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منع اإيران من احل�سول على �سالح نووي
التحالف ا�ضتعاد كل الأرا�ضي من “داع�ش”... ترامب: 

�لعربية.ن���ت: طال���ب  دب���ي - 
�لرئي����س �الأمريك���ي دونالد تر�مب 
يف �لكلمة �لت���ي �ألقاها يف �ملنتدى 
�القت�س���ادي �لعامل���ي يف د�فو�س 
�لع���امل بالعمل على من���ع �إير�ن من 

�حل�سول على �سالح نووي.
و�أك���د تر�مب �أن���ه �سيقوم بكل 
م���ا هو ����رصوري ملو�جه���ة �الإرهاب 
وحماي���ة �ملو�طن���ن �الأمريكي���ن 

منه.
و�أو�س���ح �أن �لتحال���ف �ل���دويل 
كل  ��س���تعاد  ق���د  د�ع����س  �س���د 

�الأر��سي من �لتنظيم.
يف  “ن�س���تثمر  تر�م���ب  وق���ال 
�لقطاع �لع�سكري جلعل �لعامل �أكرث 

�أمنا”.
وعن �ملهاجري���ن، �أكد �لرئي�س 
�الأمريكي �أنه �سي�س���مح ب�سم �أفر�د 
�الأ����رصة �إلى عائالته���م �ملهاجرة يف 

�لواليات �ملتحدة.

اإلزام “الرقابة” باإحالة املخالفات للنيابة

حظر الإعالن على اجل�سور والطرق ال�سريعة

يناق����س جمل����س �لن���و�ب تقرير جلنة 
�ملر�فق �لعامة و�لبيئة بخ�سو�س �القرت�ح 
بقانون بتعديل �ملادة )12( من �ملر�سوم 
بقان���ون رق���م )14( ل�س���نة 1973 ب�س���اأن 
تنظي���م �الإعالنات م�س���مونه �إ�س���افة بند 
جديد برقم )و( �إلى ن�س �ملادة يت�س���من 
حظر مبا�رصة �الإعالن على �جل�س���ور ومد�خل 

�الأنفاق و�لطرق �ل�رصيعة.

ومن �ملبادئ و�الأ�س�س �لعامة لالقرت�ح 
بقان���ون حتقي���ق �ل�س���المة عل���ى �لط���رق 
�ل�رصيع���ة، ومنع ح���و�دث �ملركبات �لناجتة 
عن ت�ستيت �نتباه قائدي �ملركبات ب�سبب 
�الإعالنات �ملوجودة على �جل�سور ومد�خل 

�الأنفاق و�لطرق �ل�رصيعة. 
�الأ�س���غال  وز�رة  ر�أت  جهته���ا،  م���ن 
و�س���وؤون �لبلدي���ات و�لتخطي���ط �لعمر�ين 

عدم �حلاجة للتعديل �ملقرتح.

يناق����س جمل����س �لن���و�ب يف جل�س���ته 
�ملقبل���ة تقري���ر جلن���ة �ل�س���وؤون �ملالي���ة 
و�القت�س���ادية ب�ساأن قر�ر جمل�س �ل�سورى 
بخ�س���و�س م�رصوع قان���ون بتعديل �ملادة 
)11( م���ن �ملر�س���وم بقان���ون رقم )16( 
ل�سنة 2002 ب�ساأن ديو�ن �لرقابة �ملالية 

و�الإد�رية.
ويتاأل���ف م����رصوع �لقانون، ف�س���ال عن 
�لديباجة، من مادت���ن؛ �إذ تناولت �ملادة 

�الأولى منه ��ستبد�ل بن�س �ملادة )11( من 
�ملر�س���وم بقانون رقم )16( ل�سنة 2002 
ب�س���اأن دي���و�ن �لرقابة �ملالي���ة و�الإد�رية 
ن����س ُيْلَزم فيه �لديو�ن باإحالة �أي خمالفة 
�نط���وت على جرمي���ة جنائية �إل���ى �لنيابة 
�لعام���ة، وذلك دون �الإخالل بامل�س���وؤولية 
�لتاأديبية، بحيث ُت�سبح �الإحالة �إلى �لنيابة 
�لعام���ة بعد �لتعديل �ملق���رتح )وجوبية( 
بعد �أن كانت )جو�زية( يف �لن�س �ل�س���ابق 

بينما جاءت  ��س���تبد�له،  �ملطلوب 
5�ملادة �لثانية منه تنفيذية. 
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�أفاد وزير �الإ�س���كان با�س���م �حلمر رد� على 
�س���وؤ�ل برملاين للنائب نا�رص �لق�سري باأن عدد 
�لطلبات �الإ�سكانية �لتي �أجنزتها �لوز�رة فعليا 
ومت ت�س���ليمها للمو�طن���ن منذ �إق���ر�ر برنامج 
عمل �حلكومة بلغ 3865 وحدة �س���كنية كما مت 

تخ�سي�س 9790 وحدة �سكنية حتى �الآن.
م���ن جان���ب �آخ���ر، �أف���اد �لوزي���ر ب���اأن عدد 
�لطلبات �الإ�سكانية لقرية بوري بلغ 673 طلبا، 
وذلك يف رده على �ل�س���وؤ�ل �ملقدم من �لنائب 

ماجد �ملاجد.

كم���ا �أو�س���ح يف رده على �ل�س���وؤ�ل �ملقدم 
من �لنائب �أ�س���امة �خلاجة �أنه متت تلبية 238 
خدمة �إ�سكانية من طلبات �سابعة �لعا�سمة منذ 

.2015
ويف �س���ياق �آخ���ر، ق���ال �حلم���ر يف رده على 
�ل�سوؤ�ل �ملقدم من �لنائب حمد �لدو�رصي ب�ساأن 
عدد �لوحد�ت �لتي مل توزع على �مل�س���تفيدين 
يف ثالثة �ل�س���مالية �إنه مت تخ�س���ي�س 67 طلًبا 
�إ�س���كانًيا الأه���ايل �لد�ئ���رة �لثالث���ة يف م����رصوع 
�ملدين���ة �ل�س���مالية، يف ح���ن تبل���غ �لطلب���ات 

�الإ�س���كانية الأهايل �لد�ئ���رة 976 طلبا 
�إ�سكانيا.

الإ�ضكان:  وزير  بوري...  يف  و673  للبديع  اإ�ضكانيا  طلبا   976

تخ�سي�ص وت�سليم 13655 بيتا منذ اإقرار برنامج احلكومة

• فرحة �ملنتخب �لوطني لكرة �ليد ببلوغ �لنهائي يف �لبطولة �الآ�سيوية	
• زيادة كميات �ل�سحن ل� 236.3 �ألف رحلة بنمو 9 %	

2017 يف  املطار  عربوا  م�سافر  مليون   8.4
ك�س���فت بيانات ر�س���مية ن����رصت حديثا �أن 
حركة �مل�س���افرين عرب مطار �لبحرين �لدويل، 
تر�جع���ت بن�س���بة 3 % على �أ�س���ا�س �س���نوي، 
لي�س���ل �إجم���ايل ع���دد �مل�س���افرين يف �لع���ام 

�ملا�سي 2017 نحو 8.47 مليون م�سافر.
و�أظه���رت �أح���دث بيانات ر�س���مية ن�رصتها 
ل���وز�رة  �لتاب���ع  �مل���دين  �لط���ري�ن  �س���وؤون 
�ملو��س���الت عل���ى موقعه���ا �أن �إجم���ايل ع���دد 
�مل�س���افرين )�لقادمن و�ملغادرين( للمملكة 
عرب �ملطار خالل �لفرتة من يناير �إلى دي�سمرب 
بل���غ نح���و 8.44 ملي���ون م�س���افر، برت�جع نحو 
 8.68 �أل���ف م�س���افر مقارن���ة بقر�ب���ة   240.6

مليون م�سافر يف ذ�ت �لفرتة من �لعام 
.201610
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النهائي اليد” اإلى  “اأحمر 

• �لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب يتحدث �أمام منتدى د�فو�س ب�سوي�رص�	

ارتفاع اأ�ضهم 9 �ضركات يف بور�ضة البحرين 
خالل اأ�ضبوع

خالف بني املجل�ضني على زيادة مفت�ضي 
ال�ضياحة

اأيوب يحقق املركز الأول ب�ضباق 3 اآلف مرت 
ببطولة الت�ضيك 
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املخرج حممــد القفــا�ش وهــدى ح�ضني.. 
يف “عطر الروح”

مسافات البالد

22

را�شد الغائب

حمرر ال�ش�ؤون الربملانية

زينب العكري

ليلى مال اهلل

• وزير �الإ�سكان	
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حتر�س �شوؤون اجلمارك باالحتفال بيوم 
اجلمارك العاملي الذي ي�شادف 26 يناير من 
كل عام، وياأتي �ش���عار ه���ذا العام “بيئة عمل 
اآمن���ة للتنمية االقت�ش���ادية”. وال���ذي يهدف 
اإل���ى حث اأع�ش���اء منظم���ة اجلم���ارك العاملية 
عل���ى خل���ق بيئ���ة عم���ل تع���زز امل�ش���اركة يف 
التج���ارة العاب���رة للحدود، مما ي�ش���اعد قطاع 
االأعمال على تو�ش���يع ن�شاطاتهم وخلق حوافز 
للم�ش���اركة ب�ش���كل كامل يف التجارة الدولية، 
وت�ش���جيعهم عل���ى التجدي���د وخل���ق فر����س 
اال�شتثمار يف املوارد الب�رشية، وبالتايل تعزيز 
النمو االقت�ش���ادي ورفع معايري احلياة والتي 
تع���ود بالفائ���دة عل���ى احلكوم���ات و�رشكائها 

االجتماعيني على حد �شواء. 
وحر�ش���ت �ش���وؤون اجلمارك وبن���اًء على 
االرتق���اء  عل���ى  الداخلي���ة  وزي���ر  توجيه���ات 
بالعم���ل االإداري وحق���وق العم���ل واملتمثل���ة 
ب�رشورة توثيق االإج���راءات، واإمياناً باأهمية ما 
جاء يف ر�ش���الة الوزير ومل���ا للتوثيق من دور 
يف ا�ش���تمرار انتقال االإجراءات عرب �ش���نوات، 
فقد اهتمت �ش���وؤون اجلمارك يف عام 2017م 
بعملي���ة التوثي���ق واإثراء املكتب���ة اجلمركية، 
وانبث���ق عنه���ا اأرب���ع اإ�ش���دارات م���ن اإع���داد 

من�شوبي �شوؤون اجلمارك وهي:
- كتي���ب دلي���ل االإج���راءات اجلمركي���ة 
العام���ة  ال�ش���وابط  الدلي���ل  ه���ذا  يت�ش���من 
لال�ش���ترياد والت�ش���دير ومراح���ل التخلي����س 
االإج���راءات يف  للبي���ان اجلمرك���ي وت�شل�ش���ل 
خمتلف املناف���ذ اجلمركية عموما باالإ�ش���افة 
االأخ����رش  وامل�ش���ار  التدقي���ق  اإج���راءات  اإل���ى 
وم�شار امل�شغل االقت�شادي واإجراءات البيان 

اجلمركي املب�شط. 
- كتيب امل�ش���غل االقت�شادي يت�شمن 
امل�ش���غل  لدلي���ل  مف�ش���اًل  �رشح���اً  الكتي���ب 
االقت�ش���ادي باعتباره اأحد االأطراف امل�شاركة 
يف حرك���ة التج���ارة الدولي���ة مب���ا يتوافق مع 
اأنظم���ة اجلم���ارك العاملية اأو م���ا يعادلها من 
معاي���ري تاأم���ني �شل�ش���لة االإم���داد والتزوي���د 
املقررة، حيث ي�شم امل�شغل االقت�شادي كل 
من امل�ش���توردين، امل�ش���درين، امل�شنعني، 
الو�شطاء، �رشكات النقل، املوانئ، املطارات، 
م�ش���غلي املوانئ، امل�شتودعات، واملوزعني. 
لذا يعد برنامج امل�شغل االقت�شادي املعتمد 
م���ن اأهم و�ش���ائل ت�ش���هيل التج���ارة الدولية 
وتعزي���ز الرقابة اجلمركية وال���ذي يعترب من 
�شمن اإطار عمل معايري اأمن وت�شهيل �شل�شلة 

االإمداد يف التجارة الدولية.
ق�ش���م  واأ�شا�ش���يات  توثي���ق  كتي���ب   -
وال���ذي  واالأف���راد:  املخل�ش���ني  تراخي����س 
يهدف اإل���ى تدوين كافة طلب���ات الرتاخي�س 
للمخل�ش���ني اجلمركني واالأفراد، حيث تناول 
الكتيب طريقة التقدمي على طلبات الرخ�س 
اجلمركية واأ�شا�ش���يات اإدخ���ال التفوي�س يف 
نظام اأف���ق وتعليمات امتحانات املخل�ش���ني 
اجلمركني، باالإ�شافة اإلى طريقة عمل ح�شاب 
ال�رشكات التجارية )املناف�شة و�شهادة املن�شاأ 
واجله���ات احلكومي���ة( وطريق���ة العمل على 
نظ���ام جن���م )ك�ش���الحيات �ش���وؤون اجلمارك 

واملتمثلة يف اإدارة املخاطر والتقييد(.
- كتيب مهارات التحليل: وي�ش���لط هذا 
الكتيب على خفايا اأجهزة التفتي�س باالأ�ش���عة 
ال�ش���ينية اأو كم���ا ٌيعرف باأجه���زة X-ray من 
الناحية العلمية، ويتناول الكتيب من الناحية 
العملية اأ�شا�ش���يات العمل على اجلهاز وطرق 
التحلي���ل ال�ش���ليمة م���ن خ���الل منهج مب�ش���ط 
وممنه���ج من م�ش���ادر متنوعة م�ش���توحى من 
ممار�شات وجتارب �شخ�شية وخربات ر�شينة، 
والذي يهدف اإلى م�شاعدة املوظف اجلمركي 
يف فهم اأه���م التقنيات امل�ش���تخدمة يف كافة 

اإدارات املنافذ اجلمركية. 
وعملت �ش���وؤون اجلم���ارك جاه���دة على 
تاأهيل ال�رشكة احلا�شلة على �شهادة امل�شغل 
االقت�شادي املعتمد وذلك من خالل الزيارات 
امليدانية والتدقي���ق الالحق على املتطلبات 
اجلمركي���ة االأ�شا�ش���ية، النظام امل���ايل، نظام 
الرقاب���ة الداخلي���ة، اأنظمة معاجل���ة البيانات، 
ومتطلبات االأم���ان الدولية وذل���ك على مدى 
ال���ى االرتق���اء يف  اأ�ش���هر، باالإ�ش���افة  ثالث���ة 
اخلدم���ات امللمو�ش���ة املقدم���ة للمواطن���ني 
معه���ا،  واملتعامل���ني  والتج���ار  واملقيم���ني 
و�ش���تعمل جاهدة على دعم النمو االقت�شادي 
يف مملك���ة البحري���ن وذل���ك من خ���الل تطوير 
خدماته���ا واإمكاناته���ا وكوادره���ا الب�رشية مبا 
يتما�ش���ى مع العوامل البيئية املوؤثرة، اآخذين 
يف االعتب���ار التوجيه���ات ال�ش���ديدة م���ن لدن 
احلكومة الر�شيدة والدعم الالحمدود من قبل 

وزير الداخلية.

اإ�شدارات لتوثيق 
واإثراء املكتبة اجلمركية

 الثقافة األمنية

تي�ضري الإجراءات اجلمركية وبدء التخلي�ص قبل و�ضول الب�ضاعة

الختالف الثقايف �رضورة لحتواء التعددية والتعاي�ص

البحرين رائدة يف مكافحة الت�ضول والت�رضد 

م�شح 120 �شاحنة يف ال�شاعة بدالً من 20 لالأجهزة القدمية... اأحمد بن حمد:

العلمانية هي حتييد الدين عن ال�شيا�شة ال عن املجتمع... مدن:

الدولة تتكفل برعاية املحتاجني احلقيقيني... وكيل “التنمية”: 

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: اأك���د رئي�س 
اجلم���ارك ال�ش���يخ اأحم���د ب���ن حم���د اآل خليفة 
موا�ش���لة تطوي���ر العمل اجلمرك���ي، منوها يف 
هذا ال�شدد اإلى تي�شري االإجراءات واملعامالت 
عرب اإ�شدار قرار بتخفيف املرفقات يف البيان 
اجلمركي وتد�ش���ني نظام الدف���ع االإلكرتوين 
التخلي����س  مب���داأ  تطبي���ق  اإل���ى  باالإ�ش���افة 
امل�ش���بق يف املنفذ البحري، بحيث تبداأ عملية 

التخلي�س قبل و�شول الب�شاعة. 
وا�ش���ار اإل���ى اأن �ش���ئون اجلم���ارك تعمل 
عل���ى تطوي���ر منظومته���ا با�ش���تمرار، وكان 
اآخرها و�ش���ع خط���ة ال�ش���تبدال كاف���ة اأجهزة 
االأ�ش���عة ح�شب العمر الزمني للجهاز، حيث مت 
موؤخراً تر�ش���ية اأكرب مناق�شة يف تاريخ �شئون 
اجلمارك ال�ش���تبدال اأجهزة االأ�ش���عة اخلا�ش���ة 
بال�ش���احنات واحلاوي���ات، و�ش���تقوم االأجهزة 
اجلديدة مب�ش���ح 120 �ش���احنة يف ال�شاعة بدالً 
م���ن 20 لالأجه���زة القدمي���ة، و�شت�ش���هم هذه 
االأجهزة يف ت�رشي���ع العملية مع املحافظة على 

دقة امل�شح.

ج���اء ذل���ك يف مقابلة م���ع رئي�س �ش���وؤون 
اجلم���ارك، اأجراها برنام���ج “االأم���ن “االإذاعي 
مبنا�ش���بة االحتف���ال بيوم اجلم���ارك العاملي 

وال���ذي يوافق ال�ش���اد�س والع�رشين من يناير 
م���ن كل ع���ام، مو�ش���حا اأن �ش���ئون اجلمارك 
تعمل عل���ى حتقيق التوازن بني الدور االأمني 

وتي�شري حركة مرور الب�شائع وامل�شافرين.
واأ�ش���ار اإل���ى اأن التع���اون اجلمرك���ي بني 
مملكة البحرين واململكة العربية ال�ش���عودية 
ال�شقيقة، مثايل ومنوذجي، حيث مت التن�شيق 
تقلي����س  عل���ى  واالتف���اق  اجلانب���ني  ب���ني 
ع���دد االإج���راءات املطلوب���ة ع���رب ج����رش امللك 
فهد، مما اأ�ش���فر ع���ن البدء بعملي���ة التفويج 
ب�ش���كل اأ�رشع و�ش���بط مفهوم امل�ش���ار ال�رشيع 
بالن�شبة لل�ش���احنات والذي ي�ش���هم يف ت�رشيع 
احلرك���ة التجارية البينية ب���ني دول املجل�س 
وي�ش���تهدف اأكرب ع�رش م�ش���درين اأو م�شنعني 

وطنيني.
اأن  اجلم���ارك  �ش���وؤون  رئي����س  واأو�ش���ح 
مملكة البحرين اأ�ش���بحت وجهة رئي�شة الإقامة 
املعار�س واملنا�ش���بات، حيث �شهدت اإقامة 
61 معر�ش���اً العام املا�ش���ي، وقامت �شوؤون 
اجلمارك بتطبي���ق االإج���راءات اجلمركية على 
الب�شائع امل�ش���اركة، وت�شهيل عملية دخولها 
ع���رب وج���ود ف���رق عم���ل يف املناف���ذ لكاف���ة 

الب�شائع اخلا�شة بهذه املعار�س. 

اجلفري- مركز عي�ش���ى الثقايف: عقد مركز 
عي�ش���ى الثقايف بالتعاون مع مركز عبدالرحمن 
كان���و الثق���ايف اللق���اء ال�ش���هري اخلام����س من 
“منتدى البحرين للكت���اب”، حيث جرى خالله 
نقا����س كت���اب “االخت���الف الثق���ايف وثقاف���ة 
االخت���الف” ملوؤلف���ه الناقد ال�ش���عودي �ش���عد 
البازعي، وقدم اجلل�ش���ة ح�ش���ن م���دن واأدارها 
عل���ي عبداهلل خليفة، بح�ش���ور موؤل���ف الكتاب 

وجمع من املثقفني واملهتمني.
الكت���اب  م�ش���امني  م���دن  وا�ش���تعر�س 
ال���ذي يجم���ع ع���ددا م���ن مق���االت املوؤل���ف يف 
اطار درا�ش���اته حول النقد واال�ش���ت�رشاق، حيث 
ي�ش���تهل الكتاب بالت�ش���اوؤل عن االأن���ا واالآخر، 
وع���ن من�ش���اأ النظري���ة وانتقالها، وع���ن والدة 
املنهج وتعريبه، لينتقل الحقا الى اال�شت�رشاق 
وامل�ش���ت�رشقني، والعرب يف الثقافة االأمريكية 
والغربية، والتي خلقت جمموعة هموم ثقافية 
ترتكز على مفهوم االخ���ر واالخرون، وان ذلك 
يعرب عن ه���م نظرة االآخر لالآخر والذي ي�ش���كل 
الثقاف���ة املختلفة وكيفية فهمه���ا والتعامل 
معها، ثم كيف ينت���ج ذلك وعيا وفهما للذات 
والتعام���ل معه���ا وم���ع احتياجاته���ا الثقافية 

والفكرية.
واو�ش���ح م���دن الف���روق ب���ني االخت���الف 
الثق���ايف وثقاف���ة االخت���الف عل���ى اعتبارهم���ا 

مفهوم���ني خمتلفني، حيث ب���ني اأن االختالف 
الثق���ايف �ش���مة ثقافي���ة وظاه���رة التفاعل مع 
االخ���ر، يف حني ان ثقافة االختالف هي الثقافة 
املرتاكمة ع���ن الوعي الثقايف وهي نتاج لعمل 

واإدارة وممار�شة االختالف الثقايف. 
وتعمق مقدم اجلل�شة اأن هناك نوعني من 
االخت���الف الثقايف، احدهم���ا االختالف املحمود 
وهو مهم جدا للحفاظ على الهوية وال�ش���مات 
االخت���الف  ان  ح���ني  يف  لل�ش���عوب،  املحلي���ة 
املذم���وم وه���و ال���ذي يك���ون داخ���ل املجتمع 
الواح���د الذي ينق�س الوحدة الوطنية، م�ش���ريا 

ال���ى ان االختالف الثق���ايف هو اأ�ش���ا�س لوجود 
الثقاف���ة العام���ة والتعددي���ة والتعاي����س، مما 
جعل���ه عن�رشا اأ�شا�ش���يا للدرا�ش���ات االأكادميية 
وحوار الثقافات والذي �شاهم يف عودة الوئام 

االجتماعي يف اأوروبا يف حقبات خمتلفة.
وب���ني اأن موؤل���ف الكت���اب ي���رى اأن جهود 
“اال�شتغراب” املقابلة ملفهوم اال�شت�رشاق قد 
اأحدثت ت�شويها للعديد من امل�شطلحات التي 
مت نقلها الى الثقافات ال�رشقية بفعل الرتجمة 
غري املوائمة لطبيعة الثقافة امل�ش���تقِبلة لها، 
خ�شو�شا حماوالت التعريب بالرتجمة العربية 

للم�ش���طلحات الغربية، حيث اأو�ش���ح اأن ن�شوء 
امل�ش���طلح يرتكز على مفه���وم نابع من حلمة 
التجربة احل�ش���ارية الغربية حتديداً، وبالتايل 
فاإن ذل���ك يتطلب نقل���ه كما هو مع معاي�ش���ة 
لتل���ك التجرب���ة وا�ش���تيعاباً لها، وم�ش���يفا اأن 
اال�ش���كالية اأي�شاً يف اأن الثقافة امل�شتقبلة قد 
ال تت�ش���ع للتجرب���ة اجلديدة من حي���ث التعبري 

والقدرة على اإي�شال املعنى.
وانتقد م���دن اطروحات الكتاب حول مدى 
علمانية الغرب وا�ش���تدالله ب�شيوع امل�شاحات 
واملوؤ�ش�ش���ات الدينية يف اأوروبا والذي يقا�س 
عل���ى اختالف روؤي���ة املوؤل���ف البازعي ملفهوم 
العلماني���ة وربط���ه بالدي���ن، حي���ث اك���د مدن 
وجه���ة نظ���ره اأن العلماني���ة ال تعن���ي حتيي���د 
الدي���ن عن املجتمع بقدر م���ا هو حتييد الدين 
عن ال�شيا�ش���ة وال�ش���لطة، وان مظاهر االنت�شار 
الديني والتدين املتنوع هو متاثل للعلمانية.

ودعا م���دن يف ختام جل�ش���ته ال���ى حتويل 
اطروح���ات الكت���اب الفكري���ة اإل���ى ممار�ش���ة 
ملعاجل���ة  الواق���ع  ار����س  عل���ى  وتطبيقه���ا 
امل�شكالت التي تعي�ش���ها جمتمعاتنا العربية، 
وامكاني���ة تطوير نظرية نقدي���ة بانتمائها الى 
الثقاف���ة العربي���ة والظ���روف التاريخية التي 

يعي�شها العامل العربي من خالل اأطروحاته.

مدينة عي�ش���ى - وزارة العم���ل والتنمية 
االجتماعي���ة: نظم���ت دار الكرام���ة للرعاي���ة 
وتعريفي���ة  توعوي���ة  حما����رشة  االجتماعي���ة 
باأن�ش���طة ال���دار يف جم���ال مكافحة الت�ش���ول 
والت�رشد، بح�شور وكيل وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية �ش���باح الدو�رشي، يف قاعة جمعية 

احلكمة للمتقاعدين.
وتهدف املحا����رشة اإلى التوعية باجلهود 

الر�ش���مية يف مكافحة ظاهرة الت�شول، ف�شالً 
ع���ن دوره���ا يف اإيواء فاقدي ال�ش���كن اأو االأ�رش 
الت���ي تع���اين من اح���رتاق منازله���ا وال ماأوى 
الرعاي���ة  الأ�ش���باب قاه���رة وتوف���ري  لديه���ا 

املعي�شية لها خالل فرتة اإقامتها يف الدار.
واأكد الدو����رشي اأن جتربة مملكة البحرين 
يف جم���ال مكافح���ة الت�ش���ول والت����رشد جتربة 
رائ���دة يف ميدان العمل االجتماعي، ب�ش���هادة 

املخت�شني وذوي ال�شاأن يف هذا املجال.
واأ�ش���ار اإل���ى اأن مملكة البحري���ن بادرت 
باإ�شدار قانون مكافحة الت�شول والت�رشد للحد 
م���ن هذه الظاه���رة التي تعترب م���ن الظواهر 
املجتمع���ات  يف  املرفو�ش���ة  االجتماعي���ة 

املحلية.
واأكد يف الوقت ذات���ه اأن هذه الظواهر ال 
تقت����رش عل���ى جمتمع دون غ���ريه، والتي رغم 

ت�ش���ابها يف العدي���د م���ن املجتمع���ات اإال اأن 
معاجلته���ا تختلف ح�ش���ب كل جمتمع ودولة، 
م�شرياً اإلى اأن القانون البحريني يوؤكد تكفل 
الدول���ة برعاي���ة املحتاج���ني احلقيقيني من 
هذه الفئة، و�شحبهم من الطرقات وال�شوارع 
من خ���الل نظ���ام الدع���م والربام���ج العالجية 
واالإر�شادية التي تعمل وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية اإلى تقدميها.

• جانب من اللقاء ال�شهري	

• لقطة تذكارية على هام�س حما�رشة توعوية وتعريفية باأن�شطة دار الكرامة للرعاية االجتماعية يف مكافحة الت�شول والت�رشد	
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واجبات بعد افتتاح محاكم األسرة
افتتحت قرينة عاهل البالد رئي�س���ة املجل�س الأعلى للمراأة �ساحبة ال�سمو امللكي 
الأمرية �س���بيكة بن���ت اإبراهيم اآل خليفة جمم���ع حماكم الأ�رسة �سخ�س���يا، ومبا يعك�س 

اهتماما متواليا من �سموها، مب�رسوع انتظرت البحرين ولدته.
جاء الفتتاح الأنيق حامال واجبات، ملختلف امل�س���وؤولني املعنيني. وو�سع رئي�س 
حمكمة التمييز، نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�س���اء، عبداهلل البوعينني مهمة اأمام 
احلكوم���ة والربملان، لالإ����رساع بتعديل قان���ون حمكمة التمييز؛ لإج���ازة طعن الأحكام 
ال�رسعي���ة، مل���ا يخدم جمي���ع �رسائح املجتمع، والعمل على �س���د ثغ���رات بقوانني، وهو 
العليم بدهاليز الت�رسيعات، خلربته املرتاكمة بقيادة هيئة الت�رسيع والإفتاء القانوين.
اأم���ا اأمني ع���ام املجل�س الأعل���ى للمراأة هالة الأن�س���اري، فو�س���عت كرة مطالب، 
واأبرزها: ا�س���تكمال متطلبات املجمع، لئال يتحّول ملبنى منزوع الد�س���م، وتخ�سي�س 
مكت���ب لإدارة التبليغ عن الدعاوى مبقر املحكمة لت�رسيع ا�س���تالم التبليغات، والنظر 
يف انعقاد حمكم���ة التمييز مبقر حماكم الأ�رسة. اأما فتح فروع ملكتب التوفيق الأ�رسي 

فيقع بدائرة اهتمام وزيرْي العدل والعمل، واملطلوب عدم تباطوؤ التنفيذ.
واأبلغني حمامون �س���عادتهم؛ من ان�سباط ق�س���اة، باملواعيد املقررة للجل�سات 
بي���وم الفتتاح، وطلبوا نقل دعوتهم لي�س���تدمي ذل���ك، واأن ل تقت�رس “الفزعه” بيوم 

عمل ا�ستثنائي.

تيار
“الحتمال �سرب ُمرّكز”.
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تيارات

تعزيز التعاون التعليمي مع الأردن

مريزا يت�سلم ن�سخة من كتاب “قبل اأن تتهاوى”

حملة مباغتة لإزالة الفر�سات والباعة اجلائلني يف عايل 

املوافقة على بناء جامع ب�سند و�سالتني للمنا�سبات بالرفاع

ا�ستياء �سعبي بعد تزايد التجمعات للعمالة الآ�سيوية والعزاب... عا�سور: 

در�س ال�سرتاطات التنظيمية للتعمري واملباين اخل�رساء... “بلدي اجلنوبية”:

اجلنبية - جمل�س بلدي ال�سمالية: قامت 
بلدية املنطقة ال�س����مالية ممثلة يف اجلهاز 
التنفي����ذي وبالتع����اون م����ع ممث����ل الدائرة 
ال�ساد�سة باملجل�س البلدي ال�سمايل عبداهلل 
عا�سور وبالتن�س����يق مع هيئة تنظيم �سوق 
العمل واجلهات الأمنية ذات العالقة و�رسكة 
اأورباي�����رس للنظاف����ة بحمل����ة مباغت����ة لإزالة 
الفر�س����ات غري املرخ�سة والباعة اجلائلني 
يف منطقة عايل بالقرب من م�س����انع الفخار 

على �سارع عايل العام.
وتاأت����ي احلمل����ة بعد ا�س����تمرار عمليات 
البي����ع للفر�س����ات غ����ري املرخ�س����ة والت����ي 
ي�س����تغلها البع�س م����ن العمالة الآ�س����يوية 
الواف����دة والباع����ة اجلائل����ني لبي����ع بع�����س 
املنتوجات وال�سلع املتنوعة وغري املالئمة 
�س����حيا وبيئيا، كما اأثارت هذه الفر�س����ات 
ا�س����تياء اأه����ايل املنطق����ة واملواطنني بعد 
اأن ك����رت التجمع����ات للعمال����ة الآ�س����يوية 
واملناط����ق  الأحي����اء  و�س����ط  يف  والع����زاب 
ال�س����كنية وممار�س����ة بع�����س ال�س����لوكيات 

اخلارجة عن عادات وتقاليد اأهل البحرين.
وكان ع�س����و املجل�����س البل����دي ممث����ل 
الدائ����رة ال�ساد�س����ة عبداهلل عا�س����ور وعدد 
من اأهايل املنطقة بر�سد هذه ال�سلوكيات 
ورفعها اإلى البلدية ال�سمالية لعمل الإجراء 
الالزم لإزالة هذه الفر�س����ات غري املرخ�سة 
ومنها بيع اخل�����رسوات والفاكهة واملالب�س 
والأ�س����ماك وغريه����ا اإ�س����افة اإل����ى �س����بط 
العمال����ة املخالفة لقانون و�����روط الإقامة 
والذين يقومون مبمار�س����ة ه����ذا النوع من 
التج����ارة الغري مرخ�س����ة واتخ����اذ الإجراءات 

القانوني����ة بحقه����م. وقال ع�س����و املجل�س 
البلدي ال�س����مايل ممثل الدائرة ال�ساد�س����ة 

عب����داهلل عا�س����ور اإن ا�س����تمرار مث����ل ه����ذه 
احلم����الت يف منطق����ة ع����ايل وبقي����ة مناطق 
املحافظة ال�س����مالية من �س����اأنها امل�ساهمة 
م����ن تخفيف حدة امل�س����كلة التي تفاقمت؛ 
ب�سبب ممار�سة مثل هذه الأنواع من التجارة 
الغ����ري مرخ�س����ة م����ن قب����ل بع�����س العمالة 
الآ�س����يوية والذين يت�س����ببون يف م�س����ايقة 
اأ�سحاب املحالت والتجار البحرينيني، كما 
يت�س����ببو نف����ي انت�س����ار اأنواع م����ن العادات 
عل����ى  والدخيل����ة  الغريب����ة  وال�س����لوكيات 
عاداتن����ا وتقاليدن����ا املحافظة، ف�س����ال عن 
انت�س����ار بع�����س الأن����واع م����ن التج����ارة غري 
املرخ�س����ة كبيع “البان” وال�سويكة اإ�سافة 
اإلى ممار�س����ة اأجرة التاك�سي غري املرخ�س 
من قبل بع�س اأ�سحاب ال�سيارات اخلا�سة.

الرف���اع - جمل�س بل���دي اجلنوبية: وافقت 
اللجنة الفنية مبجل����س بلدي املنطقة اجلنوبية 
يف اجتماعها ال�س���ابع ل���دور النعقاد الرابع على 
تغيري ت�س���نيف عقار مبجم���ع 913 وذلك لبناء 
�س���التي منا�س���بات تتبعان وقف جامع الن�سف 

مبنطقة البوكوارة.
كما وافقت اللجن���ة يف اجتماعها الذي ُعقد 
برئا�س���ة ع�س���و املجل�س البلدي ب���در الدو�رسي 
عل���ى تغيري ت�س���نيف عقار يتب���ع وزارة العدل 
وال�س���وؤون الإ�س���المية والأوقاف مبجمع 645 يف 
منطق���ة هورة �س���ند وذلك لبن���اء جامع مبنطقة 
الإ�س���كان وذلك بعد درا�س���ة العق���ار وتغيريه 
اإلى ت�سنيف مناطق اخلدمات واملرافق العامة 

)SP( مبا يتالءم مع وثيقة امللكية.
وتدار�س���ت اللجنة اأي�س���اً خط���اب وارد من 
وزير الأ�س���غال و�س���وؤون البلدي���ات والتخطيط 
العم���راين ب�س���اأن مق���رتح ق���رار لال�س���رتاطات 
التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف مملكة 

البحرين، حيث ارتاأت اللجنة اأن يتم عقد ور�سة 
عم���ل جتم���ع التخطي���ط العم���راين ومهند�س���ي 
اجله���از التنفي���ذي مع اأع�س���اء املجل�س البلدي 
ملناق�سة ودرا�سة بنود ال�سرتاطات التنظيمية 
بالتف�سيل حتى يتمكن املجل�س من اإبداء الراأي 
واتخاذ القرار املنا�سب بهذا اخل�سو�س، وذلك 
نظراً لأهمية هذا املو�سوع الذي من املوؤمل اأن 
يح���دث تغيري يف كث���ري من بنود ال�س���رتاطات 

التنظيمية ال�سابقة للتعمري.
اإل���ى ذلك، نظرت اللجن���ة يف م�رسوع الدليل 
الإ�سرت�س���ادي للمباين اخل�رساء الوارد من وزارة 
الأ�س���غال و�س���وؤون البلدي���ات وفق���اً لأف�س���ل 
املمار�س���ات الدولي���ة املتبعة والذي يت�س���من 
معايري واإر�س���ادات و�سوابط لإن�ساء املباين مبا 
ُي�س���هم يف خف�س ا�س���تهالك الطاقة وحت�س���ني 

البيئة الداخلية ورفع كفاءة ا�ستدامة املباين.

• جانب من احلملة التفتي�سية	

• اجتماع اللجنة الفنية	

مدينة عي�س���ى - وزارة الرتبية 
ا�س���تقبل وزي���ر الرتبية  والتعليم: 
والتعلي���م ماج���د النعيم���ي مبكتبه 
بدي���وان ال���وزارة مبدين���ة عي�س���ى 
�س���فري اململكة الأردنية الها�سمية 
لدى مملكة البحرين رامي العدوان، 

اإذ مت خالل اللقاء ا�س���تعرا�س اأوجه 
التع���اون بني البلدين ال�س���قيقني 
يف جمال التعلي���م والتعليم العايل، 
كم���ا اأطلع���ه الوزير عل���ى اخلدمات 
التعليمي���ة الت���ي تقدمه���ا الوزارة 

وم�ساريعها التطويرية.

املنامة - وزارة �سوؤون الكهرباء 
�س���وؤون  وزي���ر  ا�س���تقبل  وامل���اء: 
الكهرباء واملاء عبداحل�س���ني مريزا 
مبكتبه الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
اآل حمم���ود لال�ست�س���ارات العاملية 
اأه���داه  ال���ذي  حمم���ود  اآل  نبي���ل 
ن�س���خة من كتابه بعن���وان »قبل اأن 
تته���اوى«، الذي ي�س���م 100 مقال 
م���ن مقالت���ه يف العل���وم الإدارية، 
املمار�س���ات  اأب���رز  وي�س���تعر�س 
الإدارية املتبعة يف القطاعني العام 

واخلا�س. 
م���ريزا بجهود  الوزي���ر  واأ�س���اد 
املهند����س اآل حممود واإ�س���هاماته 
املتمي���زة باإ�س���دار ه���ذا الكت���اب 
الرائع، الذي �س���وف يري القراء يف 
جمال علم الإدارة، متمنًيا له املزيد 

من البذل والعطاء.
م���ن جانب���ه تق���دم اآل حمم���ود 
بجزي���ل �س���كره وتقدي���ره للوزي���ر 
مريزا على ت�سجيعه ودعمه امل�ستمر 

للكّتاب واملوؤلفني البحرينيني.

• عبداهلل عا�سور	



وبناء على الدار�ص���ة املنجزة، ح�ص���ل 
يف  الدكت���وراه  �ص���هادة  عل���ى  العل���وي 
الفل�ص���فة م���ن جامع���ة “بروني���ل” لندن 
)مدر�ص���ة برونيل للأعم���ال(، وذلك عرب 
برنام���ج اأكادمي���ي يق���دم بال�رشاك���ة مع 

اجلامعة الأهلية يف البحرين. 

ثورة اجتماعية 
وتو�ص���لت الدرا�ص���ة - التي ح�صلت 
“البلد” على ن�ص���خة منه���ا- اإلى عوامل 
ع���دة ت���وؤدي اإلى التمييز بن اجلن�ص���ن 
وتوؤكد مث���ول ظاهرة ال�ص���قف الزجاجي 
يف القطاع امل�رشيف البحريني، وامل�صنفة 
اأ�صا�صاً على ثلثة م�صتويات “الجتماعية 

واملوؤ�ص�صية والفردية”. 
ويف اإط���ار حديث���ه عن م���ربرات اإجراء 
الدرا�ص���ة، ق���ال العل���وي: ازدادت عمالة 
الإن���اث زي���ادة هائل���ة واأ�ص���بحت ث���ورة 
اجتماعي���ة ميك���ن ملحظتها عاملي���ا، اإذ 
ي�ص���ل متثيلها يف �ص���وق العمل ح�ص���ب 

منظمة العمل الدولية اإلى 47.3 %. 
العام���لت  ن�ص���بة  ارتفع���ت  واأردف: 
يف �ص���وق العمل البحرينية ب�ص���كل �رشيع 
يف العق���ود القليل���ة املا�ص���ية، ولك���ن 
عل���ى الرغم من هذا النمو ال�رشيع، ت�ص���ر 
الإح�ص���اءات اإلى اأن عدد الن�ص���اء اللتي 
تتبواأن املنا�صب العالية اأقل من الرجال، 
ولذا بات من ال�رشوري ا�صتك�صاف ما اإذا 
كانت العام���لت البحرينيات يتعر�ص���ن 
للتميي���ز عل���ى اأ�ص���ا�س ن���وع اجلن�س يف 

اأماكن عملهن اأم ل. 

خلف الذكور 
وتاب���ع قائلً: وفقا لإح�ص���اءات هيئة 
التاأمين���ات الجتماعي���ة يف العام 2016، 
مل حتقق �ص���وى ن�صبة �صغرة من الن�صاء 
منا�ص���ب يف م�ص���تويات الإدارة العليا يف 
القط���اع اخلا����س، وعلى �ص���بيل املثال، 
مل تتج���اوز ن�ص���بة الإن���اث يف املنا�ص���ب 
الإداري���ة يف اخلدم���ات املالية امل�رشفية 

 .% 15
واأك���دت الدرا�ص���ة اجله���ود الكبرة 
املبذولة من قب���ل وزارة العمل والتنمية 

للم���راأة  الأعل���ى  واملجل����س  الجتماعي���ة 
به���دف  ت�رشيع���ات  واإ�ص���دار  لتطوي���ر 
يف  بامل���راأة  للنهو����س  الفر����س  خل���ق 

البحرين، غر اأن هذه املبادرات مل ت�صفر 
ع���ن الكثر ول تزال البحرينية تقف خلف 
زملئها الذكور يف �صغل املنا�صب العليا.

درا�ص���ته  اأن  اإل���ى  العل���وي  ولف���ت 
�ص���عت اإلى التحقق فيما اإذا كانت املراأة 
البحرينية حت�ص���ل عل���ى معاملة عادلة يف 
مكان العمل اأم ل، خ�صو�ص���اً فيما يتعلق 
مبه���ام العمل املوكل���ة اإليه���ا واإعطائها 
الرتقيات وزيادة الأجور والتعوي�ص���ات، 
وحاولت اأي�ص���اً معرفة اأ�ص���باب انخفا�س 

عدد املوظفات يف املنا�صب العليا. 

 تجارب ومشاعر
الدرا�ص���ة  وا�ص���تطرد قائلً: اعتمدت 
الدكت���وراه  �ص���هادة  لني���ل  املخ�ص�ص���ة 
املنه���ج النوع���ي لإيج���اد العلق���ة ب���ن 
التميي���ز اجلن���دري �ص���د امل���راأة العاملة 
وم�ص���ببات ودوافع هذا النوع من التمييز 
وعواقب���ه، وكذلك درا�ص���ة العوامل التي 
الوظيف���ي  التق���دم  اأم���ام  تق���ف عائق���اً 
للعاملت البحرينيات يف القطاع امل�رشيف 

البحريني. 
ولف���ت اإل���ى اأن الدرا�ص���ة ُبنيت على 
ت�ص���ور  اخت���رب  ال���ذي  النوع���ي  النه���ج 
ال�صخ�ص���ية،  اآراءه���ن  وبح���ث  العام���لت 
وحاولت فهم م�ص���اعرهن وجتاربهن التي 
تتناول طبيعة التمييز �ص���دهن ومفهوم 

ال�صقف الزجاجي. 
واأ�ص���ار العل���وي اإل���ى اإج���راء مقابلت 
متعمقة �صبه منظمة مع 26 امراأة بحرينية 
عامل���ة يف منا�ص���ب اإداري���ة وغ���ر اإدارية 
يف  والتقليدي���ة  الإ�ص���لمية  بامل�ص���ارف 

مملكة البحرين. 

سرعة التحرك 
العم���ل  وزارة  الدرا�ص���ة  واأو�ص���ت 
والتنمي���ة الجتماعي���ة والقطاع امل�رشيف 
البحرين���ي للعم���ل مع���ا على نح���و عاجل 
تتعل���ق  م�ص���رتكة  �صيا�ص���ة  ل�ص���ياغة 
بامل�ص���اواة بن اجلن�ص���ن، وذلك وفق 
ا�صرتاتيجيات املجل�س الأعلى للمراأة يف 

هذا املجال. 
ودعت الدرا�صة اأي�صاً اإلى ا�صتعرا�س 
الأث���ر املتحق���ق لل�صيا�ص���ات  وحتلي���ل 
املوؤيدة للإناث العام���لت، والتي بداأها 

م�رشف بحريني. 
واقرتح الباحث العلوي و�صع مبادئ 
توجيهية وا�صرت�ص���ادية ب�ص���كل موؤقت 
حلن اإكمال ال�صيا�ص���ة امل�ص���رتكة بن 
اجلهت���ن، وذل���ك ل�ص���مان �رشع���ة علج 
املوظف���ات  ب���ن  التميي���ز  اإ�ص���كالية 
ومعاملته���ن عل���ى ق���دم امل�ص���اواة مع 

نظرائهن من الذكور. 

أعلى الهرم 
واأو�ص���ت الدار�ص���ة باإجراء تغير يف 
اجتاهات و�صلوكيات املديرين والعمال 
الذك���ور نحو امل�ص���اواة بن اجلن�ص���ن، 
وذلك من خلل �صل�صلة من ور�س العمل 

والدورات. 
وتطرقت الدرا�صة اإلى اأهمية تنفيذ 
اجلن�ص���ن  ب���ن  امل�ص���اواة  �صيا�ص���ات 
والتوجي���ه لللتزام بتنفيذه���ا من اأعلى 
الهرم باملوؤ�ص�ص���ات اإلى الأ�صفل، والتي 
من �ص���اأنها اأن ت�ص���اهم يف اإزالة احلواجز 

التي تعرقل التقدم الوظيفي للمراأة. 

وراأت بوجوب النظر عن كثب للنتائج 
الإيجابي���ة التي �ص���تحدث عل���ى خمتلف 
امل�ص���تويات، ل�ص���يما عل���ى امل�ص���توى 

املوؤ�ص�صي.

ترك العمل 
ويف اإط���ار حديث الباح���ث عن اأهمية 
امل�ص���اواة بن اجلن�صن، حتدث العلوي 
عن اآثار اإيجابية على امل�صتوى الفردي، 
مثل حت�صن ال�صحة البدنية والنف�صية، 
والع���زوف عن نية ترك العمل، والر�ص���ا 

الوظيفي. 
اإزال���ة  اأن  عل���ى  العل���وي  و�ص���دد 
التميي���ز بن اجلن�ص���ن يف بيئ���ة العمل 
�صي�صمح بتقدم وتطور وظيفي اأف�صل، 
و�ص���يقل�س اأي�ص���اً من ظواه���ر الغياب 
ب���ن  الأج���ور  يف  والفج���وة  امل�ص���تمر 

اجلن�صن. 

الصراع 
الرتقي���ة  ب���اب  فت���ح  اإن  واأردف: 
لكل اجلن�ص���ن دون تف���اوت يف الأجور، 
�ص���يوؤدي اإل���ى ق���در اأعلى م���ن الندماج 
والإ�رشاك بالعمل، وكذلك انخفا�س حالة 

ال�رشاع بن اأدوار العمل والأ�رشة. 
واختتم حديثه قائلً: كل هذه النتائج 
الإيجابية �ص���تعك�س بفائ���دة اأكيدة على 
ال�رشكات واملوؤ�ص�صات، ومما ل �صك فيه 
اأن ح�صول املراأة على الر�صا الوظيفي، 
�ص���يوؤدي يف نهاي���ة املط���اف اإل���ى قوى 
عاملة اأكرث اإنتاجية ومن ثم احلفاظ على 

امليزة التناف�صية.
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متييز وا�ضح �ضد املراأة البحرينية يف القطاع امل�رصيف
اإعطاء الأف�صلية للرجال يف الرتقي واملزايا الوظيفية... درا�صة دكتوراه:

• �صمو رئي�س الوزراء يطلع على نتائج درا�صة الباحث ع�صام العلوي      )ار�صيفية(	

 �رشورة اإجراء 
تغير يف اجتاهات 

و�صلوكيات 
املديرين والعمال

“ال�صقف الزجاجي” 
موج���ود ويعوق 

الرتقي والو�صول 
للمنا�صب الإدارية

“العمل” و“الأعلى 
للمراأة” بذل جهوداً 

كبرة لتطوير 
الواقع والت�رشيعات

رجاء مرهون

ك�صفت درا�صة اأكادميية اأجنزت اأخريا عن وجود متييز وا�صح بني اجلن�صني يف القطاع امل�صريف بالبحرين، وتتج�صد اأبرز اأوجهها يف اإعطاء الأف�صلية للرجل للح�صول على 

املزايا الوظيفية وعدم امل�صاواة يف تلقي ال�صتحقاقات والتعوي�صات.  وخل�صت الدرا�صة التي اأجراها مدير اإدارة تنمية املوارد الب�صرية يف وزارة العمل ع�صام العلوي لوجود ما 

يعرف علمياً بـ“ال�صقف الزجاجي” يف القطاع امل�صريف البحريني والذي يعوق حتقيق امل�صاواة بني اجلن�صني يف فر�ص التقدم للوظائف العليا وكذلك احل�صول على الرتقيات 

واملنا�صب الإدارية يف البنوك. 

ن�ص�بة الإناث يف املنا�صب الإدارية نحو 15 % من اإجمايل القطاع
الباحث اأجرى مقابلت مع 26 امراأة بحرينية عاملة يف منا�صب بامل�صارف

فتح باب الرتقية للجن�صن يوؤدي اإلى قدر اأعلى من الندماج يف العمل
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لإيجاد ت�رشيع جديد يوازن بني م�صالح اجلميع

3 % من الراتب عالوة �صنوية بقانون ولي�س قرارا

بيت التجار تعليقا على قانون مكافحة الغ�ش:

تنظيم �رشفها بت�رشيع لتجنب وقفها

يناق�ش جمل����ش الن���واب تقرير للجنة 
ال�ص���وؤون املالية واالقت�صادية بخ�صو�ش 
م����رشوع قان���ون باملوافقة عل���ى القانون 
)النظام( املوحد ملكافحة الغ�ش التجاري 
ل���دول جمل����ش التع���اون ل���دول اخللي���ج 
العربي���ة، املراف���ق للمر�ص���وم رقم )38( 

ل�صنة 2017 .
ويت�ص���من م����رشوع القان���ون املوافقة 
عل���ى القان���ون املوح���د ملكافح���ة الغ�ش 
التجاري وحتديد اجلهات االإدارية القائمة 
عل���ى تنفيذ اأح���كام القانون اإ�ص���افة اإلى 
حتديد ن���وع العقوبات ال���واردة بالقانون 
ومعادلة �صعر الدينار مع الريال ال�صعودي 
واإلغاء القانون رقم 62 ل�صنة 2014 ب�صان 

الغ�ش التجاري واإ�صافة مادة تنفيذية.
ويتاأل���ف القان���ون م���ن )18( م���ادة، 
اإذ تناول���ت امل���ادة )1( تعاري���ف بع����ش 
امل�ص���طلحات، اأما املادة )2( فقد حددت 
نطاق تطبي���ق اأحكام القان���ون )النظام(، 
يف ح���ن نظم���ت املواد م���ن )3( اإلى )5( 
للب�ص���اعة  بالن�ص���بة  امل���زود  التزام���ات 
املغ�صو�صة، وت�صمنت املواد من )6( اإلى 
)8( �صلطات و�صالحيات ماأموري ال�صبط 
الق�ص���ائي يف تطبيق اأح���كام هذا القانون 
)النظ���ام(، وحددت امل���ادة )9( اجلزاءات 

االإداري���ة، بي���د اأن امل���واد م���ن )10( اإلى 
)15( تولت حتديد امل�ص���وؤولية اجلنائية، 
واأخ���ًرا فاإن امل���واد م���ن )16( اإلى )18( 
ن�صت على االأحكام اخلتامية والتنفيذية.

و�ص���ناعة  جت���ارة  غرف���ة  واأ�ص���ارت 
البحرين يف مرئياتها ب�صاأن م�رشوع القانون 
اإل���ى املوافق���ة عل���ى م����رشوع القانون مع 
تاأكيد ����رشورة اإيجاد ت�رشي���ع جديد يوازن 

بن م�ص���الح االأطراف املعنية بالقانون، 
وُيح���دد عقوب���ات توق���ع عل���ى خمالف���ي 
اأحكام���ه عرب جت���رمي االأفع���ال الداخلة يف 
الغ����ش التجاري �ص���واء بالن�ص���بة لل�ص���لع 
الغذائي���ة اأو املنتجات والعقاقر الطبية، 
وُيحدد معاير ا�ص���تراد ال�ص���لع وبيعها؛ 
به���دف حماية املجتمع من االآثار ال�ص���ارة 

ل�صوء التعامل بها.

 يناق����ش جمل����ش الن���واب تقري���ر جلنة 
ال�ص���وؤون الت�رشيعية والقانونية بخ�ص���و�ش 
االقرتاح بقانون باإ�صافة مادة جديدة برقم 
)15 مك���ررا( اإل���ى قانون اخلدم���ة املدنية، 
والت���ي تن����ش عل���ى اأن “ي�ص���تحق املوظف 
عالوة دورية �صنوية يف االأول من يناير التايل 
النق�صاء �صنة من تاريخ تعيينه اأو من تاريخ 
ا�ص���تحقاق العالوة الدورية ال�صابقة، بن�صبة 
3 % م���ن راتبه االأ�صا�ص���ي تقدي���را له على 
اأدائه و�ص���لوكه املر�ص���ين وعلى اأال يجاوز 

راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط الدرجة”. 
ويه���دف االق���رتاح بقانون اإل���ى تنظيم 
العالوة الدورية ال�ص���نوية �ص���من ن�ص���و�ش 
قانون اخلدمة املدنية عو�ص���ا عن تنظيمها 
يف اللوائ���ح والق���رارات التنظيمية، وحماية 
املوظ���ف من انح���راف االإدارة يف ا�ص���تعمال 

�سلطتها يف اإيقاف �رصف هذه العالوة.
كم���ا يكف���ل االق���رتاح تاأم���ن فاعلي���ة 
الوظيفة العامة وتوفر االطمئنان للموظف 
الع���ام، واطمئن���ان املوظ���ف على م�س���تواه 
اجلي���د  الأداء  عل���ى  وحتفي���زه  املعي�س���ي 

وتطوي���ر مهارات���ه ومتت���ع املوظ���ف العام 
بجمل���ة احلق���وق ومنه���ا حق���ه يف احل�ص���ول 
على الع���الوة الدوري���ة ال�ص���نوية باعتبارها 
اأح���د املزايا املالية امللحق���ة باملرتب التي 
ي�صتحقها ب�صفة اعتيادية ما دام اأنه يوؤدي 

عمله ب�صورة مر�صية.
ويه���دف الإق���رار الزي���ادة ال�ص���نوية يف 
�ص���كل قانون ي�ص���اعد يف حل بع�ش م�صاكل 
املواطنن التي ت���زداد التزاماتهم املالية 

ب�ص���ورة غ���ر متوقع���ة وت���وؤدي اإل���ى تدين 
م�ص���توى مداخيلهم وا�ص���تقرار ا�ص���تحقاق 
املوظف للع���الوة الدوري���ة ال�ص���نوية االأمر 
ال���ذي يرتتب علي���ه قيامه مبه���ام وظيفته 
عل���ى نحو مر�ص���ي مما يع���ود بالنف���ع على 

الوظيفة العامة.
الن���واب:  االق���رتاح  عل���ى  واملوقع���ون 
عبدالرحم���ن بوعل���ي، حمم���د االأحم���د، علي 

بوفر�صن، حممد العمادي واأحمد قراطة.

• •عبدالرحمن بوعلي	 اأحمد الزايد	

اإلزام “الرقابة” باإحالة املخالفات للنيابة

يف  الن���واب  جمل����ش  يناق����ش 
جل�صته املقبلة تقرير جلنة ال�صوؤون 
املالية واالقت�ص���ادية ب�ص���اأن قرار 
ال�ص���ورى بخ�صو�ش م�رشوع  جمل�ش 
قان���ون بتعدي���ل امل���ادة )11( من 
املر�ص���وم بقانون رقم )16( ل�صنة 
2002 ب�صاأن ديوان الرقابة املالية 

واالإدارية.
ويتاألف م�رشوع القانون ف�ص���اًل 
اإذ  مادت���ن،  م���ن  الديباج���ة  ع���ن 
تناولت املادة االأولى منه ا�صتبدال 
بن�ش امل���ادة )11( من املر�ص���وم 
بقان���ون رق���م )16( ل�ص���نة 2002 
املالي���ة  الرقاب���ة  دي���وان  ب�ص���اأن 
واالإداري���ة ن�ش ُيْل���َزم فيه الديوان 
باإحال���ة اأي خمالف���ة انط���وت عل���ى 
جرمية جنائية اإل���ى النيابة العامة، 
وذل���ك دون االإخ���الل بامل�ص���وؤولية 
التاأديبي���ة، بحي���ث ُت�ص���بح االإحالة 
اإل���ى النياب���ة العامة بع���د التعديل 

املق���رتح )وجوبية( بع���د اأن كانت 
ال�ص���ابق  الن����ش  يف  )جوازي���ة( 
املطل���وب ا�ص���تبداله، بينما جاءت 

املادة الثانية منه تنفيذية. 
ويق���وم م����رشوع القان���ون على 
اأ�ص���ا�ش تعزيز دور دي���وان الرقابة 
امل�ص���اءلة  يف  واالإداري���ة  املالي���ة 
وحماية املال العام ومعاونة جمل�ش 
النواب يف مهمة الرقابة واملحا�صبة. 
كم���ا يه���دف اإل���ى املحافظ���ة على 
وظيف���ة دي���وان الرقاب���ة املالي���ة 
واالإداري���ة يف كون���ه جه���از تدقيق 
ولي�ش حتقي���ق وتكري����ش مفهوم 
التعامل  احليادية واملو�صوعية يف 
مع املخالفات، ف�ص���ال عن م�صايرة 
الت�رشيع���ات احلديثة الت���ي اأوجبت 
على اأجه���زة املحا�ص���بة والتدقيق 
اإحال���ة املخالف���ات اجلنائي���ة اإل���ى 

النيابة العامة.
ورف�ش جمل�ش ال�صورى تعديل 
اللجن���ة  اأو�ص���ت  فيم���ا  الت�رشي���ع، 

النيابية املعنية باملوافقة عليه.

اإمكانـات هائلـة للمـراأة البحرينّيـة العاملـة يف “اخلـا�س”
موظفات من “جيبك” يح�صلن على �صهادة التميز يف التنمية الب�رشية... جواهري:

�ص���رتة - جيبك: اخترت كل من م�ص���وؤول 
مكت���ب  واإداري  املعيل���ي،  لول���وة  التدري���ب 
تنفي���ذي ق���وت عب���داهلل، واإداري مكت���ب اأول 
ندى حمم���د، واإداري مكت���ب اأول ب�رشكة اخلليج 
ل�ص���ناعة البرتوكيماويات نورة املر، ل�صهادة 
التميز يف تنمية املوارد الب�رشية للقطاع اخلا�ش 

للعام 2017.
الفخ���ري جلمعي���ة  الرئي����ش  و�ص���لم ق���ام 
البحري���ن للتدري���ب وتنمي���ة امل���وارد الب�رشية 
اإبراهي���م الدو�رشي �ص���هادة التمي���ز ملوظفات 
ال�رشكة يف احتفال اأقيم مبنا�صبة العيد الوطني 

املجيد ويوم املراأة البحرينية.
وبه���ذه املنا�س���بة، ق���دم رئي����س ال�رصك���ة 
عبدالرحم���ن جواه���ري التهنئ���ة اإل���ى موظفات 
ال�رشك���ة املكرم���ات حل�ص���ولهن على �ص���هادة 
التميز لهذا العام، موؤكداً اأن فوزهن هو تقدير 
جلميع موظفي ال�رشك���ة وموظفاتها، اإذ حتر�ش 
ال�رشكة عل���ى احت�ص���ان املتميزين م���ن القوى 
العاملة الوطنّية الذي���ن ال تبخل عليهم ال�رشكة 
بالتدريب والتاأهيل، �ص���واء عرب ور�ش العمل اأو 

الدورات التدريبّية املتخ�ص�صة.

وع���ّ� جواهري ع���ن اعتزاره الكب���ر بكاّفة 
موظّف���ي وموظف���ات ال�رشكة الذين يح�ص���لون 
با�ص���تمرار عل���ى اإ�ص���ادات وتك���رمي م���ن قبل 

وخ���ارج  داخ���ل  يف  واملنظم���ات  املوؤ�ص�ص���ات 
اململكة، م�ص���يفاً اأن ذلك يوؤكد النهج ال�صليم 
ال���ذي تتبع���ه ال�رشك���ة بتوجيه���ات م���ن جمل�ش 

اإدارته���ا يف تاأهيل وتطوي���ر العنا�رش الب�رشية يف 
ال�رشكة.

واأو�ص���ح اأن اكت�ص���اب العاملن املهارات 

واملع���ارف الالزم���ة الأداء وظائفهم ي�ص���اعدهم 
يف تنفي���ذ املهم���ات بكفاءة، كما ي�ص���هم ذلك 
يف تطوير اأ�ص���اليب واأ�ص����ش ومهارات القيادة 
ل���دى  االإيجابي���ة  االداري���ة وخل���ق االجتاه���ات 
العاملن وجتديد املعلومات لديهم وحتديثها 
مب���ا يتواف���ق م���ع املتغ���رات املختلف���ة التي 

ت�سهدها هذه ال�سناعة احليوية.
وك���ّرر رئي����ش ال�رشك���ة يف خت���ام تعليق���ه 
التهنئ���ة للموظف���ات به���ذا التك���رمي، ممتدحاً 
جهودهن املتوا�ص���لة الت���ي يقدمنها من خالل 
اإدارته���ن املتمي���زة للمكات���ب، واملهنّية التي 
يظهرنها يف اإجن���از مهّماتهن بال�رشعة واملهارة 
املطلوب���ة واملتوقّعة يف هذا املج���ال، ممتدحاً 
قدرته���ن عل���ى اإدارة املكت���ب ب���كل احرتافّية 
رغ���م كّم العمل الذي ال ُي�ص���تهان به واملهمات 
املنوط���ة بهن يف هذا ال�ص���دد، موجه���اً الدعوة 
لهن للحفاظ على الروح العالية والطموح، اآمالً 
اأن يتوا�صل حتقيق موظفي ال�رشكة لل�صهادات 
واجلوائز التي توؤكد يف واقع االأمر متّيز ال�رشكة، 
�ص���واء على م�ص���توى جودة منتجاته���ا اأو مهنّية 

طاقمها العامل.

• لقطة تذكارية على هام�ش التكرمي	

• غرفة جتارة و�صناعة البحرين وافقت على م�رشوع القانون	

ليلى مال اهلل

را�صد الغائب

لو كان الفقر رجال...
يف زيارت����ي االأخرة ملدين����ة مومباي الهندية، راأيت م�ص����اهد ي�ص����يب لها 

القلب، لبقعة من العامل، يتجاوز عدد قطانيها 200 مليون. 
راأي����ت الفقر ي�س����ر على قدمني، ب����اأردى اأنواعه، واأق����ذره، واأوجعه. راأيته 

قا�صيا، ال يرحم، وال مييز ما بن طفل �صغر، وكهل طاعن بال�صن. 
راأي����ت عوائل بكام����ل اأفرادها تن����ام بياأ�ش عل����ى االأر�ص����فة، وتقتات من 

احلاويات، وتتنازع الفتات. 
راأي����ت اأطف����اال يرت����دون الثياب املدر�ص����ية الرث����ة، واحلقائ����ب القدمية، 
وال�صب�ص����ب البايل، تك�ص����وهم الغربة ال�صوداء، ويت�ص����اركون بكي�ش بطاط�ش 

�صغر، وب�صعادة موؤملة للقلب. 
راأيت اأدنى الوظائ����ف واأقذرها واأحطها لالإن�ص����انية. راأيت اجلوع، والعوز، 
وتقاطي����ع وجوه قدمية، ت�رصخ بالإنهاك، وال�س����قاء، من ذل احلياة، وبط�س����ها، 

و�رشا�صتها. 
راأيت اأكواخا �س����دئة ت�س����بح على بحرات العفن ومي����اه املجاري وال�رصف 
ال�ص����حي، والعيون حتملق باملارة، عرب ثقوب ع�ص����وائية تناثرت بهذا اجلدار 

وذاك. 
مل تكن هذه ال�س����فرة كغرها يل اأبدا، على العك�س، لقد غرت بي الكثر 

من املفاهيم، واالأولويات، والنظرة للحياة، وللحديث بقية.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

را�صد الغائب
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تخ�سي�ص وت�سليم 13655 بيتا منذ اإقرار برنامج احلكومة

احلمر ردا على الدو�رسي: 976 طلبــا اإ�سكانيـــا للبديـــع

45 م�رشوعا بني مدن كربى وجممعات �إ�ضكانية ت�ضم 25 �ألف وحدة

تخ�ضي�ص 67 منها للمدينة �ل�ضمالية 

�أفاد وزير �لإ�ض���كان با�ضم �حلمر باأن عدد 
�لطلب���ات �لإ�ض���كانية �لت���ي �أجنزته���ا �لوز�رة 
فعلي���ا ومت ت�ض���ليمها للمو�طنني من���ذ �إقر�ر 
برنامج عمل �حلكومة بلغ 3865 وحدة �ضكنية 
كما مت تخ�ض���ي�ص 9790 وحدة �ض���كنية حتى 

�لآن.
و�أو�ض���ح يف رده عل���ى �ل�ض���وؤ�ل �لربملاين 
�ملق���دم م���ن �لنائب نا����رش �لق�ض���ر �أن عدد 
�مل�ض���اريع �لتي نفذتها �لوز�رة فعال من �إقر�ر 
برنام���ج عمل �حلكومة بل���غ 45 م�رشوعا ما بني 
مدن ك���ربى وجممع���ات �إ�ض���كانية ت�ض���م 25 
�ألف وح���دة تقريبا مت �لنتهاء من تخ�ض���ي�ص 

وت�ضليم 13655 وحدة �ضكنية حتى �لآن. 

�حلم���ر  با�ض���م  �لإ�ض���كان  وزي���ر  �أك���د 
�أن م����رشوع �ملدين���ة �ل�ض���مالية �أح���د �أكرب 
�مل�ض���اريع �لتي تنفذه���ا �ل���وز�رة لتلبية 
�حتياجات �أهايل �ملحافظة �ل�ضمالية، ومت 
تق�ض���يم �مل����رشوع �إلى مر�حل ع���دة، ويتم 
توفر ما يقارب 6699 وحدة �ض���كنية من 
خالل برنامج عم���ل �حلكومة �حلايل بكلفة 
تق���در ب���� 480 مليون دينار عل���ى �أن يتم 
توف���ر 9000 وح���دة �ض���كنية يف �ملر�حل 

�مل�ضتقبلية.
�ل�ض���وؤ�ل  وذك���ر �حلم���ر يف رده عل���ى 
�لدو����رشي  حم���د  �لنائ���ب  م���ن  �ملق���دم 

ب�ض���اأن ع���دد �لوحد�ت �لت���ي مل توزع على 
�مل�ض���تفيدين يف ثالث���ة �ل�ض���مالية باأنه ل 
توج���د وحد�ت �إ�ض���كانية مل يت���م توزيعها 
على �مل�ض���تفيدين م���ن �لد�ئرة �لثالثة يف 
�ملحافظة �ل�ض���مالية، �لتي ت�ض���مل �لبديع 
و �جل����رشة و�لهمل���ة، و�إن وج���دت بع����ص 
�إج���ر�ء�ت  �ل�ض���كنية فاإنه���ا يف  �لوح���د�ت 

�لتخ�ضي�ص.
وبني وزير �لإ�ض���كان �أنه مت تخ�ضي�ص 
�إ�ض���كانيا لأهايل �لد�ئرة �لثالثة  67 طلبا 
يف م�رشوع �ملدينة �ل�ض���مالية، يف حني تبلغ 
�لطلبات �لإ�ض���كانية لأه���ايل �لد�ئرة 976 
طلبا �إ�ض���كانيا منه���ا 859 وحدة �ض���كنية 

و88 �ضقة متليك و29 ق�ضيمة �ضكنية.

• )�أر�ضيفية(	 وز�رة �لإ�ضكان ت�ضلم �ضهاد�ت ��ضتحقاق �ملدينة �ل�ضمالية على �ملو�طنني �ملنتفعني  

• م�رشوع �ملدينة �ل�ضمالية �أحد �أكرب �مل�ضاريع لتلبية �حتياجات �أهايل �ملحافظة �ل�ضمالية	 • حمد �لدو�رشي	

29 بيتا جديدا... و673 ينتظرون وحدة اأو اأر�سا اأو �سقة

اأهايل عايل يجددون ثقتهم يف اال�ستفادة من “الرملي”

    364 “بوريا” ��ضتفادو� من خدمات �إ�ضكانية... �حلمر:

موؤكدين �أن �مل�رشوع بارقة �لأمل يف �لتالحم �لأ�رشي

 �أفاد وزير �لإ�ضكان با�ضم �حلمر باأن 
عدد �لطلب���ات �لإ�ض���كانية لقرية بوري 
بل���غ 673 طلب���ا، منها 30 طل���ب وحدة 
�ضكنية وطلب و�حد ل�ضقة متليك وطلب 
و�ح���د لق�ض���يمة �ض���كنية يف جممع 758 
و112 طلب وحدة �ض���كنية وطلب و�حد 
لق�ض���يمة متلي���ك يف جمم���ع 756 و362 
طل���ب وحدة �ض���كنية و3 طلبات �ض���قق 
متلي���ك و9 طلبات ق�ض���ائم �ض���كنية يف 
جممع 754 و133 وحدة �ض���كنية وطلب 
و�حد ل�ض���قة متليك و20 طلب ق�ض���يمة 

�ضكنية يف جممع 752.
 ويف رده عل���ى �ل�ض���وؤ�ل �ملقدم من 
�لنائب ماجد �ملاجد �أفاد وزير �لإ�ضكان 
باأنه مت تلبية طلب���ات �أهايل قرية بوري 
حتى �لع���ام 2000 للوحد�ت �ل�ض���كنية 
وحت���ى �لع���ام 2009 لأ�ض���حاب طلبات 
�لق�ض���ائم �ل�ض���كنية، يف ح���ني مت تلبية 
طلب���ات �ض���قق �لتملي���ك حت���ى �لع���ام 

 .2013
وبني �حلمر �أن �ملجموع �لكلي لعدد 
�مل�ض���تفيدين من �خلدمات �لإ�ض���كانية 
بل���غ 364 م�ض���تفيد�، منه���م 88 وح���دة 
�ض���كنية و10 �ضقق متليك و71 ق�ضيمة 

�ض���كنية و62 طلب متوي���ل ترميم و95 
طلب متويل بناء و24 طلب متويل �رش�ء 

و14 طلبا لربنامج مز�يا.
م���ن  ب���اأن  �لإ�ض���كان  وزي���ر  و�أف���اد 
�خلطط �مل�ض���تقبلية للم�رشوع���ات �لتي 
تن���وي �ل���وز�رة �إقامتها لتلبي���ة طلبات 
�لقري���ة هي ��ض���تكمال �مل���دن �جلديدة 
و�ملجمع���ات �لإ�ض���كانية، م���ن �ض���منها 
م����رشوع خا����ص لقري���ة ب���وري يف مرحلة 
�لتخطيط و�حل�ض���ول عل���ى �ملو�فقات 
من �جلهات �حلكومي���ة �لأخرى �ملعنية؛ 
وذلك لبن���اء 29 وحدة �ض���كنية �ض���يتم 

تخ�ضي�ضها لأهايل �ملنطقة.

عرب ع���دد من �أه���ايل عايل عن 
�أملهم يف �حل�ض���ول عل���ى وحد�ت 

�ضكنية يف م�رشوع �لرملي. 
وق���ال �لأهايل يف بي���ان تلقته 
�إن  �لوزي���ر  خماطب���ني  “�لب���الد” 
“�مل�رشوع ميثل له���م بارقة �لأمل 
يف �لتالح�������م �لأ�ض����ري و�لن�ض���يج 
�ض���من  يق���ع  حي���ث  �لجتماع���ي 
�متد�د منطقته��������م وق�د �قيمت 
م�ض�اريع �ضابق�ة يف �ملنطق����ة ومل 
�ل�ضابقة”  �لتوزيع���ات  ت�ضمله����م 
�آملني زي���ادة ح�ض���تهم يف م�رشوع 

�لرملي.
وقدمو� �ض���كرهم �إل���ى �لوزير 
عل���ى جه���وده و�ض���عيه يف حتريك 
و�ملل���ف  �ل�ض���كانية  �لطلب���ات 

�لإ�ضكاين”.

• ماجد �ملاجد	
با�ض���م  �لإ�ض���كان  وزي���ر  �أو�ض���ح 
�حلم���ر يف رده عل���ى �ل�ض���وؤ�ل �ملقدم 
م���ن �لنائ���ب �أ�ض���امة �خلاج���ة �أن���ه مت 
تلبية 238 خدمة �إ�ضكانية من طلبات 

�ضابعة �لعا�ضمة منذ 2015.
وعن خطة �لوز�رة لتلبية ما تبقى 
من طلبات �لد�ئرة خ�ضو�ضا �لقدمية 
منها منذ 2005 �أ�ضوة بباقي �ملناطق، 
�أفاد �حلمر ب���اأن �لوز�رة تقوم بالعمل 
على تطوير �لقطاع �لإ�ض���كاين جلميع 
حمافظ���ات مملكة �لبحري���ن من خالل 
م�ض���اريع �ملدن �جلديدة و�ملجمعات 
�لإ�ض���كانية وبرنام���ج متويل �ل�ض���كن 
“مز�ي���ا” كخدم���ة فورية  �لجتماع���ي 
وم�ض���اريع �ل�رش�ك���ة ب���ني �لقطاع���ني 
�لعام و�خلا�ص لتطوير قطاع �لإ�ضكان 

وم�ضاريع بنك �لإ�ضكان �مل�ضتقبلية.
وب���ني �أن���ه “�ض���يتم تلبي���ة جميع 
�مل�ض���اريع  خ���الل  م���ن  �ملحافظ���ات 
�ملدرج���ة لتنفي���ذ �لأمر �ل�ض���امي من 
جالل���ة �ملل���ك بتوف���ر 40 �ألف وحدة 
�ض���كنية، و�لذي مت �لعمل على تنفيذ 
�جل���زء �لأول من���ه م���ن خ���الل برنامج 
عم���ل �حلكوم���ة 2015 - 2018 بعد 
�ملو�فق���ة علي���ه م���ن قبل جمل�ض���كم 
�ملوقر، �لقا�ضي بو�ض���ع خطة زمنية 
لتنفي���ذ 25 �ألف وحدة �ض���كنية خالل 
فرتة �لأربع �ضنو�ت موزعة على جميع 

حمافظات مملكة �لبحرين”.

تلبية 238 خدمة يف “�ضابعة 
�لعا�ضمة” يف 3 �ضنو�ت

• •وزير �لإ�ضكان	 نا�رش �لق�ضر	

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

• �أ�ضامة �خلاجة	

ليلى مال اهلل

حمرر ال�سوؤون املحلية
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م�ساءلة البلدية عن اأ�رضار نقل اأو حجز مركبات ال�سكراب

حظر الإعالن على اجل�سور ومداخل الأنفاق والطرق ال�رضيعة

خــالف بيــن املجل�ســني على زيــادة مفت�ســي ال�سياحــــة

�َسد الفراغ الت�رشيعي يف تنظيم النظافة العامة... جلنة نيابية:

ملنع احلوادث الناجتة عن ت�ستيت انتباه قادة ال�سيارات

احلب�س 6 اأ�سهر وغرامة 50 األف دينار للمخالفني

اأو�س����ت جلنة نيابية باأن ُت�ساأل البلدية 
اأو الأمان����ة املخت�س����ة ع����ن ال�رشر النا�س����ئ 
اأثناء اأو ب�س����بب عملية رف����ع اأو نقل اأو حجز 
املركب����ات املهملة و “ال�س����كراب” يف حال 
خمالفتها ال�س����وابط التي حتددها الالئحة 
التنفيذي����ة لقان����ون النظاف����ة والق����رارات 

ال�سادرة تنفيًذا له.
ويناق�����س جمل�����س الن����واب يف جل�س����ته 
املقبلة تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة 
بخ�س����و�س قرار جمل�س ال�سورى بخ�سو�س 
م�رشوع قانون ب�س����اأن النظافة م�سمونه �َسد 
الفراغ الت�رشيعي يف تنظيم النظافة العامة، 
وحتديد طرق التعامل مع النفايات ونقلها 
واآلي����ة التخل�����س منه����ا، ومن����ح البلدي����ات 
�سلطة �سبط املخالفات واإزالتها بالطريق 

الإداري.
ويتاألف م�رشوع القانون بخالف الديباجة 
 )1( امل����ادة  اأوردت  م����ادة،   )15( م����ن 
التعاريف امل�س����تخدمة يف م�رشوع القانون، 
وحظرت امل����واد 2 حتى 6 اإلق����اء النفايات 
املخ�س�س����ة  غ����ر  الأماك����ن  يف  وفرزه����ا 
لذلك وبَينت م�س����وؤولية الأف����راد واجلهات 
الت����ي نتج����ت عنه����ا النفاي����ات يف حفظها 
وف����ق ال�س����راطات التي حتدده����ا الالئحة 
التنفيذية، ون�َس����ت امل����ادة )7( على حظر 
ترك املركبات املهملة واخلردة يف ال�سوارع 
واإ�س����غال ال�س����وارع والأر�س����فة وامليادين 
العامة باملركبات بق�س����د البيع، وتناولت 
املواد )8 حتى 10( حظر نقل النفايات اإل 
عن طريق ال�رشكات واملوؤ�س�سات املرخ�س 
لها بذلك وال�سراطات املتعلقة بو�سائل 
النفاي����ات، ومن����ح اجله����ة املعني����ة  نق����ل 

بالبلدية �س����الحية الإ�����رشاف والرقابة على 
 )11( امل����ادة  ومنح����ت  النفاي����ات،  نق����ل 
املوظف����ني الذي����ن يخوله����م وزي����ر العدل 

بالتفاق مع الوزير املعني �سفة ال�سبطية 
الق�سائية بالن�سبة للمخالفات املن�سو�س 

عليها يف القانون.

وبَينت املادة )12( العقوبات املقَررة 
ملخالف����ة اأح����كام القانون، ون�س����ت املادة 
)13( على اأن تنظم الالئحة التنفيذية لهذا 
القان����ون القواع����د والإج����راءات املتبعة يف 
�ساأن اإزالة املخالفات، ون�َست املادة )14( 
على اأن ي�س����در الوزير الالئح����ة التنفيذية 
لهذا القانون، واأتت املادة )15( تنفيذية.

اأم����ا املبادئ والأ�س�����س العام����ة مل�رشوع 
الت�رشيع����ي  الف����راغ  �َس����د  فه����ي  القان����ون 
وحتدي����د  العام����ة  النظاف����ة  تنظي����م  يف 
جت����اه  العام����ة  والواجب����ات  امل�س����وؤوليات 
النظاف����ة العام����ة ف�س����ال عن تبي����ان طرق 
واآلي����ة  ونقله����ا  النفاي����ات  م����ع  التعام����ل 
التخل�����س منه����ا واحَل����د م����ن الظواهر غر 
احل�س����ارية يف التعامل م����ع النفايات ومنح 
البلديات �سلطة �سبط املخالفات واإزالتها 

بالطريق الإداري.

  يناق�����س جمل�����س الن����واب تقرير جلنة 
املرافق العامة والبيئة بخ�سو�س القراح 
بقانون بتعديل املادة )12( من املر�سوم 
بقان����ون رق����م )14( ل�س����نة 1973 ب�س����اأن 
تنظي����م الإعالن����ات م�س����مونه اإ�س����افة بند 
جدي����د برقم )و( اإلى ن�س املادة يت�س����من 
حظر مبا�رشة الإعالن على اجل�س����ور ومداخل 

الأنفاق والطرق ال�رشيعة.
ومن املبادئ والأ�س�س العامة لالقراح 
بقان����ون حتقي����ق ال�س����المة عل����ى الط����رق 
ال�رشيع����ة ومنع ح����وادث املركب����ات الناجتة 
عن ت�ستيت انتباه قائدي املركبات ب�سبب 
الإعالنات املوجودة على اجل�س����ور ومداخل 

الأنفاق والطرق ال�رشيعة. 
 

استثناء غير الدعائية
من جهتها راأت وزارة الأ�سغال و�سوؤون 
البلديات والتخطيط العمراين عدم احلاجة 

للتعديل املقرح.
 واأو�س���حت اأنه���ا ل متان���ع م���ن حظر 
الإعالن على اجل�س���ور العلوية املخ�س�سة 
اأن  عل���ى  الأنف���اق،  ومداخ���ل  للم�س���اة 
ُي�س���تثنى من نطاق احلظ���ر الإعالنات غر 
الدعائي���ة والأع���الم اخلا�س���ة بالفعاليات 

واملنا�س���بات الوطني���ة وب�س���ورة موؤقتة، 
الفني���ة  وال����روط  املعاي���ر  وبح�س���ب 
اخلا�سة بال�سالمة املرورية لإدارة تخطيط 

وت�سميم الطرق.
اللوح���ات  يخ����س  “فيم���ا  وذك���رت 
الإعالني���ة عل���ى الط���رق ال�رشيع���ة، فه���ي 

قان���ون  لأح���كام  الرخي����س  يف  تخ�س���ع 
الإعالنات رقم )14( ل�سنة 1974 ولئحته 
التنفيذي���ة، وُي�س���تثنى منه���ا الرخي�س 
للوحات الإعالنية م���ن نوع )6X4( وما يف 
حكمه���ا لتاأثرها ال�س���لبي على ال�س���ورة 

اجلمالية للطرق الرئي�سة وخطورتها”.

وبين���ت “م���ن �س���اأن حظ���ر الإعالنات 
يف الأماك���ن ال���واردة يف املق���رح حرمان 
البلديات من مورد مهم لإيراداتها ف�سال 
عن اأن من �س���من الخت�سا�سات املنوطة 
بلجنة الإعالنات امُل�سَكلة بالقرار الوزاري 
رق���م )135( ل�س���نة 2016 حظ���ر مبا�رشة 
الط���رق  يف  املواق���ع  بع����س  يف  الإع���الن 
ال�رشيعة واجل�سور ومداخل الأنفاق يف حال 

�سَكلت خطورة على م�ستخدمي الطرق”.
واأف���اد جمل����س اأمان���ة العا�س���مة عدم 
موافقته على القراح بقانون؛ لأ�س���باب 
ع���دة منها ع���دم حتديد نوعي���ة الإعالنات 

واملواقع.
بينم���ا بنينّ كل م���ن املجل����س البلدي 
للمنطق���ة ال�س���مالية واملجل����س البل���دي 
عل���ى  موافقتهم���ا  اجلنوبي���ة  للمنطق���ة 
القراح ملا ت�س���َمنه من اإيجابيات ت�سب 

يف ال�سالح العام وال�سالمة املرورية.
واملوقع���ون عل���ى الق���راح بقانون: 
اأحمد املال، خالد ال�ساعر، عادل الع�سومي، 

جمال داود، وحممد ميالد.

جل�س����ته  الن����واب يف  يناق�����س جمل�����س 
املقبلة تقري����ر جلنة اخلدمات بخ�س����و�س 
ق����رار جمل�����س ال�س����ورى عن م�����رشوع قانون 
بتعدي����ل بع�س اأح����كام املر�س����وم بقانون 
ب�س����اأن تنظي����م ال�س����ياحة املع����د يف �س����وء 
القراح بقانون املقدم من جمل�س النواب 
وم�سمونه تعزيز اجلانب الرقابي يف القطاع 
ال�سياحي عن طريق زيادة عدد املوظفني 
الذين لهم �سفة ال�سبط الق�سائي، وو�سع 
ال�سلطة  بخ�س����و�س �س����الحيات  ال�سوابط 

املخت�سة.
وبين����ت احلكومة يف مرئياتها اأن م�رشوع 
القان����ون جاء متناق�ًس����ا يف مادت����ه الثانية 
اخلا�س����ة بتعريف “ال�س����لطة املخت�سة”، و 
“ماأموري ال�س����بط الق�س����ائي”، كما اأنه مل 
يف�رش مل����اذا يكون ع����دد املوظفني ل يقل 
عن 20 موظًفا، وملاذا يتم ا�ستبدالهم كل 

3 اأ�سهر وبحد اأق�سى 6 اأ�سهر.
وذك����رت اأن عب����ارة “اأخالقي����ات وقيم 
العم����ل يف هذه الوظيفة” ال����واردة مب�رشوع 

القانون هي عبارة مبهمة وغر مفهومة.
 

 الثقافة
م����ن جهته����ا بين����ت وزارة الثقاف����ة - 
اخت�س����ا�س  اأن  مرئياته����ا  يف   - �س����ابًقا 
ماأموري ال�سبط الق�سائي املعنيني يتعلق 
باجلان����ب التنظيم����ي والإجرائ����ي للمرافق 

والأن�سطة ال�س����ياحية املختلفة مبا ي�سمن 
جودة اخلدمات ال�سياحية، ول يتعداها اإلى 
اخت�سا�سات اأخرى من جرائم قد تقع بتلك 
املن�س����اآت خمالفة لقوانني اأخرى جنائية اأو 

مدنية.
وذكرت اأن العقوبة املن�س����و�س عليها 
بالقانون غر رادعة باحلد الذي ي�سمن عدم 
املخالفة اأو التكرار، ول ُتعطي حتى النيابة 
العامة ح����ق احلب�س على ذمة التحقيق، كما 
ا يف املخالفات  اأن وقت التقا�سي، خ�سو�سً
املعاقب عليه����ا بالغرامة، يجع����ل الأمر يف 

�سالح املخالف ولي�س العك�س.
بال�س����الحيات  مقارن����ًة  واأو�س����حت، 
املمنوحة عادًة ملن يق����وم بالدور الرقابي 
يف املج����ال ال�س����ياحي قيا�ًس����ا عل����ى بلدان 
من املنطق����ة اأو غرها، اأن اإدارة ال�س����ياحة 
مبملكة البحرين ل متلك الأدوات القانونية 
التي متكنها من �سبط املجال ال�سياحي اأو 
ال�س����يطرة على املمار�س����ات غر املرغوبة 
فيه. واأ�س����ارت اإلى �س����عف العائد املادي 
واحلافز لخت�سا�سيي الرقابة ال�سياحية يف 
جمال يدر كثًرا من الأرباح على م�ستثمريه، 
ويتوقع حت�سني م�سوؤول الرقابة وحتفيزه 

على اأداء مهام وظيفته.
 

التجارة والمالية
والتج���ارة  ال�س���ناعة  وزارة  اأك���دت 
وال�س���ياحة ما جاء من مالحظات يف مذكرة 

احلكوم���ة اإ�س���افة اإل���ى تغلي���ظ العقوبة 
والغرامات يف القانون، وتطبيق الغرامات 
من دون اللجوء للق�س���اء على املخالفني 
بجانب العقوبات الأخرى ف�سال عن تعزيز 
واخلدم���ات  املراف���ق  اإدارة  �س���الحيات 
ال�س���ياحية بالقان���ون ومنحها ح���ق الغلق 
بالطريق الإداري للمخالفني واإيجاد حافز 
جمٍز اأو ن�س���بة من الغرامات لخت�سا�سيي 

الرقابة ال�سياحية.
من جهتها، اأو�سحت وزارة املالية اأنها 
ل تتفق مع تخ�س���ي�س املبالغ املتح�سلة 
من الغرامات املفرو�سة على املخالفني 
لقانون ال�س���ياحة لغر����س تطوير القطاع 

ال�سياحي يف مملكة البحرين. 

 

مواد الخالف
يتاألف امل�رشوع بقانون من ديباجة و3 
مواد، ويختلف جمل�س���ا ال�سورى والنواب 

على املادة 2 واملادة 11 مكرر.
وتن�س املادة 2 بح�س���ب قرار جمل�س 
النواب “ل يجوز مزاول���ة اأعمال اخلدمات 
ال���وزارة  م���ن  برخي����س  اإل  ال�س���ياحية 
وي�س���در  التج���ارة،  ب�س���وؤون  املخت�س���ة 
ب����روط واإج���راءات الرتخي����ص وجتديده 
وحالت اإلغائه ق���رار من الوزير املخت�س 

ب�سوؤون التجارة.
وتن����س امل���ادة )11( مكرًرا بح�س���ب 

ق���رار جمل����س الن���واب “يعاق���ب كل من 
يخالف اأحكام م���واد القانون اأو القرارات 
املنِف���ذة لأحكام هذه املواد باحلب�س مدة 
ل جتاوز �س���تة اأ�س���هر وبغرامة ل تقل عن 
ع����رشة اآلف دينار ول تزيد على خم�س���ني 
األف دينار اأو باإح���دى هاتني العقوبتني، 
وذل���ك ف�س���اًل ع���ن ج���واز احلك���م بغل���ق 

املن�ساأة اأو اإزالتها”.
ويف حالة العود تكون العقوبة احلب�س 
مدة ل تقل عن �س���هر ول تزيد على �س���نة 
وبغرام���ة ل تقل ع���ن 20 األ���ف دينار ول 
تزي���د على مئ���ة األ���ف دينار، م���ع وجوب 

احلكم بغلق املن�ساأة اأو اإزالتها. 
ويجوز يف غ���ر حالة العود الت�س���الح 
اأمام هيئة البحرين لل�س���ياحة واملعار�س 
يف اجلرائ���م املن�س���و�س عليها يف املواد 
)2، 3، 4( اأو القرارات املنفذة لأحكامها، 
للغرام���ة  الأدن���ى  احل���د  ب�س���داد  وذل���ك 
املق���ررة، وفًق���ا لل�س���وابط والإج���راءات 
واملدة التي ي�س���در بها ق���رار من الوزير 
املخت����س ب�س���وؤون التج���ارة، وتنق�س���ي 

الدعوى اجلنائية بالت�سالح.
كم���ا يعاق���ب عل���ى خمالفة ق���رارات 
الوزير املخت�س ب�سوؤون التجارة ال�سادرة 
تنفي���ًذا للبن���د “2” من امل���ادة )11( من 
هذا القانون بغرام���ة ل تقل عن 10 اآلف 
دينار ول تزيد على 50 األف دينار ف�س���ال 
ع���ن احلك���م على املخال���ف باأداء الر�س���م 

الذي امتنع عن دفعه. 

• •وزير الأ�سغال	 عادل الع�سومي	

• حممد ميالد	

• جمال داود	

• خالد ال�ساعر	

• عبداحلليم مراد	

• اأحمد املال	
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ال�صجن 3 �صنوات لعاطل �رسق “جينز” وقمي�ًصا من “ماركة”

تخفيف عقوبة 3 ُمدانني بتزوير تقرير جلنة طبية 

قيمتها 39 دينارا ون�صف

احلب�س �صنة بدال من 3 �صنوات

عاقب���ت املحكم���ة الك���رى اجلنائي���ة 
االأول���ى �ص���اًبا عاطالً ع���ن العم���ل يبلغ من 
العمر 20 عاًما، بال�ص���جن ملدة 3 �ص���نوات؛ 
وذل���ك الإدانت���ه ب�رسق���ة مالب����س م���ن اأح���د 
املحالت امل�ص���هورة باالإكراه بعد اعتدائه 
عل���ى موظ���ف االأم���ن في���ه، عق���ب مراقبة 
املوظفني له بوا�ص���طة كامريات املراقبة 

املثبتة باملحل.
وذك���ر اآ�ص���يوي يعم���ل مدي���ًرا ملخزن 
املحل املعروف باأحد املجمعات يف منطقة 
املحرق، اأنه اأثن���اء ما كان على واجب عمله 
يف املح���ل بح���وايل ال�ص���اعة 8:00 م�ص���اًء، 
لوحظ له اأن حتركات املتهم مثرية لل�صك، 
وعلى اإث���ر ذلك متت مراقبت���ه، فتبني اأنه 

يتجول يف املحل ب�صكل اعتيادي.
ولكن عن���د دخول���ه اإلى غرف���ة تبديل 
املالب�س تبني اأنه خرج عقب ن�صف �صاعة، 
وحينها �ص���اهده حار�س اأم���ن باملحل وهو 
يقوم باإخفاء جهاز االأمن اخلا�س باملالب�س 
حتت جمموعة مالب����س موجودة على اإحدى 

الطاوالت.

فتم اإيقافه ومبواجهته بذلك، اأنكر اأن 
يكون قد �رسق �ص���يًئا، فطلب���وا منه التاأكد 
من املالب�س التي يرتديها حتت مالب�ص���ه، 
اإال اأنه رف�س هذا الطلب، وف�ص���اًل عن ذلك 
قام بدفع حار�س اأمن اآ�صيوي املجني عليه 
بالق�صية، ومتكن من الهرب من املحل، اإال 
اأنه رجع للمحل عقب مرور فرتة من الزمن، 
فتم اإيقافه وا�ص���طحابه ملركز ال�رسطة من 

قبل اأفراد ال�رسطة؛ التخاذ الالزم بحقه.
ومن ناحي���ٍة اأخرى �ص���هد املجني عليه 
االآ�ص���يوي “29 عاًم���ا” مب�ص���مون ما ذكره 
ال�ص���اهد االأول، واأ�ص���اف باأنه قام بت�صليم 
هاتف���ه النقال اإل���ى املته���م ليتحدث مع 
م�ص���وؤوله -مدي���ر املخزن- اإال اأن ال�ص���اب 
باإح���داث  وت�ص���بب  الهات���ف  برم���ي  ق���ام 
تلفيات فيه، وعندما اأراد تفتي�س املتهم 
والتاأكد من املالب�س التي يرتديها اأ�صفل 
مالب�ص���ه يف غرفة االأمن قام االأخري ب�صفعه 
ا،  بكف يده ودفعه مما اأدى ل�ص���قوطه اأر�صً
م���ا ت�ص���بب يف اإح���داث اال�ص���ابات املبينة 
بالتقرير الطب���ي اخلا�س ب���ه، موؤكًدا على 

اأن املته���م بق���َي يف غرف���ة املالب�س قرابة 
الن�صف �صاعة.

واأ�صار �ص���اهد ثالث اإلى اأنه بعد خروج 
املته���م من غرفة التبديل ق���ّدم له حقيبًة 
لي�ص���ع فيه���ا املالب�س التي ق���رر �رساوؤها، 

وق���رر اأن���ه بالفعل �ص���اهد بح���وزة املتهم 
قطع���ة االأمن اخلا�ص���ة باملالب����س، وعندما 
راقب���ه الح���ظ اأنه ي�ص���ع تل���ك القطع على 

اإحدى طاوالت املالب�س يف املحل.
القر����س  بتفري���غ  للمحكم���ة  وثب���ت 

املدم���ج اخلا����س بالواقعة اأن���ه بعد خروج 
املته���م من غرفة تبدي���ل املالب�س، قيامه 
باإخفاء �ص���يء ما بني طي���ات املالب�س على 

اإحدى الطاوالت.
كم���ا ثب���ت بالتقري���ر الطب���ي اخلا�س 
باملجني عليه االآ�صيوي اأنه ي�صتكي من اأمل 
يف الظهر و�ص���داع، ومت ت�صخي�س اإ�صابته 
باالأن�ص���جة الرخوة ومت اإعطائه امل�ص���كنات 

الالزمة.
وج���اء يف خطاب من املحل املعروف اأن 
قيمة امل�رسوق���ات التي اختل�ص���ها املتهم 
بلغت 39 ديناًرا ون�صف فقط، متثل قيمة 

قم�صان وجينز.
ه���ذا وثبت للمحكمة اأن املتهم بتاريخ 
16/1/2017، ����رسق املنق���والت املبينة 
الو�صف والنوع والقيمة باالأوراق اململوك 
للمح���ل املجني علي���ه وكان ذل���ك بطريق 
االإكراه الواقع على املجني عليه االآ�صيوي، 
با�ص���تعمال القوة باأن ق���ام باالعتداء عليه 
فتمك���ن بتلك الو�ص���يلة الق�رسية من �ص���ل 

مقاومته والفرار بامل�رسوقات.

العليا  اال�ص���تئناف  خفف���ت حمكم���ة 
اجلنائية االأول���ى عقوبة 3 ُمدانني، كانوا 
قد متكنوا من تزوير تقرير طبي حلادث 
م���روري حل�ص���ول اأحدهم عل���ى تعوي�س 
مايل من �رسكة التاأم���ني رغم اأنه بالفعل 
جمٍن علي���ه يف احل���ادث، واكتفت بحب�س 
كل منه���م ملدة �ص���نة واحدة عما اأ�ص���ند 
اإليهم من اتهامات بدالً من �صجنهم ملدة 
3 �صنوات عما اأ�صند اإليهم من اتهامات، 
واأي���دت م�ص���ادرة التقرير امل���زّور حمل 

اجلرمية.
وقالت املحكم���ة يف حيثيات حكمها، 
ح���ول تخفيفها للعقوبة، وحيث انه نظًرا 
لظروف الدعوى ومالب�ص���اتها فاإنها ترى 
معاملة امل�صتاأنفني بق�صط من الراأفة يف 
احلدود التي ت�ص���مح به���ا املادة 72 من 

قانون العقوبات.
واأ�ص���ارت املحكمة اإلى اأن امل�صتاأنف 
االأول -يعم���ل موؤذًن���ا- كان قد تعّر�س 
اإلى ح���ادث مروري، وبع���د اأن ُحرَِّر حم�رس 
احلادث وح�ص���وله على حكم جنائي �صد 
الفتاة مرتكبة احلادث، فكر يف احل�صول 
على مبلغ تعوي�ص���ي، من ال�رسكة املوؤمن 
لديها تلك ال�صيارة، عن اال�صابات التي 
تعّر�س لها، والذي يتطلب االأمر ب�ص���اأنه 

اأن ُيعَر����س على اللج���ان الطبية لتحديد 
ن�صبة العجز.

واأ�ص���افت اأنه وعلى اإث���ر ذلك تقابل 
امل�ص���تاأنف االأول مع امل�ص���تاأنف الثالث، 
والذي عر�س عليه طلبه يف احل�صول على 
تقرير طبي م���ن اللجان الطبي���ة، فاأبلغه 
الثال���ث اأن امل�ص���تاأنف الث���اين “خمل�س 
معامالت وموظف �ص���ابق بوزارة ال�صحة” 
ي�ص���تطيع جلب التقرير اإليه دون عر�صه 
على تلك اللجان، ولكن مقابل مبلغ مايل، 
والذي بالفعل توا�ص���ل مع���ه فطلب منه 
امل�ص���تاأنف الثاين مبلًغا مق���داره 1650 
ديناًرا مقابل ح�ص���وله عل���ى تقرير طبي 
مثبت فيه اأن ن�صبة العجز التي يعاين منها 
%35، متثل مقابل االأ�صعة والفحو�صات 
الطبية وكذل���ك اأتعاب املحاماة، ف�ص���اًل 

عن اأتعابه كمخّل�س معامالت.
وه���و م���ا ح�ص���ل فع���اًل فق���د �ص���ّلم 
الث���اين  للم�ص���تاأنف  االأول  امل�ص���تاأنف 
املبل���غ املذك���ور، عل���ى 3 دفع���ات ويف 
ح�ص���ور امل�ص���تاأنف الثال���ث، وبعد ذلك 
ت�ص���ّلم امل�ص���تاأنف االأول التقرير املزّور 
واملن�صوب للجان الطبية بوزارة ال�صحة، 
ف�ص���اًل عن كون���ه ممهوًرا بتوقي���ع مزّور 
الأحد االأطباء، وقال املوؤذن -امل�ص���تاأنف 

االأول- يف اعرتافاته اأنه ال يعلم مبحتوى 
التقرير؛ وذل���ك الأنه ال يعرف القراءة وال 

الكتابة.
وج���اء يف التقري���ر امل���زّور، اأن���ه بعد 
توقيع الك�ص���ف الطبي على امل�ص���تاأنف 
االأول، وج���دت اللجن���ة باأن���ه يع���اين من 
ك�رس بالنتوء االإب���ري للزند االأمين وعولج 
حتفظًيا وا�ص���ابة االأن�صجة اللينة بالركبة 
اليمن���ى مع مت���زق بالهالل���ة الغ�رسوفية 

جزيًئ���ا  ا�صتئ�ص���الها  فت���م  االأن�ص���ية 
باملنظار، واأن اللجنة تقدر ن�ص���بة العجز 

لديه بواقع 35 % من العجز الكلي.
وبعد ت�ص���ّلمه لذلك التقري���ر املزّور 
توجه مبا�رسة به اإلى �رسكة التاأمني امل�صار 
اإليها، ولكنهم الحظوا اأن التقرير يحتوي 
عل���ى الكثري م���ن االأخط���اء االإمالئية، لذا 
كان لزاًما عليهم خماطبة وزارة ال�ص���حة 

للتاأكد من �صحة التقرير من عدمه.

وتفاج���اأت ال�رسك���ة ب���رد اللجن���ة باأن 
التقرير م���زّور، واأن امل�ص���تاأنف االأول مل 
يعر����س عليه���ا، واأن الطبي���ب املمهور 
اأ�ص���اًل،  يح���رره  مل  بتوقيع���ه  التقري���ر 
فتقدموا ببالغ �صد االأول، والذي اعرتف 

بباقي تفا�صيل الواقعة.
وثبت للمحكم���ة اأن امُلدانني الثالثة 
يف غ�ص���ون �صهر اأبريل من العام 2015، 
اأوالً: امُلدانني جميًعا: ا�ص���رتكوا بطريق 
االتفاق وامل�ص���اعدة مع اآخر جمهول على 
ارت���كاب تزوي���ر يف حم���رر ر�ص���مي وهو 
التقرير الطبي املن�ص���وب �ص���دوره زوًرا 
اإل���ى اللجنة الطبية اال�ص���تئنافية بوزارة 
ال�ص���حة اأن احت���دت ارادته���م معه على 
تقليده على غرار االأ�ص���ل و�ص���اعدوه يف 
ذل���ك اأن اأم���دوه بالبيان���ات ال�صخ�ص���ية 
فتم���ت  االأول،  بامل�ص���تاأنف  اخلا�ص���ة 
اجلرمي���ة بناًء عل���ى ذلك االتف���اق وتلك 

امل�صاعدة.
كما ثبت اأن امل�صتاأنف االأول ا�صتعمل 
املح���رر املزّور بتقدمي���ه ل�رسكة التامني 
و�رسع يف اال�ص���تيالء عل���ى املبلغ النقدية 
باال�ص���تعانة بط���رق احتيالية وخ���اب اأثر 
اجلرمي���ة ل�ص���بب ال دخ���ل الإرادتهم فيه 

وهو اكت�صاف واقعة التزوير.

اجلنائي���ة  الك���رى  املحكم���ة  ق�ص���ت 
بي���ع  بواقع���ة  �ص���قيقني  باإدان���ة  االأول���ى 
خمدرات واالعتداء على اأفراد �رسطة مكافحة 
املخ���درات، م���ا اأدى لفرار بائ���ع املخدرات 
دون القب����س علي���ه، وعاقب���ت البائ���ع “23 
عاًم���ا”، غيابًيا، بال�ص���جن ملدة 10 �ص���نوات 
واأمرت بتغرميه مبل���غ 5000 دينار، واأمرت 

مب�صادرة امل�صبوطات.
فيما حب�ص���ت ال�ص���قيق، البالغ من العمر 
34 عاًما، واملت�صبب يف هروب املتهم االأول، 
مل���دة �ص���نة مع االأم���ر بتغرميه مبل���غ 3000 

دينار، بعد اأخذه بق�صط من الراأفة.
وقال���ت املحكمة يف حكمه���ا اإن الواقعة 
تتح�ص���ل يف اأنه بتاريخ 15/3/2015، قام 
املتهم االأول بحيازة واإحراز مادة احل�ص���ي�س 
املخدرة بق�صد االجتار، فتم عمل التحريات 
ب�ص���اأنه واإ�ص���دار اإذن م���ن النياب���ة العام���ة 

ل�صبطه وتفتي�س �صخ�صه وم�صكنه.
وباال�ص���تعانة باأح���د امل�ص���ادر ال�رسي���ة 
املوثوقة للقب�س على املتهم االأول، متكن 
املذك���ور م���ن التوا�ص���ل هاتفًيا م���ع االأخري 

حتت م�ص���مع واإ�رساف من قبل �رسطة مكافحة 
املخدرات، واتفق معه على اأن ي�ص���رتي منه 
كمية من مادة احل�ص���ي�س مقاب���ل مبلغ 100 
دينار، على اأن يكون اال�ص���تالم والت�صليم يف 
“�صاحة رملية” تقع خلف منزل املتهم االأول 

يف منطقة مدينة عي�صى.
وبع���د ت�ص���وير املبلغ النق���دي املتفق 
عليه، توجه امل�ص���در للمكان املتفق عليه، 
ث���م ح����رس املته���م االأول والتقى بامل�ص���در 
ال����رسي وقام االأخ���ري بت�ص���ليم املتهم االأول 
املبلغ النقدي امل�ص���ور وا�صتلم منه املادة 
املخدرة حتت ب�رس اأفراد ال�رسطة الذين كانوا 
يراقب���ون العملي���ة، وبعدها توجه امل�ص���در 
ال�رسي اإل���ى املالزم اأول و�ص���لمه املخدرات، 
فتاأكد م���ن نوعيته���ا االأخري واأعط���ى اأفراد 
ال�رسطة االإ�ص���ارة املتفق عليها للقب�س على 

املتهم.
ويف نح���و ال�ص���اعة 10:15 م�ص���اًء وحال 
ع���ودة املتهم االأول اإلى م�ص���كنه ا�ص���توقف 
اأف���راد ال�رسط���ة املته���م املذك���ور واأعلموه 
بهوياته���م اإال اأن املته���م ب���ادر باالعت���داء 

على املوظفني العموميني التابعني الإدارة 
مكافح���ة املخدرات بوزارة الداخلية، كما بداأ 

بال�رساخ واال�صتنجاد باملارة.
وعل���ى اإث���ر ذلك ح����رس �ص���قيقه املتهم 
الث���اين، والذي مت اإعالم���ه بهوية ال�رسطة، اإال 
اأنه قام باالعتداء على املوظفني العموميني 

�ص���الفي الذك���ر، وكان ذل���ك اأثناء وب�ص���بب 
تاأديتهم���ا لوظيفته���ا، فاأح���دث املتهم���ان 
بهما اال�صابات املو�صوفة بالتقارير الطبية 
املرفقة، ومتكن املته���م االأول من الهرب؛ 
وذلك ب�ص���بب حماولة ال�رسطة ال�صيطرة على 

�صقيقه املتهم الثاين.

وثب���ت اأن وزن قطع���ة امل���ادة املخدرة 
التي باعه���ا املته���م االأول -الهارب- يبلغ 
13.26 جرام، واأنها ملادة احل�صي�س املخدرة.
وثب���ت للمحكم���ة اأن املتهم���ني بتاريخ 

15/3/2015، ارتكبا االآتي:
اأوالً: املته���م االأول: باع بق�ص���د االجتار 
م���ادة احل�ص���ي�س املخ���درة يف غ���ري االأحوال 

امل�رسح بها قانوًنا.
ثانًي���ا: املتهمان االأول والث���اين: تعديا 
التابع���ني  العمومي���ني  املوظف���ني  عل���ى 
الإدارة مكافح���ة املخدرات ب���وزارة الداخلية 
“مالزم اأول ونائ���ب عريف” وكان ذلك اأثناء 
وب�صبب تاأديتهما لوظيفتهما، فاأحدثا بهما 
اال�ص���ابات املو�ص���وفة بالتقاري���ر الطبي���ة 

املرفقة باأوراق الق�صية.
ثالًث���ا: املته���م الث���اين: �ص���اعد املتهم 
االأول، وال���ذي �ص���در عليه اأمر من ال�ص���لطة 
املخت�صة قانونا بالقب�س عليه، على الهرب، 
وذل���ك باأن ق���ام باالعتداء عل���ى املوظفني 
املبينني يف و�ص���ف التهم���ة الثانية فمكنه 

من االإفالت منهما.

خل�صه �صقيقه من اأيدي ال�رسطة ورمى نف�صه لل�صجن
يف ق�صية خمدرات

إعـــداد: عبــاس إبراهـيم
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يف  ومعمقة  منهجية  معلومات 
عليها  ي�شتمل  مهم،  �أدب��ي  حقل 
�لكتابات  يف  كتاب”�لبوليفونية 
�إمي����ان  مل��وؤل��ف��ت��ه  �ل�رسدية”، 
�لزيات، تنا�شب �ملعرفة �لعامة 

يف  للجميع  م��ائ��م��ة  وت��ع��د 
جمال تذوق �لفنون عموماً.

و�ل����ك����ت����اب ���ش��غ��ر 
لكونه  نظًر�  �لقيمة،  كبر  �حلجم 

دون  من  �ملعلومة  و��شح  �لفكرة  مكثف 
�لهدف  يتحقق  بحيث  �لتناول،  يف  تقعر 
�جلميع. �إل��ى  بها  و�لو�شول  �لفكرة،  من 
وتبني �ملوؤلفة �أنه تعر�شت �لن�شو�ص 
على  هيمنت  جل��ه��ات  ع��م��وًم��ا  �ل�����رسدي��ة 
�لنرثي  �لن�ص  ��شتنتاج �ملعنى، بل وفهم 
وها  �ل��ن��ه��اي��ة.  يف 
هي ذي نظرية لها 
موؤيدوها تردد �أن 
�لكاتب/   �ملوؤلف 
�ل�شلطة  ك���ل  ل���ه 
ع�����ل�����ى ن�������ش���ه.

ت�ش���تهل رو�ي���ة »�ل�شو�ش���ن �ل���ري« 
مو�ش���وع حبكتها بت�ش���اوؤل جوهري يطرحه 
�ملوؤل���ف عبد�لغن���ي مل���وك عر �شخ�ش���ية 
�ش���طام �ل���ذي يبادر �إل���ى �ش���وؤ�ل �أبيه عن 
معنى ��شمه »�شطام« ليوؤلف رو�ية كاملة، 
ف�ش���طام عل���ى ر�أي �لأب، ��ش���م يدل على 
�لعظم���ة و�لقوة، ويود �لأب م���ن �بنه �أن ل 
يبحث عن معنى ��شمه، فالأ�شل يف �لإن�شان 

عمله وكفاحه و�شمعته و�أخاقه.
�لأب كان يعمل يف مهنة ترميم �لبيوت 
عددها  تقل�ص  و�لتي  �لقدمية،  �لطينية 
و�حلديد،  �لأ�شمنت  عمار�ت  هجوم  ب�شبب 
�ل��ر�وي،  و�لولد/   
و�ل���ده  م��ع  يعمل 
�لطني  ف��ي��ن��اول��ه 
دو�مه  �نتهاء  بعد 
م����ن �مل���در����ش���ة، 
و�إ�����ش����اف����ة �إل����ى 

�لرتميم.

ي�ش���م هذ� �لكتاب نظرة عامة �شاملة 
على م�شاكل عاملنا �ليوم، وكيف ينبغي �أن 
ن�ش���تعد للغد، وذلك من خ���ال حو�ر�ت مع 
�ملفكر �لعاملي �لبارز نعوم ت�شوم�ش���كي، 
�لذي ي���رى �أننا �ليوم �أم���ام خيارين وهما: 
ميكننا �أن نكون مت�شائمني �أمام ما يحدث 
م���ن ك���و�رث للر�أ�ش���مالية يف �لع���امل، و�أن 
ن�شت�شلم، ون�شاعد على �ش���مان �أن �لأ�شو�أ 
�ش���يحدث، �أو ميكننا �أن نك���ون متفائلني، 
�لفر�ص  وننته���ز 
�لت�������ي تاأت��������ي، 
وه���ي م����وج���ودة 
بالتاأكي���د، ورمب��ا 
ن�ش���اهم يف جع���ل 
�لعال��������م مك�����اناً 

�أف�شل.

إصدارات
صعب أن تفعل أشياء عظيمة، 

واألصعب أن تقود أشياء عظيمة.
فريدريك نيتشه

األديب الحق هو الذي يجعلك تدرك 
عمقًا جديدًا، كلما أعدت قراءة الكتاب. 

توفيق الحكيم

من “مجلة الثقـافـة الشعبيـة”

إطالق أكبر قاعدة بيانات للكتَّاب واألدباء العربراشد آل خليفة يستكشف سلطة الصمت في “هجين”

 صــــدور 
العـــــدد )40( 

�إلى جانب ذلك ت�ش���در �لعدد، مقال بعنو�ن 
�للبن���اين  لاأكادمي���ي  ح���ّي”  �ل�ش���عبي  “�لأدب 
كام���ل فرح���ان �ش���الح، �ل���ذي ت�ش���اءل “هل من 
مه���ام �لباحث يف �لأدب �ل�ش���عبي ت�رسيح جثث �أو 
حتنيطها، و�لبكاء عليها وت�ش���ييعها �إلى مثو�ها 
�لأخ���ر؟ وه���ل من مه���ام �لدر��ش���ات �ل�ش���عبية 
تقدمي بكائي���ات على �لأدب �ل�ش���عبي، و�ليحاء 
لهذ� �جليل و�لأجيال �لقادمة، �أن �لأدب �ل�شعبي 
ه���و �أدب )ما�ٍص(، و)ز�ئ���ل( و)مندثر(، �أدب قد 
�أنته���ى؟”، موؤكد�ً عر هذ� �لت�ش���دير “�إن �لأدب 
�ل�ش���عبي ح���ي، وهو يتج���دد با�ش���تمر�ر، وينتجه 
�لنا����ص ماد�م���و� ي�ش���تيقظون كل �ش���باح على 
هذه �لأر�ص، فمنهم من ي�ش���تعيد جزء�ً منه، �أمام 
حادثة، �أو موقف، �أو م�ش���هد ما، ومنهم من يعيد 
تركي���ب �أجز�ءه، مب���ا يائم ما وقع مع���ه، فيعيد 
تغير بع�ص �لتفا�ش���يل من �أ�ش���ماء و�أماكن، مع 
حفاظ���ه على روح �ملث���ال �أو �حلكاي���ة، �أو �لبيت 
�ل�ش���عري، �أو �لأغني���ة، �أو �لع���رة، �أو �حلكمة، �أو 

�لطرفة..”.
من جانبه تن���اول �لأكادمي���ي �لبحريني عبد 
�لق���ادر �ملرزوقي، “�حلو�رية �لن�ش���ية يف �أغاين 
�لأطفال �ل�شعبية”، موؤكد�ً �أن “�لعناية بالأطفال 
مل تقت�رس على ح�شارة �أو �شعب �أو دين دون �آخر، 
فاجلمي���ع يجمع على مبادئ �أ�شا�ش���ية يف �لتكون 
�لفكري و�لثقايف و�لجتماعي و�لبيئي للطفل”، 
د�ر�شاً عر هذه �لدر��ش���ة، “�حلكاية �خلر�فية”، 

و�أغاين �لأطفال من حيث �خل�شائ�ص و�لدللت، 
و�حلو�ري���ة، �إذ “تتمي���ز لغة �لأغ���اين و�حلكايات 
�ل�ش���عبية �حلرو�ية عند �لأطفال باأنها نتاج �أدبي 
يت�ش���م بالعفوية �ملعرة ع���ن مكونات خيالهم، 
وهي يف �لوقت ذ�ته فن �ش���عبي �ش���فوي �نتقل 
م���ن جيل �إلى جيل”. كما ��ش���تعر�ص و�رسح عدد� 

من �لأغاين �ل�شعبية �لبحرينية.
�إلى ذل���ك، كتبت �لباحثة �مل�رسية، �ش���وز�ن 
يو�ش���ف، عن �لفولكلور بو�ش���فه لغة لتو��ش���ل 
�حل�ش���ار�ت، لتم���ر من خال در��ش���تها على �أهم 
�مل�شادر �ملكتبوة للحكايات، مثل ق�شة �أحيقار 
يف �ملجموع���ات �ل�رسقي���ة و�لغربي���ة، وجمموع���ة 
حكايات لقم���ان �لعربية، وكت���اب كليلة ودمنة، 

و�ألف ليلة وليلة، وق�ش����ص �ش���فرطوبيا، و�أدب 
�حلكمة �لقدمية، وغر ذلك.

وجاء باب )�أدب �شعبي(، غنياً يف هذ� �لعدد، 
�إذ �حتوى على �ش���بع در��ش���ات، تناول���ت �أولها 
“�حلكاية �ل�ش���عبية يف �لبنية و�لدللة”، للباحث 
�ملغربي ر�ش���يد وديجي، فيم���ا كتب فرج قدري 
�لفخر�ين، عن “�لعنا�رس �ليهودية يف كتاب )منبع 
�أ�شول �حلكمة( �ملن�ش���وب للبوين )�أهيا�رس�هيا( 
منوذجاً”، �أما �لكاتب �لإمار�تي �لدكتور �ش���هاب 
غ���امن، فكتب ع���ن ديو�ن )ياهو �ل���وردة(، لعلي 
حمم���د لقمان باللهجة �لعدني���ة �لعامية، وكتبت 
�لباحثة �لهندية �شليمة ناند�، عن ً“ورة �ملر�أة يف 
�حلكايات �ل�شعبية”، من جهتها كتبت �لدكتورة 

�ش���امية �لدريدي، عن “مامح �لثقافة �ل�ش���عبية 
يف �أ�ش���عار ب�ش���ار بن برد”، و�ختتم �لباب، مبقال 
مرتجم لعامل �لفلكلور �لفرن�ش���ي �أ.ج. غرميا�ص، 

بعنو�ن “�لأمثال و�لأقو�ل �ملاأثورة”.
وت�ش���من باب )ع���اد�ت وتقالي���د( هو �لآخر 
در��ش���تان، ج���اءت �لأول���ى متناول���ًة “�لعو�����رس، 
و�لف���األ، و�لعول���ة.. در��ش���ة ميد�ني���ة يف دلل���ة 
�لأن�ش���طة �لفاحية يف منطقة تب�ش���ه �جلز�ئرية”، 
للباح���ث �إبر�هيم ب���ن عرفة، وتناولت �لدر��ش���ة 
�لثانية �ألعاب �لطفولة يف و�حدة من قرى �ليمن، 

للباحثة نهلة �شجاع �لدين.
ويف �ش���ياق )�ملو�ش���يقى و�لأد�ء �حلركي(، 
كت���ب �لباح���ث �لتون�ش���ي قا�ش���م �لباج���ي، عن 
�ملو�ش���يقي  مفهومه���ا  �لتطوي���ع  “ماهي���ة 
ومرجعيته���ا يف �ملي���د�ن �ملو�ش���يقي”، �ش���ارحاً 
من خ���ال ه���ذ� �لبح���ث، “�ملعاير �ملو�ش���يقية 
و�ل�شو�ش���ويولوجية �لأد�ئية �خلا�ش���عة للتطويع 
�لأد�ئي”، بينم���ا تقدمت �لباحثة فاطيمة ديلمي 
ببحث عن “رق�شة هوبي، طق�ص عبور و��شرتجاع 

�لزمن �لأ�شطوري”.
�أم���ا ب���اب )ثقاف���ة مادي���ة( فت�ش���من على 
“�لق���اع  ع���ن  �لأول���ى  و�فيت���ني،  در��ش���تني 
و�لق�شبات يف �ملغرب”، قدمها حممد �لقا�شي، 
و�لثانية حول “�ملعارف و�لتقنيات �لتقليدية يف 
زر�عة �لنخيل مبنطقة مروي �ش���مال �ل�ش���ود�ن”، 

قدمها �لدكتور �أ�شعد عبد �لرحمن عو�ص �هلل.

دب���ي  يف  �أي���ام  غال���ري  يف  �فتت���ح 
معر�ص »هجني« للفنان ر��شد �آل خليفة، 
بح�شور رئي�ش���ة جامعة ز�يد �ل�شيخة لبنى 
بن���ت خال���د �لقا�ش���مي، وح�ش���د كبر من 
�ل�ش���يوف وكب���ار �ل�شخ�ش���يات، وي�ش���م 
�ملعر����ص جمموع���ة منتق���اة م���ن �لأعمال 
�أجنزه���ا �لفنان بني عامي 2010 و2017، 
وي�ش���تمر �ملعر�ص حتى �لعا�رس من �ش���هر 

مار�ص �ملقبل.
وقال �لفنان ر��ش���د �آل خليفة: »�أعتز 
بهذه �ل�شت�ش���افة حيث تع���د دبي �ليوم 
و�حدة من �أهم �لوجهات �لتي ت�ش���تقطب 
�لعديد م���ن �لفنانني لي�ص يف جمال �لفن 
�لت�شكيلي فقط، و�إمنا يف خمتلف جمالت 
�لإب���د�ع. و�أن���ا بالطب���ع كنت حري�ش���اً جد�ً 
عل���ى تلبية �لدعوة و�إقام���ة هذ� �ملعر�ص 
�لذي �أقدم فيه بع����ص �أعمايل �لتي تعر 
بالتحدي���د عن نتاج جتربت���ي �لفنية خال 
�ل�ش���نو�ت �ملا�ش���ية، و�لتي قمت خالها 
بتطوير �أ�ش���لوب )�لتهجني( �أو �لرتكيب 
)Hybrids( م���ن خ���ال نه���ج خا�ص بي 
يعك����ص قر�ءتي �لذ�تي���ة ملو�طن �جلمال 
�لرحب���ة �لتي تفت���ح �أمام كل فن���ان لديه 
�لقدرة على ��شت�ش���عار ه���ذ� �جلمال جمالً 

�أكر لاإبد�ع و�لبتكار و�لتميز«.

خال �أربعة عقود ��شتك�ش���ف ر��ش���د 
�آل خليف���ة طبيع���ة �لتجري���ب �لفني، وقد 
تعددت توجهاته من �لو�قعية و�لتعبرية 
و�لفردية و�ش���ولً �إلى �لتجريدية وحقول 

�لألو�ن يف �لعقد �لأخر.
يتح���رى �لفن���ان يف �أعمال���ه �لأخ���رة 
�أ�ش���اليب تعبري���ة خمتلف���ة كال�رسيالي���ة 
و�لهند�ش���ية ليخلق �أعمالً ب�ش���يطة ولكن 
عميق���ة يف ذ�ت �لوق���ت. بع����ص �أعمال���ه 
هجينة تخل���ط بني �لر�ش���م و�لنحت حيث 
يج���رب �لفنان �لأبعاد �لثاثية م�ش���تخدماً 
�لأملنيوم و�ل�ش���تانل�ص �شتيل وغرها من 

�ملو�د.
يف �أحد �لأعمال من جمموعة »نحو بعد 
�آخر« ي�ش���كل �لفنان حف���رة د�ئرية مثالية 
يف و�ش���ط �لأملنيوم �ملحدب مربع �ل�شكل 
ويلون ب���الأزرق جاذب���اً �ملتف���رج وخالقاً 

عاقة حميمة بينه وبني �لعمل.
�أما جمموعته »�شكل �لزمن« فتت�شكل 
فيها طيات من �لقطع �ملنف�شلة للدو�ئر 
لُترز �لت�شال �له�ص بني �لأ�شكال حيث 
يتحدى �لفنان �ملتلقي ليدخل بعاقة مع 
كل عمل من خال �لفهم �لعميق ل�ش���لطة 

�ل�شمت.

وقع �ل�ش���اعر �أمني عام �لحتاد �لعام 
لاأدباء و�لكتاب �لعرب يف �لقاهرة حبيب 
�ل�ش���ايغ، مذكرة تفاهم مع رئي�ص جمل�ص 
�إد�رة موؤ�ش�ش���ة بتان���ة �لثقافي���ة عاط���ف 
عبي���د، �ش���يتم مبقت�ش���اها �إط���اق �أك���ر 
م�رسوع لتوثيق �لرثوة �لإبد�عية يف �لوطن 
�لعرب���ي، م���ن خال بن���اء قاع���دة معرفية 
لاأدباء و�لكتاب �لعرب، �ش���و�ء يف �لوطن 
�لعربي �أو يف �ملهجر، وذلك بالتعاون بني 

�لحتاد و�ملوؤ�ش�شة.
وقال �ل�ش���ايغ: �إن �لهدف من �إن�شاء 
�لقاع���دة ه���و معرف���ة �مل�ش���هد �لأدب���ي 
و�لإبد�عي يف �لوطن �لعربي على حقيقته، 
م�ش���ًر� �إلى �أن ه���ذ� �مل�رسوع ي�ش���د فر�ًغا 
كبًر� وو��ش���ًحا يف �لثقافة �لعربية، فنحن 
نتوق بالتاأكيد �إل���ى معرفة ثقافتنا �أكرث، 
لكننا ل ن�ش���عى �إلى ذلك عملًيا، و�أ�ش���اف 
�ل�ش���ايغ �أن ه���ذ� �مل����رسوع يحق���ق تل���ك 
�ملعرفة �لتي جتعلنا �أقدر على �لتو��شل 
الثق���ايف الذي هو ����رط اأول لبلوغ اإبداعنا 

�لعربي �أفق �لعاملية.
وقال �ل�ش���ايغ �إن معرفتنا باأنف�ش���نا 
ح���ق �ملعرفة ه���ي طريقنا �إل���ى �لعاملية 
�أن �لن�ش���خة  بالتاأكي���د. و�أعل���ن �ل�ش���ايغ 
�لتجريبي���ة �لأول���ى م���ن م����رسوع �لتوثيق 

�ش���يتم �إطاقه���ا خال فعالي���ات معر�ص 
�أبوظبي للكتاب يف �أبريل �ملقبل.

م���ن جانب���ه ق���ال عاط���ف عبي���د: �إن 
�مل����رسوع يه���دف �إل���ى �خل���روج باحلال���ة 
�لعربية من كونها م�شتهلكة للتكنولوجيا 
�إلى حال���ة �إنتاج حمت���وى يفرت�ص وجوده 
بديهًيا، موؤكًد� �أن �لو�قع بتقنياته �حلالية 
مل يعد ي�ش���مح بوجود �أدي���ب مغمور رغم 
حتقق���ه، و�أن توفر قاع���دة معرفية لكل 
�لأدباء و�ملوؤلف���ني �لعرب �أول خطوة نحو 
رعاي���ة حقيقية لاإبد�ع متمث���ًا يف �لعناية 

باملبدع و�لكاتب.

ولف���ت عبيد �إلى �أن �مل����رسوع يعتمد 
على فكرة �لإنت���اج �جلماعي، بحيث يتيح 
ل���كل كاتب �إدخ���ال �ملعلومات �خلا�ش���ة 
ب���ه، و�ش���يتم �إطاقه���ا بع���د �لتاأك���د من 
�ش���حتها، كم���ا �ش���يتم خماطب���ة �حتاد�ت 
و�ملهج���ر  �لعربي���ة  �ل���دول  يف  �لكت���اب 
لتم���د �مل����رسوع بقو�ع���د �لبيان���ات �لت���ي 
لديها، وبذلك تتو�ف���ر للم�رسوع معلومات 
مدقق���ة و�ش���حيحة من �لحتاد�ت ف�ش���ًا 
ع���ن �ملعلومات �لت���ي �شر�ش���لها �لأدباء 
بو��ش���طة  تدقيقه���ا  ويت���م  �أنف�ش���هم 

�لعاملني يف �مل�رسوع.

تنظ���م د�ئ���رة �لثقاف���ة و�ل�ش���ياحة يف �أبوظبي �ل���دورة �لأولى من منت���دى �أبوظبي للن�رس يوم���ي  30 و31 
يناير�جل���اري، حتت �ش���عار »�لتحولت و�لإجناز�ت يف �ش���ناعة �لكتاب - جتربة �لإمار�ت«، مب�ش���اركة نا�رسين 
وكّتاب من �لعاملني �لعربي و�لغربي. يناق�ص �ملنتدى عر جل�ش���اته �لثمانية �أهم �لتطور�ت و�لتحديات �لتي 
تو�جه �لن�رس يف �لإمار� خ�شو�شا و�ملنطقة عموما، كما يت�شمن �ملنتدى ور�شتي عمل تتناول �إحد�ها �أدب �لطفل، وتتطرق 

�لثانية ل�شناعة �لن�رس و�نعكا�شه على �ملجتمع.

�ختار �أكر معر�ص لل�ش���ناع �لأمركي "ميكر فر" �لنحات �ل�ش���عودي ح�ش���نني �لرمل للم�شاركة يف �ملعر�ص 
�لذي �ش���يقام لأول يف مرة يف منطقة �ل�رسق �لأو�ش���ط، وت�شت�ش���يفه دولة �لكويت �ل�شقيقة، خال �لفرتة من  6 – 
10 فر�ير �لقادم. و�شي�شتمل �ملعر�ص على م�شابقة دولية لختيار �أف�شل ثاث م�شاركات، كما �شيتخلله �إقامة 
ور����ص عمل مبا�رسة. ويخ�ش����ص �ملعر�ص جلميع �ل�ش���ناع و�ملبتكرين �لذين نفذو� �أفكارهم باأيديه���م يف جميع �ملجالت. ويحظى 

�ملعر�ص مبكانة عاملية بني �لفنانني ويقام يف �أمركا و�أوربا فيما يقام هذه �لعام لأول مرة يف �ل�رسق �لأو�شط.

متابعات

“املنظمة الدولية للفن  “جملة الثقافة ال�صعبية”، ال�صادرة يف مملكة البحرين، بالتعاون مع  �صدر العدد اجلديد )40(، من 

الذي تناول فيها م�صاركة  التحرير علي عبد اهلل خليفة،  ال�صموع”، لرئي�س  اإيقاد  “فن  العدد مبقالة  افتتح  اإذ   ،”)IOV(ال�صعبي

البحرين، ممثلة برئي�س املنظمة، يف املوؤمتر العلمي الرابع ع�صر للدول الأوربية، الذي اأقمته املنظمة مبدينة )اأندورف( النم�صاوية، مبيناً 

اأن “جملة الثقافة ال�صعبية”، حظيت يف هذا املوؤمتر باهتمام كونها “املطبوعة العربية الوحيدة التي ت�صل ورقياً بثالث لغات اإىل القراء يف )161( 

بلداً، ومبلخ�صات على املوقع الإلكرتوين ب�صت لغات”.

• •جانب من �ملعر�ص	 حبيب �ل�شايغ	

• •عبد�لقادر �ملرزوقي	 علي عبد�هلل خليفة	



 ال�ضني تخطط ل�ضن حملة �ضد النمو 
غري القانوين يف طاقة امل�ضايف الإنتاجية

بك���ني – رويرتز: قال���ت اللجنة الوطني���ة للتنمية 
والإ�ض���اح يف ال�ض���ني اأم�س اجلمعة، اإنها �ضتطلق حملة 
جديدة على ����ركات تكرير النفط الت���ي تزيد طاقتها 

الإنتاجية من دون احل�ضول على موافقة ر�ضمية. 
وه���ذا هو اأح���دث اإجراء �ض���امل تتخ���ذه بكني للحد 
م���ن النمو غري املنظ���م يف اإنتاج الوق���ود والتجارة غري 
امل�روع���ة يف النف���ط. ويف بيان لها، قال���ت اللجنة اإنها 
�ض���تغلق م�ضاف تقل طاقتها الإنتاجية عن مليوين طن 
يف الع���ام اإذ وجدت اأن تلك امل�ض���ايف تخالف القوانني 

املنظمة. 

“ديل” تبحث خيارات اإ�ضرتاتيجية عدة من بينها الكتتاب العام
الريا����س - اأرقام: تبحث �ركة “ديل تكنولوجيز” خيارات اإ�ض���رتاتيجية من 
بينها طرح اأ�ض���همها لاكتتاب العام؛ يف م�ضعى لإيجاد و�ضيلة لزيادة الإيرادات 

وجمع التمويل، ح�ضبما نقلته “بلومربج” عن م�ضادر مطلعة على الأمر.
وقال���ت امل�ض���ادر اإن جمل�س اإدارة ال�ركة �ض���يجتمع يف وق���ت لحق من هذا 
ال�ض���هر؛ ليناق�س هذه اخليارات، م�ض���يفة اأن “ديل” رمبا تقرر يف النهاية عدم 

تبني اأي اإجراء حالًيا. 
وجمع الأموال من �ض���اأنه م�ض���اعدة ال�ركة على تو�ض���يع اأعمالها و�ض���داد جزء 
م���ن ديونها الطائلة الت���ي بلغت نحو 46 مليار دولر، وي�ض���مل ذلك 3 مليارات 
دولر من ال�ض���ندات م�ض���تحقة ال�ض���داد هذا العام، و4.35 مليار دولر م�ضتحقة 

خال العام املقبل.
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اقتصاد
8.4 مليـون م�سافـر عبـروا مطـار البحـريـن فـي 2017

زيادة كميات ال�ضحن ل� 236.3 األف رحلة بنمو 9 %

ك�ض���فت بيانات ر�ضمية ن�رت حديثا 
ع���ن اأن حرك���ة امل�ض���افرين ع���رب مط���ار 
البحرين الدويل، املط���ار املدين الوحيد 
يف اململك���ة، تراجع���ت بن�ض���بة 3 % على 
اأ�ض���ا�س �ض���نوي؛ لي�ض���ل اإجم���ايل ع���دد 
امل�ض���افرين خال العام املا�ضي 2017 

نحو 8.47 مليون م�ضافر.
ر�ض���مية  بيان���ات  اأح���دث  واأظه���رت 
ن�رته���ا �ض���وؤون الطريان امل���دين التابع 
ل���وزارة املوا�ض���ات عل���ى موقعه���ا اأن 
اإجم���ايل ع���دد امل�ض���افرين )القادم���ني 
واملغادرين( للمملك���ة عرب املطار خال 
يناير اإلى دي�ض���مرب بلغ نحو 8.44 مليون 
م�ض���افر، برتاجع نحو 240.6 األف م�ضافر 
مقارن���ة بقرابة 8.68 مليون م�ض���افر يف 

ذات الفرتة من العام 2016.
يف حني تراجع اإجمايل عدد امل�ضافرين 
)القادم���ني واملغادري���ن( ع���رب املطار 
بن�ض���بة 12 % يف �ضهر دي�ض���مرب، اإذ بلغ 
عدده���م نح���و 689 األف م�ض���افر مقارنة 
بقرابة 741.1 األف م�ض���افر يف دي�ض���مرب 

.2016
ع���دد  اأن  البيان���ات  م���ن  وات�ض���ح 
املغادرين خال العام املا�ض���ي بلغ نحو 
4.217 مليون م�ض���افر، برتاجع بن�ضبة 2 
%، مقارنة بقرابة 4.302 مليون م�ضافر 

يف الفرتة ذاتها من 2016.
كم���ا تراجع عدد املغادرين يف �ض���هر 
دي�ضمرب بن�ض���بة 7 % اإذ بلغوا نحو 350 
األف م�ض���افر، مقارنة بقرابة 375.9 األف 
م�ضافر يف نف�س الفرتة من العام 2016.

وبلغ عدد القادمني عرب املطار خال 
اإلى دي�ض���مرب” نحو  “يناي���ر  2017 م���ن 
4.227 مليون م�ضافر، بانخفا�س بن�ضبة 4 

%، مقارنة بقرابة 4.382 مليون م�ضافر 
يف الف���رتة املماثلة م���ن العام 2016. يف 
حني تراجع عدد القادمني عرب املطار يف 
�ض���هر دي�ضمرب بن�ضبة 7 %، اإذ بلغوا نحو 
339 األف م�ض���افر مقارنة بقرابة 365.2 

األف م�ضافر يف دي�ضمرب 2016.
ع���دد  اأن  اإل���ى  البيان���ات  واأ�ض���ارت 
العابري���ن )الرتانزيت( ممن ا�ض���تخدموا 
املط���ار بلغ نحو 32.6 األف م�ض���افر خال 
الفرتة من “يناير اإلى دي�ضمرب”، برتاجع 
 80.8 بقراب���ة  مقارن���ة   ،%  60 بن�ض���بة 
األف م�ض���افر يف الفرتة نف�ضها من العام 

.2016

العابري���ن  اأع���داد  تراج���ع  واأي�ًض���ا 
 55 بن�ض���بة  دي�ض���مرب  يف  )الرتانزي���ت( 
%، اإذ بل���غ عدده���م 2537 عابرا مقارنة 

ب�5661 عابرا يف دي�ضمرب 2016.
وات�ض���ح من البيانات انخفا�س عدد 
الرحات امل�ض���جلة خال العام املا�ض���ي 
بن�ض���بة 5 %، اإذ بلغوا نح���و 502.3 األف 
رحلة، مقارنة بقرابة 529.7 األف رحلة يف 

الفرتة املماثلة من العام 2016.
الرح���ات  اأع���داد  اأي�ًض���ا  وتراجع���ت 
امل�ض���جلة يف �ض���هر دي�ض���مرب املا�ض���ي 
بن�ض���بة 5 % من نح���و 43.5 األف رحلة يف 
دي�ض���مرب 2016 اإل���ى قراب���ة 41.6 األف 

رحلة يف دي�ضمرب املا�ضي.
واأ�ض���ارت البيان���ات اإل���ى اأن اأع���داد 
الطائرات القادمة واملغادرة عرب املطار 
�ض���هدت تراجًعا بن�ض���بة 5 % خال العام 
2017، اإذ بلغ عددها نحو 96 األف طائرة 
مقارن���ة بقراب���ة 101.3 األ���ف طائ���رة يف 

الفرتة ذاتها من العام 2016.
الطائ���رات  اأع���داد  انخف�ض���ت  كم���ا 
القادم���ة واملغ���ادرة للمط���ار يف �ض���هر 
دي�ض���مرب املا�ضي بن�ض���بة 8 % اإذ بلغوا 
نحو 7.8 األ���ف طائرة مقارنة بقرابة 8.5 

اآلف طائرة يف دي�ضمرب 2016.
وفيما يتعلق مبجال ال�ض���حن اجلوي، 

اأو�ض���حت املعلوم���ات اأن الكميات التي 
�ضحنت عرب املطار بلغت نحو 236.3 األف 
طن خال 2017 “يناير اإلى دي�ض���مرب”، 
بزيادة بن�ض���بة 9 %، مقارنة بقرابة 217 
األ���ف طن يف الف���رتة املماثلة م���ن العام 
الت���ي مت  الكمي���ات  ازدادت  اإذ   ،2017
ا�ض���تريادها بن�ض���بة 12 %، فيما هبطت 
الكميات التي مت ت�ضديرها بن�ضبة 1 %.
اإل���ى ذل���ك، ارتفعت مبيع���ات �ركة 
الطائ���رات  وق���ود  لتزوي���د  البحري���ن 
“بافك���و” بن�ض���بة 3 % يف الع���ام 2017 
 ،2016 م���ن  نف�ض���ها  بالف���رتة  مقارن���ة 
لت�ضل كمية ما مت تزويده للطائرات منذ 
يناير وحتى دي�ض���مرب املا�ضي ما يقارب 
147.9 مليون غالون مقابل 144 مليون 
غالون يف الفرتة نف�ضها من العام 2016، 
فيما بلغ���ت الكميات املزودة للطائرات 
يف دي�ضمرب املا�ضي 12.9 مليون غالون 
غال���ون يف  ملي���ون   12.3 بلغ���ت  فيم���ا 

دي�ضمرب 2016، بارتفاع مقداره 5 %.
ود�ضنت �ركة مطار البحرين منت�ضف 
فرباير 2016 و�ضع حجر الأ�ضا�س ملبنى 
جدي���د ملطار البحرين الدويل ي�ض���توعب 
14 مليون م�ض���افر �ضنويا بكلفة اإجمالية 
تبل���غ 1.1 مليار دولر بتمويل م�ض���رتك 
من �ض���ندوق اأبوظبي للتنمي���ة وحكومة 
البحرين، وم���ن املتوقع اأن يكون املطار 
جاه���زا بحل���ول الرب���ع الثالث م���ن العام 

.2019
ويعترب مبنى امل�ض���افرين اجلديد يف 
مطار البحرين الدويل اأكرب م�روع للبنية 
التحتية يف اململكة منذ اأكرث من 30 عاًما 
و�ضي�ض���اهم يف اإح���داث تغي���ري جذري يف 
جتربة امل�ضافرين؛ ملا يقدمه من مرافق 
عاملية امل�ضتوى ت�ضاهي تلك املوجودة 

يف اأحدث املطارات يف العامل.

زينب العكري

126.5 مليون م�سافر عرب مطارات الإمارات يف 2017
اأكرث من مليار درهم قيمة ت�رصفات العقارات يف دبي اليوم

“املركزي الأوروبي” ير�سد ارتفاعا طفيفا يف اأوراق اليورو املزيفة 

 874 مليون درهم قيمة الرهونات

جرائم التزوير تت�ضبب يف خ�ضائر بنحو 36 مليون يورو

اأبوظب���ي – وام: حققت الت�رف���ات العقارية يف 
دائ���رة الأرا�ض���ي و الأم���اك يف دبي الي���وم اأكرث من 

1.05 مليار درهم.
و�ض���هدت الدائ���رة اليوم ت�ض���جيل 128 مبايعة 
بقيمة 178 مليون درهم منها 22 مبايعة لاأرا�ض���ي 
بقيم���ة 77 ملي���ون دره���م و106 مبايعات لل�ض���قق 

والفلل بقيمة 101 مليون درهم.
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة 15 مليون 
درهم يف منطقة وادي ال�ض���فا 3 تليها مبايعة بقيمة 
�ض���تة مايني درهم يف منطقة ور�ض���ان الأولى تليها 

مبايعة بقيمة 6 ماي���ني درهم يف منطقة جممع دبي 
لا�ضتثمار الأول.

وفيما يتعل���ق باأه���م مبايعات ال�ض���قق والفلل 
جاءت مبايعة بقيمة 4 مايني درهم يف منطقة جممع 
دبي لا�ض���تثمار الأول كاأهم املبايعات تلتها مبايعة 
بقيم���ة اأربع���ة مايني دره���م يف منطقة ب���رج خليفة 
واأخ���ريا مبايع���ة بقيم���ة 4 ماي���ني دره���م يف منطقة 

الرب�ضاء جنوب الرابعة.
وت�ض���درت منطقة املركا�س املناطق من حيث 
عدد مبايعات ال�ض���قق والفلل اإذ �ض���جلت 14 مبايعة 

بقيمة 9 مايني درهم وتلتها منطقة الثنية اخلام�ضة 
بت�ضجيلها 13مبايعة بقيمة 11 مليون درهما وثالثة 
يف الرب�ض���اء جنوب اخلام�ض���ة بت�ض���جيلها 11 مبايعة 

بقيمة ثمانية مايني درهم.
و�ض���جلت الرهون���ات قيمة قدره���ا 874 مليون 
دره���م منه���ا 36 رهن اأرا�ض���ى بقيم���ة 808 مايني 
درهم و36 رهن فلل و�ضقق بقيمة 66 مليون درهم 
وكان اأهمه���ا يف منطقة احلمري���ة بقيمة 400 مليون 
دره���م واأخرى يف منطقة اخلليج التجاري بقيمة 116 

مليون درهم.

فرانكفورت - وا�س: اأعل����ن البنك املركزي 
الأوروب����ي اأم�س، حدوث ارتف����اع طفيف يف كمية 

اأوراق اليورو املزيفة يف العام املا�ضي.
وو�ض����لت قيم����ة العمات الورقي����ة املزيفة 
التي �ضحبتها ال�رطة وقطاع التجارة وامل�ضارف 
يف العام املا�ض����ي م����ن التداول يف جمي����ع اأنحاء 
الع����امل، اإلى نحو 694 األف يورو بارتفاع بن�ض����بة 

نحو 1.5 % مقارنة بالعام 2016.
واأو�ض����ح امل�رف اأن جرائم التزوير تت�ضبب 
يف خ�ض����ائر بقيمة نحو 36 ملي����ون يورو، وكانت 
ه����ذه القيم����ة و�ض����لت اإل����ى40 ملي����ون ي����ورو 
يف 2016، و�ض����هد ذل����ك الع����ام خ�ض����ائر كب����رية 
ل�ض����يما ب�ض����بب تزوير العملة الورقية فئة 500 
يورو. وح�ض����ب ما اأعلنه البن����ك املركزي الأملاين 
)بوند�ض����بنك(، فقد بلغ حج����م العمات الورقية 
املزيف����ة الت����ي �ض����بطتها ال�ض����لطات يف اأملانيا 
الع����ام املا�ض����ي، نح����و 72 األ����ف و 900 ي����ورو 

بانخفا�س بن�ضبة 11.3 % مقارنة بعام 2016. 
ا من جمرمي  ور�ضد )بوند�ضبنك( اإقبالً خا�ضً
التزيي����ف على تزوير العمل����ة الورقية فئة ال�50 
ي����ورو. وكان املرك����زي الأوروبي ط����رح للتداول 

مطلع اأبريل املا�ضي، ن�ض����خة معاجلة من العملة 
الورقية فئة ال�50 بعد تزويدها بعامات تاأمني 
معدل����ة. وكانت اأغلب ح����الت التزوير يف 2017، 

تركزت على الإ�ضدار القدمي من هذه العملة.

الي���وم:  الإم���ارات   - اأبوظب���ي 
اأظه���رت بيان���ات للهيئ���ة العام���ة 
للط���ريان امل���دين، اأن اإجم���ايل عدد 
امل�ض���افرين عرب مط���ارات الدولة، 
خ���ال العام املا�ض���ي، و�ض���ل اإلى 
اأك���رث م���ن 126.5 مليون م�ض���افر، 
مقارنة مع 124.3 مليون م�ضافر يف 
العام 2016، بن�ض���بة منو بلغت نحو 

.% 1.8
وبح�ض���ب البيانات التي ح�ضلت 
الإم���ارات عل���ى ن�ض���خة منه���ا، فاإن 
اإجمايل عدد امل�ض���افرين القادمني 
بل���غ اأكرث من 31.3 مليون م�ض���افر، 
امل�ض���افرين  ع���دد  ج���اوز  فيم���ا 
املغادري���ن 30.5 ملي���ون م�ض���افر، 
بينما بلغ عدد العابرين عرب مطارات 

الدولة اأكرث من 64 مليون م�ضافر.
واأو�ض���حت بيان���ات الهيئ���ة اأن 
مط���ارات  ع���رب  امل�ض���افرين  ع���دد 
الدولة بلغ، خال دي�ضمرب املا�ضي، 
11.49 ملي���ون م�ض���افر مقارنة مع 
11.48 مليون م�ض���افر خال ال�ضهر 

نف�ضه من العام 2016.
البيان���ات  اأ�ض���ارت  ذل���ك  اإل���ى 
العام���ة  الهيئ���ة  م���ن  ال�ض���ادرة 

للط���ريان امل���دين، اإل���ى اأن اإجمايل 
احل���ركات اجلوية يف اأج���واء الدولة، 
بل���غ نح���و 882.6 األ���ف حركة خال 

العام املا�ضي.
جمم���وع  اأن  الهيئ���ة  وبّين���ت 
يناي���ر  خ���ال  اجلوي���ة،  احل���ركات 
املا�ضي، بلغ 79 األًفا و640 حركة، 
فيم���ا �ض���جل فرباي���ر 71 األًفا و41 
حركة جوية، بينما �ض���هد مار�س 80 

األًفا و404 حركات.
و36  األًف���ا   79 اأبري���ل  و�ض���جل 
حرك���ة جوي���ة، يف حني �ض���جل مايو 
78 األًفا و116 حركة، بينما و�ض���ل 
الع���دد يف يونيو اإلى 65 األًفا و276 

حركة جوية.
كما �ضجل يوليو 70 األًفا و419 
حركة جوية، فيما �ض���هد اأغ�ض���ط�س 

73 األًفا و235 حركة جوية.
وبلغ جمم���وع احل���ركات اجلوية 
يف �ض���بتمرب 70 األًفا و808 حركات 
جوية، مقاب���ل 71 األًفا و234 حركة 
جوية يف اأكتوبر، بينما بلغ العدد يف 
نوفمرب 70 األًفا و574 حركة جوية، 
لي�ض���جل دي�ض���مرب 72 األًف���ا و869 

حركة جوية.
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وزير: �نخفا�س �لعجز �لتجاري يف م�رص 25 % خالل 2017

�ل�صعودية: 29.4 % من منازل �ملو�طنني فلل و43.7 % �صقق 

�رتفاع �أ�صهم 9 �رصكات يف بور�صة �لبحرين خالل �أ�صبوع
تداول الأ�سهم يف 17 �رشكة

بلغت كمية الأ�س���هم ووحدات ال�س���ناديق 
ال�س���تثمارية العقاري���ة املتداول���ة املدرجة يف 
“بور�س���ة البحرين” خالل الأ�سبوع املن�رشم 30 

مليونا و328 األفا و601 �سهم ووحدة.
وبلغ اإجمايل قيمة الأوراق املالية املتداولة 
بقيم���ة قدرها 4 ماليني و781 األفا و56 ديناًرا 
بحرينًيا، نفذها الو�س���طاء ل�سالح امل�ستثمرين 

من خالل 419 �سفقة.
وت���داول امل�س���تثمرون خالل هذا الأ�س���بوع 
اأ�س���هم 17 �رشك���ة، ارتفع���ت اأ�س���عار اأ�س���هم 9 
����رشكات، يف حني انخف�س���ت اأ�س���عار اأ�س���هم 5 
����رشكات، واحتفظ���ت باق���ي ال�رشكات باأ�س���عار 

اإقفالتها ال�سابقة. 
وك�سبت بور�س���ة البحرين بنهاية الأ�سبوع 
املا�سي نحو 8 نقاط على م�ؤ�رش البحرين العام.

وا�س���تحوذ على املرك���ز الأول يف تعامالت 
هذا الأ�س���بوع قطاع ال�س���تثمار، اإذ بلغت قيمة 
اأ�س���همه املتداولة مليون���ني و345 األفا و172 
دين���ارا بحريني���ا اأو م���ا ن�س���بته %49.05 م���ن 
القيمة الإجمالية ل���الأوراق املالية املتداولة يف 
البور�س���ة وبكمية قدرها 14 مليون و797 األف 
و268 �سهم، مت تنفيذها من خالل 96 �سفقة.

اأم���ا املرتبة الثانية فقد كانت من ن�س���يب 
قطاع البنوك التجارية، اإذ بلغت قيمة اأ�س���همه 
املتداول���ة مليون���ا و795 األف���ا و115 دين���ارا 
بحرينيا بن�س���بة 37.55 % من القيمة الإجمالية 
لالأوراق املالية املتداولة يف البور�س���ة وبكمية 
قدره���ا 12 مليونا و526 األفا و34 �س���هما، مت 

تنفيذها من خالل 180 �سفقة.

اأم���ا على م�س���توى ال����رشكات، فق���د جاءت 
جمموع���ة جي اف ات�ش املالي���ة يف املركز الأول 
م���ن حي���ث القيم���ة، اإذ بلغ���ت قيمة اأ�س���همها 
مليونا و978 األفا و91 دينارا بحرينيا وبن�س���بة 
41.37 % من القيمة الإجمالية لالأوراق املالية 
املتداول���ة وبكمية قدرها 12 مليونا 906 اآلف 
و418 �سهما، مت تنفيذها من خالل 58 �سفقة.
وجاء يف املركز الثاين البنك الأهلي املتحد 
بقيم���ة قدرها ملي���ون و75 األف���ا و338 دينارا 
بحريني وبن�سبة 22.49 % من القيمة الإجمالية 
ل���الأوراق املالي���ة املتداولة وبكمي���ة قدرها 4 
ماليني و72 األفا و998 �سهما، مت تنفيذها من 

خالل 47 �سفقة.
وت���داول امل�س���تثمرون خالل هذا الأ�س���بوع 
على وحدات ال�س���ناديق ال�ستثمارية العقارية 

املدرج���ة يف بور�س���ة البحرين بقيم���ة قدرها 7 
اآلف و698 دين���ارا بحرينيا ما ن�س���بته 0.16 % 
من القيم���ة الإجمالية لالأوراق املالية املتداولة 
خ���الل ه���ذا الأ�س���بوع، يف ح���ني بلغ���ت الكمية 
76 األف���ا و981 وح���دة، مت تنفيذه���ا من خالل 

�سفقتني.
وبالع���ودة اإلى معدلت الت���داول خالل هذا 
الأ�س���بوع من خالل 5 اأيام عمل، بلغ املتو�س���ط 
اليوم���ي لقيمة الأ�س���هم وال�س���ندات املتداولة 
956 األف���ا و211 دين���ارا بحرينيا، يف حني كان 
املتو�س���ط اليوم���ي لكمي���ة الأ�س���هم ووحدات 
ال�س���ناديق ال�س���تثمارية العقاري���ة املتداولة 
6 مالي���ني و65 األف���ا و720 �س���هما ووحدة اأما 
متو�س���ط ع���دد ال�س���فقات خالل هذا الأ�س���بوع 

فبلغ 84 �سفقة.

الهيئ���ة  ذك���رت  مبا����رش:   – الريا����ش 
ال�س���عودية اأنه���ا وافق���ت على طل���ب �رشكة 
احتاد عذيب لالت�سالت تخفي�ش راأ�ش مالها 
مل�س���توى 472.5 مليون ري���ال، مقابل راأ�ش 

مال �سابق 630 مليون ريال.
واأ�س���ارت الهيئة، اإلى اأن���ه مت تخفي�ش 
عدد الأ�سهم ل�47.250 مليون �سهم، مقارنة 
ب�63 مليون �سهم يف ال�سابق. ونوه البيان، اإلى 
اأن املوافقة م�رشوطة مبوافقة اجلمعية العامة 

غ���ر العادية لل�رشك���ة وا�س���تكمال الإجراءات 
واملتطلب���ات النظامي���ة ذات العالق���ة. وكان 
جمل�ش اإدارة �رشكة احتاد عذيب لالت�س���الت، 
ق���د اأو�س���ى يف اجتماعه ب�17 يناي���ر اجلاري، 
بتخفي�ش راأ�س���مال ال�رشك���ة، وطالبت الهيئة 
ال�رشك���ة، بن����رش تقري���ر يحتوي عل���ى الطريقة 
املقرتحة لتخفي�ش راأ����ش املال والتاأثرات 
املتوقع���ة لذل���ك التخفي����ش قب���ل انعق���اد 

اجلمعية العامة غر العادية بوقت كاف.

القاه���رة - روي���رتز: قال وزي���ر التجارة 
وال�س���ناعة امل�رشي طارق قابيل يف بيان يوم 
اجلمع���ة اإن العجز يف املي���زان التجاري للبالد 
2017 عل���ى  % خ���الل الع���ام   25 انخف����ش 
اأ�س���ا�ش �س���نوي؛ بف�س���ل زيادة ال�س���ادرات 

وانكما�ش الواردات.
اإن  قول���ه  قابي���ل  ع���ن  البي���ان  ونق���ل 
ال�س���ادرات غ���ر البرتولي���ة حقق���ت زي���ادة 
ملحوظ���ة بلغت 10 % على اأ�س���ا�ش �س���نوي 
خ���الل الع���ام 2017 اإل���ى 22 ملي���ارا و417 
مليون���ا دولر م���ن 20 ملي���ار و409 مالي���ني 
اأن  اإل���ى  البي���ان  واأ�س���ار   .2016 يف  دولر 
ال�س���ناعات الكيماوية والهند�سية والغذائية 
واملالب�ش اجلاهزة واملفرو�سات واحلا�سالت 
الزراعي���ة كانت اأب���رز القطاعات التي حققت 

زيادة يف ال�سادرات.

يف املقاب���ل، ذك���ر الوزي���ر اأن الواردات 
انخف�س���ت 14 % خالل الفرتة ذاتها اإلى 56 
ملي���ارا و814 ملي���ون دولر مقارن���ة م���ع 66 

مليارا و309 ماليني دولر يف العام ال�سابق.
واأ�س���اف اأن اأكرب 10 اأ�س���واق ا�ستقبلت 
ال�س���ادرات امل�رشية خالل الع���ام 2017 هي 
والولي���ات  ولبن���ان  وال�س���عودية  الإم���ارات 
املتحدة واأملانيا وفرن�س���ا واإ�س���بانيا وتركيا 
واإيطالي���ا وبريطاني���ا بقيم���ة اإجمالية بلغت 
11 ملي���ارا و855 ملي���ون دولر متثل زيادة 

ن�سبتها 8.5 % على اأ�سا�ش �سنوي.
وكان���ت م�رش قد حررت �س���عر عملتها يف 
نوفمرب 2016 وفر�س���ت الكث���ر من القيود 
على ال�س���تراد ورفعت اجلمارك على ال�سلع 
غر الأ�سا�س���ية اأكرث من مرة وبن�س���ب كبرة 

خالل العامني املا�سيني.

الريا�ش - مال: ك�س���ف م�س���ح امل�ساكن 
للع���ام 2017 وال�س���ادر ع���ن الهيئ���ة العامة 
لالح�ساء عن ارتفاع عدد امل�ساكن امل�سغولة 
اإل���ى   2017 الع���ام  خ���الل  �س���عودية  باأ����رش 
 3،417،788 مقاب���ل  م�س���كنا   3،504،690
م�س���كنا يف الع���ام 2016 اأي اأن هناك منوا يف 
عدد امل�س���اكن املاأهولة باأ�رش �س���عودية بنحو 

86.9 الف م�سكن بن�سبة ارتفاع 2.5 %.
واأو�س���حت نتائج الر�سد اأن عدد ال�سقق 
امل�س���غولة با�رش �س���عودية بل���غ 1،530،655 
�س���قة يف العام 2017 وذلك بن�سبة 43.7 % 
من اإجمايل امل�ساكن امل�سغولة باأ�رش �سعودية 
مقارنة ب� 1،363،070 �سقة وبن�سبة 39.9 % 

يف العام 2016 .
يف املقابل بلغ عدد الفلل امل�سغولة باأ�رش 
�س���عودية 1،031،647 فبال بن�س���بة 29.4 % 
من اجمايل امل�ساكن امل�سغولة باأ�رش �سعودية 
مقارنة ب� 1،029،593 فيال بن�س���بة 30.1 % 
يف الع���ام 2016. اأم���ا اجم���ايل ع���دد املنازل 
ال�س���عبية امل�سغولة باأ�رش �سعودية 645،121 
منزل �سعبيا وذلك بن�سبة 18.4 % من اإجمايل 
امل�ساكن امل�س���غولة باأ�رش �سعودية مقارنة ب� 
649،523 من���زل �س���عبيا وبن�س���بة 19 % يف 
العام 2016. ووفقا للم�س���ح بلغ اإجمايل عدد 
الدوار يف الفلل وامل�س���غولة باأ�رش �س���عودية 
270،865 دور يف في���ال بن�س���بة 7.73 % من 
اجمايل امل�س���اكن امل�س���غولة باأ�رش �س���عودية 
 %  9.3 مقارن���ة ب���� 316،333 دورا بن�س���بة 
يف الع���ام 2016. اأم���ا اإجمايل ع���دد الأدوار يف 
املنازل ال�س���عبية امل�س���غولة باأ�رش �س���عودية 

فبلغ 26،402 دورا يف منزل �س���عبي بن�س���بة 
0.75 % من اإجمايل امل�س���اكن امل�سغلة باأ�رش 
�س���عودية مقارنة ب� 57،173 دور بن�سبة 1.7 

% يف العام 2016.
وح�س���ب ن���وع احلي���ازة او�س���حت نتائج 
امل�سح اأن ن�سبة امل�ساكن اململوكة امل�سغولة 
باأ����رش �س���عودية بلغ���ت م���ا ن�س���بته 59.9 % 
مق���ارن ب� 63.2 % م�س���كن ممل���وك يف العام 
اأن  2016. ويف املقاب���ل او�س���حت النتائ���ج 
ن�س���بة امل�س���اكن امل�ستاأجرة امل�س���غولة باأ�رش 
�س���عودية متثل م���ا ن�س���بته 38 % ويقطنها 
33.1 % م���ن اإجمايل اأفراد الأ�رش ال�س���عودية 
مقارنة ب� 34.3 % ويقطنها 28.9 % يف عام 
2016، تليها امل�س���اكن املقدمة من �ساحب 
العمل امل�س���غولة باأ�رش �س���عودية بن�سبة 1.7 
% ويقطنه���ا نح���و 1 % م���ن اجم���ايل اأفراد 
الأ�رش ال�س���عودية مقارنة ب� 1.86 % ويقطنها 
% يف الع���ام 2016. وب���ني امل�س���ح اأن   1.9
امل�ساكن امل�سغولة باأ�رش �سعودية والتي يقل 
عمرها عن 5 �س���نوات متثل ما ن�سبته 7.9 % 
مقارن���ة ب���� 10.4 % يف العام 2016، يف حني 
اأن امل�س���اكن امل�سغولة باأ�رش �س���عودية التي 
تراوح عمرها بني 5 اإلى اأقل من 10 �س���نوات 
متثل ما ن�س���بته 25.4 % مقارنة ب� 25.3 % 
يف عام 2016. اأما م�س���اكن ال�سعوديني التي 
ي���رتاوح عمره���ا ما ب���ني 20 عام���ا و30 عاما 
فن�س���بتها 22.1 % مقارن���ة ب���� 21.61 % يف 
الع���ام 2016 واخ���را التي يزي���د عمرها عن 
30 عاما فن�س���بتها جاءت 14.6 % مقارنة ب� 

12.15 % يف العام 2016.

�ملحرر �القت�صادي

كون���ا - دافو����ش، �س���وي�رشا: ق���ال 
املدي���ر التنفي���ذي ملوؤ�س�س���ة الإغاث���ة 
الإ�س���المية نا�رش حاج حامد اأم�ش اجلمعة 
املنت���دى  يف  املوؤ�س�س���ة  م�س���اركة  اإن 
القت�س���ادي العاملي يف دافو�ش مكنها 
م���ن مناق�س���ة م�رشوع اإ�س���دار �س���ندات 

اإ�سالمية خم�س�سة للعمل الن�ساين.
ت�رشي���ح  يف  حام���د  ح���اج  واأ�س���اف 
لوكال���ة الأنب���اء الكويتي���ة )كونا( على 
هام�ش اأعم���ال الدورة ال���� 48 للمنتدى 
القت�سادي العاملي يف منتجع دافو�ش 
�رشقي �س���وي�رشا اإن امل�رشوع لقي ترحيبا 
من عدد من امل�ستثمرين والعاملني يف 
املجال الإن�ساين امل�ساركني يف املنتدى 
ول�س���يما اأن تل���ك ال�س���ندات املرتقبة 
�ست�ساهم يف ال�ستجابة ال�رشيعة حلالت 

الطوارئ.
اأزمت���ي  م���ع  التعام���ل  اأن  واأو�س���ح 
والفي�س���انات  ال�س���ومال  يف  اجلف���اف 

م���ن  وقوقعهم���ا  قب���ل  بنغالدي����ش  يف 
بني حالت ال�س���تجابة ال�رشيعة حلالت 
الطوارئ التي تعتزم املوؤ�س�سة التعامل 

معها للتقليل من تداعياتها.
وقال اإن فل�س���فة العمل الإغاثي يف 
املوؤ�س�سة تقوم على حقيقة اأن تكاليف 
احلماي���ة م���ن الكارث���ة قب���ل وقوعه���ا 
اأق���ل بكث���ر م���ن تكالي���ف التعامل مع 
تداعياته���ا واأن التعام���ل م���ع الكارث���ة 
يف بداية وقوعها اأف�س���ل م���ن التعامل 
معه���ا بعد وق���وع الكثر من ال�س���حايا 

واخل�سائر.
وراأى اأن “جناح الرتويج لل�س���ندات 
ال�رشيع���ة  م���ع  املتوافق���ة  الإن�س���انية 
الإ�سالمية �س���وف ي�سجع املوؤ�س�سة على 
تطويرها مع نهاية هذا العام لت�ستقطب 

اهتمام امل�ستثمرين امل�سلمني”.
واأكد اأن “موؤ�س�سة الإغاثة ال�سالمية 
تتمت���ع مب�س���داقية عالية يف الأو�س���اط 

الدولية ملا تقدمه م���ن خدمات واأفكار 
يف جمال متويل العمل الإن�س���اين لتعمل 
بكف���اءة اأف�س���ل، وهو م���ا انعك�ش على 
�س���كل ����رشاكات قوي���ة وعالق���ات عمل 

متميزة”.
ولفت ح���اج حامد اإل���ى اأن املنتدى 
ي�سهل التوا�سل مع �سناع القرارات يف 
العامل ل�ستك�س���اف الفر����ش واإمكانات 

اأه���داف الإغاث���ة  التع���اون يف حتقي���ق 
وو�سع ا�سرتاتيجية التعامل معها.

وتبلغ ميزانية املوؤ�س�س���ة ال�س���نوية 
140 ملي���ون دولر لتمويل اأن�س���طة يف 
40 بلدا وله���ا 100 مكتب حول العامل 
و����رشاكات مع اجله���ات املانحة الدولية 
متع���ددة الأط���راف والثنائية الرئي�س���ة 
مثل برنامج الأغذية العاملي ومفو�سية 
الأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني ومكتب 
ال�س���وؤون  لتن�س���يق  املتح���دة  الأم���م 

الإن�سانية.
 48 ال����  ال���دورة  اأعم���ال  وتختت���م 
للمنت���دى القت�س���ادي العامل���ي اأم�ش 
اجلمعة، والتي ح�رشها 70 رئي�ش حكومة 
ودولة واكرث من 340 وزيرا ف�س���ال عن 
3500 من �سناع القرارات القت�سادية 
م���ن  ونخب���ة  الع���امل  يف  وال�سيا�س���ية 
املفكري���ن والعلماء وممثل���ي منظمات 
الأمم املتحدة واملنظمات غر الدولية.

م�صـــروع �إ�صــــد�ر �صنــــد�ت �إ�صــــالميـــة للعمـــل �الإن�صــانـــي
على هام�ش “دافو�ش”... 

• �سناع القرار يف منتدى دافو�ش القت�سادي	

�تفاق �صعودي �إمار�تي لتوفري �صيولة للبنوك خارج �لدو�م
حمافظ “�ساما”: البنوك مل تتاأثر من جتميد ح�سابات م�ستبه بهم

الريا�ش - اأرقام، املواطن: ك�س���ف حمافظ 
موؤ�س�س���ة النقد العربي ال�سعودي “�ساما” اأحمد 
اخلليفي عن اتفاق بني البنكني املركزيني يف 
ال�سعودية والإمارات لعتماد تقنية “ال�سجالت 
املوزعة”؛ بهدف اإتاحة بع�ش ال�س���يولة للبنوك 

خارج اأوقات الدوام.
واأو�س���ح اخلليف���ي يف مقابل���ة م���ع قن���اة 
“العربي���ة”، عل���ى هام����ش منت���دى “دافو�ش” 
اأن ه���ذه اخلدمة تتي���ح للبنوك احل�س���ول على 
التموي���ل ب�س���مان م���ن البنك���ني املركزي���ني 

ال�سعودي والإماراتي.
يف  ال�س���تثمار  م���ن  اخلليف���ي  وح���ذر 
“البتكوي���ن”، م�س���را اإلى اأنه يغي���ب عن مثل 
ه���ذه العمليات الرقمية نظ���ام احلماية، معترًبا 
اأنها عملة للم�ساربات فقط ولبع�ش العمليات 

غر ال�رشعية.
كما اأفادت �س���حيفة املواطن ال�س���عودية 
باأن حمافظ موؤ�س�س���ة النقد العربي ال�س���عودي 
)�س���اما( اأحم���د اخلليفي �س���دد على اأن و�س���ع 
الت�س���غيلي  والن�س���اط  ال�س���ع�دية  البن����ك 
للم�س���ارف مل يتاأث���ر بتجمي���د ح�س���ابات بع�ش 

امل�ستبه بهم بالف�ساد.

واأو�س���ح اخلليف���ي خ���الل ت�رشيح���ات اإلى 
قناة العربي���ة، على هام�ش فعالي���ات املنتدى 
القت�س���ادي العامل���ي يف دافو����ش، اأن النظرة 
اإيجابية للقطاع امل�رشيف ال�سعودي على �سعيد 
حج���م الودائ���ع والقرو�ش، وذلك ا�س���تنادا اإلى 
املوؤ�رشات القت�س���ادية الآتية: حت�س���ن اأ�س���عار 
النف���ط، الإنف���اق احلكومي واحل���زم التحفيزية 

التي اأطلقت لدعم القطاع اخلا�ش.

واأ�س���اف اخلليف���ي اأن الإقرا����ش العقاري 
ي�س���كل 16 % م���ن حمفظ���ة الإقرا����ش، اآماًل يف 
اأن ترتف���ع ه���ذه الن�س���بة ما �س���يدعم الإقرا�ش 
عل���ى  ال�س���وء  م�س���لًطا  ال�س���كنية،  للم�س���اريع 
الإج���راءات الت���ي اتخذته���ا اأخرا “�س���اما” عرب 
زيادة ن�س���بة احلد الأق�س���ى للتموي���ل العقاري 
م���ن 85 اإل���ى 90 % م���ن قيمة امل�س���كن الأول 

للمواطنني.

• حمافظ موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي	
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ال�شعودية: االعرتاف بالقد�س عا�شمة الإ�رسائيل “اأمر باطل”
أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

اأكدت اململكة العربية ال�ش���عودية، اأن اأي اعرتاف بالقد�س عا�ش���مة اأو نقل �ش���فارة 
اأي بل���د اإليها ه���و “اأمر باطل”، و”اإجراء ال يوؤدي اإال اإلى اإ�ش���عال التوت���ر يف منطقة ال�رسق 
االأو�شط، واإلى اإ�شعاف فر�س التو�شل اإلى حل �شامل ودائم وعادل يبنى على اأ�شا�س حل 

الدولتني”، وفقا ملا نقلت “وا�س” عن كلمة للمملكة يف جمل�س االأمن الدويل.
كما اأكدت اململكة، اأنه قد اآن االأوان ملجل�س االأمن الدويل، اأن يتخذ موقًفا حا�شًما جتاه 
اإيران، واأن يوؤكد اأن املجتمع الدويل لن يقف مكتوف االأيدي ويت�ش���اهل اإزاء املمار�ش���ات 
العدوانية االإرهابية الإيران والتي تزعزع االأمن وال�ش���لم الدويل واالإقليمي، كما اأن الوقت 
قد حان للتعامل بجدية مع حزب اهلل وك�ش���ف عملياته االإرهابية يف �ش���وريا ولبنان واأنحاء 

اأخرى من العامل.
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القاهرة – وكاالت:

يتوجه الرئي�����س امل�رسي عبد الفتاح 
ال�شي�ش����ي، اليوم ال�ش����بت، اإلى العا�شمة 
يف  للم�ش����اركة  اأباب����ا  اأدي�����س  االإثيوبي����ة 
االإفريق����ي  االحت����اد  قم����ة  اجتماع����ات 
الثالثني، ح�ش����ب ما ج����اء يف بيان اجلمعة 

للمتحدث با�شم الرئا�شة ب�شام را�شي.
وُتعق����د القمة االإفريقي����ة يومي 28 
و29 يناي����ر حت����ت �ش����عار “االنت�ش����ار يف 
معرك����ة مكافحة الف�ش����اد: نهج م�ش����تدام 

نحو حتول اأفريقيا”.
اإن  البي����ان  يف  املتح����دث  وق����ال 
ن�س����اط ال�سي�س����ي خالل القم����ة الإفريقية 
�شيت�شمن قيامه “برئا�شة اجتماع جمل�س 
ال�ش����لم واالأم����ن االإفريق����ي )..( الذي من 
املنتظ����ر اأن يناق�����س مو�ش����وع املقاربة 
العاب����ر  التهدي����د  ملكاَفح����ة  ال�ش����املة 
للح����دود لالإره����اب يف اإفريقي����ا”. وتاأتي 
زي����ارة ال�شي�ش����ي الإثيوبيا بع����د 10 اأيام 
من زي����ارة رئي�س الوزراء االإثيوبي هايلي 
مرييام دي�شالني للقاهرة والتي تخللتها 
حمادث����ات ح����ول التع����اون الثنائ����ي بني 
البلدين، واآخر تطورات م�ش����األة بناء �ش����د 

النه�شة واآثاره على نهر النيل.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

جن���ح املغ���رب يف االن�ش���مام اإلى 
االأفريق���ي،  واالأم���ن  ال�ش���لم  جمل����س 
اجلمع���ة، بع���د ت�ش���ويت 39 ع�ش���واً 
باملجل����س ل�ش���الح املغ���رب مقاب���ل 

امتناع 16 اآخرين عن الت�شويت.
اإن  ني���وز عربي���ة  �ش���كاي  وق���ال 
ر�ش���ميا يف  ع�ش���واً  اأ�ش���بح  املغ���رب 
املجل����س الذي متنح���ه منظمة االحتاد 
االأفريقي �ش���الحيات للتحرك واتخاذ 
املتعلق���ة  االإ�ش���رتاتيجية  الق���رارات 
االأزم���ات  خ���الل  خا�ش���ة  باأفريقي���ا 

والنزاعات.
وبح�ش���ب م�ش���ادر، فاإن ع�ش���وية 
املغرب باملجل�س تعت���ر جناحا مهما 
للدبلوما�ش���ية املغربية التي و�شعها 
هدفا رئي�ش���يا منذ عودته اإلى االحتاد 

االإفريقي.

عواصم – وكاالت:

قال���ت االأم���م املتح���دة، اجلمعة، 
اإن م���ا ال يق���ل ع���ن 30 م���ن الالجئني 
واملهاجري���ن االأفارق���ة غرق���وا قبالة 
�ش���احل اليمن هذا االأ�ش���بوع يف قارب 
كان متجه���ا اإل���ى جيبوت���ي، ويدي���ره 
مهربون اأفادت تقاري���ر اأنهم اأطلقوا 

النار على الركاب.
وقالت املنظم���ة الدولية للهجرة 
يف بيان “الناجون م���ن احلادث اأبلغوا 
االأم���م املتح���دة وموظفني ����رسكاء اأن 
الق���ارب املكتظ كان ي�ش���م ماال يقل 

عن 152 �شوماليا واإثيوبيا”.
“انقل���ب  املنظم���ة  واأ�ش���افت 
القارب يف ظل تقارير عن اإطالق النار 

على الركاب”.

الجزائر – وكاالت:

اأعلن���ت وزارة الدف���اع اجلزائري���ة 
اأم�س اجلمعة اأن ق���وات اجلي�س قتلت 
�ش���بعة م�ش���لحني مت�ش���ددين جن���وب 
والية خن�ش���لة )550 كل���م جنوب �رسق 
اجلزائ���ر(، يف اأكر عملي���ة يتم االإعالن 

عنها منذ بداية العام.
بي���ان  الدف���اع يف  وزارة  وقال���ت 
ن�رسته عل���ى موقعه���ا االإلكرتوين “يف 
اإط���ار مكافح���ة االإره���اب واإث���ر كمني 
مبنطقة الرخو�س ببلدية �ش�شار والية 
خن�شلة، متكنت مفرزة للجي�س الوطني 
ال�ش���عبي، ي���وم 26 يناي���ر2018، من 

الق�شاء على 7 اإرهابيني خطريين”.
واأ�ش���اف البيان اأن اجلي�س �شبط 
“5 ر�شا�ش���ات كال�ش���نكوف وبندقية 

مبنظار” واأ�شلحة اأخرى وذخرية.
ومن���ذ بداي���ة العام اأعل���ن اجلي�س 
 3 عل���ى  “الق�ش���اء  ع���ن  اجلزائ���ري 
اإرهابيني” يف بومردا�س على بعد 50 

كلم �رسق العا�شمة اجلزائرية.  

 ال�شي�شي ي�شارك بقمة 
االحتاد االإفريقي يف اإثيوبيا

 املغرب ين�شم اإلى جمل�س 
ال�شلم واالأمن االإفريقي

 غرق ع�رسات املهاجرين 
قبالة �شاحل اليمن

 اجلي�س اجلزائري يعلن 
قتل 7 اإرهابيني خطريين

وقـف اإطـالق النـار بالغوطـة ال�رشقيـة
يف اتفاق بني املعار�شة والنظام ال�شوري بفيينا

 دبي- العربية.نت
يف اخرتاق، تو�شلت مفاو�شات فيينا بني 
املعار�شة والنظام ال�شوري، اأم�س اجلمعة، اإلى 
اتف���اق لوقف اإطالق الن���ار يف الغوطة ال�رسقية 

بدءا من منت�شف ليلة اأم�س بتوقيت دم�شق.
واتف���ق النظام واملعار�ش���ة عل���ى اإدخال 
م�ش���اعدات اإن�ش���انية اإلى املناط���ق املحا�رسة، 

واإجراء عملية تبادل معتقلني.
ويف وق���ت �ش���ابق، ذك���ر مرا�ش���ل العربية 
يف فيين���ا، حي���ث تعق���د اجلولة التا�ش���عة من 

املحادثات ال�ش���ورية بيومها الث���اين، اأن وفد 
النظ���ام ال�ش���وري رف�س رف�ش���اً قاطع���اً منذ 
اخلمي�س الدخول يف مفاو�شات مع املعار�شة، 
دي  �ش���تافان  ال���دويل  املبع���وث  اته���م  ب���ل 

مي�شتورا بعدم احليادية.
يف حني اأفادت معلومات اأن دي مي�ش���تورا 
غ���ري را�س عن التحرك الرو�ش���ي، ال�ش���يما اأنه 
يعتر اأن الطرف الرو�ش���ي مل ي�ش���غط ب�شكل 
كاٍف على النظام ال�سوري من اأجل النخراط يف 

التفاو�س.

ويف ه���ذا ال�ش���ياق اأ�ش���ار مرا�ش���ل العربية 
اإلى اأن االجتماع بني دي مي�ش���تورا واخلارجية 
الرو�شية ب�شاأن �شوت�ش���ي مل يكن اإيجابياً على 

االإطالق.
اإل���ى ذل���ك، اأو�ش���حت م�ش���ادر اأن النظام 
ال�ش���وري خف�س متثيله يف موؤمتر �شوت�شي، يف 
خطوة قد تف����رس باأنها “اإطاح���ة” باملوؤمتر من 

اأ�شا�شه.
ويف وقت �ش���ابق قبل االإعالن عن االتفاق 
اجلديد م�شاء اجلمعة، قال ب�شار الزعبي، ممثل 

الف�شائل الع�شكرية يف املحادثات، اإنه مل يتم 
ت�شجيل اأي تقدم يف اليوم الثاين من املحدثات 
التي انطلقت اخلمي�س، كما اأن الرو�س ف�شلوا 

يف اإح�شار النظام اإلى طاولة املفاو�شات.
ولدى �ش���وؤاله على نتيجة اللق���اءات التي 
متت ب���ني املعار�ش���ة وعدد من امل�ش���وؤولني 
الدوليني، اأجاب الزعبي باأن كل تلك اللقاءات 
اأتت لتك�ش���ف لالأطراف املعنية بالتو�شل اإلى 
ح���ل لالأزمة ال�ش���ورية حقيقة النظام ال�ش���وري 

ومواقفه الراف�شة للتفاو�س.

• اآثار غارة �شابقة على الغوطة ال�رسقية يف ريف دم�شق )غيتي(	

 اأردوغان يتوعد بتو�شيع العمليات حتى حدود العراقرو�شيا: موؤمتر �شوت�شي لن ي�شفر عن حل يف �شوريا
موسكو – وكاالت:

اأعلن الكرمل���ني، اأم�س اجلمع���ة، اأن موؤمتر 
ال�ش���الم ال�ش���وري الذي يعقد االأ�ش���بوع املقبل 
يف �شوت�ش���ي �ش���يكون مهماً، لكنه لن ي�شفر عن 
حل �شيا�ش���ي حا�ش���م.  وق���ال املتحدث با�ش���م 
الكرملني دميرتي بي�ش���كوف لل�ش���حافيني اإن 
الرئي����س الرو�ش���ي فالدميري بوت���ني ال يعتزم 
يف الوقت الراهن ح�ش���ور ه���ذا املوؤمتر. وكانت 
وزارة اخلارجي���ة الرو�ش���ية اأعلن���ت اخلمي�س عن 
توجيه دعوات اإلى نحو 1600 �ش���وري حل�ش���ور 

موؤمتر “احلوار الوطني ال�ش���وري” املزمع عقده 
يف �شوت�شي يف 29 و30 اجلاري.

واأك���دت املتحدث���ة با�ش���م ال���وزارة، ماريا 
زاخاروفا، اأن���ه من املقرر اأن ي�ش���ارك يف اأعمال 
املوؤمتر املقبل وزير اخلارجية الرو�شي �شريغي 
الف���روف. يف املقاب���ل، اأعل���ن م�ش���وؤول ك���ردي 
كبري اخلمي�س اأن اجلماعات الكردية الرئي�ش���ية 
ال�ش���ورية لن ت�ش���ارك يف موؤمتر �شوت�شي، قائالً 
اإنه ال ميكن مناق�شة حل للحرب يف ظل ا�شتمرار 

الهجوم الرتكي على منطقة عفرين.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية :
رج���ب طي���ب  الرتك���ي  الرئي����س  تعه���د 
اأردوغ���ان، اجلمع���ة، ب���� “تطهري ح���دود بالده 
مع �ش���وريا م���ن املتطرفني”، قائ���ال اإن اأنقرة 
قد تو�ش���ع نطاق عمليتها الع�ش���كرية الراهنة 
يف �ش���مال غرب �ش���وريا �رسقا حتى احلدود مع 

العراق.
زعم���اء  اإل���ى  متحدث���ا  اأردوغ���ان،  وق���ال 
اإقليميني من حزب العدال���ة والتنمية احلاكم، 
اإن تركي���ا �شتوا�ش���ل حتركها اإل���ى ال�رسق مبا 

يف ذل���ك مدينة منبج بع���د عمليتها احلالية يف 
عفرين ب�شمال غرب �شوريا.

ويف خط���اب بثه التلفزيون، وعد اأردوغان 
“بتطه���ري” منبج التي تبعد نحو مئة كيلومرت 
اإلى ال�رسق من عفرين و”بعدم ترك اأي اإرهابي 

حتى احلدود العراقية”.
وتتمركز قوات اأمريكية حاليا يف منبج مع 
وحدات حماية ال�ش���عب الكردية ال�شورية التي 

ت�شنفها تركيا منظمة اإرهابية.

دبي - العربية.نت:
طالب الرئي����س االأمريكي دونالد ترامب 
يف الكلمة التي األقاها يف املنتدى االقت�شادي 
العاملي يف دافو�س الع���امل بالعمل على منع 

اإيران من احل�شول على �شالح نووي.
واأك���د ترام���ب اأنه �ش���يقوم ب���كل ما هو 
�رسوري ملواجهة االإرهاب وحماية املواطنني 

االأمريكيني منه.
واأو�ش���ح اأن التحالف الدويل �شد داع�س 

قد ا�شتعاد كافة االأرا�شي من التنظيم.
واأ�ش���ار ترامب قائال “ن�شتثمر يف القطاع 

الع�شكري جلعل العامل اأكرث اأمنا”.
وعن املهاجرين، اأكد الرئي�س االأمريكي 
اأنه �ش���يقوم ب�شم اأفراد االأ�رسة اإلى عائالتهم 

يف الواليات املتحدة.
من جه���ة اأخرى، ق���ال الرئي�س االأمريكي 
دونالد ترام���ب يف املوؤمتر االقت�ش���ادي، اإن 
بالده ت�ش���هد منوا اقت�ش���اديا، وقد ح�شلت 

على ثقة رجال االأعمال وال�رسكات.
واأ�ش���اف ترام���ب يف كلمت���ه، اجلمعة، اأن 
البطالة يف اأمريكا قد و�ش���لت اإلى اأقل ن�شبة 

منذ انتخابه رئي�شا للبالد.
واأك���د اأن الواليات املتحدة منفتحة على 
االأعمال، واأن االقت�ش���اد االأمريكي هو االأكر 
يف الع���امل تقريب���اً. وتابع ترام���ب اأنه يعتقد 
اأن الوق���ت االآن اأ�ش���بح منا�ش���با لال�ش���تثمار 

يف الوالي���ات املتحدة. واأو�ش���ح اأن الواليات 
املتح���دة دول���ة غ���ري بريوقراطي���ة، متعهدا 

باإزالة كافة الت�رسيعات غري ال�رسورية.
ون���ّوه باأنه يعمل على خل���ق بيئة جتذب 
اال�ش���تثمارات من خالل التخفي�س ال�رسيبي، 
واإدخال اإ�شالحات على نظام التجارة الدويل.
واأ�شار الرئي�س االأمريكي اإلى اأنه ال ميكن 

اأن تك���ون هناك جت���ارة ح���رة ومفتوحة دون 
جهود الدول االأخرى.

واأك���د دعمه للتج���ارة احلرة، لكنه اأ�ش���ار 
اإلى اأن التجارة احلرة يجب اأن تكون من�ش���فة 
اأن االإ�ش���الحات  وعادل���ة. واأ�ش���اف ترام���ب 

ال�رسيبية كانت حلما لكثري من االأمريكيني.

 ترامب: نطالب العالم بمنع إيران من الحصول على سالح نووي

• الرئي�س االأمريكي يف منتدى دافو�س االقت�شادي يف 26 يناير 2018 )اأ ف ب(	

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

االأمريك����ي  الرئي�����س  اإدارة  فر�ش����ت 
دونال����د ترامب، عقوبات على 21 �شخ�ش����ا 
و9 �رسكات، على خلفية ت�رسفات رو�شيا يف 

اأوكرانيا و�شمها ل�شبه جزيرة القرم.
وقال����ت وزارة اخلزان����ة االأمريكي����ة اإن 
11 �شخ�ش����ا من امل�شتهدفني انف�شاليون 
اأوكرانيون موالون لرو�شيا، وفق ما ذكرت 

وكالة اأ�شو�شييتد بر�س.
ومن ب����ني امل�ش����تهدفني بالعقوبات، 
وزراء املالي����ة والتج����ارة واالأمن والعدل يف 
ال�ش����عبية، وجمهورية  جمهورية دونيت�شك 
لوهان�شك ال�شعبية، اللتني اأعلنتا قيامهما 
ب�ش����كل اأحادي. كما ا�ش����تهدفت وا�ش����نطن 
عددا من امل�ش����وؤولني الرو�س، منهم نائب 
وزي����ر الطاق����ة اأن����دري ت�ش����رييزوف، الذي 
فر�ش����ت عليه بالفعل عقوبات يف ال�ش����ابق 
ل�ش����لوعه يف نقل حمركات تعمل باملاء اإلى 
الق����رم. وتتهم وا�ش����نطن بع�����س ال�رسكات 
امل�ش����تهدفة بال�شلوع يف اإقامة بنية حتتية 

يف القرم.

 وا�شنطن تفر�س عقوبات 
جديدة على م�شوؤولني رو�س
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ترامب يعاقب 
المظلوم
وا�ص���لت اإدارة الرئي����س الأمريكي 
ترامب �صيا�ص���تها املنح���ازة لإ�رسائيل 
وتنكره���ا للحق الفل�ص���طيني ب�ص���كل 
�ص���ارخ وبعي���د كل البع���د ع���ن القيم 
الإن�ص���انية، فقد ب���داأت الإدارة تنفيذ 
متوي���ل  بوق���ف  ترام���ب  تهدي���دات 
الالجئ���ن  وت�ص���غيل  غ���وث  وكال���ة 
وقام���ت  “اأن���روا”،  الفل�ص���طينين 
بتنفي���ذ اخلطوة الأول���ى، وهي تعليق 
اأكرث من ن�ص���ف ه���ذا التموي���ل، على 
الرغ���م م���ن اأن الوكالة تع���اين بالفعل 

نق�صا يف التمويل.

ترام���ب بهذا القرار غري الإن�ص���اين 
يعاقب اأربعة مالين لجئ فل�صطيني 
يف 58 خميما يف لبنان و�صوريا والأردن 
وغزة، فكيف �ص���يعي�س ه���وؤلء وكيف 
�ص���يذهب اأولده���م للمدار����س؟ كيف 
�ص���يرتك كل ه���وؤلء ب���ال اإعا�ص���ة، وما 
البدي���ل الذي ميك���ن اأن توف���ره الأمم 
لتف���ادي كارث���ة  الع���امل  اأو  املتح���دة 

اإن�صانية متوقعة؟
ترام���ب  الرئي����س  اإدارة  اأن  يب���دو 
�صتكون اأكرث اإدارة ت�رسفت بال اإن�صانية 
جتاه الق�ص���ية الفل�صطينية منذ بداية 

املاأ�ص���اة يف عام 1948، فكل الروؤ�صاء 
الذين �ص���بقوا ترام���ب اأعط���وا وعودا 
لإ�رسائيل باأن ينقلوا ال�صفارة الأمريكية 
اإلى القد�س ولكنهم تراجعوا عن ذلك 
يف وقت لحق، ولك���ن الرئي�س ترامب 
امتلك اجلراأة ليكون اأول رئي�س ي�صل 
اإلى اأق�ص���ى م���دى يف التنك���ر حلقائق 
التاريخ والإ�ص���اءة مل�صاعر امل�صلمن، 
ث���م جاء ق���راره بوقف متوي���ل الأونروا 
ليزيد الطن بلة وليوؤكد انحياز اإدارته 

للجالد يف مواجهة ال�صحية.

فالح هادي الجنابي

واإي���ران و�ص���عبها حت���ت  38 عام���ا، 
حكم جائر م�ص���غول بنه���ب و�رسقة املال 
العام ون�رس الف�ص���اد املايل والإداري بكل 
اأنواع���ه وا�ص���تخدام خمتلف اأن���واع القمع 
�ص���د اأبناء ال�ص���عب اإلى حد �صاقت فيه 
ال�صجون بامل�صجونن وت�صاعدت حمالت 
الإعدامات حت���ى بلغت حدودا قيا�ص���ية 
جعل���ت هذا النظ���ام قريبا م���ن اأن يكون 
البل���د الأول يف العامل من حي���ث ارتكابه 
ال�ص���عب  انتف����س  ولئ���ن  الإعدام���ات، 
الإي���راين يف ع���ام 2009، واأعل���ن موقفه 
الراف����س للنظام، ويف ظ���ل موقف دويل 

مريب، ا�صتخدم النظام كل اأنواع الطرق 
والأ�ص���اليب القمعية لإخماد النتفا�ص���ة 
والق�ص���اء عليها، فاإن ال�ص���عب ظل على 
الإع���راب  يف  وا�ص���تمر  النظ���ام  رف�ص���ه 
ع���ن حتركات���ه الحتجاجي���ة على �ص���ورة 
اإ�رسابات واعت�صامات وتظاهرات وكتابة 

�صعارات.
نظ���ام امل���اليل وب�ص���بب �صيا�ص���اته 
ونهجه امل�صبوه املثري للم�صاكل والفنت 
وت�ص���ديره التط���رف الدين���ي والإرهاب 
خط���را  �ص���ار  املنطق���ة،  يف  وتدخالت���ه 
وتهدي���دا لل�ص���الم والأمن وال�ص���تقرار، 

حي���ث قام بعزل اإيران ع���ن العامل وقطع 
توا�صل ال�صعب الإيراين ب�صعوب العامل، 
وو�ص���ول احلال باإيران اإلى هكذا و�ص���ع 
غري���ب يتناف���ى ويتعار����س متام���ا م���ع 
احل�ص���ارة العريق���ة له���ذا البل���د وكونه 
م�ص���در اإ�ص���عاع فك���ري وفن���ي واأدب���ي 
وثق���ايف، ول ري���ب من ان ال�ص���يدة مرمي 
رجوي، رئي�ص���ة اجلمهوري���ة املنتخبة من 
جانب املقاومة الإيرانية اأدركت �ص���لبية 
هذا الو�ص���ع، لذلك ب���ادرت اإلى التحرك 
على خمتلف امل�ص���تويات والأ�صعدة من 
اأجل عك�س ال�ص���ورة احلقيقي���ة امل�رسقة 

ال�صيا�ص���ية  لن�ص���اطاتها  وكان  لإي���ران، 
به���ذا  ال�ص���عي  يف  كب���ري  دور  الدوؤوب���ة 

الجتاه.
ال�ص���عب الإيراين، وبعد اأن راأى الدور 
الكبري وال�صتثنائي لقائدته اإلى احلرية 
والغد الأف�ص���ل، ال�ص���يدة رج���وي، التف 
حولها ومت�ص���ك بها من خالل النتفا�صة 
اجلب���ارة التي ق���ام بها، وهو ي�ص���ع كل 
ثقته فيه���ا، وكيف ل يفع���ل ذلك وهي 
التي مل تكل اأو متل طوال احلكم الأ�صود 
البغي�س له���ذا النظام عن الن�ص���ال من 
اأج���ل �ص���عبها وجع���ل العامل عل���ى اطالع 

كام���ل مبا يعانيه من اأو�ص���اع بائ�ص���ة يف 
ظل هذا النظام املعادي لالإن�صانية.

الت���ي  الإي���راين  ال�ص���عب  انتفا�ص���ة 
انطلقت 28 دي�ص���مرب املا�صي، ج�صدت 
لوحة رائعة جدا ملدى التالحم والن�صجام 
بن ال�ص���عب وقيادته اجلريئة املتمثلة 
بالزعيمة املثابرة م���رمي رجوي، من اأجل 
اإعادة اإيران اإلى موقعها املنا�ص���ب لكي 
توؤدي دورها احل�صاري، وهذه النتفا�صة 
يف احلقيقة جت�صد �صعيا جديا وعمليا من 
جانب ال�صعب الإيراين وقيادته احلكيمة 

يف �صبيل بناء اإيران الغد. “احلوار”.

إيران الغد... إيران الشعب ومقاومته الوطنية

محمد المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

الطاق����ات  عل����ى  الره����ان  ي����اأِت  مل 
�ل�ش����بابية يف �أي بح����ث �أو ن�ش����اط عبث����ا، 
ذل����ك اأّن ال�ص����باب يتمتع����ون بق����درات 
هائلة ت�ص����تلزم البحث عنه����ا وتنميتها، 
فاملواه����ب ال�ص����ابة ث����روة الوط����ن، ويف 
هذا الإطار كانت جائ����زة اخلليج العربي 
للروائي����ن ال�ص����باب الت����ي تق����ام حتت 
رعاي����ة النائ����ب الأول لرئي�����س املجل�س 
الأعلى لل�صباب والريا�صة رئي�س الحتاد 
البحرين����ي لألعاب القوى �ص����مو ال�ص����يخ 
خالد بن حم����د اآل خليفة وتنطلق مار�س 

املقبل.
فكرة جائزة الروائين ال�ص����باب اأنها 
اأول جائزة متخ�ص�صة ت�صتهدف ال�صباب 

يف جمل�س �لتعاون �خلليجي لالنخر�ط يف 
الإبداع الأدبي عرب كتابة الرواية بفنونها 
املتنوع����ة، وتقوم عل����ى مفهوم التحدي 
وهذا ما مييزها عن غريها من م�صابقات 

الإبداع الأدبي الأخرى يف املنطقة. 
اإن ال�صباب البحريني اأكد متيزه على 
جمي����ع الأ�ص����عدة ويف خمتل����ف امليادين 
و�ص����ارك يف املحاف����ل الدولي����ة، وكانت 
النظرة لل�ص����باب اخلليجي دوما باعتباره 
اإن�ص����انا مرفها، ولعل الكثري من مثقفي 
اخلليج يتذكرون الكتاب الذي اأ�ص����دره 
الدكت����ور حممد الرميح����ي “اخلليج لي�س 
م����ن  الثمانين����ات  منت�ص����ف  يف  نفط����ا” 
الق����رن الفائ����ت ومن خالل ه����ذا املوؤلف 

بال����غ الأهمية اأك����د الرميح����ي اأّن اخلليج 
لي�س كتال اأ�ص����منتية �ص����اهقة ول فنادق 
وجممع����ات جتارية لك����ن �خلليج ميتلك 
عق����ول يف كل التخ�ص�ص����ات، واخللي����ج 
اأي�ص����ا ح�ص����ارة وثقافة كم����ا اأّن اخلليج 
اأي�صا اإن�صان واأر�س قبل اأن ياأتي النفط 
ول ي�ص����كل النفط اإل مرحلة من املراحل 
التاريخي����ة، وداأب اإن�ص����ان اخللي����ج على 
�ص����ناعة وع����ي جدي����د ل�ص����كان املنطقة 

العربية واخلليجية. 
اجلوائ����ز واملراك����ز املتمي����زة الت����ي 
يحققها �ص����باب اململكة بال �صك جتعلنا 
نفخ����ر به����م ومبنجزاتهم، وعلى �ص����بيل 
ح�ص����د  الفائت����ة  ال�ص����نوات  يف  املث����ال 

العديد من ال�ص����باب البحرينين اجلوائز 
يف جماالت متع����ددة، نتذكر ب����ن ه�ؤالء 
اأح����رزت  الت����ي  البق����ايل  ولء  الطالب����ة 
املرك����ز الثالث م����ن بن ثالث����ة مالين 
طال����ب عرب����ّي يف اأك����رب م�����رسوع اإقليمي 
عربي لت�ص����جيع القراءة “حت����دي القراءة 
العربّي”، كم����ا نتذكر املبدعة البحرينية 
اأمينة احلواج التي حازت جائزة املا�ص����ة 
العاملية عن اخرتاعها جهاز )�صتامينا(، 
اإ�ص����افة اإلى مبدعة اأخ����رى هي اآلء حممد 
عبدالرحيم بفوزها بامليدالية الربونزية 
يف جمهوري����ة اأملاني����ا، وهن����اك الع�رسات 
من املبدعن البحريني����ن الذين اأكدوا 

جدارتهم ومتيزهم. 

استثمار الطاقات الشبابية

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة

ب�ص���بب ظ���رف خا����س مل اأ�ص���تطع 
تلبية الدعوة الكرمية من الأخ الفا�ص���ل 
رئي�س هيئ���ة حترير جملة “القوة” التي 
ت�ص���درها مديري���ة الإع���الم والتوجي���ه 
املعن���وي بالقي���ادة العامة لق���وة دفاع 
البحري���ن العمي���د ع���ادل عبداللطي���ف 
الرميحي يوم اخلمي�س املا�ص���ي لأكون 
الزم���الء كت���اب  الإخ���وة  باق���ي  �ص���من 
الأعمدة ورجال ال�ص���حافة الذين وجهت 
لهم نف�س الدعوة وذلك لزيارة املتحف 
الع�ص���كري التاب���ع لقواتن���ا الع�ص���كرية 

البا�صلة.
املتحف الذي قمت بزيارته �ص���ابقا 
يع���د �رسحا م���ن ال�رسوح الع�ص���كرية ملا 
يتمي���ز ب���ه م���ن حمتوي���ات ومقتني���ات 
ون���ادرة  قدمي���ة  وتراثي���ة  ع�ص���كرية 
و�ص���جل للتاري���خ الع�ص���كري البحريني 
يفتخر ب���ه املواط���ن البحريني ب�ص���كل 
عام والع�ص���كري ب�ص���كل خا����س، حيث 
ي�ص���م لوحات ت�صكيلية و�صورا مل�صرية 
تط���ور وتقدم ق���وة الدفاع، كما ي�ص���م 
قاعات متع���ددة منها حل���كام البحرين، 
والق���الع التاريخي���ة، واخلي���ول العربية 
الأ�ص���يلة، والأ�ص���لحة الفردية القدمية، 
والبحري���ة  الربي���ة  الق���وات  وتط���ور 
واجلوية، واملالب�س الع�صكرية والأو�صمة 
وم�ص���اركة ق���وة الدف���اع يف العديد من 

املهام الع�صكرية امل�رسفة.
متح���ف ق���وة الدف���اع �ص���وف يظل 
حافظا للتاريخ الع�صكري الوطني ي�صحذ 
الأذه���ان باأح���داث ع�ص���كرية تاريخي���ة 
خال���دة وذكري���ات حمف���ورة يف الذاكرة 
الوطني���ة والأدوار البطولي���ة الت���ي قام 
بها منت�ص���بو هذه املوؤ�ص�ص���ة الع�صكرية 
العريق���ة التي م�ص���ى على تاأ�صي�ص���ها 
اأكرث من 50 عاما وهي تذود عن حيا�س 
الوطن وحتفظ اأمنه وا�صتقراره وت�صون 
مكت�صباته احل�صارية. وع�صاكم عالقوة.

متحف قوة الدفاع 
يحفظ التاريخ العسكري

 د. طارق 
آل شيخان
tariq
@cogir.org 

ما وراء الحقيقة

شركاء تشريد 
الالجئين

B7747 
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

    زبدة القول

ق���ام  الغرب���ي  الإع���الم 
بت�ص���وير العرب باأنه���م تعمدوا 
جت���اه  �ص���يء  اأي  تق���دمي  ع���دم 
الالجئن ال�ص���ورين، يف حماولة 
احلكوم���ات  مل�ص���اندة  من���ه 
الغربي���ة بتوجي���ه الل���وم للعرب 
اهت���زت  اأن  بع���د  واخلليجي���ن، 
�صورة هذه احلكومات اأمام الراأي 
العام نتيجة عدم اكرتاثهم بهذه 
املاأ�ص���اة بداية الأمر، وانك�ص���اف 
املتاجرة بق�صية حقوق الإن�صان، 
ولع���ل م���ن املنا�ص���ب اأن نعي���د 
التذكري باأن اإيران ونظام البعث 
العميل لك����رسى طهران، هما من 
ت�ص���بب ويت�ص���بب بقتل وت�رسيد 
ال�ص���ورين، اإل اأن هن���اك جهات 
ال�ص���عب  اأخ���رى متورط���ة بقتل 
ال�ص���وري وتهج���ريه من اأر�ص���ه، 
�ص���واء  معانات���ه  يف  والت�ص���بب 
ملخاط���ر  التعر����س  اأو  بالغ���رق 
الطريق، وه���ذه اجلهات، واإن مل 
ت�ص���ارك فعلي���ا اأو بطريق مبا�رس 
بقت���ل ال�ص���عب ال�ص���وري، ه���ي 
للغ���رب  ال�صيا�ص���ية  امل�ص���الح 
وعلى راأ�صها رو�ص���يا والوليات 
الأوروبي���ة...  وال���دول  املتح���دة 
اأخريا  فرو�ص���يا الت���ي اعرتف���ت 
بنقلها اأ�ص���لحة اإلى نظام ب�ص���ار 
الأ�ص���د، وعبور طائراتها املحملة 
بهذه الأ�ص���لحة الأج���واء الإيرانية 
واليوناني���ة، هي �رسي���ك يف قتل 
ب�ص���ار  اإن  حي���ث  ال�ص���ورين، 
ي�ص���تخدم ه���ذه الأ�ص���لحة لقتل 

�صعبه وت�رسيده.
الت���ي  الأمريكي���ة،  والإدارة 
تتباه���ى بدفاعه���ا ع���ن حق���وق 
�ص���امتة  وقف���ت  الإن�ص���ان، 
فيم���ا يخ�س ب�ص���ار ومل ت�ص���اند 
علين���ا  وت�ص���حك  املعار�ص���ة، 
بتدري���ب اأف���راد منه���م، نتيج���ة 
اإيرانية اأمريكية تت�صمن  �صفقة 
ع���دم التدخ���ل الأمريك���ي لإزاحة 
اإي���ران  ب�ص���ار، مقاب���ل موافق���ة 
التف���اق  عل���ى  التوقي���ع  عل���ى 
النووي، وال���دول الأوروبية التي 
�رسح���ت م���رارا وتك���رارا بدعمها 
حق���وق الإن�ص���ان، ووقوفه���ا مع 
ال�ص���عوب امل�ص���طهدة وحقه���ا 
بالدميقراطية وتقرير امل�ص���ري، 
جنده���ا تق�ص���ف خي���ال داع����س 
وترتك ب�صار الأ�ص���د يعيث قتال 
وهاه���ي  لل�ص���ورين،  وت�رسي���دا 
املجر ت�رسح باأنها حامية العر�س 
امل�ص���يحي الأوروبي وتقف �صد 
الالجئ���ن، وعلي���ه فاإن ق�ص���ية 
الغ���رب  ل���دى  الإن�ص���ان  حق���وق 
انك�صفت، وتبن لنا مدى القذارة 
ال�صيا�صية التي ينتهجها الغرب 

يف



تفتتح مساء اليوم )السبت( منافسات 
الجول��ة ال�24 م��ن ال��دور التمهيدي 
لدوري زين الدرجة األوىل لكرة السلة 

بإقامة لقاءين.
ففي متام الس��اعة السادس��ة مس��اًء، 
يلتقي فريق��ي النوي��درات والحد يف 
املب��اراة األوىل، فيام س��تجمع املباراة 
الثاني��ة فريق��ي املنام��ة واملحرق يف 

الساعة 7:45 مساًء.
وس��تقام املباراتان - كام جرت العادة 

- عىل صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وتس��تكمل مباريات الجول��ة يوم غٍد 
األحد بلقاءي االتحاد والنجمة، الحالة 
والرفاع، ع��ىل أن تختتم املواجهات يف 
الي��وم التايل عرب مب��ارايت مدينة عيىس 

والبحرين، سرتة وسامهيج.
وس��يغيب عن مجريات ه��ذه الجولة 
فري��ق األه��ي لخضوع��ه إىل الراحة 

اإلجبارية وفق نظام املسابقة.

 المحرق والمنامة

وس��تكون املب��اراة الثاني��ة اليوم أوىل 
لقاءات جولة الحسم املهمة، إذ يتطلع 
حامل اللق��ب لرد اعتب��اره من فريق 
املحرق الذي ألحق به الخس��ارة األوىل 
والوحيدة يف ال��دور التمهيدي، حينام 
تغلب عليه يف لقاءات القس��م األول، 

ومواصلة االنفراد بالصدارة.
يف املقابل، يتحفز بطل كأس خليفة بن 
س��لامن فريق املحرق لتكرار انتصاره 
ع��ىل منافس��ه اليوم، متس��لحا برغبة 
االنقضاض عىل املركز الثاين، ومس��تغال 

غياب األهي عن مجريات الجولة. 
وتنتظ��ر املح��رق لق��اءات صعب��ة يف 
الجولتني املتبقيتني، إذ سيواجه النجمة 

يف الجولة املقبلة، عىل أن يختتم الدور 
التمهيدي مبالقاة الحالة.

ويتصدر املنامة جدول الرتتيب برصيد 
41 نقط��ة حققه��ا م��ن 20 انتص��ار 
وخس��ارة وحيدة، في��ام يحتل املحرق 
املركز الثالث ب���38 نقطة من 18 فوز 

و4 هزائم.
ودامئًا ما تش��هد مواجه��ات الفريقني 

إثارة حتى الدقيقة األخرية، وما سيزيد 
اإلثارة، رصاع الفريق��ني عىل املركزين 
املبارشي��ن  املؤهل��ني  والث��اين  األول 

ملنافسات املربع الذهبي.
ويتوقع أن يش��هد لق��اء اليوم حضورًا 
جامهرييًّا كب��رًيا من مختلف عش��اق 
ومحب��ي لعب��ة كرة الس��لة، والس��يام 
أن لق��اء املح��رق واملنامة ب��ات يعترب 

األكرث شعبية وجامهريية هذا املوسم؛ 
ليس��حب البس��اط بذل��ك م��ن لقاء 

الكالسيكو بني األهي واملنامة.

النويدرات والحد

ويف املب��اراة األوىل يف افتت��اح الجولة، 
س��يكون فريق النويدرات عىل موعد 
مع تأكيد تأهله إىل املرحلة املقبلة من 

الدوري، حينام يلتقي فريق الحد.
ويس��عى النوي��درات الس��تغالل هذا 
اللقاء فنًيا؛ م��ن أجل التحضري ملباراته 
املقبل��ة واألخرية له يف هذا الدور أمام 
حامل اللقب فريق املنامة، رغم ضامن 
تأهله وع��دم تأثري املباراة عىل موقعه 
بجدول الرتتيب، قبل أن يخضع للراحة 

يف الجولة األخرية.
ويحتل النويدرات املركز الرابع برصيد 
37 نقطة، فيام يحتل الحد املركز ال�11 

برصيد 23 نقطة.  

االنتصار لتكرار  والمحرق  االعتبار...  لرد  المنامة 
زي��ن ل������دوري  ال���ج���ول���ة 24  اف���ت���ت���اح  ف���ي  ل����ق����اءان 

ال��������ن��������وي��������درات م������رش������ح ل�����ع�����ب�����ور ج�����س�����ر ال����ح����د
 محمد الدرازي

فريق المحرق لكرة السلةفريق المنامة لكرة السلة

السنة العاشرة - العدد 3392 
السبت

27 يناير 2018 
10 جمادى األولى 1439

sports@albiladpress.com
سبورت
16

واصل منتخبنا الوطني لكرة اليد تألقه 
يف البطولة اآلس��يوية بعد تأهله للمرة 
الثالثة عىل الت��وايل اىل املباراة النهائية 
إثر فوزه املستحق عىل نظريه املنتخب 
السعودي الشقيق بنتيجة )24/22( يف 
مباراة الدور قبل النهايئ والتي أقيمت 
ي��وم أمس )الجمعة( يف مدينة س��وان 

بكوريا الجنوبية.
وبه��ذا التأهل يلع��ب منتخبنا املباراة 
النهائية يوم األحد املقبل أمام املنتخب 
القطري يف نس��خة مع��ادة للبطولتني 
الس��ابقتني، في��ام يلتق��ي املنتخب��ان 
السعودي والكوري الجنوبية يف مباراة 
تحديد املركزي��ن الثالث والرابع والتي 

تقام يف نفس اليوم.
وع��ودة إىل مباراة األم��س، إذ ظهرت 
نجومي��ة األحمر البحريني يف الش��وط 
الث��اين بعدم��ا كان الوض��ع متكافًئا يف 
الش��وط األول، ولعب��ت األوراق التي 
كش��ف عنها املدرب جودنس��ون دورًا 
واضًحا يف تغيري وضعية املباراة وفق ما 
يري��د متدارًكا يف ذلك الخروج املفاجئ 
للمداف��ع محم��د عبدالرض��ا بالكارت 
األحمر واإليقافات املتكررة التي طالت 
معظم العبينا؛ بسبب القرارات الغريبة 

لطاقم التحكيم األملاين.

الصياد أفضل العب

اختارت اللجنة الفنية بالبطولة الالعب 
حس��ني الصياد أفضل العب يف املباراة؛ 
نظ��ري الجهود التي قدمها طوال اللقاء، 
ويف لفتة رائعة القت الرتحيب من قبل 
العب��ي املنتخ��ب قام الصي��اد بإرشاك 
الح��ارس محمد عبدالحس��ني معه يف 
تس��لم الجائزة؛ وذلك م��ن باب تقدير 

الدور الذي قدمه الحارس يف املباراة.

محمد حبيب: حققنا األهم

أكد العب منتخبن��ا الوطني لكرة اليد 
محمد حبيب أن املنتخب حقق األهم 
يف مباراة الدور قبل النهايئ وهو التأهل 
إىل املب��اراة النهائية، رغ��م أن األداء مل 
يكن باملس��توى املطل��وب خصوصا يف 
الشوط األول؛ بسبب حساسية املباراة 
وطبيع��ة اللق��اءات الت��ي تجمع بني 

املنتخبات الخليجية.
وأضاف حبي��ب أن املنتخب اس��تعاد 
ج��زًءا من مس��تواه يف الش��وط الثاين 
والرتكيز  القتالي��ة  ال��روح  وس��اهمت 
العايل من قبل العبينا يف ترجيح الكفة 
والخروج بنتيجة اللقاء، معرًبا عن أمله 
يف أن يظهر املنتخب بالصورة املطلوبة 
يف املباراة النهائية ويعكس مدى تطور 

اليد البحرينية عىل املستوى اآلسيوي.

شهاب: تأثرنا باإليقافات المتكررة

من جانبه قال الالعب حس��ن شهاب إن 

املنتخ��ب يس��عى إىل مواصلة مش��واره 
يف البطولة اآلس��يوية وتقدي��م العروض 
القوي��ة لتأكي��د أحقيت��ه يف الوصول اىل 
املب��اراة النهائي��ة، مش��ريًا إىل أن مباراة 
ال��دور قب��ل النه��ايئ كان��ت صعبة عىل 
املنتخبني خصوصا منتخبنا الذي تأثر كثريًا 
بعقوبات اإليقاف املتكرر مام تس��بب يف 
إرباك املستوى العام، إال أن العبينا نجحوا 
يف تجاوز هذه املشكلة؛ بفضل الخيارات 

الجيدة للفريق.
وأهدى شهاب التأهل اىل املباراة النهائية 
إىل القيادة الرشيدة وإىل سمو الشيخ نارص 
بن حمد وإىل الش��عب البحريني، متمنًيا 
أن يوفق املنتخب يف املباراة النهائية وأن 
يكون عند حس��ن الظ��ن بتحقيق إنجاز 

جديد إىل الرياضة البحرينية.

بعثة األحمر تشكر سمو 
الشيخ ناصر بن حمد

قدم رئيس االتح��اد البحريني لكرة 

رئي��س بعث��ة املنتخ��ب يف البطولة 
اآلس��يوية الثامن��ة ع��رة اليد عي 
ش��كره  للرج��ال  إس��حاقي  عي��ىس 
الجهازين  باس��مه وباس��م  وتقديره 
اإلداري والفن��ي للمنتخ��ب وجميع 
الالعب��ني إىل ممث��ل جالل��ة املل��ك 
الش��باب  وش��ؤون  الخريية  لألعامل 
رئي��س املجل��س األع��ىل للش��باب 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة ع��ىل توجيهات��ه الكرمية 
ب��رف مكافآت التأه��ل اىل املباراة 
الوطني  املنتخ��ب  لالعبي  النهائي��ة 
األول لك��رة اليد، وأك��د أفراد البعثة 
أن دع��م نارص بن حم��د واهتاممه 
هو دافع كبري بالنس��بة لنا نس��تلهم 
من خالل��ه روح التحدي واإلرصار يف 
املب��اراة النهائية، ونس��عى إىل بذل 
املزيد من الجهود لحقيق املزيد من 

اإلنجازات املرفة.

لقطات من فرحة منتخبنا بالفوز والتأهل

السبت 27 يناير 2018 
10 جمادى األولى 1439

العدد 3392

17
واصل فريق تطوير تألقه وصحوته يف دوري الركات واملؤسسات لكرة القدم عندما حقق فوزًا معنويا رائعا عىل فريق 

جارمكو بثالثة أهداف لهدفني يف املباراة التي جمعتهام أمس األول يف ختام األسبوع السابع واألخري. 

ورفع التطوير رصيده إىل 7 نقاط يف املركز السادس.

 وبهذه الخسارة فإن جارمكو فقد فرصة الدخول مع فريقي الكهرماء وألبا يف املنافسة عىل لقب املسابقة وتجمد 

رصيده عند 11 نقطة يف املركز الرابع.

وقدم تطوير مباراة رائعة بعيًدا عن الضغوط النفسية خصوًصا يف الشوط األول الذي قدم فيه أداء هجوميا رائعا، إذ 

سجل الهدف األول رسيًعا يف الدقيقة الثانية عن طريق عي نجف والثاين بواسطة محمد نجيب عند الدقيقة “20” 

والثالث عي نجف يف الدقيقة “33”.

 فيام سجل لجارمكو السيد حسني قاروين عند الدقيقة “31”. ويف الشوط الثاين سجل جارمكو هدفه الثاين عن طريق 

محمد جعفر.

ت��ط��وي��ر ي��ح��رم “ج���ارم���ك���و” م���ن ل��ق��ب ال��ش��رك��ات 

  للتوا�شل:  )ق�شم الريا�شة: 17111499(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

حقق الع��داء البحريني محمد أيوب 
املرك��ز األول يف س��باق 3 آالف م��رت 
داخ��ل الص��االت ببطول��ة التش��يك 
الدولية أللعاب القوى داخل الصاالت؛ 
ليتفوق عىل جميع منافس��يه ويرتبع 
عىل عرش الصدارة بكل جدارة متفوقا 
عىل نخبة م��ن أبرز ع��دايئ العامل يف 
بط��والت الصاالت، ويكش��ف لنا عن 
نج��م محي جديد يف ه��ذا النوع من 

السباقات.
وأحرز أيوب املركز األول بعدما أنهى 
مسافة السباق بزمن 7:44:58 دقيقة 
متفوًقا عىل الع��داء الكيني بينجامني 
كيغ��ني الذي جاء يف املركز الثاين بزمن 
7:44:77 دقيق��ة، والع��داء األثي��ويب 
تياله��ون هايل ال��ذي ج��اء يف املركز 

الثالث بزمن 7:45:34 دقيقة.
وبهذه النتيجة والرقم فإن أيوب متكن 
من تحطيم الرقم الس��ابق يف البطولة 
)8:00:8 ثانية( كام أنه حقق يف الوقت 
ذاته أفض��ل رقم عاملي هذا املوس��م 

ليكون صاحب أفضل رقم للعام 2018 

حتى اآلن، وإضاف��ة إىل كل ذلك فإنه 

نجح يف تحقيق الرقم التأهيي لبطولة 

العامل أللعاب الق��وى داخل الصاالت 

والت��ي س��تقام من 1 لغاي��ة 4 مارس 

املقبل يف مدينة برمنغهام الربيطانية.

إىل ذلك، أش��اد نائب رئي��س االتحاد 

الق��وى، مدي��ر  البحرين��ي أللع��اب 

املنتخبات الوطنية محمد عبداللطيف 

بن جالل بالنتيجة الرائعة التي حققها 

العداء محمد أيوب يف بطولة التشيك 
الدولي��ة والت��ي تبعث ع��ىل التفاؤل 
بتحقيق نتائج متميزة يف االستحقاقات 
الرس��مية القادم��ة ملنتخب��ات ألعاب 
القوى عىل املستوى اإلقليمي والقاري 
والعاملي واألوملبي، مش��يدا باملستوى 
الذي يظهره الالع��ب أيوب يف جميع 

امللتقيات والبطوالت الدولية.
وع��رب بن جالل ع��ن أمل��ه الكبري يف 
أن يواص��ل أيوب تقدي��م العطاءات 
املتمي��زة واألداء الجي��د؛ ليثم��ر ذلك 
ع��ن تحقي��ق سلس��لة م��ن األلقاب 
والنتائج اإليجابية التي من ش��أنها أن 
تعكس املكانة املرموق��ة ألم األلعاب 
البحرينية وما وصلت إىل من مستوى 
متطور بفض��ل دعم ورعاي��ة النائب 
األول لرئيس املجلس األعىل للش��باب 
والرياضة رئيس اتحاد دول غرب آسيا 
أللعاب القوى رئيس االتحاد البحريني 
أللعاب القوى س��مو الشيخ خالد بن 

حمد آل خليفة.

تأهل لبطولة العالم وأحرز أفضل رقم عالمي بالعام 2018

أيوب يحقق المركز األول بسباق 3 آالف متر ببطولة التشيك 
الرفاع                 االتحاد البحريني أللعاب القوى

محمد أيوب أثناء السباق

المحرق يسقط بني جمرة 
بدوري الطائرة

البالد سبورت

حقق املحرق فوزا سهال عىل حساب بني 
جمرة بعدما هزمه بثالثة أشواط نظيفة يف 

املواجهة التي أقيمت بينهام مساء أمس 
الجمعة ضمن منافسات دوري الدرجة 
األوىل للكرة الطائرة عىل صالة االتحاد 
البحريني للكرة الطائرة مبدينة عيىس 

الرياضية. ومل يجد املحرق أي صعوبة يف 
اإلطاحة مبنافسه للمرة الثانية هذا املوسم 

بعدما تغلب عليه يف القسم األول ذهابا 
بنفس النتيجة.

وأنهى املحرق األشواط الثالثة بنتيجة 
. 25/16 ،25/17 ،25/20

وبهذه النتيجة فقد رفع املحرق رصيده 
إىل 22 نقطة ليحافظ عىل موقعه يف املركز 

الرابع يف سلم الرتتيب، بينام ظل بني 
جمرة عىل رصيده ب� 6 نقاط يف املركز 

السادس والزال يف منطقة الدفء بعدما 
عزز آماله يف البقاء بدوري الدرجة األوىل 

وعدم الهبوط لدوري الدرجة الثانية. هذا 
وكان من املفرتض أن تقام امس مباراة 

النر واتحاد الريف لكن لجنة املسابقات 
أجلت املباراة حتى موعد الحق.

ضاحية السيف                    اللجنة األولمبية

وجه ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس 

املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة برف مكافآت الفوز 

ملنتخبنا الوطني األول لكرة اليد 
بعد فوزه عىل املنتخب السعودي 

الشقيق والتأهل لنهايئ بطولة آسيا 

لكرة اليد املقامة حالًيا يف كوريا 
الجنوبية.

وأكد األمني العام للجنة األوملبية 
البحرينية عبدالرحمن عسكر أن 

اللجنة األوملبية البحرينية ستبارش 
تنفيذ توجيهات سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة برف مكافآت 
الفوز عىل املنتخب السعودي 

والعمل عىل إنهاء اإلجراءات كافة 

املتعلقة بتحويل املكافآت إىل 
الالعبني يف كوريا الجنوبية.

وتقدم عسكر بجزيل الشكر 
واالمتنان إىل سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة عىل ما يقدمه 
من دعم ورعاية للرياضيني كافة 

وحرص سموه املتواصل عىل مكافأة 
األبطال واملنجزين من أبناء الوطن 
يف املجال الريايض، األمر ميثل لهم 

حافزا لتقديم أفضل ما لديهم، 
مؤكًدا حرص اللجنة األوملبية عىل 

تنفيذ توجيهات سموه بتقدير 
ومكافأة جميع املنتخبات الوطنية 
من أصحاب اإلنجازات ومن بينهم 

منتخب كرة اليد الذي كان خري 
سفري ململكتنا الغالية يف البطولة 

اآلسيوية.
وبارك عسكر لسمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة تأهل منتخبنا إىل 
نهايئ البطولة اآلسيوية مشريًا إىل أن 
تلك النتيجة الرائعة ملنتخب اليد ما 

هي إال مثرة لدعم واهتامم سموه 
باملنتخبات الوطنية كافة ومن 

بينها منتخب كرة اليد الذي رشف 
اململكة يف االستحقاق اآلسيوي بعد 

تأهله لنهائيات كأس العامل 2019 
للمرة الرابعة عىل التوايل.

ن����اص����ر ب�����ن ح���م���د ي����أم����ر ب����ص����رف م����ك����اف����آت ال���ف���وز

سمو الشيخ ناصر بن حمد

رفع رئيس االتحاد البحريني لكرة 

اليد عي عيىس إسحاقي تهانيه 

وتربيكاته إىل القيادة الرشيدة؛ 

مبناسبة وصول منتخبنا الوطني 

لكرة اليد إىل املباراة النهائية.

وقال إسحاقي إن الدعم الذي 

تناله كرة اليد البحرينية من قبل 

القيادة وما توليه من اهتامم بارز 

ألبنائها الرياضيني كان له الدور 

الرئيس فيام وصلت إليه الرياضة 

البحرينية من رفعة ومكانة متميزة 

عىل صعيد القارة اآلسيوية وعىل 

مستوى العامل، مؤكًدا أن منتخب 

اليد سيبذل كل ما يف وسعه يف 

البطولة اآلسيوية؛ من أجل تريف 

اململكة وحمل رايتها عالًيا يف ظل 

الرعاية الكرمية من قيادة البالد.

وهنأ رئيس اتحاد اليد، ممثل جاللة 

امللك لألعامل الخريية وشؤون 

الشباب رئيس املجلس األعىل 

للشباب والرياضة رئيس اللجنة 

األوملبية البحرينية سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة بتأهل 

املنتخب إىل املباراة النهائية، وقال 

إن متابعة واهتامم سموه للمنتخب 

طوال مشواره يف البطولة اآلسيوية 

انعكس بصورة واضحة عىل أداء 

الالعبني يف جميع املباريات، وهو 

ما يجسد الرؤية الثاقبة من سموه 

وما يضعه من اسرتاتيجيات ناجحة 

تسري عليها االتحادات الرياضية 

لتحقيق التطلعات واألهداف 

املنشودة.

رصح النائب األول لرئيس االتحاد 

البحريني لكرة اليد خالد الحيدان 

بأن تأهل املنتخب البحريني لكرة 

اليد للمباراة النهائية هو نتيجة 

طبيعية للمتابعة والدعم املبارش 

لالتحاد واملنتخب من قبل سمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة رئيس 

املجلس األعىل للشباب والرياضة 

رئيس اللجنة األوملبية البحرينية، 

مشريا إىل توجيهات سموه بأن يكون 

العام 2018 عام الذهب أعطت 

دافعا كبريا ألفراد املنتخب وشكلت 

حافزا لتحقيق هذه النتيجة، متمنيا 

أن يوفق الفريق يف الفوز باملباراة 

النهائية. وأضاف أن العبي منتخبنا 

الوطني أثبتوا بأنهم أبطال وعىل 

مستوى عال من االحرتافية ويتمتعون 

مبستوى فني عال ووصلوا ملستويات 

ممتازة نتيجة التزامهم بربنامج إعداد 

املنتخب، مضيفا أن األندية املنضوية 

تحت مضلة الجمعية العمومية 

كان لها دور كبري يف إعداد الالعبني 

وتطويرهم. وأضاف أن منتخب 

البحرين أصبح رقام صعبا بآسيا، مدلال 

عىل ذلك بتأهل املنتخب للمباراة 

النهائية للمرة الثالثة عىل التوايل 

والرابعة من آخر 5 مباريات نهائية، 

وفوز منتخب الناشئني بكأس آسيا 

للناشئني األخرية، والذي مازال يحمل 

لقبها. وختم الحيدان بأن االتحاد 

يسري حسب خطة واضحة منبثقة من 

رؤية سمو الشيخ نارص بن حمد آل 

خليفة قائد الشباب والرياضة، متمنيا 

التوفيق للمنتخب يف املباراة النهائية.

الحيدان: العبونا أثبتوا أنهم أبطالإسحاقي يهنئ القيادة بالتأهل إلى النهائي 

خالد الحيدانعلي إسحاقي

“أحمر اليد” يهزم الس��عودية ويتأهل للمباراة النهائية 
واص��������ل ت����أل����ق����ه وأك��������د م���ك���ان���ت���ه ال����ق����اري����ة 

كوريا الجنوبية                اتحاد اليد

إميانا منا بالرأي والرأي اآلخر وبحق 
الرد املكفول، ننر هنا نص البيان 
الذي تسلمه “البالد سبورت” من 

نادي الرفاع الريايض: 
استنكر نادي الرفاع الريايض اإلساءات 
املتكررة الصادرة من فئة من جمهور 

نادي املحرق عىل كيان النادي 
ومسؤوليه والتي استمرت منذ سنوات 

لكنها اتخذت منحى آخر ووصلت 
لالعتداء عىل العب الفريق األول لكرة 

القدم حسان جميل. 
وأكد النادي أن الوصول لالعتداء 

عىل الالعبني يعد أمرا خطريا وصارخا 
وبعيدا عن األعراف والتقاليد واألخالق 

املعروفة عن املجتمع البحريني 
األصيل، وأن الرياضة وسيلة للتعارف 

والتقرب وال يجب أن تصل لهذا 
املستوى الخطري.

وأكد مجلس إدارة نادي الرفاع أن 
ما حدث من شحن وأحداث مؤسفة 

يف مباراة ذهاب الدور نصف النهايئ 
لكأس جاللة امللك املفدى لكرة القدم 

يوم أمس الخميس جاءت بسبب 
استمرار التجاوزات من قبل بعض 
جامهري نادي املحرق التي رضبت 

التنافس الريف يف مقتل ومل تفرق 
بني التعصب الحميد يف التشجيع 

واإلساءة لآلخرين.
ويؤكد نادي الرفاع عىل عمق 

العالقات مع شقيقه املحرق، وأن 

هذه الترفات غري األخالقية دخيلة 
عىل نادي املحرق ورجاالته برئاسة 

معايل الشيخ أحمد بن عي آل خليفة 
الذي لن يرىض أن يتعرض كيان الرفاع 

ورجاالته لإلساءة والقذف والشتم، 
وأن ما حدث يف املنصة الرئيسية 

من تجاوز أحد جامهري املحرق عىل 
رجاالت الرفاع أمر غري مقبول بتاتا وال 

ميكن السكوت عليه. وأشار النادي 
إىل أن حادثة املنصة يجب أن تعيد 

النظر يف مسألة الدخول والتنظيم 
داخل املنصات يف املالعب الرياضية. 
وقدم نادي الرفاع الشكر لجامهريه 

الوفية عىل االلتزام بضبط النفس 
والتحي باألخالق الرياضية 

وعدم اإلانزالق خلف هذه الثلة 
من الجامهري املسيئة، كام شدد 

النادي أن جامهري الرفاع مدرسة يف 
األخالق وااللتزام بالروح الرياضية يف 

التشجيع طوال التاريخ.

تجاهه ال��م��ح��رق  ج��م��ه��ور  م��ن  ف��ئ��ة  ت��ص��رف��ات  يستنكر  ال��رف��اع 
البالد سبورت

ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة أح�������داث ن���ص���ف ن���ه���ائ���ي “أغ����ل����ى ال����ك����ؤوس”
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تحت رعاية ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة، توج أنجال س��مو 
الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة، سمو 
الشيخ فيصل بن خالد آل خليفة وسمو 
الش��يخ عبدالل��ه بن خال��د آل خليفة 
أبطال مس��ابقة نارص بن حمد للصقور 

والصيد.
وتوج س��مو الشيخ فيصل بن خالد بن 
حمد آل خليفة وس��مو الشيخ عبدالله 
بن خالد ب��ن حم��د آل خليفة أبطال 
الفئات السابقة مبسابقة نارص بن حمد 
للصق��ور والصيد، يف مس��ابقة الصقور 

عىل كأس سموهام.
وحرض اليوم الثاين عدد كبري من املالك 
ومحب��ي رياض��ات املوروث الش��عبي 

للصقور والصيد.

 تتويج األبطال

وجرى التتويج بتس��ليم أبطال ش��وط 
كأس سمو الش��يخ فيصل بن خالد بن 
حمد آل خليفة، وتس��ليم أبطال شوط 
س��مو الش��يخ عبدالل��ه ب��ن خالد بن 
حمد آل خليفة. وقام سموهام بتتويج 
أبط��ال كأس س��مو الش��يخ فيصل بن 
خال��د آل خليفة، إذ ف��از باملركز األول 
يف فئ��ة الح��رار فري��ق BHR، واملركز 
الثاين والثالث فريق الرفاع، ويف ش��وط 
الش��واهني ف��از باملرك��ز األول فري��ق 
الرفاع، والثاين مبارك إبراهيم البوعينني 

.BHR واملركز الثالث فريق
ويف ش��وط جريات الخلط ف��از باملركز 
األول فري��ق صق��ور البحري��ن والثاين 
مبارك إبراهيم البوعينني والثالث فريق 
 BHR وفئ��ة الش��واهني فريق ،BHR
واملرك��ز الث��اين فريق الح��زم والثالث 

فريق صقور البحرين.
وقام سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل 
خليفة وسمو الشيخ فيصل بن خالد آل 
خليفة بتتويج أبطال كأس سمو الشيخ 
عبدالل��ه بن خالد آل خليفة، إذ حصل 
عىل املركز األول يف شوط الحرار فريق 
BHR، واملرك��ز الث��اين والثالث فريق 
الرف��اع، ويف ش��وط الش��واهني املركز 
األول فريق الحزم، واملركز الثاين فريق 
الرف��اع واملركز الثالث مب��ارك إبراهيم 
البوعين��ني، ويف ش��وط الج��ريات فئة 
 BHR الخلط فاز باملرك��ز األول فريق
واملركز الثاين خالد عيل النعيمي واملركز 
الثال��ث فريق صقور البحرين، ويف فئة 
 BHR الشواهني فاز باملركز األول فريق
واملرك��ز الث��اين فري��ق الح��زم واملركز 

.TNT الثالث فريق
ويف مسابقة كأس سمو الشيخ عبدالله 

بن خالد للصقار الصغري، توج سموهام 
صاح��ب املرك��ز األول الصق��ار أحمد 
صالح العجم��ي، واملركز الثاين إبراهيم 
محم��د البوعين��ني، واملرك��ز الثال��ث 

عبدالله جاسم الدورسي.

 فريق الرفاع بطًلا لفئة الحرار

واس��تطاع فريق الرف��اع الحصول عىل 
املركز األول يف فئة الحرار بعد منافسة 
قوية مع املش��اركني يف اليوم الثاين من 
األس��بوع الرابع عىل كأس سمو الشيخ 
حم��د بن نارص بن حمد آل خليفة، إذ 
احتل الرفاع املركز األول بزمن )22.362 
ثاني��ة(، املركز الثاين فريق BHR بزمن 
)22.629 ثاني��ة(، املرك��ز الثالث فريق 
الرفاع بزم��ن )22.641 ثاني��ة(، املركز 
الرابع محم��د إبراهيم البوعينني بزمن 
)22.686 ثانية(، املركز الخامس فريق 
الرفاع بزم��ن )23.701 ثاني��ة(، املركز 
الس��ادس فريق BHR بزمن )23.755 
ثانية(، املركز السابع فريق الرفاع بزمن 
)23.900 ثانية(، املركز الثامن والتاسع 
فري��ق BHR بزم��ن )23.957 ثاني��ة، 
و23.961 ثاني��ة(، املركز العارش فريق 

الحزم بزمن )23.984 ثانية(.

 فريق الرفاع يواصل التألق

وواص��ل فري��ق الرفاع تألق��ه يف اليوم 
الثاين عندما أح��رز املركز األول يف فئة 
جريات الخلط بزم��ن )20.351 ثانية(، 
املركز الثاين فريق صقور البحرين بزمن 
)21.257 ثانية(، املرك��ز الثالث مبارك 
إبراهي��م البوعين��ني بزم��ن )21.321 
ثانية(، املركز الرابع خالد عيل النعيمي 
بزم��ن )21.428 ثانية(، املركز الخامس 
عبدالل��ه إبراهي��م البوعين��ني بزم��ن 
)21.610 ثانية(، املركز السادس مبارك 
إبراهي��م البوعين��ني بزم��ن )21.981 
ثانية(، املركز السابع فريق BHR بزمن 
)22.031 ثاني��ة(، املرك��ز الثامن فريق 
صقور البحرين بزمن )22.033 ثانية(، 
املركز التاسع س��عد إبراهيم البوعينني 
بزم��ن )22.051 ثاني��ة(، املركز العارش 
فريق صق��ور البحرين بزمن )22.086 

ثانية(.

برنامج اليوم

تختتم اليوم منافس��ات األسبوع الرابع 
ملسابقة نارص بن حمد للصقور والصيد 
عىل كأس س��مو الشيخ حمد بن نارص 

بن حمد آل خليفة.
وستقام اليوم منافسات فئة الشواهني 
وفئة جريات الش��واهني، إذ يتنافس 40 
صقارًا يف منافس��ات الش��واهني، و40 
صقارًا يف فئة جريات الشواهني بعد أن 
تأهلوا للمنافس��ة عىل لقب املس��ابقة 
من األش��واط التأهيلية األوىل والثانية 

التي جرت يف الفرتة املاضية.
ه��ذا وم��ن املتوق��ع أن يش��هد ختام 
األس��بوع الراب��ع منافس��ة قوي��ة بني 

الصقارين املشاركني.

 تغطية مميزة

نقل��ت قن��اة البحري��ن الرياضية عىل 
القناة الثانية منافس��ات الي��وم الثاين، 
وس��تواصل القن��اة تغطيته��ا املمي��زة 
ملسابقة نارص بن حمد للصقور والصيد 
عرب نقل مبارش اليوم يف ختام األس��بوع 

الرابع.
الرياضية  البحري��ن  قناة  وس��تخصص 
حلقة خاصة س��يتم عرضها يف اليومني 
املقبلني مع اس��توديو تحلييل، إذ سيتم 
اس��تضافة عدد م��ن اللجن��ة املنظمة 
العلي��ا وعدد من املالك املش��اركني يف 

املسابقة.

 اليوم سباق الهجن والخيل 
العربية والسلق 

 تح��ت رعاي��ة ممث��ل جالل��ة املل��ك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس 
والرياضة  للش��باب  األع��ىل  املجل��س 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، تقام 
اليوم منافسات س��باق الهجن والخيل 
العربية والسلق ملسابقة نارص بن حمد 
للصقور والصيد عىل كأس سمو الشيخ 
حمد بن ن��ارص بن حم��د آل خليفة، 
وذلك يف مقر املس��ابقة خلف االتحاد 

املليك للفروسية وسباقات القدرة.
وتبدأ الس��باقات بإقامة سباق الهجن، 
العربي��ة،  الخي��ل  س��باق  وبعده��ا 
وس��تختتم املنافس��ات بإقامة س��باق 

السلق لفئتي الذكور واإلناث.
ومن املتوقع أن تكون املنافس��ة قوية 
ب��ني امل��الك واملش��اركني، إذ ش��هدت 
الس��باقات املاضي��ة ق��وة وإث��ارة يف 

املنافسة عىل املراكز األوىل.
وأكد أمني الرس الع��ام للجنة رياضات 
ومس��ابقات املوروث الش��عبي محمد 
أحم��د جناحي أن اللجن��ة انتهت من 

التجهي��ز للس��باقات كاف��ة، إذ عملت 
يف اليوم��ني املاضيني ع��ىل االنتهاء من 

تسجيل جميع املشاركني واملالك.
ومتن��ى محم��د أحم��د جناح��ي كل 
التوفيق والنجاح للمالك واملشاركني يف 
املس��ابقة وعكس الصورة املرشقة التي 
تش��هدها رياضات املوروث الش��عبي 
يف مملك��ة البحري��ن؛ بفض��ل الدعم 
الالمحدود الذي يقدمه س��مو الش��يخ 
ن��ارص بن حمد آل خليف��ة وتوجيهاته 
املستمرة للجنة املنظمة برئاسة خليفة 

عبدالله القعود.
وأضاف أن اللجنة حريصة عىل تقديم 
كامل الدعم للمالك واملشاركني وتهيئة 
األجواء املناسبة لهم، خصوًصا أن هذه 
التهيئة س��تنعكس إيجابا عىل منافسة 

قوية وإيجابية.
وأشار محمد أحمد جناحي أن سباقات 
اليوم س��تكون قوي��ة خصوصا يف ظل 
املس��تويات العالية التي قدمها املالك 
واملشاركني يف السباقات املاضية، وأشاد 
بالجه��ود الب��ارزة التي يبذلها رؤس��اء 
اللجان ملسابقة نارص بن حمد للصقور 

والصيد.

فيصل وعبداهلل بن خالد يتوجان أبطال كأس س��موهما
ب��م��س��اب��ق��ة ن���اص���ر ب���ن ح��م��د ل��ل��ص��ق��ور وال��ص��ي��د

لقطات من المنافسات والتتويج

تغطية                اللجنة اإلعالمية



بحض��ور رئي��س الح��رس الوطن��ي 
الفريق الركن س��مو الش��يخ محمد 
ب��ن عيىس آل خليف��ة ونائب رئيس 
الهيئة العليا لنادي راش��د للفروسية 
وسباق الخيل سمو الشيخ عيىس بن 
س��لامن بن حمد آل خليفة وس��مو 
الشيخ س��لطان الدين بن محمد بن 
سلامن آل خليفة وسمو الشيخ خالد 
بن عيل بن عيىس آل خليفة وس��مو 
الشيخ س��لامن بن محمد بن عيىس 
آل خليفة وس��مو الش��يخ عيىس بن 
عبدالله بن عي��ىس آل خليفة، نظم 
نادي راشد للفروسية وسباق الخيل 
ع��ر أم��س الس��باق الثالث عرش 
لهذا املوسم والذي اقيم عىل كؤوس 
اللكزس “برعاية رشكة ابراهيم خليل 
كانو” وكأس فطيس بن سامل الهاجري 
وذل��ك عىل مض��امر س��باق النادي 
مبنطقة رفه بالصخري وبحضور ممثيل 
الجهات الراعية وجمهور من محبي 

رياضة الفروسية وسباق الخيل.
وكان الش��وط االول اقيم عىل كأس 
اللكزس للجي��اد املبتدئ��ات “ نتاج 
محيل “ ملس��افة 1000 مرت مستقيم 
والجائ��زة 1500 دين��ار، واس��تطاع 
الحصان الجديد “يعود” ملك س��مو 
الش��يخ محمد بن عبدالله بن عيىس 
آل خليفة وبقي��ادة الفارس املتمرن 
عيل سمري تس��جيل بداية قوية عرب 

الفوز يف مشاركته األوىل.
واقيم الشوط الثاين عىل كأس اللكزس 
“مستورد” مسافة  املبتدئات  للجياد 
1000 مرت مس��تورد والجائزة 2000 
دينار، وجاءت النتائج متامش��ية مع 
التوقعات بتحقيق الجياد املرش��حة 
املراك��ز الثالث��ة األوىل حيث متكنت 
الف��رس املرش��حة الثانية “ش��امليه 
“ألس��طبل األوالد وبقي��ادة بري��ت 
دوي��ل من خطف أوىل انتصاراتها يف 

مشاركتها الثانية.
واقي��م الش��وط الثالث ع��ىل كأس 
فطي��س بن س��امل الهاج��ري لجياد 
الدرجة الثالث��ة والرابعة واملبتدئات 
من خيل البحري��ن العربية األصيلة 
“الواهو” ملسافة 1200 مرت والجائزة 
الحص��ان  واس��تطاع  دين��ار،   1500
املرشح االول “كحيالن عافص 1640” 
الس��طبل س��افرة وبقي��ادة الفارس 
املتم��رن املتالق عبدالرحيم جاس��م 

انتزاع فوزه الثاين عىل التوايل.
واقي��م الش��وط الراب��ع ع��ىل كأس 
الت��وازن “نت��اج  اللك��زس لس��باق 
محيل” مس��افة 1200 مرت والجائزة 
1500 دين��ار، وش��هد ف��وزا مفاجئا 

للحصان “نردين” ملك فراس سامي 
هاش��م وبقيادة أندرو ايليوت الذي 
قلب التوقع��ات بتفوقه عىل الجياد 

املرشحة ليكرر فوزه بنفس الكأس.
واقيم الش��وط الخام��س عىل كأس 
التوازن “مستورد”  لس��باق  اللكزس 

مس��افة 1400 م��رت والجائزة 2000 
دين��ار، واس��تطاع الحصان املرش��ح 
الثاين “سري فيكتور” ألسطبل الهرمي 
وبقيادة بري��ت دويل تأكيد جدارته 
وتطوره بتحقي��ق أوىل انتصاراته يف 

مشاركته الرابعة.

واقيم الش��وط الس��ادس عىل كأس 
اللكزس لجي��اد الدرجة األوىل “نتاج 
محيل” مس��افة 1600 مرت والجائزة 
2500 دينار، وجاءت النتائج متوقعة 
بفوز الحصان املرش��ح “مياس” ملك 
سمو الش��يخ عيىس بن عبدالله بن 

عي��ىس آل خليف��ة وبقي��ادة بريت 
دويل ال��ذي حقق الفوز بفارق كبري 

بلغ 6 أطوال عن الحصان الثاين.
وأقيم الش��وط الس��ابع واألخري عىل 
كأس اللك��زس لجي��اد الدرجة األوىل 
“مستورد” مسافة 1800 مرت والجائزة 

2500 دينار، حيث استطاعت الفرس 
“إنكلينيشن” مواصلة تألقها بتحقيق 

فوزها الثاين عىل التوايل.
وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق 
حيث قام الرئيس التنفيذي ملبيعات 
التويوت��ا واللك��زس اس��امعيل اكرب 
بتقدي��م ك��ؤوس اللكزس لألش��واط 
االول والث��اين والس��ادس اىل س��مو 
الش��يخ عيىس بن عبدالله بن عيىس 
آل خليفة، كام قدم عيىس كانو كأس 
اللك��زس للش��وط الراب��ع اىل املالك 
الفائز فراس س��امي هاش��م، وكأس 
اللكزس للش��وط الخام��س اىل عيل 
الهرمي، وكأس الش��وط الس��ابع اىل 
املضمر الفائز حس��ن الديلمي، فيام 
قام راشد بن فطيس الهاجري بتقديم 
كأس فطي��س بن س��امل الهاجري اىل 

املضمر الفائز ألن سميث.  

الجياد المرش��حة تحقق ك��ؤوس اللكزس وفطيس الهاج��ري ومفاجأة “نردين”
الثال��ث عش��ر للخي��ل انتص��ارات متوقع��ة ف��ي الس��باق 

الصخير                 نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

جانب من الحضور

جانب من التتويج سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد
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للع��ودة  ليفرب��ول  يتطل��ع  )وكاالت(: 
لطري��ق االنتصارات بعد خس��ارته يوم 
االثنني امل��ايض أمام س��وانزي، صاحب 
املرك��ز األخ��ر، يف ال��دوري اإلنجليزي، 
عندم��ا يواجه فريق وس��ت بروميتش 
اليوم الس��بت، يف أحد املباريات الثالث 
التي تجمع فرق الدوري املمتاز يف دور 
ال���32 من كأس االتحاد اإلنجليزي لكرة 

القدم.
ومتك��ن فري��ق وس��ت بروميت��ش من 
إيق��اف انطالقة ليفرب��ول وتعادل معه 
س��لبيا الش��هر املايض بال��دوري وقال 
جاريث باري العب الفريق إن مفاجآت 
كأس االتحاد تعطي فريقه فرصة للفوز.
وق��ال الالعب للموقع الرس��مي لناديه 
“قرع��ة كأس االتحاد اإلنجلي��زي التي 
أوقعتن��ا يف مواجه��ة ليفرب��ول صعبة 
للغاي��ة، إن أنفيلد رمب��ا يكون أصعب 

ملعب ميكن زيارته يف البالد”.

وميل��ك فري��ق تش��يليس وقت��ا قلي��ال 
لالنخراط يف الخس��ارة أمام آرس��نال يف 
كأس رابطة املحرتف��ني اإلنجليزية لكرة 
القدم، يوم األربعاء، خاصة وأن الفريق 
س��يحل ضيفا ع��ى نيوكاس��ل، ويلعب 

ساوثهامبتون مع ضيفه واتفورد.
ورغ��م حجز مقعد يف املب��اراة النهائية 
لبطول��ة كأس الرابط��ة، فإن مس��اعي 
مانشس��رت س��يتي لحصد أربعة ألقاب 
هذا املوسم مستمرة حيث يحل الفريق 

ضيفا عى كارديف سيتي.
ويلتق��ي ويج��ان مع ويس��تهام ويحل 
ليس��رت س��يتي ضيف��ا ع��ى بيرتب��وره 
هيديرس��فيلد  ويس��تضيف  يونايت��د، 
نظره برمينجهام، فيام يلعب ش��يفيلد 
وينزداي مع ريدينج ، ويحل روش��دال 
ضيفا عى ميلوول، ويلعب برايتون مع 
ميدلزبره، ويلتقي ش��يفيلد يونايتد مع 

بريستون يف بقية مباريات دور ال�32.
ويلتق��ي فريق��ان م��ن دوري الدرجة 
الثالثة مع فريقني م��ن الدوري املمتاز 
حيث يستضيف نيوبورت كاونتي نظره 
توتنه��ام، ويح��ل س��وانزي ضيفا عى 

نوتس كاونتي اليوم السبت.
وقال مايكل فلني مدرب نيوبورت “إنها 
مباراة يف كرة القدم، مناسبة كبرة، جيد 
للنادي وجامه��ره ولالعبني هذا كل ما 
يف األم��ر، إال إذا فزنا، س��نحصل بعدها 

عى مباراة أخرى”.

)وكاالت(: مع بداية املوسم الحايل كانت 
التوقعات تش��ر إىل أن ميالن قادر عى 
احتالل واحد من املراكز املؤهلة مبارشة 
إىل دوري أبطال أوروبا واملنافس��ة حتى 
عى لقب الدوري اإليطايل، بينام منحت 
التكهن��ات التس��يو واح��دا م��ن مراكز 

منطقة وسط الجدول.
لكن التس��يو أصبح اليوم املرش��ح للفوز 
عى ميالن حني يلتقي الفريقان أوال عى 
ملعب سان سرو األحد يف الدوري، قبل 
أن يتواجهات مج��ددا يف الكأس بعدها 

بثالثة أيام.
ويدخل التسيو املباراة وهو يحتل املركز 
الثالث برصي��د 46 نقطة ويتمتع بأقوى 
خ��ط هجوم مس��جال 56 هدف��ا يف 21 
مباراة، م��ن بينها 6 أح��رز فيها الفريق 

أربعة أهداف أو أكرث يف كل مباراة.
ورغم أن ميالن أنفق ما يقرب من عرشة 
أضع��اف ما أنفقه منافس��ه يف موس��م 
االنتقاالت الصيفي قبل بداية املوسم إال 
أنه يتأخر عن التس��يو بفارق 15 نقطة 

محتال املركز السابع برصيد 31 نقطة.

وقال سيموين إنزاجي مدرب التسيو بعد 
الف��وز -3صفر عى أوديني��زي “مل يكن 
أح��د يعر الفريق اهتامم��ا قبل انطالق 
املس��ابقة، كانوا يتوقع��ون أن نكون يف 
املركز العارش، لكن الجميع بات يتحدث 

عنا اآلن”.
وأضاف “ال يج��ب علينا أن ننىس نقطة 
البداية، الالعبون يستحقون اإلشادة بكل 
تأكيد لك��ن ال يزال من املمكن أن نقدم 

أداء أفضل”.
وبداي��ة ع��ني انزاج��ي، وهو الش��قيق 
األصغر للمهاجم الدويل اإليطايل فيليبو، 
مدربا مؤقت��ا للفريق يف أواخر موس��م 

.2016-2015
وتعاقد التسيو بعدها مع مارسيلو بيلسا 
لتدريب الفريق لكن املدرب األرجنتيني 
اس��تقال بعد يوم��ني فقط م��ن تعيينه 
ليت��وىل املهم��ة إنزاجي ال��ذي كان قد 
أعطى موافقته عى تدريب س��الرنيتانا 

يف دوري الدرجة الثانية.
وق��اد انزاجي )41 عام��ا(، الذي يوصف 
بأنه واح��د من أفضل املدربني الجدد يف 

دوري الدرج��ة األوىل اإليطايل، التس��يو 
الحتالل املركز الخامس يف املوسم املايض.
ووف��ق م��ا أف��اد املوق��ع املتخصص يف 
أخبار االنتقاالت )ترانس��فرماركت( فإن 
التس��يو أنفق أقل قليال م��ن 29 مليون 
ي��ورو )36.01 مليون دوالر( يف صفقات 
االنتق��ال الصيفية والت��ي كان أضخمها 
ض��م آدم ماروس��يتش الظهر األمين من 
أوس��تنده البلجي��ي بقيم��ة 6.5 مليون 

يورو.
وحتى اآلن فإن التس��يو يتمتع بس��جل 
طيب خالل الس��نوات القليل��ة املاضية 
بنجاح��ه يف ضم مجموع��ة من الالعبني 
وس��رجي  أندرس��ون  فيليب��ي  مث��ل 
ميلينكوفيتش-س��افيتش وس��تيفان دي 

فري الذين أضافوا الكثر للفريق.
وعى الجان��ب اآلخر فإن مي��الن أنفق 
230 مليون يورو لضم العبني جدد وفق 
ما قال ماركو فاس��وين املدي��ر التنفيذي 
للن��ادي. لك��ن الفري��ق ال ي��زال متعرثا 
ويبح��ث عن التامس��ك من��ذ أن تلقى 
الهزمية 4-1 أمام التسيو يف بداية سبتمرب 

أيلول املايض.
وأقي��ل امل��درب و مونتي��ال يف نوفمرب/ 
ترشين الثاين وحل محله جينارو جاتوزو 
العب الوسط السابق املعروف بحامسه 
ورغ��م تاريخه الكبر م��ع ميالن، إال أنه 
مل يس��بق له تدريب أي من فرق دوري 

الدرجة األوىل من قبل.
وع��اىن جات��وزو ه��و اآلخر م��ن بداية 
متعرثة لكن ميالنو أظهر تقدما بس��يطا 
يف اآلونة األخرة بعد أن انترص عى جاره 
انرتناسيونايل يف كأس إيطاليا وفاز يف آخر 

مباراتني يف الدوري.

)وكاالت(: أع��رب فيلي��ب كوتينيو، عن 
س��عادته البالغة، بعد تسجيل مشاركته 
األوىل م��ع برش��لونة، أمام إس��بانيول، 
يف إي��اب ربع نهايئ كأس ملك إس��بانيا، 
والتي انتهت لصال��ح البلوجرانا بنتيجة 

.0-2

ونقل��ت صحيف��ة مون��دو ديبورتيفو، 
عقب  الربازي��ي  الالع��ب  ترصيح��ات 
انته��اء املباراة وقال “أنا س��عيد للغاية 
للمش��اركة يف أول مواجهة مع الفريق، 
وللطريقة التي استقبلني بها الجمهور، 

وبالطبع للفوز”.

وأض��اف نجم الس��امبا “كن��ت متوترا 
بعض ال��يء، ولكن من��ذ أن رحب يب 

الجمهور جعلوين هادًئا ومستقرًا”.
وختم كوتينيو حديثه بقوله “كانت ليلة 
خاص��ة، حققنا الف��وز ونتطلع للمباراة 
املقبل��ة، لقد كانت مب��اراة صعبة أمام 

فريق يلعب بشكل جيد”.

وتأيت مش��اركة العب ليفربول السابق، 

يف املباراة، بع��د أن تعاىف قبل أيام، من 

إصابة عضلية تع��رض لها يف التدريبات 

مع الفريق اإلنجليزي.

)وكاالت(: س��يكون ري��ال مدري��د بأمّس 
الحاج��ة للخروج م��ن املرحل��ة الحادية 
والعرشي��ن من ال��دوري منت��رصاً النقاذ 
رأس مدربه الفرنيس زي��ن الدين زيدان، 
لكن املهمة لن تكون س��هلة عى اإلطالق 
ألنه يحل اليوم السبت ضيفا عى فالنسيا 

الثالث.
واعتقد ريال بأنه استعاد شيئاً من املستوى 
الذي قاده اىل احراز لقب الدوري ودوري 
ابطال اوروبا املوسم املايض حني حقق يف 
املرحلة الس��ابقة فوزاً كاس��حاً عى ضيفه 
ديبورتيف��و ال كوروني��ا 7-1، لكن رسعان 
م��ا عاد رج��ال زي��دان اىل واقعهم املرير 
بخروجه��م األربعاء من الدور ربع النهايئ 
ملس��ابقة الكأس بعد خس��ارتهم ايابا عى 

ارضهم امام ليغانيس )2-1(.
وكان ريال ال��ذي فاز ذهابا عى ليغانيس 
-1صف��ر، يعقد اماال كبرة عى مس��ابقة 
الكأس بع��د تضاؤل حظوظ��ه يف الدفاع 
عن لقبه بط��ال للدوري كونه يحتل املركز 

الرابع بف��ارق 19 نقطة خلف برش��لونة 
املتصدر الذي يخوض األحد مباراة س��هلة 
عى أرضه ضد ديبورتيفو االفيس السادس 

عرش.
ودف��ع زيدان يف لق��اء األربع��اء مبواطنه 
املهاجم كريم بنزمية يف تشكيلته االساسية 
مع العب الوسط ايسكو، فيام غاب نجمه 
الربتغ��ايل كريس��تيانو رونال��دو والجناح 
الويل��زي غاريث باي��ل واملدافع الفرنيس 

رافايل فاران والظهر الربازيي مارسيلو.
وطريق ريال لن يكون مفروشا بالورود يف 
األس��ابيع املقبلة ألنه يواجه اختبارا صعبا 
يف الدور الثاين من مسابقة دوري األبطال، 
إذ يلتقي باريس س��ان جرم��ان الفرنيس 
م��ع ثالثيه الربازيي ني��امر واألوروغوياين 

ادينسون كافاين وكيليان مبايب.
وي��درك النجم الدويل الس��ابق أن األمور 
ميك��ن أن تصب��ح أكرث تعقي��دا مع فريق 
بحجم ري��ال مدريد، وهذا ما أش��ار اليه 
سابقا بالقول أن متديد العقد ال يعني بأنه 

ضامن ملستقبله يف “سانتياغو برنابيو”.
وجع��ل فلورنتينو بريز ال��ذي انتخب يف 
19 حزيران املايض لوالية خامس��ة كرئيس 
لريال مدري��د، من أولويات��ه متديد عقد 
زيدان الذي اس��تلم مهم��ة اإلرشاف عى 
فريقه الس��ابق يف منتصف موسم 2015-
2016 وق��اده بعده��ا بأش��هر اىل لقب��ه 

الحادي عرش يف دوري األبطال.
ومل يصم��د أي مدرب يف ريال خالل القرن 
الحادي والعرشين ألك��رث من ثالثة أعوام 
ونصف الع��ام، وإذا نجح زيدان يف إكامل 
عقده الجديد حتى النهاية، فس��يكون قد 
أم��ى أربعة أع��وام ونص��ف العام عى 
رأس اإلدارة الفني��ة لعمالق مدريد، لكن 
الوضع الحايل ال يدعو اىل التفاؤل وخسارة 
جديدة الي��وم يف معقل فالنس��يا الثالث 

ستجعل مستقبله يف مهب الريح.
وس��يحاول فالنس��يا الذي احتاج األربعاء 
اىل ركالت الرتجي��ح لبل��وغ نص��ف نهايئ 
الكأس عى حس��اب االفيس، االس��تفادة 

م��ن املعنويات املهزوزة للنادي امللي من 

أجل اس��تعادة توازنه وتعويض خس��ارته 

يف املرحلة الس��ابقة يف معقل الس باملاس 

)2-3( م��ن أجل البق��اء قريبا من اتلتيكو 

مدري��د الث��اين الذي يتق��دم عليه بفارق 

ثالث نقاط، السيام أنه سيتواجه مع األخر 

خارج ملعبه يف املرحلة املقبلة.

وعى ملعب “كامب نو”، سيكون برشلونة 

مرشحا لتحقيق فوزه السابع تواليا والثامن 

عرش هذا املوسم، كونه يتواجه مع ضيفه 

الجري��ح االفيس الذي يبدو بعيدا عن كل 

البعد عن امكانية تكرار س��يناريو العارش 

م��ن ايل��ول 2016 حني فاز ع��ى النادي 

الكاتالوين يف ملعب األخر 1-2.

ويتصدر برشلونة الدوري بفارق 11 نقطة 

ع��ن اتلتيك��و مدريد ال��ذي يلعب األحد 

ايضا ضد الس باملاس.

مواجهة وست بروم الجتياز كبوة سوانسي

مأزق كبير في 
انتظار حامل اللقب

ليفربول يسعى للنهوض

ميالن يواجه التسيو 

بداية كوتينيو

فالنسيا يتربص 
ببقايا ريال مدريد

)وكاالت(: سيتعني عى برند هولرباخ، مدرب هامبورج الجديد، 
أن يستعيد من الذاكرة اللقب، الذي اشتهر به وقت أن كان يلعب 

مدافعا، بني صفوف الفريق، وهو “الجزار”، يف محاولة إلقالة 
هامبورج من عرثته، وإنقاذه من منطقة الهبوط، حني يواجه 

اليبزيج يف دوري الدرجة األوىل األملاين، اليوم السبت.
وتوىل هولرباخ، والذي كان يعرف بقوة التحاماته ضد املنافسني، 
طوال سبع سنوات لعبها بني صفوف هامبورج، تدريب الفريق 

خلفا ملاركوس جيزدول، بهدف واضح، وهو اإلبقاء عليه يف دوري 
األضواء، والحفاظ عى تاريخه الخايل من الهبوط.

وهامبورج هو النادي الوحيد، الذي شارك يف كل مواسم الدوري، 
منذ انطالق املسابقة يف 1963، لكنه رغم ذلك تعرض لصعوبات 

كبرة، يف السنوات األخرة.
ومل يختلف الوضع كثرا هذا املوسم، الذي استهله الفريق بتحقيق 

فوزين متتاليني، قبل أن يرتاجع مستواه كاملعتاد مجددا.
وخالل 17 مباراة الحقة، فاز هامبورج مرتني فقط، قبل أن يقرر 

النادي إقالة مدربه جيزدول، بعد أن تراجع ترتيب الفريق إىل 
املركز قبل األخر، برصيد 15 نقطة.

وقال هولرباخ للصحفيني: “سنحاول البدء يف هذه املهمة، هذا 
األسبوع.. تحدثت معهم طويال، وأعتقد أن الفريق ال يشعر 

باألمان”. وهولرباخ املعروف برصامته وتفانيه يف العمل، ليس غريبا 
عن املهام الصعبة، وهو الذي قاد فرتسبورجر كيكرز، صاحب 

أضعف ميزانية بني فرق الدرجة الرابعة، للصعود للدرجة الثانية، 
يف 2015. كام سبق له أن فاز بالدوري، حني عمل مساعدا للمدرب 

فليكس ماجات، يف فولفسبورج، عام 2009.
ويحتاج هولرباخ، الذي حصل عى 95 بطاقة صفراء، يف 222 

مباراة بالدوري األملاين، لتعزيز خط دفاع هامبورج بشدة، والذي 
تلقى 28 هدفا يف 19 مباراة. وقال هولرباخ، الذي يستعد ملواجهة 

اليبزيج، الذي يحتل املركز الثالث، وصاحب ثالث أقوى هجوم 
برصيد 31 هدفا: “اليء األهم حاليا، هو أن نكون متامسكني، وأال 
منكن املنافسني من إحراز األهداف.. أعتقد أن بإمكاين املساعدة، يف 
إطالق طاقة الالعبني، التي نحتاجها بشدة يف الوقت الحايل”. وعى 

النقيض من موقف هامبورج املتعرث، فإن بايرن ميونخ املتصدر، 
يسر يف اتجاه متديد رقمه القيايس، بالفوز باللقب للمرة السادسة 

عى التوايل، بعد أن وسع الفارق بينه وباير ليفركوزن، صاحب 
املركز الثاين، إىل 16 نقطة، قبل استضافة هوفنهايم، اليوم السبت.

هامبورج في موقف مألوف

بيرند 
هولرباخ

بيتربرو- ليستر

نيوبورت- توتنهام

بايرن- هوفنهايم

كولن- اوغسبورغ

ديبورتيفو- ليفانتي

ساسولو- اتاالنتا

باريس- مونبيليه

ساوثامبتون- واتفورد

ليفربول- وست بروم

دورتموند- فرايبورغ

شتوتغارت- شالكه

فالنسيا- ر مدريد

كييفو- يوفنتوس

غانغان- نانت
ميتز- نيس

ويغان- وست هام

اليبزغ- هامبورغ

بريمن- هرتا

ملقه- خيرونا
فياريال- سوسيداد
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أنشطة مشوقة وعروض ال تقاوم في “السيتي سنتر”
اأعد �ش���يتي �شنرت البحرين، اأكرب وجهة للت�شوق والت�شلية 
والرتفيه مبملكة البحرين، ملرتاديه طوال الن�شخة الرابعة من 
مهرج���ان البحرين تت�ش���وق )11 يناي���ر - 10 فرباير 2018(، 
وب�رشاك���ة مع هيئ���ة البحرين لل�ش���ياحة واملعار����س، كثريا من 
عرو�س الت�ش���وق التي ت�ش���مل متاجر االأزياء، وي�شت�ش���يف يف 
الوقت نف�ش���ه الفعاليتني الرتفيهيت���ني العامليتني “فندق 
 ،)Ghostbusters( ”ش���ائدو االأ�ش���باح�“ تران�ش���يلفانيا” و 
وذلك للمرة االأولى باململكة وح�رشًيا يف �شيتي �شنرت البحرين.

ويف الف���رتة من 7 اإلى 10 فرباير املقبل �ش���يجد االأطفال 
كث���ريا من االأن�ش���طة امل�ش���وقة يف “منطقة اأن�ش���طة �ش���ائدي 
االأ�شباح” املقامة يف ال�شاحة الرئي�شة من �شيتي �شنرت البحرين، 
وميكنهم بعدها ح�شور العر�س املقام 4 مرات يومًيا ملدة 20 

دقيقة مب�شاركة �شخ�شيات فندق تران�شيلفانيا ال�شهرية.
وبهذه املنا�ش���بة، قال مدير اأول �ش���يتي �ش���نرت البحرين 
دعيج خليفة الرميحي “نحن فخورون ب�رشاكتنا اال�ش���رتاتيجية 

املمتدة الأعوام مع مهرجان البحرين تت�ش���وق. ي�ش���هم �ش���يتي 
�شنرت البحرين ب�شفته اأكرب وجهة للت�شوق والت�شلية والرتفيه 
مبملك���ة البحرين يف احلركة التجارية باململكة ويدعم �ش���ناعة 
التجزئة وال�شياحة فيها من خالل ما يقدمه ملرتاديه من جتربة 
ت�ش���وق وترفيه ال مثيل لها بالبحري���ن. وبالتعاون مع مهرجان 
البحرين تت�ش���وق جنحنا يف توفري جت���ارب ابتكارية ومتكاملة 
للحياة الع�رشية ت�ش���مل الت�ش���وق وارتياد املطاعم والت�ش���لية 
والرتفي���ه وفق اأف�ش���ل املعاي���ري العاملية، حتقيًق���ا لروؤيتنا 

بتوفري اأ�شعد اللحظات لكل النا�س كل يوم”.
من جانب���ه، قال مدير مهرجان البحرين تت�ش���وق يو�ش���ف 
اخلان “ط���وال الن�ش���خة الرابعة من مهرجان البحرين تت�ش���وق 
�ش���يعي�س �ش���كان البحرين وزوارها من حول الع���امل احتفالية 
اأخ���اذة حافلة بالت�ش���وق والرتفي���ه يف اأرجاء البحرين وت�ش���مل 
���ا مذهلة؛ مل�شاهدة اأف�ش���ل ما ميكن اأن تقدمه  جتارب وفر�شً

مملكة البحرين يف قطاعي ال�شياحة وال�شيافة”.

أمينة فخرو تفوز بفيال فاخرة من “دانات السالم” 

 “إنفينيتي QX80” الجديدة كلًيا اآلن في البحرين

تعيينات جديدة في “ماركوم الخليج”

اأعلن م�رشف ال�ش���الم البحرين، اأحد امل�ش���ارف 
االإ�ش���المية الرائدة يف مملكة البحرين، عن ت�ش���ليم 
فيال فاخرة الأمين���ة اإبراهيم فخ���رو، الفائزة يف اآخر 
�ش���حوبات برنام���ج دان���ات للتوفري الك���ربى لعام 
2017. ومت ت�شليم اجلائزة الكربى من قبل رئي�س 
اخلدمات امل�رشفية لالأفراد حممد بوحجي، ورئي�س 

اخلدمات امل�رشفية اخلا�شة علي قا�شم.
و�رشح رئي�س اخلدمات امل�رشفية لالأفراد حممد 
بوحجي “مع اختتام ال�ش���حب االأخ���ري جلائزة الدانة 
الكربى من برنامج دانات للتوفري يف العام 2017، 
نختتم عاًما ناجًحا متكنا فيه من م�ش���اعدة 353 من 
عمالئنا امل�ش���تثمرين لبلوغ اأهدافهم وطموحاتهم 
املالي���ة على املدى الطويل. وبف�ش���ل ثقة العمالء 
املتزاي���دة واختيارهم موا�ش���لة اال�ش���تثمار معنا، 
�ش���هدنا منًوا وا�ش���ًحا نتيج���ًة للدعم الق���وي الذي 
يوف���ره العمالء القدامى واجل���دد والذين يعتربون 
برنام���ج دان���ات ال�ش���الم خي���اًرا معتم���ًدا ذا قيم���ة 

م�شافة”.
واأ�ش���اف “�شن�ش���تمر يف تق���دمي املزي���د م���ن 

الفر����س اال�ش���تثنائية لعمالئن���ا وليح�ش���لوا على 
مكافاآت اأكرب اإلى جانب مردودات اال�شتثمار”.

ه���ذا و�ش���يتم اإط���الق برنامج دان���ات للتوفري 
للع���ام 2018 قريًب���ا م���ع جمموع���ة جوائ���ز قيم���ة، 
وللتاأهل ل�ش���حوبات برنامج دانات للتوفري 2018، 

ف���اإن باإم���كان العم���الء طلب فت���ح ح�ش���اب دانات 
للتوف���ري من خالل املوقع االإلك���رتوين عرب اخلدمة 
الذاتية اجلديدة “Apply@Home” اأو التف�شل 
بزي���ارة اأح���د ف���روع م����رشف ال�ش���الم - البحري���ن 

واال�شتثمار مببلغ 50 دينارا كحد اأدنى. 

 د�ش���نت �رشكة يو�ش���ف خليل املوؤيد واأوالده، 
الوكي���ل احل�رشي ل�ش���يارات ني�ش���ان واإنفينيتي يف 
مملك���ة البحرين، �ش���يارة اإنفينيت���ي QX80 خالل 
فعاليات مهرجان البحرين لل�ش���يارات 2018 الذي 
اأُقيم يف مرفاأ البحرين املايل. ح�رش الفعالية حمافظ 
العا�شمة ال�شيخ ه�ش���ام بن عبدالرحمن اآل خليفة، 
وع�ش���و جمل�س االإدارة ب�رشكة يو�شف خليل املوؤيد 
واأوالده حممد املوؤيد، واملدير العام ل�رشكة ني�شان 
البحرين روبرت بيتي، اإ�ش���افة اإل���ى نخبة من كبار 
ال�شخ�ش���يات وزوار املهرج���ان. وتع���زز اإنفينيتي 
QX80 احل�شور الرائد الإنفينيتي يف فئة ال�شيارات 
اال�ش���تخدامات  ومتع���ددة  الفاخ���رة  الريا�ش���ية 
اإنفينيت���ي  وتنطل���ق  الكام���ل.  باحلج���م   )SUV(
QX80 بلغة الت�شميم “االأناقة ال�شاحرة” يف اجتاه 
جديد وجريء لرت�ش���م مالمح جمالية قوية ومعا�رشة 
ومهيمن���ة. وتعليًقا على هذه املنا�ش���بة قال بيتي 

“تتمت���ع �ش���يارة اإنفينيت���ي QX80 بالعدي���د من 
مزاي���ا الرفاهي���ة والقي���ادة ال�شل�ش���ة. وعل���ى غرار 
الُطرز ال�ش���ابقة، يحتفظ هذا الطراز اجلديد بجميع 
خ�ش���ائ�س االأداء الفائق والفخامة التي ال ُت�شاهى 
التي يتوقعها امل�ش���رتون من عالمة اإنفينيتي، كما 

يقدم عددا من التغيريات االأنيقة من اأجل اإ�ش���فاء 
املزيد من الروعة على مظهر ال�ش���يارة. ونحن على 
ثقة اأنها �ش���تحظى باإقبال غري م�شبوق من م�شرتي 
فئة املركبات الريا�شية متعددة اال�شتخدامات يف 

مملكة البحرين”.

اأجرت ماركوم اخلليج اأخريا تغيريات يف خمتلف 
اإداراتها الرئي�شة، ب�شكل اأ�شفى مزيًدا من اخلربات 
القوي����ة املقرونة مبوا�ش����لة اال�ش����تثمار يف مواردها 

الب�رشية وتقنياتها املتطورة.
ويف اإط����ار هذا التغي����ري، قامت جمموعة ماركوم 
اخلليج بتعيني �شاميون ت�شامبان يف من�شب املدير 

العام، وديجال بينتو مديرا لالإبداع.
ويجلب �شاميون معه �شنوات طويلة من اخلربة 
يف جمال ات�ش����االت الت�ش����ويق، كم����ا يتمتع بخربات 

متعمقة باأ�شواق دول جمل�س التعاون اخلليجي. 
وقبي����ل ان�ش����مامه للمجموع����ة، تولى �ش����اميون 
من�شب الع�ش����و املنتدب يف �شات�ش����ي اآند �شات�شي 
باململك����ة العربي����ة ال�ش����عودية. وقب����ل ذلك �ش����غل 
ب�رشك����ة  العم����الء  خلدم����ة  االإداري  املدي����ر  من�ش����ب 
جما�ش����كو يف دبي. وكان �ش����اميون ق����د تولى نف�س 
الدور قبل ذلك يف وكالة ايجن�ش����ي امياجيني�ش����ن يف 
لن����دن، كما عمل مديًرا عاًما ل�شات�ش����ي اأند �شات�ش����ي 
يف الكوي����ت. وبهذه املنا�ش����بة علق ت�ش����امبان قائاًل 
“�����رشرت لالن�ش����مام م����رة اأخ����رى ملجموع����ة ماركوم 
اخلليج، وال�ش����يما اأن املنطقة مت����وج مبرحلة كبرية 
م����ن التغريات املتالحقة كما هو احلال يف بقية دول 
العامل، فيما ت�ش����هد ات�ش����االت الت�ش����ويق تطورات 
مت�شارعة، ويتوقع منا عمالوؤنا اأن نقدم لهم خدمات 
وحل����واًل اإبداعية ومبتك����رة وفًقا الأرفع امل�ش����تويات 
العاملي����ة، واأتطل����ع اإلى م�ش����اعدة جمموع����ة ماركوم 

اخلليج على حتقيق ذلك بنجاح”.
كما ان�ش����م ملجموعة مارك����وم اخلليج بينتو يف 
من�ش����ب املدي����ر االإبداع����ي، وحاز عددا م����ن اجلوائز 
املرموق����ة، ويتمت����ع بخ����ربات متعمق����ة تزي����د على 
18 عاًم����ا من العم����ل يف وكاالت اإع����الن يف البحرين 

ونيوزيلندا والهند. 
كما يجلب بينتو معه خربات وا�ش����عة يف جماالت 
االإبداعي����ة واالت�ش����االت واالإدارة،  اال�ش����رتاتيجيات 
وتغطي جماالت عمله بع�س الفئات مثل االت�شاالت، 

وال�شلع اال�شتهالكية، وال�شيافة وال�شيارات.
و�رشح بينتو يف هذه املنا�ش����بة بالقول “اأن�ش����م 
اإلى مارك����وم اخلليج وكلي حما�ش����ة لتقدمي املزيد 
من االأفكار االإبداعية اجلريئة يف اإطار االإبداع الهادف 
مل�ش����اعدة العالمات التجارية على اأن ت�شبح جزًءا ال 

يتجزاأ من الن�شيج االجتماعي حلياة النا�س”.
بدوره اأفاد الع�ش����و املنتدب ملجموعة ماركوم 
اخللي����ج ثام����ر املقلة قائاًل “ين�ش����م اإلينا �ش����اميون 
وديج����ال ونح����ن ندخل املرحل����ة التالية م����ن تطوير 
وكالتن����ا، بع����د اأن عمال ل����دى العديد م����ن الوكاالت 
والعالم����ات التجارية الكربى، وه����ي خربات متعمقة 
�شتكون ذات �شاأن وقيمة كبريتان ملجموعة ماركوم 

اخلليج”.
و�رشح رئي�����س جمل�����س اإدارة جمموع����ة ماركوم 
اخللي����ج خمي�س املقل����ة قائاًل “يطي����ب يل اأن اأرحب 
ب����كل م����ن �ش����اميون وديج����ال، ونح����ن ن�ش����ع ه����ذه 
التعيين����ات الرئي�ش����ة يف اإط����ار جهودنا امل�ش����تمرة 
و�ش����عينا املتوا�ش����ل؛ لتحقي����ق املزي����د م����ن النمو 

والنجاح ملجموعة ماركوم اخلليج”.

عروض مغرية على سيارات جاكوار والند روفر المستعملة 

 ”Precious Chopard“
حرفيــــة فائقــــة وسحــــر متميـــــز

االأوروبي���ة،  ال�ش���يارات  �رشك���ة  تق���دم 
ل�ش���يارات  احل����رشي  وامل���وزع  امل�ش���تورد 
جاكوار الند روفر يف مملكة البحرين، اأف�ش���ل 
العرو�س على كل من �ش���يارات جاكوار والند 
روفر امل�ش���تعملة واملعتمدة �ش���من برنامج 
APPROVED، مم���ا ي�ش���هل اإمكان اقتناء 

اإحدى هذه الروائع.
م���ن  اأي  اقتن���اء  العم���الء  وبا�ش���تطاعة 
�ش���يارات جاكوار والند روفر امل�شتعملة، عند 
زيارة معر�س ال�رشكة الذي ي�شم طابًقا كاماًل 
خم�ش�ًش���ا لعر�س ال�شيارات املعتمدة �شمن 
 .)APPROVED( برنامج جاكوار الند روفر
وتخ�ش���ع جمي���ع ال�ش���يارات املنت�ش���بة لهذا 
الربنامج ل�شل�ش���لة من الفحو�ش���ات الدقيقة 
واالختبارات ال�ش���ارمة؛ للتاأك���د من جودتها 

وعر�شها باأ�شعار جذابة جًدا.

وبه���ذه املنا�ش���بة، ����رشح املدي���ر العام 
ل�رشك���ة ال�ش���يارات االأوروبي���ة جاك���وار الن���د 
م���ن  “انطالًق���ا  قائ���اًل  الي  �ش���تيفن  روف���ر 
جهودنا املتوا�شلة نحو تعزيز خدمة العمالء، 
ي�ش���عدنا جًدا يف �رشك���ة ال�ش���يارات االأوروبية 
جاك���وار الند روف���ر اأن نق���دم لزبائننا الكرام 
هذه العرو�س اال�ش���تثنائية على ال�ش���يارات 
A -  ململ�ش���تعملة واملعتمدة �ش���من برنامج
PROVED. ويحظى هذا الربنامج املتميز 
باأهمية كبرية؛ لكونه يلبي احتياجات �ش���وق 
ال�ش���يارات امل�ش���تعملة، ويزيد من �ش���هولة 
اقتناء �ش���يارات جاكوار والند روفر الفاخرة. 
وتخ�ش���ع جميع ال�ش���يارات املعتمدة �ش���من 
�ش���ارم  لفح����س   APPROVED برنام���ج 
يغطي 165 نقطة ت�شمل اجلانب امليكانيكي 

والنظام الكهربائي واأنظمة ال�شالمة”.

�ش���من اإط���ار فعاليات “اأ�ش���بوع املو�ش���ة يف باري����س” تقدم �ش���وبارد اأحدث 
 .”Precious Chopard“ اإبداعاتها �شمن جمموعة

عة باالأحجار الكرمية،  وتتاألق روائع هذه املجموعة ك�رشائط دانتيل معدنية مر�شّ
اإذ ت�شورتها كارولني �شوفوليه كحلقة و�شل جتمع بني عامل االأزياء الفاخرة وعامل 

املجوهرات الفاخرة.
وتتيح ت�ش���اميم دار �ش���وبارد الت���ي تتخطى بطابعه���ا حدود الزم���ن اإمكانية 
ترك ب�ش���متها الفريدة واملميزة على خط جموهرات ي�ش���تعر�س خرباتها العريقة 

وحرفيتها املتناهية يف فنون �شناعة املجوهرات.
وت�شفي �رشائط دانتيل املتالألئة باالأملا�س مل�شة من اجلمال واالإثارة على ب�رشة 
من ترتديها، اإذ تعك�س االأحجار الكرمية امللونة والرّباقة ومي�س ال�ش���وء املنبعث 
من الرثيات املتدلّية من �شقف قاعات االحتفاالت لتاأ�رش بتالألئها القلوب واالأنظار.

 فمن �ش���حر االأم�ش���يات االحتفالية والف�ش���اتني املنفو�شة ا�ش���تمدت �شوبارد 
ا�شتلهامها؛ لتبدع مفهوم ت�شميم هذه املجموعة املتميزة من املجوهرات الفاخرة 
بطابعها الفّيا�س باالأناقة املرهفة. جاذبية اآ�رشة وح�شا�ش���ية ال ت�شاهى يف التناغم 
مع ال�ش���وء واحلركة، جعلت م���ن روائع جمموع���ة “Precious Chopard” رموًزا 
جت�شد خال�ش���ة اخلربة العريقة يف �شناعة املجوهرات الكال�شيكية والتقاليد التي 
مت احلف���اظ عليها بعناية بالغ���ة، تغذيها روؤية جديدة وا�ش���تثنائية وجراأة اإبداعية 

منقطعة النظري. 
وتتمي���ز ه���ذه االإبداع���ات بجاذبيتها االآ�رشة �ش���من م�ش���هد ع���امل املجوهرات 
املعا�رش؛ نظًرا ملا تنطوي عليه من موهبة اإبداعية بب�شرية نافذة للمبدعة كارولني 

�شوفوليه.
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ت�س���تعد املخرج���ة اللبنانية نادي���ن لبكي لإط���اق فيلمها 
اجلديد "كفر ناحوم" والذي انتهت من ت�سويره يف بداية 2017 
الذي ا�س���تغرق �ستة اأ�سهر حتى النتهاء من الت�سوير، حيث من 
املتوقع اأن يعر�ض الفيلم يف �سبتمرب 2018 وقد ي�سبح �سمن 

الأفام العربية القليلة التي �س���تعر�ض يف مهرجان كان 2018. 
الفيل���م م���ن تاأليف جه���اد حجيلي وق���د اختارت نادي���ن لبكي 
جمموعة من املمثلني ال�س���باب لبطولة فيلمها اجلديد، ويعترب 

هذا الفيلم هو اأول جتربة ملعظمهم اأمام الكامريا.

  للتوا�سل:  )ق�سم املنوعات: 17111479(              ق�سم الإعانات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(
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مسافات

طريقة غريبة تعبر بها 
البحرينية وفاء مكي عن حبها

ن����رت الفنانة وف���اء مكي عرب 
ح�س���ابها ال�سخ�س���ي عل���ى موق���ع 
من  فيديو  مقط���ع  “اإن�س���تغرام”، 
كوالي�ض اأحدث جل�سات ت�سويرها.

وك�س���فت “مكي”، من خال ما 
كتبت على الفيديو، كيف تتعامل 
م���ع ال�س���خ�ض التي حتب���ه، ولكن 
بطريق���ة طريف���ة، حي���ث قال���ت: 
“الو�سيلة الوحيدة اللي اأقدر اأعرب 
فيها عن حمبتي ل�س���خ�ض هو اإين 

اأرفع �سغطه”.
وخا�س���ت وفاء مكي ال�س���باق 
الرم�س���اين املا�س���ي لعام 2017 

مب�سل�س���ل  اأ�س���عب ق���رار ، وه���و 
بطولة نخبة من جنوم اخلليج، على 
راأ�س���هم: ليلى ال�س���لمان، وتركي 
احلو�س���ني،  وفاطم���ة  اليو�س���ف، 
واإبراهي���م  الغري���ب،  وجعف���ر 
احل�س���اوي، وئام الدحم���اين، وعبد 
العزيز ال�س���كريين، واأمرية حممد، 
و�س���يماء  الزدج���ايل،  واإبراهي���م 
�سبت، ومي�سون الرويلي، ويامور، 
ووفاء اخلالدي، وبريفيان، وحممد 
غبا�سي، وخالد جنم، و�ساكر جابر، 
ون�س���يمة الظاهر، وحمد احلميدي، 

واأحمد بن هال.

يعرض في رمضان المقبل

المخرج محمد القفاص وهدى حسين.. في“عطر الروح”
ي�س���ور املخ���رج البحريني املب���دع حممد 
القفا�ض م�ساهد امل�سل�سل التلفزيوين “عطر 
ال���روح”، مبعية نخبة كبرية م���ن الفنانني، من 
بينهم عبدالرحمن العقل وحممد العجيمي، مع 
م�س���اركة عدد من الوجوه ال�سابة، بن�ض م�ري 

للكاتب عاء حمزة، وانتاج �ركة روان الفن.
القفا����ض ع���رب ع���ن �س���عادته الغام���رة، 
بالتع���اون م���ع الفنانة هدى ح�س���ني والكاتب 
ع���اء حم���زة للمرة الثاني���ة على الت���وايل، بعد 
جناح ه���ذا الثالوث الفني يف م�سل�س���ل “حياة 
ثانية” ال���ذي ُعر�ض يف الرب���ع الأول من العام 

املا�سي.
وق���ال ملوق���ع ال���راأي اللك���رتوين موؤخرا: 
“اأعكف حالياً على ت�س���وير احللق���ات الأولى 
من امل�سل�س���ل، الذي من املقرر اأن يب�ر النور 
يف �س���هر رم�سان املقبل، ما مل يتم تقدميه اأو 
تاأخريه”، مكماً اأن “عطر الروح، يغاير الأعمال 
ال�س���ابقة التي جمعتني بالفنانة هدى ح�سني، 
ن�س���اً وم�س���موناً وجنوم���اً”. واأب���دى القفا�ض 
تكتم���ه ال�س���ديد عل���ى الإف�س���اح ع���ن مامح 

امل�سل�س���ل، م�ستدركاً بالقول: “لكنه يحمل يف 
ثناياه ق�س���ايا اجتماعية بالغ���ة اخلطورة، كما 
ي�س���يء على بع�ض الأمور احل�سا�س���ة، التي مل 

يتم التطرق اإليها من قبل ب�سكل مركز”.
وا�س���اف القفا����ض: “جناح���ي م���ع ه���دى 
ح�س���ني يف “حياة ثانية” يولد �س���عوبة للعمل 
الق���ادم، خ�سو�س���ا م���ع نف�ض البطل���ة ونف�ض 
الكاتب، فنحن نبحث عن املختلف ون�سعى الى 
اأن نقدم �س���يئا خمتلفا عن الذي قدمناه، واأنا 
�سخ�س���يا اأ�س���عى الى اأن اقدم �سورة اإخراجية 

خمتلفة عن “حياة ثانية” باأحداث جديدة”.
وق���ال: “النج���اح يعت���رب مو�س���ة ومو كل 
مو�سة تنجح، واأق�سد باملو�سة ال�سيء اجلديد 
والذي ي�رب مع امل�س���اهد اأحيانا، فاملغامرة 
مطلوب���ة واأحيان���ا تخ���وف، وعملن���ا يف “عط���ر 
الروح” توليف���ة بتوزيع الأدوار على املمثلني 
وغ���ري متوقع���ة عل���ى امل�س���اهد، واأن���ا يف كل 
جتربة اإخراجية اأحاول اأن اأ�س���يف �سيئا جديدا، 
لك���ن ل ا�س���تطيع اأن اأهرب م���ن روحي كمحمد 

القفا�ض”.
وا�س���اف القفا����ض: “العمل م���ع الفنانة 
هدى ح�س���ني ميثل حالة من املتعة املتجددة 

عرب ال�سخ�س���يات واملو�س���وعات التي تذهب 
اليه���ا وعمق الختي���ارات التي تت�س���دى لها، 
ويف ه���ذا العمل اجلديد )عطر ال���روح( يحملنا 
العم���ل والفنان���ة ه���دى ح�س���ني اإل���ى اآف���اق 
نف�س���ية تده�سنا يف اطار دراما حتمل عددا من 
الق�س���ايا الجتماعية املركبة واخلطرة، والتي 
من خالها يتم ت�س���ليط ال�س���وء على جملة من 

الأمور احل�سا�سة”.
واو�س���ح ان امل�سل�س���ل “دراما تلفزيونية 
جدي���دة بكل ما تعني هذه املف���ردة من اأبعاد 
الكويتي���ة  الدرام���ا  تقدمه���ا  مل  وم�س���امني 
واخلليجي���ة م���ن قبل، وم���ن هنا تاأت���ي اأهمية 
التجربة التي ترتكز على ن�ض م�س���وق وفريق 
عمل ي�سم �س���فوة من النجوم يف مباراة عالية 
امل�س���توى حتمل الرتقب والعم���ق والتحليل، 

واترك البقية للم�ساهد عند عر�ض العمل”.
وتاب���ع: “كما يذه���ب العم���ل اجلديد الى 
مواقع ت�س���ور وتقدم للمرة الولى، يف ا�سافة 
متجددة لر�س���يد الدراما على �س���عيد ال�سكل 
وامل�س���مون، اإ�س���افة ال���ى ا�س���تخدام احدث 
الجهزة واملعدات بالذات على �س���عيد اجهزة 
الت�س���وير، حيث يتم ا�ستخدام اجهزة ت�سوير 
عالي���ة اجل���ودة، ما يوؤك���د جدية ودع���م اجلهة 
املنتجة التي ت�سعى الى تقدمي جتربة درامية 

تلفزيونية عالية امل�ستوى”.
واردف: “يف م�سل�س���ل عطر الروح نحن مع 
منهجية عمل جديدة على �سعيد النتاج، حيث 
متت ال�ستعانة بنجوم بع�سهم �سيظهر بعدد 
حمدد من ال�سخ�س���يات، ما مينح التجربة بعدا 
وعمق���ا ا�س���افيني، حي���ث يتم العتم���اد على 
النج���وم حت���ى يف الدوار الت���ي تبدو �س���غرية 
�س���كا ولكنها حتمل تاأثريا اعمق على �سعيد 
امل�سمون، لننا نعتمد على ممثلني حقيقيني 
يف جت�س���يد جميع ال�سخ�س���يات مهما قل عدد 
حلقات ح�س���ورها، وهنا اثمن اول دعم النجوم 
وتفهمه���م واي�س���ا الريحي���ة العالي���ة للجهة 

املنتجة”.
ُيذك���ر اأن م�سل�س���ل “كان يف كل زم���ان” 
الذي ُعر�ض يف �س���هر رم�س���ان الفائت هو اآخر 
الأعمال التي ا�سرتك القفا�ض يف اإخراجها، اإلى 
جانب عدد من املخرجني هم، �س���ائد الهواري 

وعي�سى ذياب و�سيف جنيب.
و�س���اركت الفنانة هدى ح�سني جمهورها 
ب�س���ور من كوالي�ض م�سل�سلها اجلديد، “عطر 
الروح”، الذي ت�سوره يف الوقت احلايل، وذلك 
عرب �س���فحتها ال�سخ�س���ية على موق���ع تبادل 

ال�سور العاملي “اإن�ستغرام”.
وعلقت ه���دى قائل���ة: “انتظرونا يف عطر 

ال���روح.. مع املخ���رج املبدع حمم���د القفا�ض.. 
واملوؤلف عاء حمزة.. يف رم�سان”.

ووجهت “العنربي” عرب ح�سابها الر�سمي 
ملخ���رج  ر�س���الة  “اإن�س���تغرام”،  موق���ع  عل���ى 
العمل القفا�ض جاء فيه���ا: “الفن خمزون من 
الأحا�سي�ض �س���واء من احلياة ال�سخ�سية اأو من 
جتارب م���ن حولنا، مث���ل ال���ربكان تخمد تارة 
وتنفج���ر تارة، املخرج هو من يوجهها وهو من 
يحركه���ا كيفما يرى فهو من يعطي احلياة ملا 
كتب على الورق، اإنه املوجه و �س���انع احلدث 
وال�سخ�س���ية”. واأ�سافت: “اأمتنى اأن ل تنتهي 
اأيام عطر الروح كي اأ�ستفيد منك اأكرث واأمتنى 
اأن ل تبخ���ل علي فاأنا فع���ا اأتعلم منك الكثري 

واأحب مدر�ستك جدا”.

    BUZZ      
أحداث

ابتعد عن الأ�س���واء.. قد يحمل يومك 
تاأخرا باملواعيد.

اليوم ح�س���ورك مرغوب ب���ه.. لديك 
دعوات عديدة.

ناجح���ة..  جترب���ة  وخو����ض  تنق���ات 
�ستخدمك الظروف.

غداً �ستتابع اأعمالك العالقة.. �ستعود 
لطبيعتك.

يوم للعمل يحمل لك حتديات ويجب 
الرتكيز اأكرث.

نه���ار متع���ب ويرتاكم العم���ل.. يوم 
يهدف اإلى امتحان قدراتك.

نه���ارك �سي�س���اعدك.. يوم �س���اخب 
لقاءات و�سفريات.

يطراأ احتمال اأمر من املا�سي ويعكر 
عليك �سفو حياتك.

ت�س���عر بتقدي���ر الأ�س���دقاء وممك���ن 
تلبي دعوات يوم لا�سرتخاء.

ك���ن جريًئ���ا يف ط���رح اأف���كارك.. قد 
ت�سمع خرًبا �سعيدا.

اليوم يجب اأن ت�س���ع �س���لم اأولويات 
واحذر الع�سبية.

انتبه ول ت�سدق وعود ول تتكل على 
معلومات.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 
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ت���دور اأح���داث فيلم داون�س���ايزينغ، 
الذي يقوم ببطولته املمثل مات دميون، 
ويعر����ض بنج���اح حاليا يف دور ال�س���ينما 
البحريني���ة عرب �ركة البحرين لل�س���ينما، 
ح���ول عامل ج���رى فيه “تقلي����ض” اأحجام 
الب����ر ليعي�س���وا يف جمتمع���ات �س���غرية 
�س���ديقة للبيئ���ة، لتتحط���م اأحامهم يف 

نهاية املطاف.
الفيل���م من كتابة واإخراج األك�س���ندر 
باين احلائز على جائزتي اأو�س���كار، والى 
جانب دميون من بطولة كري�س���تني ويغ 
وكري�س���توف والتز ولورا ديرن وجي�سون 
�س���وديكي�ض. ي�ستك�س���ف الفيلم الأ�رار 
البيئية وال�س���لوك الب�ري وجتربة مهاجر 
ق���ال دميون اإن الق�س���د م���ن الفيلم اأن 

يك���ون تناول �س���اخرا ملفهوم جديد، 
“وه���ذا الفيلم ممتع حق���ا يف جوهره 
و�س���اخر”، م�س���يفا: “اآم���ل اأن يكون 
بداية ملناق�س���ات”. وقامت املمثلة 
الأمريكية من اأ�س���ل فيتنامي هونغ 
ت�س���و بدور ر�س���حها جلائزة اأف�سل 
ممثلة م�س���اعدة يف م�سابقة غولدن 
غلوب وم�س���ابقة �س���كرين اأكتورز 
جيلد يف الأ�سبوع املا�سي. وقالت 
ت�سو، التي ولدت يف خميم لاجئني 
فيتنامي���ني  لأبوي���ن  تايلن���د  يف 
باأعم���ال  لأم���ريكا وقام���ا  هاج���را 
�س���اقة، اإنه���ا ا�س���تخدمت خلفية 
اأبويه���ا لأداء دوره���ا يف الفيلم.  
وت�س���هد اأحداث “داون�سايزينغ” 
مغامرات رجل عادي من �س���كان 
مدين���ة اأوماها )موط���ن املخرج 
نف�س���ه( مع زوجته وهما يبحثان 

عن �س���كل اأف�سل حلياتهما، ونظرا لزمة 
الكثافة ال�س���كانية التي ي�سهدها العامل 
يتو�س���ل العلماء اإلى اخرتاع جديد يجعل 
الب����ر قادرين عل���ى تقلي����ض اأحجامهم 

الى اأن ي�س���بح طول ال�س���خ�ض الواحد ل 
يتجاوز ب�سعة �سنتيمرتات. ويقرر الرجل 
وزوجت���ه القب���ال عل���ى جترب���ة الخرتاع 
اجلديد حت���ت وطاأة الرتف���اع الهائل يف 

تكاليف احلياة.
ويتن���اول الفيل���م ق�س���ايا 
الت���ي  الأزم���ات  �س���من  بيئي���ة 
يعي�س���ها الع���امل والت���ي تدف���ع 
العلم���اء لخرتاع عملي���ة التحجيم 
الب�ري، ومن اأهم هذه املوا�س���يع 
التل���وث يف الهواء واآثاره اخلطرية 
على الب�ر وهو فيل���م يتتبع “قوة 
النخبة التي اتخذت موقفا �س���جاعا 
من اأجل الب�رية م���ن خال اأحد اأبرز 

املعامل يف العامل”.
“داون�س����ايزينغ” يح����ذو حذو   
الكثري من الأف����ام التي تدور على 
بط����ل اأمريك����ي ع����ادي يجد نف�س����ه 
فج����اأة يف ظ����روف ا�س����تثنائية لي�ض 
مهيئ����اً لها، فت�س����بح تل����ك الظروف 
مبثابة امتحان له ولقدراته وجلوهره 

الآدمي.

طارق البحار

فيلـم داونسـايزينـغ يجـد حال للكثـافـة 
السكانية والتلوث بأسلوب درامي

حسين الحليبي يخرج “المواجهة”

المقلة: ال أقدم على تصوير أي مسلسل إال بشروط

طبعة ثانية من “قيام 
السيد الذبيح” لبوهندي 

يت�سدى املخرج البحريني ال�ساب ح�سني احلليبي لإخراج م�سل�سل 
جدي���د بعنوان “ املواجهة، م���ن تاأليف حممد الكندري ومتثيل كل من 
ح�س���ني املن�س���ور، �س���جون الهاجري، نور الغندور، فهد با�سم، زينب 
غ���ازي وحممد العلوي، وم���ن املوؤمل اأن يعر�ض امل�سل�س���ل يف �س���هر 

رم�سان املقبل.
يجدر بالذكر اأن اآخر عمل ت�سدى له احلليبي كان م�سل�سل “اأماين 
العمر” وللموؤلف نف�سه حممد الكندري ومت ت�سويره يف البحرين العام 
املا�س���ي وكان من بطول���ة هنادي الكندري، وغدير ال�س���بتي، واأمرية 

حممد وجمعان الرويعي، واإلهام علي و�سابرين بور�سيد. 

ق���ال املخرج القدير اأحمد يعق���وب املقلة تعليقا على 
اختياره م�سل�س���ل “اخلايف اأعظم” والذي يتم ت�سويره حاليا 
يف الكوي���ت املقلة: ه���ذه النوعية من العم���ال حتتاج الى 
متع���ن ودقة قبل الولوج يف الت�س���وير، و�سخ�س���يا ل اقدم 
على بدء عملية الت�س���وير ما مل اكن قد قراأت الن�ض ب�سكل 
كامل، يف م�سل�س���ل اخلايف اعظم الق�س���ة كا�سيكية، لكنها 
مليئة بالت�س���ويق، والح���داث واملفاج���اآت، واجلميع يعمل 
على ان يظهر العمل بال�سورة التي تليق بالدراما الكويتية 
وحتديدا يف مثل هذا امل�سل�سل ال�سبعيني الذي ينتمي بكل 
تفا�سيله الى حقبة زمنية مهمة والعمل لي�ض �ردا للتاريخ 
وامن���ا جئنا بق�س���ة وحدث يف ال�س���بعينات م���ع فا�ض باك 

حلقبة الربعينات.
م�سل�س���ل “ اخلايف اأعظم” من متثي���ل ابراهيم احلربي، 
عبدالمام عبداهلل، حممد العجيمي، مرام، علي كاكويل، هيا 
عبدال�س���ام، عبداهلل الباروين، غرور، �س���فيقة يو�سف احمد 

عبداهلل مدير ادارة النتاج، ا�رف �سحاتة خمرج منفذ.

ع���ن دار اأفكار للثقافة والن�ر يف مملكة البحرين ي�س���در يف �س���هر فرباير 
الق���ادم الديوان ال�س���عري “قيام ال�س���يد الذبيح” لل�س���اعر البحريني اإبراهيم 
بوهن���دي يف طبعته الثانية . اجلدير بالذكر ان ال�س���اعر بوهندي ي�س���غل حاليا 
من�س���ب رئي�ض جمل�ض اإدارة اأ�رة الأدباء والكتاب كما �س���غل �س���ابقا من�س���ب 
النائ���ب الول لام���ني العام لحتاد الكتاب العرب. ومن اإ�س���دارات ال�س���اعر.. 
احام جنمة الغب�سة “ �س���عر باللهجة العامية البحرينية” عام 1975. ا�سهد اين 
اأحب “ا�س���عار بالف�س���حى” عام 1987 . الوطي�س���ة “ن�ض �سعري” عام 1994. 

غزل الطريدة “ا�سعار بالف�سحى” 1994.

حمرر م�سافات

1832
الأمري  مقاوم���ة  انط���اق 
عبد القادر �سد الحتال 

الفرن�سي للجزائر.

1900
اندلع ثورة املاكمني يف 
ال�سني،والدبلوما�سيون 
الأج����ان�����ب يف بكي���������ن 
بتاأدي��������ب  يطالب��������ون 

املتمردين.

1926
الإجنلي�������زي ج���������������ون 
التلف���از. يخ���رتع  ب���ريد 

كهرب���اء  مهند����ض  ه���و 
ا�س���كتلندي اخ���رتع اأول 

تلفزيون يف العامل.

1944
رفع احل�س���ار عن مدينة 
لينينغراد بعد ما يقارب 
بدايته  من���ذ  ي���وم   900
احل���رب  اأثن���اء  وذل���ك 

العاملية الثانية.

1967
ال��ف�����س��اء  رواد  ت��ف��ح��م 
الثاث���ة عل��ى منت اأبولو 
قبل انطاق املركبة اإلى 
الف�س���اء نتيج����ة متا�ض 

كهربائي.

1973
ال������ولي������ات امل���ت���ح���دة 
وف��ي��ت��ن��ام ال�����س��م��ال��ي��ة 
وف���ي���ت���ن���ام اجل��ن��وب��ي��ة 
كونغ  ال��ف��ي��ت  وج��م��اع��ة 
ب��اري�����ض  يف  ي���وق���ع���ون 
ال�سام  لإح��ال  اتفاقية 

يف فيتنام.

1980
روبرت موجابي يعود من 

املنفي اإلى رودي�سيا.

قدم فنان العرب حممد عبده  والنجمة 
امل�ري���ة اأنغام واحدة من ال�س���هرات التي 
�س���مت عددا كبريا م���ن حمبيها من جمهور 
البحرين والدول املج���اورة وذلك يف فندق 
اخلليج بتنظيم من روتانا و�سمن مهرجان 
البحري���ن للت�س���وق. ق���دم عب���ده جمموع���ة 
كبرية من اأجمل اأغنياته لع�ساقه، واأن�سد من 

احلفل عدد من اأغاين كبار ال�سعراء.
اأنغ���ام قّدم���ت خ���ال احلف���ل جمموعة 
كبرية م���ن اأجم���ل اأغنياته���ا وتاألقت خال 
احلفل بف�س���تان اأنيق من اللون البنف�سجي 
وكان لفت���اً تفاع���ل اجلمه���ور معه���ا منذ 
�س���عودها اإل���ى امل����رح وحت���ى مغادرتها 

املكان.

 فنان العرب وأنغام يطربان الجمهور 
بحفل مكتمل العدد في البحرين
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درا�شة تك�شف خطرا مميتا للأنفلونزا
قد ت�صبب الأنفلونزا الوف�ة ب�لفعل، لكن درا�صة جديدة ت�صري اإلى اأن خطر الإ�ص�بة ب�أزمة 

قلبية يزيد 6 مرات اأثن�ء اإ�ص�بة الإن�ص�ن ب�لأنفلونزا.
وق����ل كبري معدي هذه الدرا�ص���ة الدكتور جيفري ووجن  ل�“روي���رز”: “فوجئت اإلى حد 
م� بقوة هذه ال�ص���لة. ل ترى كل يوم زي�دة 6 اأمث�ل يف اخلطر خالل الأي�م ال�ص���بعة الأولى من 

ت�أكيد الإ�ص�بة ب�لإنفلونزا”.
واأ�ص�ف “فوجئن� اأي�ص� بتال�صي هذا اخلطر مت�م� بحلول اليوم الث�من وم� بعد ذلك”.

وق����ل الدكت���ور ووجن الذي يعم���ل يف معهد علوم تقيي���م الأداء ال�رسي���ري يف تورنتو، اإن 
الدرا�ص���ة اجلديدة تعزز اأهمية التطعيم �صد الإنفلونزا واإجراءات الوق�ية، مثل غ�صيل الأيدي 

ب�نتظ�م للوق�ية من الإنفلونزا وغريه� من الأمرا�ض املعدية.

“جوارب البطة” ت�شرق الأ�شواء يف دافو�س

�شيجارة واحدة يوميا تزيد خطر الإ�شابة باأمرا�س القلب
خل�صت درا�ص���ة علمية حديثة اإلى اأنه يجب 
الإق���الع عن التدخني نه�ئي� ولي�ض احلد منه اإذا 
ك�ن ال�ص���خ�ض ي�ص���عى لتقليل خم�طر الإ�ص�بة 

ب�أمرا�ض القلب وال�صكتة الدم�غية.
وق�ل���ت الدرا�ص���ة، الت���ي ُن����رست يف املجلة 
الذي���ن  الأ�ص���خ��ض  اإن  الربيط�ني���ة،  الطبي���ة 
يدخنون �ص���يج�رة واحدة يومي���� ل يزالون اأكرث 
عر�ص���ة لالإ�ص�بة ب�أمرا�ض القلب بن�صبة 50 %، 

واأكرث عر�صة لالإ�ص�بة ب�ل�صكتة الدم�غية بن�صبة 
30 %، وذلك ب�ملق�رنة مع غري املدخنني.

واأك���د الب�حث���ون على اأنه ل يوجد م�ص���توى 
اآمن من التدخني فيم� يتعلق بهذه الأمرا�ض.

لكن اأحد اخلرباء ق�ل اإن الأ�ص���خ��ض الذين 
يقلل���ون ع���دد ال�ص���ج�ئر لديه���م فر�ص���ة اأكرب 

لالإقالع عن التدخني مت�م� يف نه�ية املط�ف.
وتع���د اأمر����ض القل���ب والأوعي���ة الدموية، 

ولي����ض ال�رسط�ن، ه���و اأكرب �ص���بب يف الوفي�ت 
الن�جمة عن التدخني، اإذ يت�ص���بب يف نحو 48 % 

من الوفي�ت املبكرة املتعلقة ب�لتدخني.
وق�ل الب�حثون اإن ن�صبة املدخنني الب�لغني 
يف اململكة املتحدة قد انخف�ص���ت، لكن ن�ص���بة 
الأ�ص���خ��ض الذي���ن يدخن���ون م���� ي���رواح بني 
�ص���يج�رة واحدة و5 �ص���ج�ئر يومي� قد ارتفعت 

ب�صكل مطرد.

وي�صري التحليل الذي اأجراه الب�حثون والذي 
�صمل 141 درا�ص���ة اإلى اأن تدخني 20 �صيج�رة 
يومي� �ص���وف ي�صبب 7 نوب�ت قلبية اأو �صكت�ت 
دم�غية يف جمموعة مكونة من 100 �ص���خ�ض يف 

منت�صف العمر.
واأ�ص����ف التحليل اأن���ه اإذا م� جرى تخفي�ض 
عدد ال�ص���ج�ئر اإلى �ص���يج�رة واحدة يومي� ف�إنه 

�صيظل يت�صبب يف 3 نوب�ت قلبية.

م��ن   6 روات��ب  خف���س 
”BBC“ مذيعي

واف����ق 6 م����ن كب�����ر ال�ص����ح�فيني ومقدم����ي 
الربام����ج والأخب�����ر يف هيئ����ة الإذاع����ة الربيط�نية 
)BBC( عل����ى خف�����ض رواتبه����م ال�ص����نوية عقب 
الك�ص����ف عن معلوم�����ت تفيد ب�أن هن�����ك خلال يف 

الأجور بني الن�ص�ء والرج�ل داخل املوؤ�ص�صة.
وق�لت الهيئة اإن هي����و اإيدواردز )550 األف 
جني����ه ا�ص����رليني(، وج����ون ه�مفري����ز )600 األف 
جنيه ا�ص����رليني( وجريمي ف�ين )700 األف جنيه 
ا�ص����رليني(، وج����ون �ص����وبل، ونيك روبن�ص����ون، 
“وافقوا من حيث املبداأ اأو ر�ص����مي�” على خف�ض 
رواتبهم ال�ص����نوية. ج�ء ذلك بعد ا�صتق�لة رئي�صة 
م����ن  غري�ص����ي،  ك�ري  ال�ص����ني،  �ص����وؤون  حتري����ر 
من�ص����به� احتج�ج����� على انع����دام امل�ص�����واة بينه� 

وبني نظرائه� من الرج�ل.

مغت�شب زينب الباك�شتانية 
يروي تفا�شيل ا�شتدراجها

ظهر مغت�ص���ب الطفلة الب�ك�ص���ت�نية زينب 
اأن�ص����ري، يف فيدي���و بثت���ه مبواقعه���� و�ص����ئل 
 Dunya اإعالم ب�ك�ص���ت�نية، اخلمي�ض، منه� قن�ة
التلفزيونية، وحتدث فيه عن ا�ص���تدراجه وخطفه 
للب�لغة 7 �ص���نوات، واغت�ص�به� مراراً قبل خنقه� 
ورم���ي جثته� كم���� النف�ي�ت ب�ص���ندوق للقم�مة، 
قري���ب 200 م���ر من بيت���ه، وتقريب����ً 1700 من 
من���زل ع�ئلته���� يف مدين���ة Kasur البعي���دة 50 
كيلومراً عن “لهور” ع��صمة اإقليم “بنج�ب” يف 

اأق�صى ال�رسق الب�ك�صت�ين.
وق����ل اإنه اعر�ص���ه� حني ك�ن���ت ع�ئدة اإلى 
بي���ت خ�لته����، واأخربه���� اأن والديه���� ع����دا م���ن 

ال�صعودية وب�إمك�نه مرافقته� اإليهم�.

اإطلق القم��ر الإماراتي 
الف�شاء 3” اإلى  “الياه 

اأعلنت وك�لة الف�ص����ء الإم�راتية اأنه مت اإطالق 
قمر الي�ه-�ص�ت )الي�ه- 3( والقمر الأوروبي على 

منت �ص�روخ اأري�ن بنج�ح.
ويف تغريدة على ح�ص����ب الوك�لة على توير، 
اأكدت وك�لة الف�ص����ء الإم�راتية اأنه”مت اإطالق قمر 
الي�ه-�ص�ت )الي�ه-٣( والقمر الأوروبي على منت 
�ص����روخ اأري�ن ثم انقطع الت�ص�ل ب�ل�ص�روخ، مت 
الت�أك���د لحق� من انف�ص����ل الأقم����ر بنج�ح كم� مت 
ات�ص����ل كال القمريني ال�صن�عيني مبراكز التحكم 

و هي الآن يف املدار”.
يذكر اأن القمر ال�ص���ن�عي الإم�راتي “الي�ه 3” 
�صيو�ص���ع من خدم�ت الي�ه �ص�ت لت�صمل 19 �صوق� 

اإ�ص�في� يف الق�رة الأفريقية.
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ملياردير اأمريكي يهدد في�شبوك وغوغل: اأيامكما معدودة
�ص����ن رجل الأعم�ل الأمريكي امللي�ردير جورج �ص����ورو�ض، يف دافو�����ض، هجوم� لذع� على �رسك�ت 
التكنولوجي����� العمالقة، وو�ص����فه� ب�أنه� جه�����ت احتك�رية ق�بلة للتالعب، به� ا�ص����تبداديون لتخريب 
الدميقراطي�����ت. وق�����ل امللي�ردي����ر الب�لغ من العمر 87 ع�م� يف خط�ب اأم�م �ص����يوفه “اإن في�ص����بوك 
وغوغ����ل ت�ص����يطران فعلي����� على ن�ص����ف ع�ئدات الإعالن�����ت على الإنرن����ت”. وتنب�أ اأن يق����وم عم�لقة 
التكنولوجي� “بتوريط اأنف�ص����هم” للو�ص����ول اإلى اأ�صواق رئي�صية مثل ال�صني، مم� يخلق “حت�لف� بني 

دول ا�صتبدادية وحمتكري تكنولوجي� املعلوم�ت الكب�ر الذين ميتلكون كمية ه�ئلة من البي�ن�ت”.
واأ�ص�ف: “هذا قد يت�صبب حق� يف �صبكة �صيطرة ا�صتبدادية”. 

ق�ص����ي� جدية واجتم�ع�ت طويلة �ص���هده� موؤمتر دافو�ض املنعقد يف �ص���وي�رسا، 
مب�ص����ركة عدد كبري من ق�دة الع����مل، اإل اأن رئي�ض الوزراء الكندي ج��ص���نت ترودو، 

�رسق الأ�صواء بف�صل “جواربه” التي ج�ءت ب�ألوان لفتة وعليه� “بط�ت”.
ورغم جدية الق�ص����ي� التي تن�ولته� الجتم�ع�ت التي �ص����رك فيه� ترودو، ف�إنه 

حر�ض على اإ�صف�ء ط�بع من املرح على مظهره، من خالل جوارب ب�ألوان مبهجة.
وخالل اجتم�ع ب�ص����أن م�ص���وؤولية ال����رسك�ت ودور املراأة يف تغي���ري الع�مل، ارتدى 

ترودو جوارب بلون اأزرق فاحت، وعليها نقاط �سوداء كبرية.
اأم� اجلوارب التي لفتت الأنظ�ر فعال، فك�نت ب�للون البنف�ص���جي الف�قع وعليه� 

�صور لطيور البط ب�للون الأ�صفر.
وارتدى ترودو اجلوارب البنف�صجية خالل اجتم�ع ب�ص�أن اأهمية التعليم يف متكني 

الن�ص�ء والفتي�ت.
كم���� ح�ص���ل رئي�ض وزراء كن���دا على هدية م���ن رئي�ض �رسكة كوك�ك���ول، جيم�ض 

كوين�صي، عب�رة عن جوارب ر�صم عليه� دب قطبي.

 Social
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مغردون يطالبون 
باإلغاء حفل باري�س 

هيلتون يف قطر

ط�لب مغردون على توير ب�إلغ�ء احلفلة املو�صيقية للع�ر�صة واملغنية الأمريكية 
ب�ري����ض هيلتون املق���رر اإق�مته� يف قطر، م�ص���ريين اإلى م� اعربوه “تن�ق�ص����” بني 
مب�دئه� ومب�دئ الدولة. وانتقد بع�ض املغردين احلفلة عرب ه��ص���ت�غ #الغ�_حفل_
ب�ري�ض_هيلتون_مطلبن� مط�لبني مبح��صبة منظميه�. ومن جهة اأخرى، ق�رن اآخرون 
بني زي�رته� وزي�رات �ص����بقة لع�ر�ص�ت واأمريكي�ت، اأبرزهن ابنة الرئي�ض الأمريكي 
اإيف�ن���ك� ترامب، وطرحوا اأ�ص���ئلة حول غي�ب اأي نق��ض ب�ص����أن “مب�دئ” اإيف�نك� عند 
زي�رته� لقطر. وي�أتي اله��ص���ت�غ بعد حمالت م�ص����بهة على مواقع التوا�صل يف دول 

اخلليج، ط�لبت ب�إلغ�ء حفلة الفن�نة �صريين عبدالوه�ب وغريه�.

اأ�شبوع مدريد للمو�شة

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�ض رطب مع فر�صة لت�صكل �صب�ب خفيف 
يف بع�ض املن�طق عند الفجر. ويتحول اإلى غ�ئم 

جزئي� احي�ن� يف وقت لحق من النه�ر.

الري����ح متقلب���ة الجت�ه م���ن 3 اإلى 8 عقد 
يتحول اإلى �ص���م�لية غربية لت�ص���ل من 10 اإلى 

15 عقدة احي�ن� يف وقت حلقق من النه�ر. 

درجة احلرارة العظمى 24 م 
ال�صغرى 15 م الرطوبة الن�صبية 
العظمى 90 % ال�صغرى 30 %.

طالبات يحتفلن بفوزهن مب�ضابقة اأداء �ضمن احتفالت الهند بيوم اجلمهورية، حيث �ضهدت خمتلف املدن الهندية عرو�ضا جتمع بني الرتاث والإثارة )رويرتز(

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ض جمل�ض الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ض التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ض التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�صدر عن دار البالد لل�صح�فة والن�رس والتوزيع 

  للتوا�صل مع ق�صم العالن�ت : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النق�ل: 32224492  -  39615645   -   ف�ك�ض: 17580939            ال�صراك�ت والتوزيع : املكتب 17111432 -  الف�ك�ض: 17111434

تطبع يف موؤ�ص�صة الأي�م للن�رس

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 ف�ك�ض: 17111467 - 00973  �ض.ت:67133 - �ض.ب : 385

عار�ضة ترتدي زيا من ت�ضميم الإ�ضباين اأندري�س �ضاردا �ضمن اأ�ضبوع مدريد للمو�ضة )اإي بي اأيه(

الهند تحتفل بيوم 
الجمهورية
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