” الأمريكية، فاإن ال�ساب نيكول�سون كان يف 
غرفته يلعب بلعبة فيدي����و اإلكرتونية عندما ت�سبب 
�سيء ما له با�سطراب ثم بداأ بال�راخ، عندها ذهبت 
والدت����ه اإلى الغرف����ة لالطمئنان علي����ه فن�سب جدال 
بينهم����ا انته����ى بتك�س����ري ال�سماعات الت����ي ي�سعها 

عل����ى راأ�سه. وذكرت ال�رط����ة اأن ال�ساب نيكول�سون 
األقى باللوم على اأمه لتك�سري ال�سماعات اأو الت�سبب 
بك�ره����ا، ومن ثم ه����دد بقتلها وقتل وال����ده اأي�ًسا، 
قب����ل اأن يق����وم بقتل اأمه فع����اًل. وقال����ت ال�رطة اإن 
نيكول�س����ون ا�ستعم����ل �سالًحا نارًي����ا كان موجوًدا يف 
املنزل وهو ي�رخ “ال�سماعات انك�رت.. ال�سماعات 
انك�����رت”، ومن ث����م اأطلق الن����ار على اأم����ه فاأرداها 
قتيلة عل����ى الفور. وزعم نيكول�س����ون اأنه مل يق�سد 
اإطالق الن����ار على اأمه واإمنا اأطل����ق ر�سا�ستني على 

احلائط من اأجل الوف����اء بتهديده فقط، اإل اأن اإحدى 
الر�سا�سات اأ�ساب����ت الأم وت�سببت مبوتها. غري اأن 
اأحد اأ�سدقاء العائلة ق����ال عك�س ذلك واأبلغ و�سائل 
الإعالم باأن ال�ساب كان يعتزم قتل والده اأي�ًسا لكن 
ال�سالح الناري تع����ر ومل يتمكن من موا�سلة اإطالق 
النار. كما لفت����ت ال�رطة اإلى اأن نيكول�سون ا�ستقل 
�سيارت����ه وفر هارًبا من املن����زل بعد اأن قتل والدته، 
ب����دًل من تقدمي امل�ساعدة لها اأو ا�ستدعاء الإ�سعاف 

اأو حتى حماولة اإنقاذها.

�سوء ال�سم�س يخف�س 
الوزن الزائد

اكت�سف علماء جامع����ة كندية اآلية جديدة 
حلرق الدهون ترتبط باأ�سعة ال�سم�س.

ووف����ق معطي����ات علم����اء جامع����ة األبريتا 
الكندي����ة، يقل ع����دد اخلاليا الدهني����ة يف جلد 
الإن�س����ان حتت تاأثري ال�س����وء الأزرق، وهو جزء 
من طي����ف اأ�سعة ال�سم�س )ط����ول موجته 450 
- 480 نانوم����رتا(. ويقول بيرت ليت امل�رف 
املوج����ات  تخ����رتق  “عندم����ا  الدرا�س����ة  عل����ى 
الزرق����اء لأ�سع����ة ال�سم�����س اجللد وت�س����ل اإلى 
اخلاليا الدهنية حتته، يتقل�س حجم القطرات 

الدهنية وتتحرر من اخلاليا”.

الهند تفت�س عن 
معاملها “املفقودة”

لطامل����ا �سغ����ل البح����ث اأو التنقي����ب عن 
الآث����ار اهتم����ام دول واأف����راد، اإل اأن البحث يف 
الهند هذه املرة يدور عن معامل مت اكت�سافها 
بالفع����ل �سابق����ا، لكنه����ا فق����دت يف “ظروف 
غام�سة” لحق����ا. وذكرت ال�سلط����ات الهندية 
اأنه����ا تبحث عن 24 معلما اأثريا “مفقودة”، اإذ 
ك�سفت ال�سج����الت عن اأن هذه املعامل اختفت 
خ����الل �ستين����ات الق����رن املا�سي، ث����م اأدرك 
امل�سوؤول����ون عن����د البح����ث عنها، اأنه����ا مل تعد 
موجودة اإما ب�سب����ب نهبها اأو قد تكون دمرت 

جراء كوارث طبيعية.
من جانبه����ا، اأ�س����درت هيئ����ة الدرا�سات 
الوكال����ة  الهن����د،  الأثري����ة يف  ال�ستق�سائي����ة 
احلكومية امل�سوؤول����ة عن احلفاظ على املباين 

الرتاثية والتحف.

اأ�سغر جزيرة ماأهولة 
يف العـالـم

اإن  “تلغ����راف” الربيط����اين  ق����ال موق����ع 
معظم زوار نيويورك يعرفون جزيرة مانهاتن، 
اأب����دا بجزي����رة �سغ����رية  لكنه����م مل ي�سمع����وا 
موجوجة بال�ساحل ال�سمايل لأمريكا وم�ساحتها 

توازي حجم ملعب التن�س.
وذك����رت “تلغ����راف” اأن اجلزي����رة قريبة 
م����ن قري����ة “األك�سندرية ب����اي”، وتعرف با�سم 
“روم اآيلند” اأو “غرفة اجلزيرة”. وت�سم “روم 
اآيلن����د” منزل واحدا و�سج����رة و�ساطئا �سغري، 
مم����ا يجعلها اأ�سغر جزيرة ماأهولة بال�سكان يف 
العامل. وكان����ت اجلزي����رة، وم�ساحتها 30 األف 
ق����دم مربع )حوايل 2500 م����رت(، يطلق عليها 
ا�سم “هوب اآيلن����د” قبل اأن يتم �راوؤها العام 

1950 من قبل عائلة �سيزيالند الغنية.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

اإنذار خاطئ بهجوم بالي�ستي على هاواي
تلق���ى �صكان ولي���ة هاواي الأمريكية ال�صبت اإنذارا م���ن ال�صلطات بخطر �صقوط �صاروخ 

بال�ستي و�سيك على جزرهم؛ ليت�سح لحقا اأن الإنذار كان كاذبا.
وج���اء يف الإنذار الذي ظهر عل���ى �سا�سات الهواتف الذكية لدى اأهايل هاواي ويف الأماكن 

العامة “اخلطر البال�ستي يقرتب. ابحثوا عن ملجاأ على الفور. هذا لي�س تدريبا”.
وبع���د 38 دقيق���ة من ظهور الب���الغ  اخلاطئ ن�رت خدمة الطوارئ يف ه���اواي نفيا اأكدت 
في���ه اأن الإنذار البال�ستي اأ�سدر عن طريق اخلطاأ. كما نفت قيادة املحيط الهادئ يف اجلي�س 

الأمريكي وجود اأي خطر ع�سكري قد يتهدد هاواي.

ك�س���ف كتاب جديد عن �س���رية �سيدة فرن�س���ا الأولى بريجيت ماك���رون، عن اأن 
الرئي�س الفرن�سي كت���ب يف �سباه رواية اإباحية ت�ستلهم الفرتة الأولى من عالقتهما 
العاطفي���ة، عندم���ا كان ل يزال مراهق���ا بينما كانت هي ام���راأة متزوجة تدر�سه مادة 
الدراما. ووقع ماكرون الذي اأمت عامه الأربعني ال�سهر املا�سي يف حب بريجيت اأثناء 
جل�س���ات التدريب عل���ى م�رحية مدر�سي���ة يف مدر�سة بروفيدان����س الثانوية مبدينة 

اأميان، وحتدى رف�س والديه لال�ستمرار يف عالقة مع امراأة تكربه ب� 24 �سنة.
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فئران تنه�س اأموال 
ال�سراف الآيل
 يف كازاخ�ستان

انت�ر عل���ى و�سائل التوا�سل الجتماعي مقطع فيدي���و اأظهر اختباء جمموعة من 
الفئران يف خزان �راف اآيل لأحد البنوك يف العا�سمة الكازاخ�ستانية.

واأفاد م�سوؤولون يف امل�رف اأن الفئران و�سلت اإلى خزان ال�راف الأيل من خالل 
فتحة �سغرية اأو�سلت اإلى اخلزان الذي يحوي اأموال ال�راف الآيل، ورجح امل�سوؤولون 
اأن �سب���ب و�سول الفئران اإلى اخلزان جاء نتيجة الربد القار�س وموجة ال�سقيع التي 
ت�رب كازاخ�ستان. واأظه���ر مقطع الفيديو خزان امل�رف الآيل وداخله اأموال ممزقة 
وماأك���ول جزء منها ومن حتتها كانت الفئران خمتبئ���ة. وبح�سب امل�رف فاإن املبلغ 

الذي ا�ستطاعت الفئران نه�سه يبلغ حوايل 300 دولر اأمريكي.

هيفاء وهبي على قائمة “اأجمل 30 اإمراأة”

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.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�س بارد 
ن�سبيا ولكنه دايفء 

خالل النهار.

الرياح جنوبية بوجه عام من 5 الى 10 
عقد ثم تتحول  الى �سمالية غربية 

وت�سل من 12 الى 17 عقدة احيانا غدا.

ارتفاع املوج من قدم الى قدمني قرب ال�سواحل، ومن 2 الى 
4 اقدام يف عر�س البحر. درجة احلرارة العظمى 25 وال�سغرى 

12. الرطوبة الن�سبية العظمى 85 % وال�سغرى 30 %.

 نائللب رئي�للس دولللة الإمارات رئي�س جمل�س الللوزراء حاكم دبي ال�سيللخ حممد بن را�سللد اآل مكتوم وقرينته الأمرية هيللا بنت احل�سني، ي�ستقبللان عائلة معاذ 
الك�سا�سبة، الطيار الأردين الذي اأعدمه “داع�س” يف 2014

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�سدر عن دار البالد لل�سحافة والن�ر والتوزيع 

  للتوا�سل مع ق�سم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�س�سة الأيام للن�ر

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

 اخت���ارت جمل���ة “Top Gentlemen”، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي؛ لت�سبح العربية 
الوحيدة يف قائمتها ل� “اأجمل 30 امراأة على مر الع�سور”.

وج���اءت هيف���اء وهبي، يف املركز ال���� 19 يف القائمة؛ لتتفوق عل���ى العديد من اجلميالت 
العاملي���ات، مث���ل عار�سة الأزي���اء الأمريكية من اأ�س���ول فل�سطينية، جيج���ي حديد، وعار�سة 

الأزياء الأمريكية كيت اأبتون، واملمثلة الهندية بريانكا �سوبرا.
واحتل���ت املمثل���ة الأمريكية اأجنيلين���ا جويل، املرك���ز ال�ساد�س يف القائم���ة، وال�سويدية 
األي�سي���ا فيكان���در يف املركز اخلام�س، بينما ج���اءت الهندية اأ�سواري���ا راي يف املركز الثالث، 

وعار�سة الأزياء الربيطانية ناعومي كامبل يف املركز الأول.
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