
 

ك�س���ف وزير الإ�س���كان با�سم احلمر 
عن نية الوزارة حتديث ومراجعة معايري 
الت���ي تقدمه���ا  الإ�سكاني���ة  اخلدم���ات 
الإع���ان  يت���م  اأن  عل���ى  للمواطن���ن، 
ع���ن التفا�سي���ل اجلديدة مطل���ع العام 

املقبل.
واأ�ساف الوزير ل���� “الباد”: “بداأنا 
يتعل���ق  م���ا  كل  ومراجع���ة  بتحدي���ث 
اأن  موؤك���ًدا  الإ�سكاني���ة”،  باخلدم���ات 
“الع���ادة ج���رت باإعادة النظ���ر يف هذه 
مو�س���وع  ك���ون  ف���رة؛  كل  املعاي���ري 
الإ�س���كان يتغري م���ع الوق���ت وال�سوق 

واملتطلبات والو�سع القت�سادي”.
وع���ن اأه���م التغي���ريات اجلوهرية، 
ف�ّس���ل الوزير ع���دم اإعط���اء التفا�سيل 
بقول���ه “دعه���ا لوقته���ا”، )...( ق���د ل 
يتغ���ري �سيء، اأو من املمك���ن اأن تتغري 
املعاي���ري لاأف�سل، نح���ن بالفعل بداأنا 

بالتحديث و�ستظهر النتيجة”.
وتاب���ع “�ستعل���ن التفا�سيل مطلع 
الع���ام 2018 يف �سهر يناي���ر اأو فرباير 

على اأبعد تقدير”.
واأكد الوزي���ر اأن املراجعة �ست�سمل 
كل اخلدمات مبا فيها �سقف القرو�ض 

ا ب� 60  الإ�سكانية واملحددة حاليًّ
األف دينار.
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الإ�سكانية  اخلدمات  معايري  مراجعة  احلمر لـ “$”: 

• وزير الإ�سكان	

• يباع طن احلديد ب� 245 ديناًرا، قيا�ًسا ب� 282 ديناًرا العام املا�سي	

احلديد يرتاجع 13 %... واأ�سعار العقارات ثابتة على ارتفاع
ارتفع���ت اأ�سع���ار امل���واد الأولي���ة اأو انخف�س���ت، توافرت 
بال�س���وق اأو �سّح���ت، ح���ال اأ�سعار العق���ارات واح���د، يف ارتفاع 
م�ستم���ر. به���ذه الكلم���ات خّل�ض مواطن���ون يبحث���ون عن بيت 
العمر وي�سعون لا�ستقرار راأيهم. ويوؤكد هوؤلء اأن اأ�سعار مواد 
البناء الأولية تراجعت ب�سكل لفت، كما عادت تتوافر بال�سوق 
املحلي���ة عند م�ستوياتها العتيادية، وم���ع ذلك اأ�سعار ال�سقق 

ال�سكنية والبيوت يف �سعود.
وت�ساءل���وا: ملاذا ل ت�سري اأ�سعار العق���ارات ب�سكل طردي 
م���ع اأ�سعار املواد الأولية؟ وي�س���ل �سعر طن احلديد يف ال�سوق 
���ا نح���و 245 دين���اًرا، يف ح���ن كان يب���اع الع���ام  املحلي���ة حاليًّ
املا�سي ب� 282 ديناًرا، اأي بن�سبة تراجع و�سلت اإلى 13.1 %. 
و�سم رئي�ض جمعية املقاول���ن البحرينية علي مرهون �سوته 
لأ�س���وات النا����ض م�ستغرًبا من العاقة غ���ري “املتوافقة” بن 

11اأ�سعار املواد الأولية وبن اأ�سعار العقارات عموما.

بور�ســـة قطـــر تتكبــــد �أكبـــر خ�سائـــر 
منــــذ �ملقاطعــــة

“�لرتبيــة” للعمـل  قبلتنــي  مو�طنـة لـ“$”: 
و��ستـرطـت ��ستقـالتـي ثـم لـم توظفنـي

�إ�سماعيـل يقـود �ملحرق لتخطي �حلد... ومو�جهة 
�لرفـــاع و�ملالكيـــة “�سلبيــة”
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م�ســرحيــــة “ولـــد بطنهــــــا” لطــــارق 
�لعلــــــي فـــي �لبحــريــن

مسافات البالد

21

جمزرة اإرهابية يف م�سجد �سمال �سيناء
�إعالن �حلد�د 3 �أيام... و�لرئا�سة تتوعد �لرد بـ “قوة”

القاهرة - وكالت: بعث عاهل الباد �ساحب اجلالة 
املل���ك حمد بن عي�سى اآل خليف���ة ورئي�ض الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأمري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة وويل 
العه���د نائب القائد الأعلى النائ���ب الأول لرئي�ض جمل�ض 
ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأم���ري �سلمان بن حمد اآل 
خليف���ة برقيات تعزية وموا�ساة اإلى رئي�ض جمهورية م�رص 
ال�سقيق���ة عبد الفت���اح ال�سي�سي، ع���رّبوا فيها عن خال�ض 
تعازيهم و�س���ادق موا�ساتهم ب�سحاي���ا الهجوم الإرهابي 
امل�سلح الذي ا�ستهدف م�سجًدا يف حمافظة �سمال �سيناء، 
معربن ع���ن اإدانتهم ال�سديدة لاأعم���ال الجرامية الآثمة 
التي تتعار�ض مع كل ال�رصائع ال�سماوية والقيم الإن�سانية. 
وقتل 235 �سخ�سا واأ�سيب الع�رصات، يف هجوم �سنه 
م�سلح���ون على م�سجد يف قري���ة مبحافظة �سم���ال �سيناء، 
اأم�ض اجلمعة، ح�سبما اأفادت و�سائل اإعام م�رصية ر�سمية. 
وقالت النياب���ة العامة امل�رصية اإن عدد القتلى ارتفع اإلى 
235، فيما اأ�سيب ع�رصات اآخرون، يف اآخر حتديث مت بثه.

وتابعت امل�سادر اأن الهجوم بداأ بتفجري 
قنبلة، ثم تبع ذلك اإطاق نار.

�ل�سعودي: �لعهد  ويل  دوالر...  مليار   100 �إعادة  على  و�فقو�  �ملوقوفني  % من   95

غالبية العائلـة احلاكمة تقف يف �سفي

خ�سخ�سة قطاع التوثيق واإتاحته بالإجنليزي وم�ساًء 

اإلزام “البلديات” بدفع ن�سف مليون ل�سيدة ا�سُتملكت اأر�سها

العه���د  ويل  ك�س���ف  العربية.ن���ت:   - دب���ي 
ال�سع���ودي الأمري حممد بن �سلم���ان يف مقابلة مع 
�سحيف���ة “نيويورك تامي���ز” الأمريكي���ة، اأجراها 
الكات���ب الأمريكي توما�ض فريدم���ان، عن اأن 95 
% م���ن املوقوفن بته���م الف�س���اد وافقوا على 

الت�سوية واإعادة الأموال. 
واأ�س���اف اأن النائ���ب الع���ام يتوق���ع اأن تبلغ 
قيمة املبالغ امل�ستعادة ع���رب الت�سوية نحو 100 
مليار دولر. واأ�س���ار اإلى اأن الأع�ساء البارزين من 

الأ�سخا�ض امُلحتجزين يف الريتز قد اأعلنوا ُم�سبًقا 
بيعتهم ل���ه ودعمهم لإ�ساحات���ه، واأن “الغالبية 
الُعظم���ى من اأف���راد العائل���ة احلاكم���ة” تقُف يف 

�سفه.
و�سدد عل���ى اأن كل �سيء تفعل���ه ال�سعودية 

حملياً يهدف لبناء قوتها واقت�سادها.
وع���ن التهديد الإي���راين ق���ال: “اإن املر�سد 

الأعلى )الإي���راين( هتلر جديد يف منطقة 
ال�رصق الأو�سط”.

يناق����ض جمل�ض الن���واب يف جل�ست���ه املقبلة 
ت�رصيعا يركز على خ�سخ�سة قطاع التوثيق بوزارة 

العدل وال�سوؤون الإ�سامية والأوقاف.
وق���ال وزي���ر الع���دل وال�س���وؤون الإ�سامي���ة 
والأوق���اف ال�سي���خ خال���د ب���ن عل���ي اآل خليفة اإن 
التوثي���ق يع���د من م�سوؤولي���ة وزير الع���دل، وقد 

لوح���ظ يف الآون���ة الأخ���رية اأن مكات���ب التوثي���ق 
التابع���ة للوزارة تع���اين ازدحام���ا �سديدا وتعطل 
م�سال���ح النا�ض؛ ب�سبب ازدي���اد طلبات التوثيق، 
فالقدرة ال�ستيعابية للطلبات تفوق الإمكانات.

ال���ذي  القت�س���ادي  التط���ور  اأن  واأ�س���اف 
تعي�سه اململكة يتطلب اأن يكون التوثيق باللغة 

الإجنليزي���ة، كم���ا اأن يف بع����ض الأحيان 
يتطلب اأن يكون التوثيق م�ساء.

األزم���ت املحكم���ة الك���ربى املدني���ة الأولى 
البلدي���ات  �س���وؤون  وزارة  الإداري���ة(  )الدائ���رة 
والتخطي���ط العم���راين اأن تدف���ع ل�سال���ح �سيدة 

���ا غري م�سنفة وتق���ع يف منطقة اأثرية  متلك اأر�سً
بالق���رب من قلعة البحري���ن، مبلًغا يزيد عن 538 
األ���ف دين���ار؛ تعوي�ًسا عن التاأخ���ري يف �رصف مبلغ 

ا�ستماك الأر�ض للمنفعة العامة ل�سالح 
هيئة البحرين للثقافة والآثار.
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•  جثث �سحايا العتداء الرهابي يف م�سجد الرو�سة	

�لبحرين معزية م�سر: ما حدث يتنافى مع �ل�سر�ئع �ل�سماوية و�لقيم �الإن�سانية
�ملر�ســد �الإير�ين هتلر جديــد يف �ملنطقة
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حمرر ال�ص�ؤون االقت�صادية
ليلى مال اهلل

عبا�س اإبراهيم

مازن الن�ص�ر

• ويل العهد ال�سعودي الأمري حممد بن �سلمان	
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بع���ث عاه���ل الب���الد �شاح���ب 
اجلاللة امللك حمد ب���ن عي�شى اآل 
خليف���ة برقية تهنئة اإل���ى رئي�س 
جمهورية �شورينام ديزي بوتر�س، 
وذل���ك مبنا�شبة ذك���رى ا�شتقالل 
ب���الده، اأع���رب جاللت���ه فيه���ا عن 
اأطيب تهاني���ه ومتنياته لفخامته 
مبوف���ور ال�شح���ة وال�شعادة بهذه 

املنا�شبة الوطنية. 

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: 
ا�شتنك���رت وزارة خارجية مملكة 
البحرين باأ�شد العبارات الهجوم 
االإرهابي امل�شلح الذي ا�شتهدف 
�شم���ال  حمافظ���ة  يف  م�شج���ًدا 
�شيناء بجمهوري���ة م�رص العربية، 
واأ�شفر عن وقوع ع�رصات القتلى 
بالغ  ع���ن  وامل�شاب���ن، معرب���ة 
التعازي واملوا�شاة اإلى جمهورية 
م����رص العربي���ة قي���ادة و�شعًب���ا، 
والأه���ايل ال�شحاي���ا، ومتنياته���ا 
بال�شفاء العاجل للم�شابن جراء 
هذا العمل االإرهابي الب�شع الذي 

ي�شتهدف حياة االأبرياء.
اخلارجي���ة  وزارة  واأك���دت 
اإل���ى  البحري���ن  مملك���ة  وق���وف 
جانب جمهوري���ة م�رص العربية يف 
حربه���ا �ش���د االإره���اب وحماربة 
كاف���ة  املتطرف���ة  التنظيم���ات 
احلثيث���ة  جلهوده���ا  ودعمه���ا 
واال�شتقرار،  االأم���ن  ال�شتتب���اب 
جم���ددة موقف مملك���ة البحرين 
العنف  الراف�س الأ�شكال  الثابت 
اإلى  واالإره���اب كاف���ة، والداعي 
ت�شاف���ر اجلهود كاف���ة الهادفة 
وجتفي���ف  االإره���اب،  الجتث���اث 

منابع متويله.

وقع���ت  بن���ا:   - املنام���ة 
حلق���وق  الوطني���ة  املوؤ�ش�ش���ة 
االإن�شان مذكرة تفاهم مع جمعية 
لتوطيد  والتكنولوجيا  ال�شب���اب 
والتع���اون  التن�شي���ق  اأوا����رص 
امل�ش���رتك بينهما فيم���ا يتعلق 
برت�شي���خ مبادئ حقوق االإن�شان، 
وتبادل اخلربة يف جمال احلقوق 
املتعلقة بحري���ة الراأي والتعبري 
والعمل على تعزيزها وت�شجيعها 
العمل وتوفري  ون�رصها وتطوي���ر 
م���ن �شاأنها  الت���ي  الت�شهي���الت 
اأه���داف  امل�شاهم���ة يف حتقي���ق 

الطرفن وتبادل اخلربات.
وت�شمن���ت مذك���رة التفاهم 
االهتم���ام  دع���م اجلوان���ب ذات 
ب���ن  والتع���اون  امل�ش���رتك 
الطرف���ن، مبا يف ذل���ك تقدمي 
واخلدم���ات  اال�شت�ش���ارات 
ح�ش���ب  عل���ى  املتبادل���ة 
املطبوعات  تبادل  االخت�شا�س، 
اإلى عقد  اإ�شاف���ة  والدرا�ش���ات، 
فعاليات م�شرتكة حتقق اأهداف 

الطرفن.
وق���ع املذك���رة م���ن جان���ب 
املوؤ�ش�شة الوطنية االأمن العام 
خليف���ة الفا�ش���ل، وم���ن جان���ب 
اجلمعي���ة رئي�س جمل����س االإدارة 

علي جناحي.

العاهل يهنئ �شورينام 
بذكرى اال�شتقالل

“اخلارجية” ت�شتنكر الهجوم 
االإرهابي يف �شمال �شيناء

تعاون بن “املوؤ�ش�شة الوطنية” 
و“ال�شباب والتكنولوجيا”

خ�سخ�سة قطاع التوثيق... و�سيتاح بالإجنليزي وم�ساًء
وزير العدل: لن يحرم املواطن من اللجوء اإلى املكاتب احلكومية

جل�شت���ه  الن���واب يف  يناق����س جمل����س 
القادم���ة ت�رصيعا يركز على خ�شخ�شة قطاع 
التوثيق بوزارة العدل وال�شوؤون االإ�شالمية 

واالأوقاف.
وقال وزي���ر العدل وال�شوؤون االإ�شالمية 
واالأوق���اف ال�شيخ خالد بن عل���ي اآل خليفة 
وزي���ر  م�شوؤولي���ة  م���ن  يع���د  التوثي���ق  اإن 
الع���دل، وقد لوح���ظ يف االآون���ة االأخرية اأن 
مكات���ب التوثي���ق التابع���ة لل���وزارة تعاين 
ازدحاما �شدي���دا وتعطل م�شال���ح النا�س؛ 
ب�شبب ازدي���اد طلبات التوثي���ق، فالقدرة 

اال�شتيعابية للطلبات تفوق االإمكانات.
واأ�ش���اف اأن التط���ور االقت�شادي الذي 
تعي�ش���ه اململكة يتطلب اأن يكون التوثيق 
باللغة االإجنليزية، كما اأن يف بع�س االأحيان 
يتطلب اأن يكون التوثيق م�شاء، لذلك جاء 
املر�شوم لتلبي���ة االحتياجات واملتطلبات 

وتخفي���ف ال�شغ���ط ال���ذي تعاني���ه مكاتب 
التوثي���ق، وبخ�شو�س الالئح���ة التنفيذية، 
فهن���اك الكثري من الت�ش���ورات التي متت 
مناق�شته���ا بخ�شو����س الالئح���ة املنف���ذة 
الأحكام هذا املر�شوم، ولكن ال يوجد ت�شور 

متكامل حتى االآن. 

واأك���د الوزي���ر اأنه �شيتم اإبق���اء مكاتب 
التوثي���ق احلالي���ة لتعم���ل بكفاءتها ذاتها 
بعد تطبيق اأحكام املر�شوم بقانون واإن�شاء 
العم���ل  واأن  اخلا�ش���ة،  التوثي���ق  مكات���ب 

�شي�شتم���ر يف املكاتب ب���كل عنا�رصها ولن 
يح���رم املواطن م���ن اللج���وء اإل���ى مكاتب 
التوثي���ق احلكومية، ومن يرغ���ب يف خدمة 
�رصيعة يذهب اإلى مكاتب التوثيق اخلا�شة.

• ال�شيخ خالد بن علي	

امل���ت���ق���اع���دي���ن و”االفتاء”  ال���ن���ي���اب���ة  واأع���������ش����اء  ق�������ش���اة  ���ش��ي�����ش��م��ل 
ليلى مال اهلل

اأبرز  تت�شم����ن ن�شو�����س املر�ش����وم 
املواد االآتية:

المادة األولى
ُت�ش����اف اإلى املر�ش����وم بقانون رقم 
)14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق، مادة 

جديدة برقم )1( مكرراً، ن�شها االآتي: 
مادة )1( مكرراً: 

“يجوز للوزير املعني ب�شوؤون العدل 
منح ترخي�س للقيام بكل اأو بع�س اأعمال 
توثيق كاتب العدل بناء على طلب ممن 
تتواف����ر فيه �رشوط كاتب العدل اخلا�ص 

االآتية: 
1- اأن يكون كامل االأهلية. 

2- اأن يك����ون حمم����ود ال�شرية ح�شن 
ال�شمعة. 

3- اأال يكون قد �شبق احلكم عليه يف 
جناية اأو جرمية خمل����ة بال�رصف اأو االأمانة 
ولو كان قد رد اإليه اعتباره اأو �شدر عفو 

عنه. 
الق�ش����اة  ب����ن  م����ن  يك����ون  اأن   -4
واأع�ش����اء النياب����ة العام����ة واأع�شاء هيئة 
الت�رصيع واالإفت����اء القانوين املتقاعدين، 
اأو م����ن املحام����ن والقانوني����ن الذين 
يرخ�ص له����م وفقاً لل�ضواب����ط وال�رشوط 
التي ي�شدر بتحديدها ق����رار من الوزير 

املعني ب�شوؤون العدل. 
وي�ش����در الوزي����ر املعن����ي ب�ش����وؤون 

اأعم����ال  بي����ان  يت�شم����ن  ق����راراً  الع����دل 
التوثي����ق التي يج����وز الرتخي�س لكاتب 
العدل اخلا�ص يف القي����ام بها، وال�رشوط 
واالإج����راءات الالزمة الإ�ش����دار الرتخي�س 
اإلغائ����ه،  وح����االت  وجتدي����ده  ومدت����ه 
وال�����رشوط الأخ����رى الواج����ب توافرها يف 
طالب الرتخي�س، واآلي����ة عمل املرخ�س 
له والواجبات التي يلت����زم بالقيام بها، 
علي����ه  الواج����ب  وال�شج����الت  والدفات����ر 
اإم�شاكه����ا، واجل����زاءات الت����ي توق����ع يف 
حق����ه عند املخالفة، ور�ش����وم الرتخي�س 
التي يلتزم املرخ�س له باأدائها للوزارة 
ور�شوم اأعمال التوثي����ق التي يقوم بها 

بعد موافقة جمل�س الوزراء. 
ويلت����زم املوثق اخلا�����س بتح�شيل 
ر�شوم اأعمال التوثيق وتوريدها حل�شاب 
ال����وزارة املعني����ة ب�شوؤون الع����دل وفق 

ال�رشوط واملدد التي يحددها الوزير. 
ولكات����ب الع����دل اخلا�����س تقا�شي 
املقاب����ل املايل من متلقي اخلدمة نظري 

اأعمال التوثيق. 
ويتول����ى مكت����ب التوثي����ق االإ�رصاف 
والرقاب����ة عل����ى تطبي����ق كات����ب العدل 
اخلا�����س املرخ�س له وفق����اً الأحكام هذا 
القانون والئحت����ه التنفيذية والقرارات 
ال�شادرة تنفي����ذاً له، وله يف �شبيل ذلك 
التفتي�س االإداري والفن����ي على اأعماله، 
وحق دخول مكتب كاتب العدل اخلا�س 

يف اأي وق����ت، واالطالع عل����ى املعامالت 
التي قام بتحريرها اأو توثيقها والدفاتر 
وامل�شتندات  واالي�ش����االت  وال�شج����الت 

كافة، واأخذ �شورة منها اإذا لزم االأمر. 
ب�ش����وؤون  املعن����ي  للوزي����ر  ويك����ون 
العدل متى ثبت����ت خمالفة كاتب العدل 
والئحت����ه  القان����ون  الأح����كام  اخلا�����س 
التنفيذية والق����رارات ال�شادرة تنفيذاً 
ل����ه بقرار م�شبب غلق مق����ر كاتب العدل 
اخلا�����س اإدارياً اأو اتخاذ اأي من اجلزاءات 
التاأديبية االأخرى التي ي�شدر بتحديدها 

قرار من الوزير. 
اخلا�����س  الع����دل  كات����ب  ويك����ون 
املرخ�����س ل����ه والعاملن لدي����ه يف حكم 
املوظف����ن العمومين يف تطبيق اأحكام 
قان����ون العقوب����ات، وتك����ون املعامالت 
كاف����ة التي يقوم كات����ب العدل اخلا�س 
والدفات����ر  توثقيه����ا  اأو  بتحريره����ا 
وامل�شتندات  واالي�ش����االت  وال�شج����الت 
كاف����ة مل����كاً لل����وزارة املعني����ة ب�شوؤون 

العدل. 
ويك����ون للمحرر ال����ذي ينظمه كاتب 
الع����دل اخلا�س يف االإثب����ات ذات احلجية 

املقررة للمحررات الر�شمية.

المادة الثانية
ُي�شتبدل بن�شي املادتن )2( و)5( 
م����ن املر�شوم بقانون رق����م )14( ل�شنة 

1971 ب�شاأن التوثيق، الن�شان االآتيان: 
مادة )2(: 

واملوث����ق  الع����دل  كات����ب  “ي����وؤدي 
اخلا�����س  الع����دل  وكات����ب  امل�شاع����د 
املرخ�س له، قبل مبا�رصة اأعمالهم مييناً 
اأم����ام الوزي����ر املعن����ي ب�ش����وؤون الع����دل 
ب����اأن يقوم����وا باأعمال وظائفه����م بالذمة 

وال�شدق”.
 

مادة )5(: 
توثق املحررات باللغة العربية، واإذا 
كان اأحد املتعاقدي����ن يجهل هذه اللغة 
اأو ال يجيده����ا ا�شتع����ان املوثق مبرتجم 
يقدمه املتعاقدون ويكون حمل ثقتهم، 
ويج����ب اأن يوق����ع املرتج����م املح����رر مع 

املتعاقدين واملوثق. 
ويج����وز اأن توث����ق املح����ررات باللغة 
االإجنليزي����ة اإذا اأج����از القان����ون توثقيها 
بتلك اللغ����ة، ويف املحررات االأخرى التي 
ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير املعني 

ب�شوؤون العدل. 
باللغ����ة  املح����ررات  توثي����ق  ويت����م 
االجنليزي����ة من جان����ب املوثقن الذين 
ي�ش����در بت�شميته����م ق����رار م����ن الوزي����ر 
املعن����ي ب�شوؤون الع����دل، اأو م����ن كاتب 
الع����دل اخلا�س ال����ذي ين�����س ترخي�شه 
على جواز قيامه توثيق املحررات باللغة 

االإجنليزية.

اأبرز املواد

البحرين توؤيد الإجراءات امل�رصية للت�سدي للأعمال الإجرامية
القيادة عزت ال�شي�شي يف �شحايا الهجوم االإرهابي �شمال �شيناء

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل البالد 
�شاح���ب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�شى 
اآل خليفة ورئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأم���ري خليف���ة ب���ن �شلم���ان اآل 
خليف���ة وويل العهد نائ���ب القائد االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء 
�شاحب ال�شم���و امللكي االأمري �شلمان بن 
حم���د اآل خليفة برقي���ات تعزية وموا�شاة 

اإلى رئي�س جمهوري���ة م�رص ال�شقيقة عبد 
وا فيها عن خال�س  الفتاح ال�شي�شي، عربرّ
تعازيه���م و�ش���ادق موا�شاته���م ب�شحايا 
الهجوم االإرهابي امل�شلح الذي ا�شتهدف 
�شين���اء  �شم���ال  حمافظ���ة  يف  م�شج���ًدا 
بجمهورية م����رص العربية الي���وم اجلمعة، 

واأ�شفر عن مئات ال�شهداء واجلرحى.
واأعرب���وا يف برقيتاته���م ع���ن اإدانت���ه 

ال�شديدة لالأعم���ال االجرامية االآثمة التي 
ال�شماوي���ة  ال�رصائ���ع  كل  م���ع  تتعار����س 
وق���وف  موؤكدي���ن  االإن�شاني���ة،  والقي���م 
مملكة البحرين مع جمهورية م�رص العربية 
وتاأييده���ا جلميع االإجراءات التي تتخذها 
للت�شدي لهذه االأعمال االإجرامية، داعن 
املولى عز وجل ان يتغمد ال�شحايا بوا�شع 
رحمت���ه ويلهم ذويهم ال�ش���رب وال�شلوان 

واأن مين على امل�شابن بالعافية و�رصعة 
ال�شفاء واأن يحفظ جمهورية م�رص و�شعبها 

ال�شقيق من كل �شوء ومكروه. 
كم���ا بع���ث �شاح���ب ال�شم���و امللكي 
رئي�س ال���وزراء بربقية تعزي���ة وموا�شاة 
ال���وزراء  جمل����س  رئي����س  اإل���ى  مماثل���ة 
العربي���ة  م����رص  بجمهوري���ة  )املكل���ف( 

ال�شقيقة م�شطفى مدبويل.

• �شمو رئي�س الوزراء	 • •جاللة امللك	 •�شمو ويل العهد	 الرئي�س امل�رصي	



جامعــي يقتـرح م�رشوعــا لإنتــاج الكهربــاء من اأمواج البحــر
م���رك���ز ح��ا���س��ن��ة الأع����م����ال ب��ج��ام��ع��ة ال��ب��ح��ري��ن ���س��ي��دع��م م�������روع���ات م��ال��ي��ا

ال�سخري - جامع���ة البحرين : قال 
مدير مرك���ز حا�سنة الأعمال يف جامعة 
البحري���ن ع�س���ام حممد جناح���ي: “اإن 
احلا�سنة تعمل على تقييم 3 م�ساريع 

تقدم بها طلبة من كليات خمتلفة”.
واأو�س���ح جناح���ي اأن الطلبة قاموا 
بعر����ض م�ساريعه���م، بح�س���ور جلنة 
موؤلفة م���ن اأ�سات���ذة، مهمتها تقييم 
امل�ساري���ع والتق���ت اللجن���ة بالطلبة 
وجرى نقا����ض عن اأف���كار م�ساريعهم 
وجوانب اجلّدة التي ميكن اأن تقدمها.

واأو�س���ح اأن اأح���د ه���ذه امل�ساريع 
تقدم به الطالب حمد فوؤاد، من كلية 
تقني���ة املعلومات، ويطرح فيه فكرة 
اإنتاج الطاقة الكهربائية عرب توظيف 
اأمواج البحر، بينما امل�روعان الآخران 
تق���دم بهما الطالب���ان: عبداهلل حممد 
من كلي���ة الآداب، ونعم���ان اإعجاز من 
كلي���ة الهند�سة، وفك���رة امل�روعني 
ه���ي برجم���ة تطبيق���ني مل�ستخدمي 

الهواتف الذكية.
  واأ�سار جناحي اإل���ى اأن امل�ساريع 

يف حا�سن���ة الأعم���ال حتظ���ى بدع���م 
م���ن جمموع���ة نيوت���ن ال�ست�ساري���ة، 
حي���ث تعمل عل���ى تقيي���م امل�ساريع 
يف املرحلة الثالث���ة، كما �سوف تقدم 
دعم���اً مالي���اً وتدريب���اً، وا�ست�سارات، 
وكذل���ك الدع���م القان���وين للم�ساريع 

املختارة.
يذك���ر اأن مرك���ز حا�سن���ة الأعمال 
بجامع���ة البحري���ن ج���رى اإق���راره عرب 
توقي���ع مذك���رة تفاه���م يف نوفم���رب 
م���ن العام 2009م، م���ع بنك البحرين 

للتنمي���ة، ومرك���ز البحري���ن لتنمي���ة 
ال�سناع���ات النا�سئ���ة لدع���م ري���ادة 

الأعمال يف مملكة البحرين.
ويه���دف املركز اإلى توفري املناخ 
املطلوب مل�سان���دة الدرا�سات العليا 
الوع���ي  ون����ر  البحري���ن،  جامع���ة  يف 
مب�ساري���ع  الب���دء  عل���ى  والت�سجي���ع 
مبتكرة، ودعم امل�ساريع املبنية على 
املعرف���ة، بالإ�سافة اإل���ى توفري بيئة 
مالئمة لدعم حامل���ي اأفكار امل�ساريع 

املبتكرة من خريجي جامعة البحرين.
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• جانب من فعاليات ريادة الأعمال بتنظيم كلية 	
العلوم الإدارية واملالية باجلامعة الأهلية

بولتكنك تخرِّج طالبها بعد 5 اأيام

63 دورة تدريبيـــــــة خالل العــــام

200 �ضائـــــــــق با�ص بالرو�ضـــــــات

78 موؤ�ض�ضــــــــــة و120 �ضخ�ضــــــا

ترجمة �ضرية الر�ضول للغتني الإجنليزية والفرن�ضية

“كا�ضرب�ضكاي” الرو�ضية: “الفدية” قر�ضنة ت�ضت�رشي بالبلدان

افتتاح معر�ض يف رحاب �سريته ومتحف الق�سيبي

1000 طالب بجامعة البحرين يح�ر فعالية اأمن املعلومات الإلكرتونية

افتتحت لطيفة البونوظة الوكيل امل�ساعد 
للتعليم العام والفني بوزارة الرتبية والتعليم 
معر����ض )يف رح���اب ال�سرية النبوي���ة( و)متحف 
الدكت���ور غ���ازي الق�سيب���ي( مبدر�س���ة غ���ازي 
الق�سيب���ي الثانوي���ة للبنات، بح�س���ور ال�سيخة 
لبن���ى بنت عبداهلل ب���ن خال���د اآل خليفة رئي�ض 
اجلمعية البحرينية لتنمية املراأة، وكذلك ح�سور 

حرم املغفور له باإذن اهلل غازي الق�سيبي.
ت�سمن املتحف ركناً ملقتنياته ال�سخ�سية، 
ولوحة تخت����ر �سريته الذاتي���ة، بالإ�سافة الى 

فيلم حول حياته وم�سريته املهنية.
وم���ن ثم  توج���ه احل�سور اإل���ى معر�ض )يف 
رح���اب ال�سرية النبوية(، حي���ث قدمت جمموعة 
م���ن طالبات  املدر�سة �رحاً تف�سيالً للزوار عن  
اأركان���ه التي ا�ستملت على ع���دد من املحطات 

التعريفية ب�سرية النبي عليه ال�سالة وال�سالم.
ووجه���ت البونوظة املخت�س���ني اإلى ترجمة 
الإجنليزي���ة  اللغت���ني  اإل���ى  الر�س���ول  �س���رية 

والفرن�سي���ة لي�ستفي���د م���ن املعر����ض طلب���ة 
املدار�ض احلكومية واخلا�سة والزوار.

ال�سخ���ري - جامعة البحرين: ح���ذر الباحث الأول 
يف فري���ق البح���ث والتحلي���ل العامل���ي مبخترب �ركة 
كا�سرب�س���كاي )kaspersky( - املعروف���ة عاملي���اً 
باإنتاج برام���ج الأمن واحلماي���ة الإلكرتونية - غريب 
�سعد، من خماطر القر�سنة على م�ستخدمي الهواتف 
الذكية يف حال مل يتم ا�ستخدام برامج حماية الأنظمة 

الإلكرتونية املرخ�سة.
ج���اء ذلك مب�ساركت���ه يف “يوم اأم���ن املعلومات 
الإلكرتوني���ة”، الذي نظمته كلي���ة تقنية املعلومات 
يف قاع���ة ال�سي���خ عبدالعزي���ز ب���ن حمم���د اآل خليف���ة 
مبق���ر اجلامع���ة يف ال�سخ���ري، وح����ره اأكرث م���ن األف 
طالب وطالب���ة يف جامعة البحرين، ومن املهتمني يف 

القطاعني العام واخلا�ض، مبملكة البحرين.
 واأ�س���ار غري���ب يف حديث���ه اإل���ى قر�سن���ة بداأت 
ت�ست����ري يف كث���ري من البل���دان، ت�سم���ى “الفدية”، 
ُق عل���ى معلوم���ات مهم���ة لدى  ِ اإذ ي�ست���ويل امُلْخ���رترَ
ه���ذه  لإع���ادة  وي�ش���رط  الأف���راد  اأو  امل�ؤ�ش�ش���ات 
املعلومات دفع مبالغ مالية كبرية بعنوان “الفدية”.

 كما حتدث املدير العام يف خمترب كا�سرب�سكاي 
مبنطقة ال����رق الأو�س���ط وتركيا واأفريقي���ا، مك�سم 

فرول���وب، عن اأهم الربجميات واأحدثها يف جمال اأمن 
وحماية نظم املعلومات.

ومن جانبها، قالت عميدة كلية تقنية املعلومات 
ملي���اء حمم���د اجل�سم���ي اأن التهدي���دات والقر�سن���ة 
الإلكرتوني���ة قد �سه���دت زيادة خالل ه���ذه الفرتة، 
و�سه���دت زيادة اأي�ساً يف درجة اخلطورة لتكون اأكرث 
تدمرياً م���ن ذي قبل، حيث يت���م ا�ستهداف جمموعة 

كبرية من املعلومات والقطاعات.
و”كا�سرب�س���كاي”، هي �ركة متخ�س�سة يف اأمن 
احلوا�سيب، تقدم حل���ولً وتطبيقات وبرامج م�سادة 
للفايرو�س���ات. مقرها الرئي�ض يف العا�سمة الرو�سية 
مو�سك���و، وتوف���ر منتجاته���ا حلماية اأك���رث من 300 
ملي���ون م�ستخ���دم، واأك���رث م���ن 250،000 عميالً من 

ال�ركات حول العامل.

مدين���ة عي�س���ى - بوليتكن���ك البحرين: 
اأهاب مدي���ر اإدارة القب���ول والت�سجيل بكلية 
البحرين التقني���ة )بوليتكنك البحرين( اأحمد 
مال اهلل بجميع خريجي الفوج الرابع من طلبة 
الكلي���ة للع���ام الأكادمي���ي 2016 - 2017م 
امل�سجل���ني، �رورة ح�س���ور بروفات التخرج، 
املقررة خالل يوم���ي الأحد والثنني 26 و27 

نوفمرب اجلاري، وذلك يف متام ال�ساعة الثالثة 
م�ساًء، يف قاعة ال�سيخ عبدالعزيز بن حممد اآل 

خليفة بحرم جامعة البحرين يف ال�سخري.
وذكر اأن احلفل �سيقام حتت رعاية نائب 
رئي�ض جمل�ض ال���وزراء �سمو ال�سيخ حممد بن 
مب���ارك اآل خليفة، يوم الأربع���اء املوافق 29 

نوفمرب 2017.

ال�سخ���ري � جامعة البحرين: اأعلنت نائبة 
رئي����ض جامع���ة البحري���ن خلدم���ة املجتم���ع 
و�سوؤون اخلريج���ني هيا بنت علي النعيمي، 
ع���ن 63 دورة تدريبي���ة وور�س���ة عم���ل يف 
تخ�س�س���ات ع���دة، �س���وف تط���رح يف العام 
املقب���ل 2018م، ابت���داء م���ن �سه���ر يناير 

وحتى دي�سمرب من العام نف�سه.

القطاعني  النعيم���ي موؤ�س�سات  ودعت 
الع���ام واخلا����ض الراغب���ة يف ال�ستفادة من 
هذه ال���دورات والربامج التدريبية الت�سال 
مبركز خدم���ة املجتم���ع التعلي���م امل�ستمر، 
عرب هات���ف: 17438336، اأو املرا�سلة عرب 
cscecenter@uob. الإلك���رتوين:  الربيد 

. edu.bh

نظمت اإدارة ريا�ض الأطفال بوزارة 
الرتبية والتعلي���م، بالتعاون مع الإدارة 
العام���ة للمرور ب���وزارة الداخلي���ة، لقاًء 
توعوياً حول متطلب���ات الأمن وال�سالمة 

يف املوا�س���الت اخلا�س���ة وحافالت نقل 
الطلب���ة م���ن واإل���ى ريا����ض الأطف���ال، 
بح�س���ور 200 من امل�رف���ات و�سائقي 

احلافالت.

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة  نظم���ت 
الجتماعي���ة ور�س���ة عم���ل توعوي���ة حول 
للموؤه���الت،  الوطن���ي  الإط���ار  عملي���ات 
وذل���ك مببن���ى ال���وزارة، مب�ساركة 120 

�سخ�ساً ميثل���ون  78 موؤ�س�س���ة تدريبية 
مرخ�س���ة من قب���ل وزارة العمل والتنمية 
الجتماعي���ة  وبع����ض الإدارات املعني���ة 

بالتدريب بالوزارة.

وعود التوظيف
للعمل وا�ضرتطت ا�ضتقالتي ثم مل توظفني قبلتني “الرتبية” 

نا�سدت النعيمي اإن�سافها... مواطنة ل�“$”:

نا�س���دت املواطن���ة )خ. م. ع.( وزي���ر الرتبي���ة 
والتعلي���م ماج���د النعيمي عرب “الب���الد” اإن�سافها يف 
مظلوميته���ا املتمثل���ة يف املوافق���ة عل���ى تعيينه���ا 
معلمة تربي���ة اأ�رية، وا�ستكمالها اإجراءات التوظيف، 
ومن بينه���ا ا�ستقالتها من وظيفتها ال�سابقة، ولكن 
مل يت���م ا�ستدعاوؤها للعمل حت���ى الآن، مما جعلها يف 

دوامة الديون.
المتح���ان  اجت���ازت  اإنه���ا  لل�سحيف���ة  وقال���ت 
واملقابل���ة، وتلق���ت ر�سالة من ال���وزارة تطلب منها 
احل�س���ور ل�ستكم���ال اإج���راءات التوظي���ف، و�سلمها 
املوظ���ف املخت����ض بق�سم امل���وارد الب�ري���ة، اأوراق 

الفح�ض الطبي والب�سمات.

وتابع���ت: اأجري���ت الفح����ض باملرك���ز ال�سحي، 
وا�ستكملت اإجراءات الب�سمات، وهلل احلمد لي�ض لدّي 

اأّي م�ساكل �سحية اأو �سوابق اأمنية.

واأ�سارت اإلى اأن املوظف بالق�سم، وا�سمه نا�ر، 
طلب ل�ستكمال الإجراءات جلب ن�سخة من ا�ستقالتي 
من عملي، وبالفعل تقدمت با�ستقالتي من املدر�سة 
اخلا�سة، واأرفقتها بامللف، وذلك منذ يونيو 2016.

وبينت اأن املفاج���اأة تتمثل بن�ر ال���وزارة اإعالنا 
ع���ن �سواغر لوظيفة الرتبية الأ�رية يف فرباير 2017 
بعد اأ�سه���ر من ا�ستكمايل اإج���راءات التوظيف، وبعد 
مراجعة املوظف املخت�ض، لأكرث من مرة منذ ت�سليم 
ملفي حلني ن�ر الإعالن، اأبلغني ب�رورة تقدمي طلب 

جديد، واأن اإجراءات توظيفي ال�سابقة األغيت.
ونبه���ت اإل���ى اأنها وقب���ل اللجوء لن����ر �سكواها 
ع���رب ال�سحيفة بعثت مبجموعة ر�سائل تظلم ملكتب 
وكيل ال���وزارة ومدي���ر الإدارة املخت�ض وغريهم من 

امل�سئولني ولكن جتاهلها اجلميع.

ليلى مال اهلل

• �سورة من ر�سالة قبول توظيف املواطنة بالوزارة	

• احلا�سنة تعمل على تقييم 3 م�ساريع تقدم بها طلبة 	
من كليات خمتلفة

• من افتتاح املعر�ض واملتحف مبدر�سة غازي الق�سيبي الثانوية للبنات	

• قال م�ساركون بالفعالية اأن القر�سنة الإلكرتونية �سهدت زيادة موؤخرا	



4local@albiladpress.com بالدنا السبت 25 نوفمبر 2017 
7 ربيع األول 1439
العدد 3329

عي�سى بن �سلمان يف مقدمة 
مودعي خوان كارلو�س

بعد زيارة عك�ست عالقات �ل�سد�قة و�لتعاون بني �لبحرين و�إ�سبانيا

�ملنامة - بنا: غادر �لبالد �أم�س ملك 
مملك���ة �إ�سبانيا �ل�ساب���ق خو�ن كارلو�س 
بع���د زي���ارة ململك���ة �لبحري���ن، �لتق���ى 
خالله���ا نائب جالل���ة �ملل���ك ويل �لعهد 
�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن 

حمد �آل خليفة.
وكان يف ود�ع جاللته مبطار �لبحرين 

�لدويل �سمو �ل�س���يخ عي�سى بن �سلمان 
ب���ن حم���د �آل خليف���ة. وتاأت���ي �لزي���ارة 
�نعكا�س���ا لعالقات �ل�س���د�قة و�لتعاون 
�لقائم���ة بني مملك���ة �لبحري���ن ومملكة 

�إ�سبانيا. 
وكم���ا كان يف �لود�ع حمافظ �ملحرق 

•�سلمان بن هندي وعدد من �ملودعني. �سمو �ل�سيخ عي�سى بن �سلمان مودعا ملك مملكة �إ�سبانيا �ل�سابق	

و�لعت���ز�ز  بالفخ���ر 
�مل�ساعر؛  و�أ�سدق  و�لتهاين 
ر�أين���ا ذل���ك �حل���ب �لكب���ري 
�مللك���ي  �ل�س���مو  ل�س���احب 
�لأم���ري خليف���ة بن �س���لمان 
�آل خليف���ة؛ رئي����س �ل���وزر�ء 
�ملوق���ر حفظ���ه �هلل ورعاه؛ 
يف خمتلف و�سائل �لتو��سل 
ويف �لعب���ار�ت و�لأحا�س���ي�س 
�لعم���ر  بط���ول  و�لدع���و�ت 
و�ل�س���د�د يف ذك���رى مول���د 
�س���موه؛ فهي منا�سبة تزهو 

فيها 
و�سعبها  �لبحرين  مملكة 
�لكرمي وتزهر بعطاء خليفة 
بن �سلمان حفظه �هلل ورعاه.
ل�س���عب  يطي���ب  بح���ق؛ 
�لبحري���ن �أن يع���ر عن حب 
رج���ل قدم ط���و�ل م�س���ريته 
يف  كب���ري�  جه���د�  �ملبارك���ة 
بن���اء ونه�سة بالدنا �لغالية؛ 
عي���د  يف  �لي���وم  و�لعرف���ان 
مي���الد �سم���وه ياأت���ي مكلال 
باإجناز�ت عظيم���ة �سخر لها 
خليف���ة ب���ن �سلم���ان م�س���ار 
حتقيق ه���دف �سام���ي وهو 
نق���ل �لبحري���ن �ل�سغرية يف 
م�ساحته���ا �إل���ى مرتب���ة عليا 
على خارطة �لع���امل بدء� من 
هند�سة �سموه خلطط �لتنمية 
بالتطوي���ر  م���رور�  �لب�رشي���ة 
�لإد�ري للدول���ة و�سول �إلى 
حت�س���ني م�ست���وى �ملعي�سة 
�أي�سا  للمو�طن بل وللمقيم 
من منظ���ور �سم���وه للتقدم 
�لتعلي���م  م�ستوي���ات  عل���ى 
و�خلدم���ات  و�لقت�س���اد 
�لجتماعية وبكل ما له �سلة 
مبتطلبات �لنه�سة �ل�ساملة.

لق���د كان �سم���وه يك���رر 
د�ئم���ا؛ �أن م�سد�ق ما حتقق 
م���ن �إجناز�ت هو روؤية �لثمار 
كعالم���ات ف���رح ور�سا على 
�لبحري���ن؛  �سع���ب  مالم���ح 
�لق���ر�ر  و�سناع���ة  فحكم���ة 
لدى خليفة ب���ن �سلمان هي 
ركائز قوية مبنية على خرة 
و�قتد�ر وكف���اءة؛ ومن تلك 
�لعنا����رش جمتمع���ة؛ حتققت 
�لنقالت �لتي نعي�سها �ليوم 

يف خمتلف نو�حي �حلياة.
لقد �أغ���دق �سموه حفظه 
 - بحرين���ي  كل  عل���ى  �هلل 
 - وتوفيق���ه  �هلل  بف�س���ل 
باملنزلة �لقدرة حيث �عتر 
�لبحريني/  �لإن�س���ان  �سموه 
�ل�سو�ع���د  �ملو�ط���ن/ 
�لبحرينية �لبناءة هي �لرثوة 
�ملح���ور  وه���ي  �حلقيقي���ة؛ 
و�إلي���ه  وعلي���ه  من���ه  �ل���ذي 

تتحقق �لتطلعات.
ن�س���األ �هلل ج���ل وعال �أن 
يطيل عم���ر �سم���وه وميتعه 
بال�سحة و�لعافية ولن�سري يف 
�سياء عطائ���ه وتوجيهاته... 
تاألق���ا  �لبحري���ن  لت���زد�د 
ورفع���ة... وكل ع���ام و�أن���ت 
و�س���ام على �سدورن���ا يا �أبا 

علي.

كل عام والبحرين 
 زاهرة بخليفة 

بن سلمان

عادل عيسى  
المرزوق

جتربة “بابكو” ناجحة يف االعتماد على القوى العاملة الوطنية

46 % ن�سبة تنفيذ برامج ومبادرات ا�سرتاتيجية حماية املراأة من العنف

�ل�رشكة تدعم �أكرث من 150 طالًبا يف خمتلف جمالت �لتعليم �لعايل... وزير �لعمل:

جمموعة حما�رش�ت توعوية عن �لقو�نني و�لت�رشيعات �لد�عمة لالأ�رشة... �لأن�ساري:

�لعم���ل  وز�رة   - عي�س���ى  مدين���ة 
و�لتنمي���ة �لجتماعي���ة: ز�ر وزي���ر �لعمل 
و�لتنمي���ة �لجتماعي���ة، رئي����س جمل����س 
�إد�رة هيئ���ة تنظيم �س���وق �لعمل جميل 
حميد�ن �رشك���ة نفط �لبحري���ن )بابكو(، 
حي���ث �لتق���ى �لرئي�س �لتنفي���ذي بيرت 
بارتل���ت، ونائ���ب �لرئي����س �لتنفي���ذي 
�إبر�هيم طالب، وعدد من �أع�ساء �لإد�رة 
�لتنفيذية، بح�سور عدد من �مل�سوؤولني 
بال���وز�رة، وق���ام بجول���ة د�خ���ل وحد�ت 
م�سف���اة بابك���و، ومنه���ا غرف���ة �لتحكم 
بوحدة �إنتاج �لديزل منخف�س �لكريت، 
ومركز�ل�سحة �ملثالية بعيادة �مل�سفاة، 
كم���ا تفق���د �أكادميية �لنف���ط و�لغاز يف 

عو�يل.
وخالل �للق���اء، �أ�ساد طال���ب بالدور 
�لذي ت�سطلع ب���ه وز�رة �لعمل و�لتنمية 

ب���ني  �لعالق���ة  تنظي���م  يف  �لجتماعي���ة 
�أط���ر�ف �لإنت���اج �لثالث���ة مب���ا ي�سهم يف 
تعزي���ز ��ستقر�ر ومتا�س���ك �سوق �لعمل 
حتقيق���اً لأه���د�ف �لتنمي���ة �مل�ستد�مة، 
�حلالي���ة  بابك���و  مب���ادر�ت  م�ستعر�س���اً 
و�مل�ستقبلي���ة، ل�سيما م����رشوع حتديث 
م�سف���اة بابكو، وبر�م���ج تاأهيل وتطوير 
�لكو�در �لوطنية، وخطة بحرنة �لوظائف 

يف �ل�رشكة. 
كم���ا ��ستعر����س �إجن���از�ت بابكو يف 
جمال �ل�سالمة و�ل�سحة �ملهنية و�لبيئة 
�لثقاف���ة  وجهوده���ا يف تر�سي���خ ه���ذه 
ون�رشها يف ربوع �ملجتمع وفق توجيهات 
وزير �لنف���ط، رئي�س جمل�س �إد�رة بابكو 
�ل�سي���خ حمم���د بن خليف���ة ب���ن �أحمد �آل 

خليفة.
فيم���ا �أك���د وزي���ر �لعم���ل و�لتنمي���ة 

�لجتماعي���ة جمي���ل حميد�ن عل���ى �لدور 
�حليوي و�ملتميز �لذي ت�سطلع به �رشكة 
نفط �لبحرين )بابكو( يف دعم �لقت�ساد 
مبملك���ة  �لتنمي���ة  وم�س���رية  �لوطن���ي، 
�لبحرين، م�سيد�ً يف ه���ذ� �ل�سياق ب�رشعة 
��ستجابة �ل�رشكة لتوجيهات عاهل �لبالد 
جالل���ة �مللك حمد بن عي�س���ى �آل خليفة 
ب�س���اأن تطوي���ر �أكادميية �لنف���ط و�لغاز 
يف عو�يل، وذل���ك ملا لها من �أثر و�أهمية 
وتاأهي���ل  وتدري���ب  دع���م  يف  كبريي���ن 
�لكو�در �لوطنية، وهو �لنهج ذ�ته �لذي 

تقوم به بابكو منذ تاأ�سيها وحتى �لآن.
و�أ�س���ار حمي���د�ن يف هذ� �لإط���ار �إلى 
جتربة �رشكة بابك���و �لناجحة يف �لعتماد 
عل���ى �لق���وى �لعامل���ة �لوطني���ة لإد�رة 
خمتل���ف �لقطاعات �لإنتاجي���ة بال�رشكة، 
وحر�سها على تويل �لك���و�در �لبحرينية 

�ملنا�س���ب �لقيادية فيه���ا، �لذين كان 
له���م �لدور �لكب���ري يف تطوي���ر عمليات 
�ل�رشكة، وحتقيقها �لعديد من �لإجناز�ت 
�ملتتالي���ة يف قطاع���ي �لنف���ط و�لغ���از، 
منوهاً باإجن���از �ل�رشكة يف تطوير �لكو�در 
�لبحرينية، و�لتي تقوم من خاللها بابكو 
بدع���م �أكرث م���ن 150 طالب���اً يف خمتلف 
جمالت �لتعلي���م �لعايل يف د�خل مملكة 

�لبحرين وخارجها.
ولفت �إلى �أن �سيا�سة بحرنة �لوظائف 
لدى �ل�رشكة تعد مث���الً يحتذى ملختلف 
�ل����رشكات و�ملن�س���اآت �لوطني���ة �لعاملة 
بالقطاع �خلا�س، مثمن���اً �هتمام �ل�رشكة 
بتوظيف �لعن����رش �لن�سائي ومتكينه من 
تقلد منا�سب علي���ا يف خمتلف �لأق�سام 

�لإد�رية و�لفنية بال�رشكة.

�لرف���اع - �ملجل����س �لأعل���ى للمر�أة: 
�أك���دت هال���ة �لأن�س���اري �لأم���ني �لعام 
�لعامل���ي  �لي���وم  مبنا�سب���ة  للمجل����س 
ملناه�سة �لعنف �سد �ملر�أة �لذي يو�فق 
25 نوفم���ر من كل عام، �أهمية تو��سل 
�لوطني���ة  وتطوي���ر �خلط���ط و�لر�م���ج 
لحت���و�ء حالت �لعن���ف �لأ�رشي يف مملكة 
�لبحري���ن ومعاجلته���ا وتكثي���ف �سب���ل 
�لوقاي���ة من���ه يف �إط���ار �ل�سرت�تيجيات 
�ل�س���اأن.  به���ذ�  �ملو�سوع���ة  �لوطني���ة 
مب�ست���وى  �لأن�س���اري  �أ�س���ادت  كم���ا 
�لتن�سي���ق و�لتع���اون ب���ني �ملوؤ�س�سات 
�ملعنية ملعاجلة ق�ساي���ا �لعنف �لأ�رشي 
وتوجهات تلك �ملوؤ�س�سات لتحويل كل 
ق�سية عنف �إلى فر�س���ة تو�فق و�سلح 
�أ�رشي بالنظ���ر �إلى خ�سو�سي���ة �ملجتمع 
�لبحريني �ملع���روف بت�ساحمه وتعاي�سه 

ونبذه لكل مظاهر �لعنف.
و�أ�س���ارت �إلى �ملجل����س حقق تقدم 
�ل�سرت�تيجي���ة  تنفي���ذ  �سعي���د  عل���ى 
�لوطني���ة حلماي���ة �مل���ر�أة م���ن �لعن���ف 
�لأ�رشي وما حتتويه من بر�مج ومبادر�ت 
�ل���وز�ر�ت  م���ع  و�ل�رش�ك���ة  بالتع���اون 
و�ملجتم���ع  �حلكومي���ة  و�ملوؤ�س�س���ات 
�مل���دين و�سل���ت يف �لفرتة م���ن 2015 

لغاي���ة �لن�س���ف �لأول من �لع���ام 2017 
�إل���ى 46 %، �لم���ر �ل���ذى �ساه���م بع���د 
�سدور قانون �حلماية من �لعنف �لأ�رشي 
�إلى �نخفا�س ن�سب���ة �لعنف �لو�قع على 
�ملر�أة �لبحرينية من �إجمايل �لبحرينيات 

�إلى )0.39 %( يف �لعام 2015.
�ملجل����س  �أن  �لأن�س���اري  وبين���ت 
تنفي���ذ  يف  �رشكائ���ه  م���ع  وبالتع���اون 
�ل�سرت�تيجي���ة عمل على تنفيذ جمموعة 
من �ملحا����رش�ت �لتوعوية عن �لقو�نني 
و�لت�رشيع���ات �لد�عمة لالأ����رشة يف مملكة 
�لبحري���ن، و�س���دور �لق���ر�ر�ت �لوز�رية 
�لتنفيذي���ة لقانون �حلماي���ة من �لعنف 
�لأ�رشي، وتنفيذ بر�مج �لتدريب �لنوعية 
للك���و�در �لعامل���ة يف مكت���ب �لتوفي���ق 
�لأ�رشي ومكاتب حماية �لأ�رشة مبديريات 
�ل�رشط���ة بالتعاون مع معه���د �لدر��سات 

�لق�سائية و�لقانونية.
كم���ا يت���م تنفيذ بر�م���ج م�ستمرة يف 
جم���ال �لتوعي���ة و�لثقاف���ة �ملجتمعية، 
�لقانوني���ة  �ل�ست�س���ار�ت  وتق���دمي 
�لأ�رشي���ة، وتنفيذ  و�لنف�سي���ة للعالقات 
بر�م���ج يف جم���ال �ر�س���اد �ملقبلني على 
�ل���زو�ج، وتنفي���ذ �حلقيب���ة �لتدريبي���ة 
للمفاهي���م �لد�عمة لدور �ملر�أة مبختلف 

�ملد�ر�س باململكة.
للمجل����س  �لع���ام  �لأم���ني  و�أك���دت 
�لأعل���ى للم���ر�أة �أهمية ��ستكم���ال �لأطر 
�لالزمة و�لد�عمة لتنفيذ قانون �حلماية 
من �لعنف �لأ����رشي فيما يتعلق بتفعيل 
دور مكات���ب �لر�س���اد �ل����رشي باملر�كز 
�لعم���ل  ل���وز�رة  �لتابع���ة  �لجتماعي���ة 
و�لتنمي���ة �لجتماعي���ة لتك���ون قن���و�ت 
د�عم���ة ملكتب �لتوفي���ق �ل�رشي مببنى 

حماكم �ل�رشة. 
�أ�س���ادت  مت�س���ل،  �سي���اق  ويف 
�لأن�ساري بالتعاون �لقائم بني �ملجل�س 
�لأعلى للمر�أة ووز�رة �لد�خلية يف تنفيذ 
�ل�سرت�تيجية �لوطنية حلماية �ملر�أة من 
�لعنف �ل�رشي وم���ن بينها م�رشوع قاعدة 
�لوطنية للعنف  �لبيانات و�لح�س���اء�ت 
�ل�رشي �لذي يهدف �لى ر�سد �إح�ساء�ت 
�لعنف �لأ����رشي على �مل�ست���وى �لوطني 
بطريقة علمية دقيقة وحتليلها متهيد�ً 
ملعاجلته���ا وح�رشه���ا يف �أ�سي���ق نط���اق 
ممكن، ومبا يع���زز من �ل�ستقر�ر �لأ�رشي 

و�ملجتمعي يف مملكة �لبحرين.
وم���ن �ملنج���ز�ت �لت���ي حتقق���ت يف 
�إط���ار متابعة تنفي���ذ بر�م���ج ومبادر�ت 
��سرت�تيجية �ل�ستقر�ر �لأ�رشي وحمايتها 
م���ن مظاه���ر �لعن���ف، ج���رى تخ�سي�س 
وت�سغي���ل مبنى م�ستق���ل ملحاكم �لأ�رشة 
مبنطقة �حلنينية، ومتابعة تنفيذ قانون 
�لعقوبات �لبديل���ة مع �جلهات �ملعنية، 
وتنفيذ خط���ة �إعالمي���ة متكاملة لتعزيز 
�سورة �ملر�أة يف و�سائل �لإعالم ت�سمنت 
ور�س���ة عمل عل���ى �مل�ست���وى �لإقليمي 
�سارك فيه���ا خر�ء م���ن �لبحرين وعدد 

من �لدول �لعربية. 

• وزير �لعمل يف زيارة ل�رشكة نفط �لبحرين )بابكو(	

• هالة �لأن�ساري	
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توزيع كل ق�سائم احلد و487 بيتا بـ“اإ�سكان احلد”

خليفة بن اأحمد قائد كر�س حياته لبناء وتاأ�سي�س “الدفاع”

خليفة يفتتح املوؤمتر العلمي الأوروبي يف النم�سا

خالل الن�صف الأول من 2018

مطالبة مبزيد من التوثيق للمحطات املهمة يف تاريخ البحرين... احلمد والكعبي:

بح�صور عمدة املدينة ونخبة من علماء الفولكلور

 قال وزير الإ�صكان با�صم احلمر اإن م�رشوع 
احل���د الإ�ص���كاين ي�صم���ل 4036 بيت���ا، و500 

ق�صيمة �صكنية.
وذك���ر ردا عل���ى �ص���وؤال برمل���اين للنائب 
عبدالرحمن بوعلي اإن عدد الوحدات ال�صكنية 
والق�صائ���م املق���رر توزيعها بالدفع���ة الأولى 

487 بيتا، و500 ق�صيمة.
واأ�صار اإلى اأنه �صيتم توزيع الدفعة الأولى 

م���ن امل����رشوع خالل الن�ص���ف الأول م���ن العام 
.2018

اأما عن الربنام���ج الزمني للم�رشوع لتنفيذ 
وت�صلي���م باق���ي الوح���دات، فاأج���اب الوزي���ر 
باأن���ه �صيجري ت�صلي���م 1654 بيت���ا �صهادات 
ا�صتحقاق لأ�صحاب الطلبات القائمة، و�صيتم 
الطلب���ات  لأ�صح���اب  بيت���ا   695 تخ�صي����ص 
القائمة خالل العام 2018، ومن املوؤمل البدء 
باإج���راءات تنفي���ذ 1209 بي���وت خ���الل العام 

.2018

الرف���اع - جمعية الرف���اع الن�صائية: قال 
الكات���ب �صعيد احلم���د اإن القائد العام لقوة 
دفاع البحرين امل�ص���ر الركن ال�صيخ خليفة 
بن اأحم���د اآل خليف���ة قائد فري���د يف كفاءته 
واقت���داره، حم���ب للبحري���ن مل���كا و�صعب���ا، 
وكر����ص حياته لبن���اء وتاأ�صي�ص ق���وة للدفاع 

عن الوطن.
الن�صائي���ة  الرف���اع  واحت�صن���ت جمعي���ة 
الثقافي���ة اخلري���ة حلق���ة حواري���ة مبنا�صبة 
تد�صني كت���اب “خليفة بن اأحم���د... ال�صرة 
وامل�ص���رة””، الت���ي حتدث فيه���ا الإعالمي 
الكاتب���ان �صعي���د احلم���د والعقي���د عبداهلل 

الكعبي.
واأدارت الن���دوة الإعالمي���ة الزميلة ليلى 
احل���دى وبح�ص���ور رئي����ص جمعي���ة الرف���اع 
همي���ان الرويعي و�صفر مملك���ة البحرين يف 
ال�صني اأنور العبداهلل ورئي�صة جلنة الن�صطة 
ع�ص���و  و  الدي���ن  ن���ور  زكي���ة  والفعالي���ات 
ومن�صق���ة الفعالي���ة ع�ص���و اجلمعي���ة فتحية 
اجلهوري وع�ص���وات جمل����ص الإدارة ونائب 
جلنة الن�صطة فوزية جا�صم وع�صوات جمعية 
الرف���اع الن�صائية الثقافي���ة وح�صور جمهور 
غف���ر ومنقطع النظ���ر من حمب���ي الإعالمي 

�صعيد احلمد.
وبداأت احللقة احلوارية بتقدمي العالمية 
ليل���ى احلدى عن ال�صرة الذاتية للمتحدثني 

املوؤلفني للكتاب.
وب���دات املح���اور م���ن اين ج���اءت فكرة 
الكتاب حول املحطات والتحولت التاريخية 

القوة دفاع البحرين.
وب���داأ الإعالمي �صعيد احلم���د حديثة باأن 
اإع���داد الكت���اب ا�صتغ���رق �صنت���ني من جمع 
املعلومات وع���دد من اللق���اءات مع امل�صر 
بتنظي���م م���ن العقيد عب���داهلل الكعبي بحكم 

عمله يف قوة دفاع البحرين.
وت�صل�ص���ل يف حديثه ولدت���ة يف املحرق 
وانتقاله للرف���اع واملرحلة التعليمة للم�صر 
وعالقتة بوال���دة وهواياته وعالقت���ه القوية 

بجاللة امللك.
م���ن جهت���ه، ا�صتعر�ص العقي���د عبداهلل 
الكت���اب  الع�صكري���ة يف  اجلوان���ب  الكعب���ي 
وتاأ�صي����ص ق���وة دف���اع البحرين وم���ن خالل 
توثيق كتاب �ص���رة وم�صرة امل�صر الركن 

ال�صيخ خليفة بن احمد اآل خليفة.
بعده���ا فت���ح ب���اب املناق�ص���ة، وطالبت 
الع�ص���وات ب���اأن يدر����ص م���ن مناه���ج وزارة 
الرتبي���ة والتعليم يف مادة املواطنة لتعريف 
اجليل احلايل بتاأ�صي����ص قوة الدفاع على يد 

القائد ال�صي���خ خليفة بن احم���د و�صخ�صيته 
املتوا�صع���ة وح���ب اأه���ايل الرف���اع ال�رشق���ي 

واحلب الكبر من جنود قوة الدفاع له.

وطالب احل�صور مبزيد من توثيق تاريخ 
البحري���ن يف املحطات املهمة، بالإ�صافة ايل 
العديد من الأ�صئلة والإ�صادة بالقائد ال�صيخ 

خليفة بن اأحمد واأخالقه الطيبة وتوا�صعة مع 
اجلميع.

بعده���ا، قام���ت رئي�ص���ة جمعي���ة الرفاع 
هميان الرويع���ي بتكرمي املوؤلفني للكتاب، 
م�صي���دة بجهودهم الكب���ر يف توثيق تاريخ 
ق���وة الدفاع يف الرجل القائد خليفة بن اأحمد 
اآل خليف���ة واليوبي���ل الذهب���ي لق���وة دف���اع 

البحرين.
بعدها، قامت نائبة الن�صطة والفعاليات 
فوزية جا�ص���م بتكرمي الإعالمية ليلى احلدى 
التي اأدارت الندوة احلوارية بجدارة ومبهنية 
اإعالمي���ة، ثم �صكرت اجلمه���ور الكبر الذين 
تواجد بقاعة اجلمعية حلبهم لالعالمي �صعيد 
احلم���د وحبه���م جلمعي���ة الرف���اع الن�صائي���ة 
الثقافي���ة، وهي اجلمعية الأولى التي بادرت 
بالندوة مبا����رشة بعد تد�صني كتاب “ال�صرة 

وامل�صرة”.

افتتح رئي�ص املنظمة الدولي���ة للفن ال�صعبي 
علي عبداهلل خليفة اأعمال املوؤمتر العلمي الأوروبي 
الراب���ع ع�رش مبدينة اأندورف ب�صم���ال النم�صا بح�صور 
عمدة املدينة ونخبة من علماء الفولكلور اإلى جانب 
لفيف م���ن ا�صاتذة جامع���ات دول الحتاد الأوروبي 

ومثقفي النم�صا ورجال ال�صحافة والإعالم.
وترك���ز اأعم���ال املوؤمتر على ما ب���ني “الثقافة 
ال�صعبي���ة وثقاف���ات الع���امل املتع���ددة يف اأوروب���ا 
احلديث���ة”، و�صتتدار�ص جمموعة م���ن اأوراق العمل 
املقدم���ة م���ن العلم���اء امل�صتغلني يف ه���ذا احلقل 
امله���م م���ن املعرفة جمموعة م���ن ال���روؤى والأفكار 
ملعاجل���ة ما ين�صاأ من م�صكالت وتاأثرات نتيجة هذا 

التمازج. 
البحرين���ي  ال�صاع���ر  و����رشح رئي����ص املنظم���ة 

علي خليف���ة باأن املنظم���ة الدولية للف���ن ال�صعبي 
تب���دي اهتمام���ا متوا�صال بتعزيز اجلوان���ب العلمية 
التخ�ص�صي���ة يف تناول مو�صوع الثقافة ال�صعبية يف 
املجمتمعات احلديثة التي تتعر�ص لتمازج ثقافات 
جديدة وافدة، وياأتي هذا املوؤمتر فاحتة ملوؤمترات 
ودورات وور����ص عم���ل يف دول ع���دة عل���ى خارط���ة 
العامل، ومنه���ا جامعات ومراكز بح���ث بدول عربية؛ 

لبحث وتدار�ص ق�صايا مهمة اأخرى.
يذكر اأن البحرين جنحت يف ا�صت�صافة املكتب 
الرئا�ص���ي له���ذه املنظم���ة الدولية الت���ي ت�صم يف 
ع�صويته���ا 163 دول���ة، وتبدي البحري���ن اأهمية يف 
اأن حتقق هذه املنظم���ة اأهدافها البعيدة لل�صنوات 
املقبلة بدعم من عاهل البالد �صاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�صى اآِل خليفة.

املح���رق - مركز ال�صي���خ اإبراهيم 
مرك���ز  يلتق���ي  والبح���وث:  للثقاف���ة 
ال�صي���خ اإبراهي���م للثقاف���ة والبحوث 
الأديب���ة اللبناني���ة م���رمي م�صت���اوي؛ 
جتربته���ا  عل���ى  ال�ص���وء  لت�صلي���ط 
الإبداعي���ة وحكايتها م���ع الكتابة، يف 
حما�رشة مو�صومة ب� “الذاكرة واملكان 
جتربت���ي  يف  الجتماع���ي  والواق���ع 
الكتابي���ة”، اإذ �صت����رشد م�صت���اوي عن 
ماهي���ة ال�صع���ر والرواي���ة يف خمتربها 
الفكري، كم���ا �صتاأت���ي بتف�صيل عن 
الزمن���ي وامل���كاين  الظ���رف  ارتب���اط 
باألق الكتاب���ة، واملراهنة على التنوع 
الإبداع���ي، عالوة على ذل���ك، �صتبني 
يف  والتعبري���ة  اجلمالي���ة  ال���دللت 
الكتاب���ة وانخ���راط ال���ذات بالتجارب 
احلياتية، يكون ذل���ك، خالل املو�صم 
الثق���ايف “قل هو احلب”، يوم بعد غد 
الإثنني، عند ال�صاعة الثامنة، باملركز. 
ي�صار اإلى اأن مرمي م�صتاوي، اأديبة 
لبناني���ة �صورية مقيم���ة يف بريطانيا، 
اأ�صت���اذة لغ���ة عربي���ة يف “�صوا����ص” 
كلية الدرا�ص���ات ال�رشقية والإفريقية 
التابع���ة جلامع���ة لندن من���ذ اأكرث من 
ع�رش �صن���وات، اأ�ص�صت �صالوناً ثقافيا 
يف لن���دن، لها مق���الت اأدبية ونقدية 
كثرة يف العديد من ال�صحف العربية، 
لها عدد من املجاميع ال�صعرية منها: 
حبيب مل يكن يوًما حبيبي،  ممر وردي 
بني احل���ب واملوت، هالوي���ن الفراق 
الأب���دي وح���ني تبك���ي م���رمي، رواية 
“تري���زا اأكاديا، حب من ن���وع اآخر”، 
“ياقوت” - رواية، “ع�صق” - رواية.

قال خطيب جام����ع اخلر يف قاليل 
�ص����الح اجل����ودر “اإنن����ا الي����وم نخو�ص 
حرباً غ����ر تقليدية م����ع الإرهاب الذي 
العربي����ة دون  ال����دول  ا�صته����دف كل 
ا�صتثن����اء ح����ني اأث����ار فيه����ا الفو�صى 
واأح����دث اخل����راب، فق����د اكت����وى بنار 
واأُزِهقت  الإره����اب دول وجمتمع����ات، 
����رت ممتلَكات، لذلك  فيها اأنف�ٌص ودمِّ
مت التن����ادي ملواجه����ة ذل����ك اخلط����ر 
الداه����م، اإنه����ا ح����رب تختل����ف عن كل 

احلروب”. 
وتابع “عهدن����ا احلروب ال�صليبية 
الت����رتي  الغ����زو  وخربن����ا  مبراحله����ا، 
ودمويته، وامل�رشوع ال�صفوي وب�صاعته، 
والحت����الل الإ�رشائيلية وجرائمه، ولكن 
م����ا ن�صاه����ده الي����وم يختل����ف ع����ن كل 
ذل����ك، فهي ح����رب بالوكال����ة، حني مت 
ا�صتغ����الل ال�صباب والنا�صئ����ة لإحداث 
الفو�ص����ى يف جمتمعاته����م، وتد�صني 
بع�����ص املن�ص����ات الإعالمي����ة للتاأجيج 
والنفخ يف النار، ولي�ص بخاف على اأحد 
اأن كل تل����ك اجلرائ����م م�صدرها واحد، 
وهي اجلمهوري����ة الفار�صية الك�رشاوية 

يف اإيران!”.
وتاب����ع “ج����اء يف البي����ان اخلتامي 
القن����وات  حظ����ر  العربي����ة  لل����دول 
الف�صائي����ة املمولة من اإي����ران، والتي 
تبث عرب الأقمار ال�صطناعية العربية؛ 
كونه����ا ت�صكل تهدي����داً لالأمن القومي 
النع����رات  اإث����ارة  خ����الل  م����ن  العرب����ي 
الطائفي����ة واملذهبي����ة والعرقي����ة، من 
هن����ا ف����اإن امل�صوؤولية حتت����م على كل 
الع����رب مقاطع����ة القن����وات الإيراني����ة 
بالعربية، والت�صدي للم�رشوع  الناطقة 
فا�صته����داف  اجلدي����د  الفار�ص����ي 
العا�صم����ة ال�صعودي����ة )الريا�����ص( هو 

ا�صتهداف لكل عربي حر”.

م�صتاوي تتناول جتربتها 
الكتابية يف مركز اإبراهيم

اجلودر: قاطعوا القنوات 
الإيرانية الناطقة بالعربية

• مرمي م�صتاوي	

حمرر ال�سوؤون املحلية

را�سد الغائب

• ال�صاعر علي عبداهلل خليفة افتتح اأعمال املوؤمتر العلمي الأوروبي مبدينة اأندورف	

• الكاتبان �صعيد احلمد وعبداهلل الكعبي ي�صاركان يف الندوة وتتو�صطهما الإعالمية ليلى احلدي	

• جانب من احل�صور	

• تكرمي امل�صاركني	
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مــر�ضــــات باملمـــا�ضـــــي... وبع�ضهــــــا بال مــــــاء
فح�ص ال�ضيارات بالوكاالت اإ�ضافة لـ“املرور”

وافقـــت وزارة اال�ضغال و�ضوؤون البلديات 
والتخطيـــط العمـــراين على تو�ضيـــة املجل�ص 
برتكيـــب مر�ضـــات امليـــاه يف م�ضامري امل�ضي 
باملحافظـــة اجلنوبيـــة على ان يتـــم التن�ضيق 
مع اجلهـــاز التنفيذي ب�ضـــاأن املواقع املالئمة 

لرتكيب املر�ضات.
من جانبه قـــال مدير عـــام بلدية املنطقة 
ان بع�ـــص  اللطيـــف  اجلنوبيـــة عا�ضـــم عبـــد 

املما�ضي تتوفر فيها الكهرباء واملياه.
واقـــرتح على املجل�ـــص التن�ضيق مع ق�ضم 
املنتزهـــات بالبلدية لدرا�ضة املواقع وحتديد 

الكلفة التي يتطلبها تركيب هذه املر�ضات.
ويف مو�ضوع اآخر، وافـــق املجل�ص باالإجماع 

على مقـــرتح رئي�ـــص املجل�ـــص البلـــدي اأحمد 
االن�ضاري باعتمـــاد وكاالت ال�ضيارات لفح�ص 
املركبـــات ال�ضنـــوي باالإ�ضافـــة للمتبـــع حاليا 

بـــاالإدارة العامة للمـــرور. واأكـــد االن�ضاري اأن 
االإدارة العامة للمرور تعاين من ال�ضغط عليها 
خ�ضو�ضا اأن عدد ال�ضيـــارات امل�ضتخدمة على 

الطريق و�ضل الى 611 األف �ضيارة.
وتابع: 90 % من النا�ص يتوجهون لالإدارة 
التـــي ت�ضهد ازدحاما كبريا ي�ضل الى ال�ضوارع 

اخلارجية ب�ضبب طابور الفح�ص والت�ضجيل.
واأ�ضاف اأن ا�ضتغالل الـــوكاالت املعتمدة 
لفح�ـــص املركبـــات �ضيخفـــف ال�ضغـــط على 

االإدارة العامة و�ضي�ضهل اأمور املواطنني.
مـــن جانبـــه، اأكـــد البلـــدي بدرالتميمي ان 
املقرتح منفـــذ يف بع�ـــص دول اخلليج ويجب 
بـــني  موحـــدة  الر�ضـــوم  تكـــون  اأن  التاأكيـــد 
الوكاالت واالإدارة حفاظـــا على عدم ا�ضتغالل 

املواطنني.   

• عا�ضم عبد اللطيف	

ليلى مال اهلل

حديقة اأو “باركات” يف البحري

1.2 مليون لتطوير جممع بالزالق
با�ضتمالك �ضور مدر�ضة حف�ضة تو�ضعة �ضارع “من �ضبق لبق” 

ــى �ـــضـــارع جــدعــلــي يــخــتــ�ــر زحـــمـــة املـــــرور اخلــانــقــة عــل

مو�ضـــوع  اال�ضغـــال  وزارة  اأحالـــت 
ا�ضتمـــالك جزئـــي الأن�ضـــاء م�ضـــار علـــى 
طريـــق رقم 1406 مبجمـــع 814 مبدينة 
عي�ضـــى اإلـــى وزارة الرتبيـــة والتعليـــم، 
و�ضئون الطرق بوزراة االأ�ضغال و�ضوؤون 
البلديـــات والتخطيط العمـــراين، وهيئة 
التخطيـــط العمراين لدرا�ضـــة املقرح مع 

جميع النواحي الفنية.
واأو�ضـــى املجل�ـــص باملوافقـــة على 
مدر�ضـــة  �ضـــور  مـــن  جزئـــي  ا�ضتمـــالك 
حف�ضة االبتدائية للبنات لتو�ضعة املمر 

املعروف ب�ضارع “من �ضبق لبق”.
وحتدث ع�ضو جمل�ص اأمانة العا�ضمة 
جمـــدي الن�ضيـــط يف فـــرتة �ضابقـــة عن 

هـــذا املمـــر، وقـــال اإن املمـــر يخت�ـــر 
زحمـــة املـــرور اخلانقـــة على �ضـــارع جد 
علي التجاري الـــذي يزدحم بالكثري من 

املحالت التجارية.
عر�ص املمر 5 اأمتار تقريبا وطوله 45 
مرتا. ويكاد ي�ضمح مبرور �ضيارة واحدة، 
ال�ضائقـــني  اأجـــرت  الطريـــق  وطبيعـــة 
القادمني �ضواء من جهة ال�رق اأو الغرب 
اأن ي�ضمحوا باجتياز من �ضبقهم بالدخول 

ولو مبرتين اأن يوا�ضلوا قطع املمر.
ويف اأكـــر االأحيـــان، ميكـــن اأن يقف 
ال�ضائـــق اأكر من دقائـــق لي�ضمح مبرور 
اأكـــر من �ضيارة هاربـــة من زحمة املرور 

•لتخت�ر امل�ضافة والزمن.  بدر التميمي	

بلــــدي  جمل�ــــص  وافــــق 
ت�ضجيــــل  علــــى  اجلنوبيــــة 
وتخ�ضي�ص ار�ص على ال�ضارع 
وادي  مبحــــاذاة   39 رقــــم 
البحــــري با�ضم بلديــــة املنطقة 

اجلنوبية.
كمــــا قــــرر ت�ضجيــــل ار�ص 
اأخــــرى تقع علــــى الطريق رقم 
مبحــــاذاة   937 مبجمــــع   ،372
وادي البحــــري الإن�ضــــاء حديقــــة 
اأو مواقف لل�ضيــــارات لالأهايل 

عليهما.

اال�ضغال و�ضوؤون  اأفادت وزارة 
البلديات والتخطيط العمراين باأنها 
ب�ضدد تنفيذ م�روع متكامل يف جزء 
مـــن جممـــع 1056اجلديـــد بالزالق 
التحتية  البنيـــة  لتطويـــر خدمـــات 
بتكلفـــة تبلغ نحـــو مليـــون و200 
األف دينار �ضمن ميزانية 2018 - 
2019 واإدراج االأجزاء االأخرى �ضمن 
خطـــط التطويـــر امل�ضتقبلية وفقا 

للميزانيات املتاحة.
من جانبهم، اأكد اأع�ضاء جمل�ص 
املـــراد  اجلـــزء  اجلنوبيـــة  بلـــدي 
تطويـــره وا�ضافته لذات امليزانية 
هو اجلزء اجلديـــد من املجمع الذي 
يعـــاين االأهايل من طرقـــه الرملية، 
االمطـــار  مو�ضـــم  يف  خ�ضو�ضـــا 

مطالبني بتبليطه بغ�ص النظر عن 
تطوير املنطقة وو�ضع خطة زمنية 

لتنفيذها.

•   اأحمد االأن�ضاري	

• يو�ضف ال�ضباغ	

�ضــــرتة  - �ركــــة جيبك: تلبّيــــة لدعوة من 
رئي�ــــص ال�ركــــة عبدالرحمــــن جواهــــري، قــــام، 
االثنــــني املا�ضــــي، رئي�ص جمل�ــــص اأمناء مركز 
البحريــــن للدرا�ضات اال�ضرتاتيجيــــة والدولية 
والطاقــــة )درا�ضات( ال�ضيخ عبــــداهلل بن اأحمد 
اآل خليفــــة، يرافقــــه عــــدد من اأع�ضــــاء جمل�ص 
االأمنــــاء واالإدارة التنفيذية، وعدد من منت�ضبي 
املركــــز بزيــــارة تفقّدية ملجمع �ركــــة اخلليج 
ل�ضناعة البرتوكيماويــــات، وكان يف ا�ضتقبال 
الوفــــد الزائــــر لــــدى و�ضولهــــم ملقــــّر املجمع 
ال�ضناعي، عبدالرحمن جواهري واأع�ضاء االإدارة 
التنفيذية، باالإ�ضافة اإلى رئي�ص ونائب رئي�ص 

النقابة وكبار امل�ضوؤولني بال�ركة.
الكبــــرية  وعــــر جواهــــري عــــن �ضعادتــــه 
بالزيــــارة كونها اأمنوذجــــاً للتوا�ضل املطلوب 
بــــني �ضتى موؤ�ض�ضات الدولــــة، احلكومية منها 
واخلا�ضــــة، عــــالوة علــــى كونها منا�ضّبــــة جيّدة 
لتبــــادل الــــروؤى واالأفــــكار حــــول مــــا ت�ضهــــده 
املنطقة من تطورات وتاأثري ذلك على اخلطط 

اال�ضرتاتيجية لل�ركة.
واأعــــرب جواهــــري، الــــذي ي�ضغــــل كذلــــك 
للدرا�ضــــات  البحريــــن  مركــــز  ع�ضويــــة 
االإ�ضرتاتيجيــــة والدوليــــة والطاقة عن تقديره 
للتعاون الكبري الذي يبديه كاّفة اأع�ضاء املركز 
مــــن اأجــــل االإ�ضهــــام يف حتقيق ر�ضالــــة املركز 
وروؤيته املتمثلة يف ن�ر الوعي املتعلق باإدراك 
وفهــــم الق�ضايــــا الدولية الراهنــــة، والنا�ضئة، 
اإ�ضهاماً يف حتقيق عامل ي�ضوده ال�ضالم للجميع، 
وكذلك ال�ضعي لبناء ج�ضور بني وجهات النظر 

املختلفــــة، وتبّنــــي اال�ضرتاتيجيــــات املنا�ضّبة 
لتعزيــــز التفاهــــم والتفكــــري امل�ضتقــــل الذي 
ميكــــن اأن يقــــدم احللــــول املبتكــــرة لل�ضــــالم 

واالأمن واال�ضتقرار يف امل�ضتقبل.
ثم حتدث جواهــــري عن اخلطط التو�ضعية 
لل�ركــــة وم�ضتجــــدات العمليــــات الت�ضغيليــــة 
لل�ركــــة، مو�ضحــــاً اأن البرتوكيماويات ت�ضعى 
لتنفيــــذ جمموعة مــــن امل�ضاريــــع امل�ضتقبلية 
والتي من املتوقع اأن ُت�ضهم يف م�ضاعفة جناح 
العمليــــات الت�ضغيليــــة وزيــــادة اأربــــاح ال�ركة 
وتعزيــــز مكانتهــــا كواحــــدة من اأهــــم ال�ركات 

ال�ضناعية الرائدة باملنطقة والعامل العربي.
وا�ضتمــــع الوفد الزائر اإلى �رح خمت�ر عن 
برامج واإجنازاتهــــا املتعلقة باالإنتاج وال�ضالمة 

والت�ضويــــق وتعرفــــوا علــــى اجلهــــود الكبرية 
التــــي تبذلها ال�ركة يف جمــــال املحافظة على 
البيئــــة، باالإ�ضافــــة اإلى مبادراتهــــا املجتمعية 
التــــي تهدف من خاللها اإلــــى دعم املوؤ�ض�ضات 
املدنية واجلمعيــــات التي تخــــدم كاّفة فئات 
املجتمع. كما مت ا�ضتعرا�ص مناذج من اجلوائز 
العامليــــة الرفيعــــة التــــي فــــازت بهــــا ال�ركة 
وحققت م����ن خالله����ا �سمعة طيب����ة يف �أو�ساط 

االأ�ضواق االإقليمية والعاملية.
كمــــا متــــت مناق�ضــــة الرامــــج واالأن�ضطــــة 
التدريبيــــة التــــي توفرهــــا اأكادمييــــة القيادة 
والتعلــــم ومركز التعلــــم االإلكــــرتوين بال�ركة 
حيــــث قــــام الوفــــد بعد ذلــــك بجولــــة ميدانية 
�ضملــــت م�ضانع ال�ركــــة وم�ضاريعهــــا البيئية 

اخلالبــــة التــــي تعك�ــــص التناغــــم اجلميــــل بني 
ال�ضناعــــة و البيئة. كمــــا تف�ضل رئي�ص جمل�ص 
اأمناء مركز البحريــــن للدرا�ضات االإ�ضرتاتيجية 
والدولية والطاقة بغر�ص نخلة بهذه املنا�ضبة.
ومبنا�ضّبــــة الزيارة، اأ�ضــــاد ال�ضيخ عبداهلل 
بن اأحمــــد اآل خليفة بالتطــــورات الكبرية التي 
�ضهدهــــا ال�ــــرح ال�ضناعــــي الرائد الــــذي ُيعد 
مفخرة حقيقية لي�ص ململكة البحرين فح�ضب، 
بل جلميع الدول اخلليجية امل�ضاهمة يف ال�ركة.
واأ�ضــــاف اأن ال�ركــــة تقــــف اليــــوم رمــــزاً 
واأمنوذجــــاً للتعاون اخلليجــــي امل�ضرتك الذي 
ميكــــن اأن ي�ضهــــد جناحــــاً كبرياً علــــى ال�ضعيد 
االقت�ضــــادي عــــالوة علــــى تاأثــــريه يف تعزيــــز 
العالقــــات بــــني الــــدول اخلليجيــــة ال�ضقيقــــة 

امل�ضاهمــــة يف امل�ــــروع الناجــــح، مو�ضحــــاً اأن 
مملكــــة البحرين تفخر باختيارهــــا لتكون مقراً 

لهذه ال�ركة ال�ضناعية الرائدة.
واأ�ضــــار اإلى اأن اأهم ما ميّيز  ال�ركة،  عالوة 
على جناحها على ال�ضعيد املهني وال�ضناعي، 
هو ما تقدمه من خدمات واأفكار واإ�ضرتاتيجيات 
يف جمال العمــــل االأخرى مثل ق�ضايــــا ال�ضالمة 
والبيئة وال�ضحة املهنية وال�راكة املجتمعّية، 
منوهــــاً بالدور املوؤّثــــر الذي تقوم بــــه ال�ركة 
علــــى ال�ضعيــــد االإجتماعي، واحل�ضــــور القّوي 
الإ�ضم ال�ركة يف خمتلــــف الفعاليات الريا�ضية 
والثقافيــــة والبيئية واالإن�ضانّيــــة، موؤكداً باأنها 
بالفعــــل اأمنــــوذج ي�ضتحــــق اأن ُيحتــــذى بــــه يف 

اإ�ضرتاتيجية العمل ال�ضامل.

“جيبــــــك” رمــــــــز واأمنـــــوذج للتعــــــاون اخلليجـــــي
م�ضيدا مبا تقدمه من اأفكار واإ�ضرتاتيجيات... عبداهلل بن اأحمد:

• رئي�ص “درا�ضات” يف زيارة ل�ركة “جيبك”	
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�إلز�م “�لبلديات” بدفع ن�ضف مليون دينار ل�ضيدة ��ضُتمِلَكت �أر�ضها

�آ�ضيوي يحاول �ال�ضتيالء على 195 �ألف دينار

تخفيف عقوبة �ضاب �عتدى على “نقيب” بعد بالغ عن “هو�ضة”

“الثقافة” تظلمت لعدم م�س�ؤوليتها عن تاأخري حدث بعهد وزير �سابق

احلك�مة قررت �سجنه 5 �سن�ات مع الإبعاد

ا عن 5  املحكمة اكتفت ب�سجنه 3 �سن�ات ع��سً

الأول���ى  املدني���ة  الك���رى  املحكم���ة  األزم���ت 
البلدي���ات  �س����ؤون  وزارة  الإداري���ة(  )الدائ���رة 
والتخطيط العمراين اأن تدف���ع ل�سالح �سيدة متلك 
ا غ���ري م�سنفة وتقع يف منطق���ة اأثرية بالقرب  اأر�سً
م���ن قلعة البحرين، مبلًغا يزيد عن 538 األف دينار؛ 
تع�ي�ًسا عن التاأخري يف �رصف مبلغ ا�ستمالك الأر�ض 
للمنفع���ة العام���ة ل�سالح هيئ���ة البحري���ن للثقافة 
والآث���ار، ف�سالً عن احت�ساب املحكم���ة �سعر الأر�ض 
مببل���غ 107 دنان���ري و640 فل�ًس���ا ل���كل م���ر مربع 
وامللزم���ة بدفعها ل�سالح املدعي���ة باعتبارها �سعر 
العقار امل�ستملك، ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات 
تقدم���ت بها املدعية، والت���ي واألزمتها مب�رصوفات 

الدع�ى واأتعاب اخلبري.
اأن  حكمه���ا  حيثي���ات  يف  املحكم���ة  وذك���رت 
املدعي���ة اأقام���ت دع�اه���ا بطلب احلك���م ل�ساحلها 
اأولً: باإلغ���اء ق���رار جلن���ة التظلمات ب����زارة �س�ؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين فيم���ا ت�سمنه من 
تاأييد قرار جلنة التثم���ن باإعادة تقدير التع�ي�ض 
امل�ستح���ق عن ا�ستم���الك العقار م��س����ع التداعي 
على اأ�سا�ض �سعر 107 دنانري و640 فل�ًسا لكل مر 
مربع، والق�ساء بتعديل تقدير التع�ي�ض امل�ستحق 
ليك�ن على اأ�سا�ض �سعر 150 ديناًرا لكل مر مربع، 

مع ما يرتب على ذلك من اآثار.
ثانًي���ا: اإل���زام املدع���ى علي���ه )وزي���ر �س����ؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين( باأن ي����ؤدي اإلى 
املدعي���ة مبلًغا وق���دره  ملي����ن و108 اآلف و571 
دين���اًرا و500 فل�ض كتع�ي�ض ع���ن الأ�رصار املادية 
ع���دم ����رصف  اأ�سابته���ا نتيج���ة  الت���ي  واملعن�ي���ة 
التع�ي�ض امل�ستحق له���ا منذ العام 2005، اإ�سافة 
اإلى الف�ائ���د القان�نية ب�اقع 10 % من تاريخ رفع 
الدع�ى وحتى ال�سداد التام، مع اإلزام املدعى عليه 

الر�س�م وامل�سارف ومقابل اأتعاب املحاماة.

تقرير الخبير
واأو�سحت املحكمة اأن تقرير اخلبري انتهى اإلى 
تقدي���ر التع�ي����ض امل�ستحق عن ا�ستم���الك العقار 
م��س�ع التداعي على اأ�سا�ض �سعر 129،168 دينار 
لكل مر مرب���ع، وتقدير التع�ي�ض عن عدم ا�ستالم 
مبلغ التع�ي�ض الكل���ي مببلغ 739 األًفا و47 ديناًرا 
و629 فل�ًسا. واأفادت املحكمة �سمن حيثيات احلكم 

ب���اأن امل�رشع اأناط ب�زي���ر �ش�ؤون البلدي���ات ت�شكيل 
جلن���ة لتثمن العقارات م��س����ع ال�ستمالك، حيث 
تت�لى هذه اللجنة تقدير قيمة التع�ي�ض امل�ستحق 
عن العقار م��س�ع ال�ستم���الك على اأ�سا�ض القيمة 
ال�س�قي���ة للعقارات يف تاريخ ن�رص ق���رار ال�ستمالك 
باملنطقة التي يق���ع بها العقار اأو املناطق القريبة 

اأو املماثلة بح�سب الأح�ال.
واأن ن�س�����ض امل�اد القان�نية تفيد باأنه يجب 
على امل�ستملك اأن يدفع تع�ي�ًسا للمالك املنزوعة 
ملكيت���ه، واأن ما ي�ستحقه املالك مقابل نزع ملكيته 
للمنفع���ة العامة يعتر تع�ي�ًسا ل���ه عن حرمانه من 
ملكه جًرا، واأن العرة يف تقدير ثمن العقار املنزوع 
ملكيته للمنفع���ة العامة هي ب�قت ال�ستمالك على 
اأ�سا����ض اأن ن�رص قرار ن���زع امللكية يرتب عليه ذات 
النتائ���ج الت���ي ترتب عل���ى ت�سجيل عق���د امللكية 

والأ�سل اأن ثمن املبيع يقدر وقت البيع.

صعوبة التسعير
وتابع���ت: مل���ا كان الثاب���ت بتقري���ر اخلبري – 
وال���ذي تاأخ���ذ من���ه املحكم���ة كدلي���ل – اأن الأر�ض 
امل�ستملكة حمل التداعي تقع يف منطقة اأثرية وغري 
م�سنفة بالقرب م���ن قلعة البحرين ول ي�سمح فيها 
بالبن���اء والإعم���ار، واأن الت�سنيف الر�سمي لها “غري 
خمطط���ة”، كم���ا اأن الأرا�سي يف تل���ك املنطقة غري 
م�سنفة وي�سعب حتديد �سعر لها على تلك احلالة، 
وتعذر احل�س�ل عل���ى معل�مات من اإدارة الت�سجيل 

العقاري ل�سع�بة ا�ستخراج اأ�سعار الأرا�سي للمباين 
املجاورة يف تاريخ ال�ستمالك، وحتديد �سعر الأر�ض 
امل�ستملك���ة حم���ل التداع���ي، واأن اأ�سع���ار الأرا�سي 
والعق���ارات الكائن���ة باملنطقة ذاته���ا طبًقا ل�سعر 
ال�س�ق وق���ت ال�ستمالك، مع مراعاة وج�د ت�سنيف 
له���ا ودخ�لها احليز العم���راين )بعك�ض الأر�ض حمل 
التداع���ي غري امل�سنف���ة( تقدر ب�سع���ر 129 دينارا 
و168 فل�ًس���ا للم���ر املرب���ع. واأ�ساف���ت اأن ال�سعر 
الأخ���ري الذي انته���ي اإليه اخلب���ري يف تقريره خا�ض 
بالعق���ارات امل�سنف���ة الداخلة يف احلي���ز العمراين، 
وبالت���ايل ل ين�سحب التقدير عل���ى الأر�ض م��س�ع 
التداع���ي؛ ك�نه���ا غري م�سنف���ة على نح� م���ا اأثبته 
اخلبري يف تقريره، الأمر الذي تطرح معه املحكمة ما 
انتهى اإليه اخلب���ري من تقدير �سعر الأر�ض م��س�ع 
التداع���ي ب�سع���ر 129 دين���اًرا و168 فل�ًس���ا للم���ر 
املرب���ع، وتطمئن اإلى ما انته���ت اإليه جلنة التثمن 
م���ن تقدير قيم���ة التع�ي�ض امل�ستحق ع���ن العقار 
م��س�ع ال�ستم���الك على اأ�سا�ض �سعر  107 دنانري 
و640 فل�ًس���ا لكل مر مربع، مب���ا ي�سحى معه طلب 
املدعي���ة اإلغاء ق���رار جلنة التظلم���ات فيما ت�سمنه 
من تاأييد قرار جلن���ة التثمن، قائًما على غري �سند 
م���ن القان�ن جدي���ًرا بالرف�ض. واأ�س���ارت يف حكمها 
اإلى طلب املدعي���ة التع�ي�ض عن الأ����رصار الناجتة 
عن التاأخري يف ����رصف مبلغ التع�ي�ض للمدعية، فاإن 
جلن���ة التثمن قدرت هذا التع�ي����ض مببلغ وقدره 
538 األًف���ا و888 دين���اًرا و900 فل����ض كب���دل ع���ن 

ال����رصر احلا�سل م���ن عدم ا�ستالم مبل���غ التع�ي�ض، 
اأي مبع���دل 10 % �سن�ًيا من مبلغ التع�ي�ض الكلي 
مل���دة 7 �سن����ات من���ذ م�افق���ة املالك عل���ى مبلغ 

التع�ي�ض يف تاريخ 17 مار�ض 2009.

الخالصة
وخل�س���ت املحكم���ة فيما تقدم اإل���ى الأخذ مبا 
انته���ت اإلي���ه جلنة التثم���ن من تقدي���ر التع�ي�ض 
امل�ستحق عن ا�ستمالك عق���ار التداعي، وطرحت ما 
انتهى اإلي���ه اخلبري يف هذا ال�ساأن، ف�سالً عّما انتهى 
اإلي���ه من تقدير بدل ال�رصر املحت�سب للمدعية، رغم 
اأن���ه �سار على نهج جلن���ة التثمن نف�سه؛ وذلك لأنه 
اعتمد يف تثمن �سعر املر املربع للعقار امل�ستملك 
على �سعر اأعلى مما انتهت اإليه جلنة التثمن، مما ل 
منا�ض معه من تقدير التع�ي�ض امل�ستحق للمدعية 
كب���دل �رصر ع���ن التاأخ���ري يف �رصف مبل���غ التع�ي�ض 
املق���رر لعقار التداعي وفًقا مل���ا خل�ست اإليه جلنة 
التثم���ن، اأي مببلغ وق���دره 538 األًفا و888 ديناًرا 

و900 فل�ض فقط.
م���ن ناحيٍة اأخرى، قالت اإن���ه ل يغري مما تقدم، 
�س���دور قرار من جلنة التظلمات بتاريخ 16 ن�فمر 
2016 بتقلي���ل ن�سبة ال�رصر اإل���ى 7 % ُت�ساف على 
كام���ل مبل���غ التع�ي����ض املق���رر لالأر����ض م��س�ع 
التداعي وذلك بعد تظلم اجلهة امل�ستملكة -هيئة 
البحرين للثقافة والآثار- من التع�ي�ض الذي قدرته 
جلنة التثمن للمدعية كبدل عن ال�رصر احلا�سل من 
عدم ا�ستالم مبلغ التع�ي����ض مبعدل 10 % �سن�ًيا 
من مبل���غ التع�ي�ض الكلي، ا�ستناًدا اإلى عدم وج�د 
ميزانية كافية لدى الهيئة لتغطية مبلغ التع�ي�ض 
املق���در من جانب جلن���ة التثم���ن، واأن الهيئة غري 
م�س�ؤول���ة عن هذا التاأخري ال���ذي حدث يف عهد وزير 
�سابق، اإذ ل عالق���ة للمدعية بهذه املررات، والتي 
ل حت�ل دون ح�س�لها على التع�ي�ض العادل جراء 
تاأخري �رصف مبلغ التع�ي�ض املقرر لعقار التداعي، 
ومن ث���م فاإن املحكمة تطمئن اإل���ى �سالمة التقدير 
الذي انته���ت اإليه جلنة التثم���ن يف �ساأن احت�ساب 
بدل ال�رصر امل�ستحق للمدعية، وتلتفت عما انتهت 
اإليه جلنة التظلمات يف قرارها، �سالف الذكر؛ وذلك 
لفقدانه ال�سبب القان�ين ال�سحيح الذي يق�ى على 

حمله.

عاقب���ت املحكمة الكرى اجلنائية الأولى رجل 
اأعم���ال اآ�سي����ي )48 عاًما( ����رصع يف ال�ستيالء على 
مبل���غ 195 األف دينار، وال���ذي ل ميتلكه يف ح�سابه 
 )Offline( اأ�س���اًل، با�ستعم���ال طريق���ة ال�سح���ب
ب�سجن���ه ملدة 5 �سن����ات، مع الأمر باإبع���اده نهائًيا 
عن البالد عقب تنفي���ذ العق�بة املق�سي بها، عما 

اأ�سند اإليه من اتهامات.
وتتمث���ل التفا�سيل يف اأن م�ظفن خمت�سن 
مبتابعة ن�شاط البطاق���ات االئتمانية ال�شادرة من 
ال�رصكة التي يعمل�ن فيه���ا واملتخ�س�سة باإ�سدار 
تل���ك البطاق���ات الئتماني���ة، كان����ا ق���د ف�جئ����ا 
مبحاول���ة اأحد الزبائ���ن الآ�سي�ي���ن الحتيال على 
ال�رصكت���ن املجن���ي عليهم���ا، اإذ �سبط����ا يف الي�م 
الت���ايل لإجراء عمليت���ي ال�سحب ا�ستخ���دام املتهم 
يف  املمن�ع���ة   )Offline( الئتماني���ة  لبطاقت���ه 
عمليات ال�سحب؛ لإمتام عمليتي �رصاء مببلغ وقدره 
195 األ���ف دينار، والذي مل يكن مت�فًرا يف ح�سابه 
اأ�س���اًل. وعلى اإثر ذلك، مت اإيقاف العملية من جانب 
ال�رصك���ة امل�سح����ب عليها تلك املبال���غ، ومت اإبالغ 
اإدارة مكافح���ة اجلرائ���م القت�سادي���ة، اأن الزب����ن 
حاول �رصاء ب�ساعتن من ال�رصكتن املجني عليهما 
ت�سل قيمتها للمبل���غ املذك�ر، واأفادوا يف بالغهم 

اأنه���م اأمروا باإيق���اف العمليتن بع���د اكت�سافهما، 
ف�سالً عن اأنه مل ياأخذ الإذن من ال�رصكة اأو من البنك 

التابع له لإجراء تلك العمليات.
كم���ا ات�س���ح اأن املته���م ا�ستغ���ل قل���ة خرة 
امل�ظ���ف امل�س�ؤول بال�رصكت���ن يف ا�ستعمال جهاز 
ال�سح���ب الآيل، ومتكن م���ن تعطي���ل الإنرنت عن 

اجلهاز واأ�سدر ر�سيدين �رصاء ووقع عليهما.
وبالقب�ض على املتهم ح���ال حماولته مغادرة 
الب���الد بع���د التعميم عل���ى بياناته، اأنك���ر ما ن�سب 
اإلي���ه، وق���ال اإنه رج���ل اأعم���ال يف اإمارة دب���ي، واأنه 
ميتلك �رصكتن اإحداهما �سياحية، والأخرى لتنظيم 

املنا�سبات واحلفالت.
واأ�س���اف اأنه تعاقد مع �رصكة م�ج�دة يف الهند 
مب�ج���ب اتفاقية يح�سل عن طريقه���ا على عم�لة 
قدرها 5 % من قيم���ة ال�سفقة التي �سترمها مع 
ال�رصكة امل����ردة، والتي تن�ي ����رصاء معدات بحرية 

واأجهزة مالحة منها.
واأو�س���ح يف تفا�سي���ل تل���ك التفاقي���ة التي 
اأبرمها م���ع ال�رصكة الهندية، اأنه���م كان�ا قد طلب�ا 
من���ه �رصاء معدات م���ن ال�رصكة البحريني���ة، وبالفعل 
ح����رص للمملكة وت�جه لل�رصكة امل�س���ار اإليها؛ وذلك 
ل�رصاء املعدات املطل�بة من ال�رصكة الهندية، والتي 

زودته بال�سلع التي ترغب يف �رصائها.
ولف���ت اإل���ى اأن ال�رصك���ة الهندي���ة اأودع���ت يف 
ح�سابه البنكي قيمة تل���ك املعدات التي ترغب يف 
�رصائه���ا، لكنه مل ي�ستل���م الب�ساعة، ومل يقم باإيداع 
اأي مبل���غ يف ح�س���اب ال�رصكة البحريني���ة، كما تفاجاأ 
بالقب����ض علي���ه يف مط���ار البحرين ال���دويل حلظة 

مغادرته للبالد.
وقد ثبت للمحكمة اأن امُلدان الآ�سي�ي ارتكب 

بتاريخ 24 ماي� 2016، الآتي:
اأولً: �رصع يف ا�ستعمال ت�قيع اإلكروين لغر�ض 
احتيايل باأن قام بتغيري نظ���ام جهاز ال�سحب الآيل 
اخلا�ض باحل�ساب البنكي لل�رصكتن املجني عليهما 
اإلى نظام “Offline”، ثم قام باإدخال اأرقام �رصية 
وطب���ع ر�سيدين �رصاء بقيم���ة 195 األف دينار رغم 
اأن ر�سي���ده غ���ري كاٍف ل�س���داد هذا املبل���غ، ثانًيا: 
����رصع يف ال�ستيالء على مبلغ وقدره 195 األف دينار 
واململ����ك لل�رصكتن املجني عليهم���ا بال�ستعانة 
بطريق���ة احتيالية باأن قام باإدخ���ال اأرقام �رصية يف 
جه���از ال�سحب اخلا�ض بال�رصكت���ن، اإل اأنه خاب اأثر 
اجلرمية ل�سبب خارج عن اإرادته، وه� اكت�ساف ذلك 
من جان���ب ال�رصكة امل�سدرة للبطاق���ات الئتمانية 

املجني عليها مالكة جهاز ال�سحب.

خففت حمكم���ة ال�ستئن���اف العلي���ا اجلنائية 
ال�ساد�س���ة عق�بة �ساب )20 عاًما( كان قد ا�سرك 
يف �سج���ار مع اآخرين وبلغ اخلر اإلى ال�رصطة، وما اإن 
و�سل���ت دورية اأمني���ة مدنية للقب����ض عليه بعدما 
مت طع���ن �ساب اآخر ب�سكن م���ن �سخ�ض اآخر، حتى 
انه���ال بال�رصب على �سابط برتب���ة نقيب يف وزارة 
الداخلية، واكتفت املحكمة ب�سجنه ملدة 3 �سن�ات 

ع��سا عن 5 �سن�ات عما اأ�سند اإليه من اتهام.
ال�اقع���ة  تفا�سي���ل  اأن  املحكم���ة  وذك���رت 
تتح�س���ل كم���ا ا�ستق���ر يف يقينه���ا باأنه وعل���ى اإثر 
تلق���ي مركز �رصطة �سماهيج بالًغا عن حدوث �سجار 
ب���ن اأ�سخا�ض ع���دة يف نح���� ال�ساع���ة 7:30 م�ساًء 

يف منطق���ة الدي���ر مبحافظة املح���رق، تعّر�ض فيه 
اأح���د امل�ساركن يف امل�ساجرة اإل���ى عدد 3 طعنات 

ب�ا�سطة �سكن.
ومن التحريات التي اأجراها �سابط برتبة نقيب 
عن ال�اقعة، ت��سل اإلى اجلناة، فت�جه اإليهم رفقًة 
بال�ساهد الثالث �سابط برتبة مالزم اأول”، وبعد اأن 
التق���ى بامل�ستاأن���ف اأعلمه به�يت���ه وماأم�ريته، اإل 
اأنه تفاجاأ بامل�ستاأن���ف يلكمه “ب�ك�ض” على وجهه 
���ا، كما با�رصه  ويدفع���ه، مم���ا اأدى اإلى �سق�طه اأر�سً
بالركل على اأنحاء متفرقه من ج�سده، وت�سبب ذلك 
باإحلاق اإ�سابات يف النقيب - بينها التقرير الطبي 
اخلا����ض به - حتى متكن املالزم اأول من ال�سيطرة 

على امُلدان وتثبيته.
 1 بتاري���خ  امل�ستاأن���ف  اأن  للمحكم���ة  وثب���ت 
�سبتم���ر 2015، اعتدى على �سالم���ة اأحد منت�سبي 
الأم���ن العام وه� النقيب املجن���ي عليه واأحدث به 
الإ�سابات امل��س�ف���ة بالتقرير الطبي وكان ذلك 
اأثن���اء وب�سب���ب تاأديته اأعمال وظيفت���ه، ومل يف�ض 
فعل العت���داء اإلى مر�سه اأو عجزه ع���ن اأداء اأعماله 
ال�سخ�سية ملدة تزيد عن 20 ي�ًما، اإل اأنه ويف جمال 
تقديره���ا للعق�بة، فقد ارت���اأت املحكمة تعديلها 
ا عن ال�سجن  والكتفاء ب�سجنه ملدة 3 �سن�ات ع��سً
ملدة 5 �سن�ات املحك�م عليه بها من جانب حمكمة 

اأول درجة.

جرمي���ة الحتي���ال املايل هي 
اإح���دى اجلرائ���م الت���ي تت�سدى 
اجلرائ���م  مكافح���ة  اإدارة  له���ا 
يع���رف  حي���ث  القت�سادي���ة، 
الحتي���ال باأن���ه “ال�ستيالء على 
مال منق�ل اأو �سند ممل�ك للغري 
بخداع���ه وحمل���ه عل���ى ت�سليم���ه 
با�ستخ���دام  اآخري���ن  لأ�سخا����ض 
ط���رق احتيالي���ة؛ به���دف متلكه 
جرائ���م  م���ن  فه���ي  وحيازت���ه”، 
الأم�ال التي ل تتطلب العنف يف 
نقل امللكية لذلك املنق�ل، بل 
اإن مرتكبيه���ا ي��سف����ن باأنهم 
البي�س���اء؛  الياق���ات  اأ�سح���اب 
ك�نهم غالباً ما يك�ن�ن �سديدي 
النظافة والأناقة، حيث ل ي�ساور 
املجني عليه ال�س���ك يف ن�اياهم 
اخلبيث���ة م���ن خ���الل اإث���راء ذمة 
اجلاين املالية من دون وجه حق.

اأ�ساليب الحتيال املايل:
ا�ستخدام ط���رق احتيالية اأي 

التدلي�ض “تغري احلقيقة”.
اتخ���اذ ا�س���م كاذب اأو �سفة 

غري �سحيحة.
الت����رصف يف عق���ار اأو منق�ل 
غري ممل����ك للج���اين، ولي�ض له 

حق الت�رصف فيه.
الإلك���روين  الحتي���ال 
نق���ل  و�سائ���ل  با�ستخ���دام 
املعل�مات والت�سالت من خالل 
وبرام���ج  الإلكروني���ة  امل�اق���ع 

الت�ا�سل الجتماعي.
التقليدي���ة  الت�س���الت 

املجه�لة وامل�سب�هة.
م���ن   391 امل���ادة  ون�س���ت 
قان����ن العق�ب���ات البحريني اأنه 
يعاق���ب باحلب�ض وبالغرامة التي 
ل تتج���اوز 500 دين���ار كل م���ن 
ت��سل اإل���ى ال�ستيالء على مال 
منق����ل اأو �سن���د اأو اإل���ى ت�قيع 
هذا ال�سند اأو اإلغائه اأو اإتالفه اأو 
تعديله وذلك بال�ستعانة بطرق 
احتيالية اأو اتخاذ ا�سم كاذب اأو 
�سفة غري �سحيحة اأو الت�رصف يف 
عق���ار اأو منق�ل غ���ري ممل�ك له 

ولي�ض له حق الت�رصف فيه.
واإذا كان حم���ل اجلرمية مالً 
اأو �سند للدولة اأو اإحدى اجلهات 
امل���ادة  يف  ذكره���ا  ورد  الت���ي 
)107( اعتر ذلك ظرفاً م�سدداً، 
ويعاقب عل���ى ال����رصوع باحلب�ض 
الذي ل يزيد على �سنة والغرامة 

التي ل تتجاوز 2000 دينار.
مكافح���ة  اإدارة  وتهي���ب 
اجلرائ���م القت�سادية بامل�اطن 
واملقيم باتباع الن�سائح التالية:

وراء  الن�سي���اق  جتن���ب 
العرو�ض وال�سفق���ات املغرية، 
والت���ي تعد باأرب���اح وفرية ك�ن 

اأغلبها تروج بغر�ض الحتيال.
الهاتفية  الت�سالت  جتاهل 
غ���ري  املتك���ررة  الر�سائ���ل  اأو 
املت�قعة ع���ر هاتفك النقال اأو 
بريدك الإلك���روين ب�ساأن الف�ز 
بجائزة يا ن�سيب كبرية اأو غريها 

والإبالغ عنها ف�راً.
اإذا تعر�ست ملثل هذا الن�ع 
من الحتيال اأو كنت على ات�سال 
مبثل ه�ؤلء املجرمن اأو دفعت 
اأتعاب���اً له���م، فعلي���ك الحتفاظ 
الر�سائ���ل  جمي���ع  بن�س�����ض 
الهات���ف  ب�ا�سط���ة  امل�ستلم���ة 
الإلك���روين  اأو الري���د  النق���ال 
اأو الع���ادي، والحتف���اظ بجمي���ع 
وثائ���ق ال�سفق���ات واحل����الت 
التي قمت بتح�يلها لهم، واإبالغ 

اجلهات الأمنية ف�راً. 

حكمت املحكم����ة الكرى اجلنائية 
الأولى ب�سجن متهم اآ�سي�ي “51 عاًما” 
ملدة 10 �سن�ات واأمرت بتغرميه مبلًغا 
مق����داره 5000 دينار؛ وذل����ك لثب�ت 
حيازت����ه لنب����ات املاريج�ان����ا املخدرة 
بق�سد البيع والإجتار فيها، كما اأمرت 
باإبع����اده نهائًيا عن البالد عقب تنفيذ 
العق�بة املق�سي بها عليه، ف�سالً عن 

م�سادرة امل�سب�طات بح�زته.
وثب����ت للمحكم����ة اأن امُل����دان كان 
قد باع بتاري����خ 3 ماي� 2017، بق�سد 
الإجتار، م����ادة املاريج�انا املخدرة، يف 

غري الأح�ال املرخ�ض بها قان�ًنا.
اأن  اإل����ى  املحكم����ة  واأ�س����ارت 
ال�اقعة تتمث����ل يف اأن التحريات التي 
اأجراه����ا م����الزم اأول يف اإدارة مكافح����ة 
املخدرات، كانت ق����د دلت على قيام 
املتهم الآ�سي�ي بحيازة واإحراز امل�اد 

املخدرة بق�سد البيع والتعاطي.
الالزم����ة  التحري����ات  عم����ل  فت����م 
للقب�ض على املتهم متلب�ًسا بجرمه، لذا 
متت ال�ستعان����ة باأحد امل�سادر ال�رصية 
امل�ث�قة، والذي ات�سل باملتهم حتت 
م�سمع واإ�رصاف من جانب �رصطة مكافحة 
املخدرات، واتفق معه على اأن ي�سري 
منه كميًة من مادة املاريج�انا املخدرة 
مقابل مبلغ 300 دينار، على اأن يك�ن 
زمان وم����كان عملية الت�سليم والت�سّلم 
يف ال�ساع����ة 9:00 م�ساًء مبنطقة قاليل 

يف حمافظة املحرق.
وبعد ت�س�ير املبلغ املايل املتفق 
عليه، مت ترتيب فريق ل�سبط املتهم 
الآ�سي�����ي، اإذ اإن����ه وبع����د النته����اء من 
عملي����ة ال�ستالم والت�سلي����م، مت اإلقاء 
القب�����ض عليه متلب�ًسا عقب التاأكد من 
اأن املادة املخ����درة امل�سّلمة للم�سدر 
ال�����رصي هي م����ادة املاريج�انا املخدرة 
فعالً، والذي بتفتي�سه ذاتًيا مت العث�ر 

بح�زته على املبلغ النقدي امل�س�َّر.

احلب�ض والغرامة ملن ا�ست�لى 
على املال بطرق احتيالية

معاقبة اآ�سي�ي بال�سجن 10 
�سن�ات وتغرميه 5000 

دينار لبيعه “املاريج�انا”

الثقافة األمنية

�إعد�د: عبا�س �إبر�هيم
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»ال�رسقات  كتاب  م���ؤل��ف  ي��رى 
ال�����ش��ع��ري��ة وال���ت���ن���ا����ص... ن��ق��اط 
اأن  التوازي«،  وم�شارات  التقاطع 

كانت  ال�شعرية  ال�رسقات  نظرية 
منبثقة من الغ�ص من املحدث 

حتمية  وتقابلها  اجل��دي��د، 
التغيري والتطور الذي حلق 

باملجتمع العربي، فتجّلت تلك 
النظرية ومل تخب اإال بخبو ال�شعر، وذهاب 
نظرية  اأن  اإال  االنحطاط،  ع�شور  يف  دولته 
التنا�ص قد فتحت اآفاًقا جديدة يف الدر�ص 
يف  كبرًيا  ووج��دت �شًدى  ل���أدب،  النقدي 
ال��غ��رب وال�����رسق، 
خ���روج  يف  مت��ث��ل 
التفكيك  نظرية 
ال��ت��ق��وي�����ص  اأو 
م������ن ع���ب���اءت���ه���ا 
ف����ك����ان����ت ب��ح��ق 
نظرية خلق وبناء.

ليلة  األف  »ا�شتلهامات  كتاب  يوؤكد 
اأحمد  للباحث  والغرب«،  ال�رسق  يف  وليلة 
�شويلم، اإلى اأهمية اأن نفهم الغايات من 
قراءة »األف ليلة وليلة«؛ الأنها ت�شم عامل 
العجائب واالأعاجيب، فهي كنز كنوز فهم 
املخيلة ال�رسقية، خط الربط بني ب�د الهند 
مبثابة  الكتاب  ال��ع��رب.  وب���د  وف��ار���ص 
يف  اإرادتهم  ليحققوا  النا�ص  �شنعه  عامل 
�شياغة جمريات احلياة، على النحو الذي 
ياأملونه ويرغبون 
حت������دي������د  يف 
م�����حم����ه: م���دن 
م�����ش��ح��ورة، ب���د 
م��ه��ج��ورة، اجل��ن 
والعفاريت، جتار 

وحوانيت.

اإ�شكندر  عطية  ر�شا  الناقد  افتتح 
ق��راءة  ون��و���ص..  �شعداهلل  »م�رسح  كتابه 
م�رسح  ومل��اذا  بت�شاوؤل:  �شيميولوجية«، 
�شعداهلل  اأن  م��وؤك��ًدا  ون��و���ص؟  �شعداهلل 
ونو�ص مثقف ا�شتثنائي ومبدع من طراز 
اإلى  اإبداع م�رسح يطمح  خا�ص، عمل على 
اإعادة تعريف مفهوم امل�رسح، م�رسح يجدد 
�رسوطه  يف  وي��ح��دث  امل�����رسح  ق��واع��د  يف 
واإجراءاته، اأي�ًشا اإلى تثوير جمهور امل�رسح 
بث�ث  مرت  اأن جتربته  وراأى  واملتلقي. 
البدايات  وهي  ك��رى،  مف�شلية  مراحل 
ال���ت���ي ات�����ش��م��ت 
ب��ك������ش��ي��ك��ي��ة 
ال�����ق�����ال�����ب م��ع 
اأم�����������ش�����اج م��ن 
ال������ذه������ن������ي������ة 

والعبثية.

إصدارات
ساعة الغضب ليس لها عقارب.

غاندي

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته ... وإن أنت 
أكرمت اللئيم تمردا. 

المتنبي

بمناسبة اليوم العالمي للطفل 

“عيسى الثقافي” يستعرض إنجازات الروائي والكاتب إبراهيم بشمي
مبنا�شبة الي���وم العاملي للطفل، كرم 
مرك���ز عي�ش���ى الثق���ايف االثن���ني املا�شي 
الروائ���ي والكات���ب وال�شح���ايف ابراهي���م 
ب�شم���ي، وذل���ك احتفاًء بجه���وده يف كتابة 
وتاأليف ق�ش����ص االأطفال التي عكف على 
اعداده���ا من���ذ الثمانين���ات وحت���ى وقتنا 
احل���ايل، حي���ث تتن���اول موؤلفات���ه جوانب 
من ال���راث ب�شكل اإبداع���ي باالإ�شافة اإلى 

احلكايات والق�ش�ص ال�شعبية.
واأ�ش���اد نائ���ب رئي����ص جمل����ص االأمناء 
املدير التنفي���ذي ملركز عي�ش���ى الثقايف 
ال�شي���خ خالد بن خليف���ة اآل خليفة بالدور 
البارز للكاتب والروائ���ي االأ�شتاذ ابراهيم 
ب�شمي، مثنياً على م�شريته من خ�ل عطاءه 
املتوا�ش���ل يف جم���ال التاألي���ف الروائ���ي 
للطف���ل واملمت���د الأك���ر م���ن عقدين من 
الزم���ن، حيث ر�شم ب�شمي فيها اأبرز م�مح 
الفرح وال�شعادة يف خميلة الطفل و�شاهم 

يف حتفيز خياله االإبداعي. 
من جانبه اأو�شح الناقد االأدبي والكاتب 
ال�شحف���ي يو�شف احلمدان يف كلمته بهذه 
املنا�شب���ة ب���اأن ب�شم���ي يعت���ر “اأكر من 
قدم للمكتب���ة الطفلي���ة يف اململكة نتاجاً 
اإبداعي���اً ل�أطفال، اإذ بل���غ جمموع ما قدمه 

من ق�ش�ص 100 ق�شة من بني جمموعات 
ق�ش�شية بلغ عدده���ا 14جمموعة”، مبيناً 
باأن “احتفال مركز عي�شى الثقايف ال�شنوي 
باليوم العامل���ي للطفل ه���و دليل نا�شع 
عل���ى ا�شتجابة اأبنائن���ا االأطفال املبدعني 

لهذه التغذية االأدبية الطفلية اخل�قة”.
وق���د وج���ه ب�شم���ي يف كلمت���ه ال�شك���ر 
اجلزيل ملركز عي�شى الثقايف على اجلهود 
املبذول���ة يف االهتم���ام برواي���ة الطفل من 
خ����ل وج���ود “مكتب���ة الطف���ل” ودوره���ا 
الب���ارز يف احت�شان الفعالي���ات واالأن�شطة 

امل�شتمرة والتي تعمل على �شقل مهارات 
الطف���ل االإبداعي���ة والفكرية، منوه���اً اإلى 
اأدب الكب���ار يف  متي���ز اأدب الطف���ل ع���ن 
طريق���ة التق���دمي و امله���ارات املطلوبة 

الإجناز الق�ش�ص املوجهة ل�أطفال.
كما ق���دم ب�شمي خ����ل كلمت���ه ق�شة 
ق�ش���رية وجهه���ا ل�أطف���ال امل�شارك���ني 
يف االحتفالي���ة والت���ي حملت ع���ر ومعاين 
االأطف���ال  ل���دى  الوع���ي  جدي���دة لتنمي���ة 
باالإ�شافة الى تر�شيخ مبادئ مهمة حتاكي 
االإدراكي���ة  امله���ارات  وت�شق���ل  الواق���ع 

ل���دى االأطفال خ�شو�شا يف قي���م ال�شعادة 
والقناعة والر�شا واحلرية.

وت�شمن���ت االحتفالي���ة عر�ش���اً الأب���رز 
الق�ش�ص والرواي���ات والكتب التي األفها 
اإبراهيم ب�شمي، باالإ�شافة اإلى جل�شة روائية 
الإحدى ق�ش�شه بعنوان “االأ�شدقاء”، التي 
قدمته���ا مكتب���ة االأطف���ال مبرك���ز عي�شى 
الثق���ايف لعدد م���ن طلبة وطالب���ات اإحدى 
مدار����ص اململك���ة، كما جرى خ����ل احلفل 
توزي���ع الهدايا واجلوائ���ز الت�شجيعية على 

االأطفال.

انطلقت فعاليات الن�شخة االأولى من مهرجان »اخلرطوم لل�شعر العربي«، وذلك برعاية ع�شو املجل�ص 
االأعل���ى حاك���م ال�شارق���ة ال�شيخ الدكتور �شلط���ان بن حممد القا�شم���ي. واأو�شح  رئي�ص دائ���رة الثقافة يف 
ال�شارقة عبد اهلل بن حممد العوي�ص اأن املهرجان ياأتي تتويًجا الإجنازات بيت ال�شعر يف اخلرطوم، خ�ل عام 
كامل حافل بالفعاليات الثقافية التي �شارك فيها مواهب �شابة ومبدعون من حمافظات ال�شودان كافة. واأكد اأهمية 
مب���ادرة حاك���م ال�شارقة باإن�شاء بيوت ال�شع���ر يف خمتلف الدول العربية والتي كانت خ����ل العامني املن�رسمني مراكز 

اإ�شعاع عربي ح�شاري.

اأهدت جامع���ة اأم القرى مطبوعاتها اإلى مكتبة االإ�شكندرية، وذلك يف اإطار تدعيم الع�قات الثقافية 
امل�رسي���ة ال�شعودي���ة وبن���اء ال�رساكات ب���ني اجلانبني. وي�ش���م االإهداء جمموع���ة من الكتب الت���ي تتناول 
مو�شوع���ات وجم���االت متنوعة؛ ومن اأهمها جمموع���ة درا�شات تاريخ مكة املكرم���ة. وياأتي �شمن االإهداء 
كت���اب »جه���ود امللك عبدالعزيز يف حف���ظ االأمن يف احلجاز«. ويلقي ه���ذا الكتاب ال�شوء على �شيا�ش���ة امللك عبدالعزيز 
-رحم���ه اهلل- وجه���وده يف توطيد االأمن يف اإقليم احلجاز وحفظه، وي�شف احلنكة االإدارية التي متيز بها امللك عبدالعزيز 

-رحمه اهلل- والتي قادته اإلى فر�ص النظام بعد توفري و�شائل اال�شتقرار و�شمانها ل�أهايل.

متابعات

الزيد: الثقافة العربية تفاعلت مع تطورات المعرفة
عرض أعمال ناصر اليوسف يستمر حتى نهاية يناير 2018

نّظمت مكتبة امللك عبدالعزيز العامة بالريا�ص، 
بالتع���اون مع مكتبة الكويت الوطنية بدولة الكويت 
اأعمال اللقاء الثامن الأع�شاء الفهر�ص العربي املوحد 
حت���ت عنوان »نح���و و�ش���ول فاعل اإل���ى املعلومات 
لتنمية م�شتدامة ناجح���ة«، ود�ّشنت املكتبة الرقمية 
العربية، وكرمت املكتبات الفائزة بجوائز الفهر�ص 
العرب���ي املوح���د ه���ذه الع���ام، وذل���ك مبق���ر مكتبة 

الكويت الوطنية بدولة الكويت.
واأو�شح نائب امل�رسف الع���ام على مكتبة امللك 
عبدالعزي���ز بالريا����ص الدكت���ور عبدالك���رمي الزيد، 
اأن الثقاف���ة العربي���ة تفاعل���ت اإيجابيًّا م���ع تطورات 
املعرف���ة املعا�رسة، واأن املكتب���ات العربية احلديثة 
ا�شطلع���ت ب���دور كب���ري يف اإث���راء التع���اون املعريف 
والتوا�شل الثقايف والعلمي بني خمتلف دول العامل 
العرب���ي. الفًتا اأن مكتب���ة امللك عب���د العزيز العامة 
بالريا�ص مثلت ع���ر م�رسوعاتها الثقافية العم�قة، 
ركيزة مهمة يف جمال التعاون املعريف بني املكتبات 

يف العامل العربي، ال �شيما يف منطقة اخلليج.
واأ�ش���ار الزيد اإل���ى اأن اأبرز امل�رسوع���ات العلمية 
الت���ي اأجنزته���ا مكتب���ة املل���ك عبدالعزي���ز، »م�رسوع 

الفهر����ص العرب���ي املوح���د«، ال���ذي تبنت���ه ورعت���ه 
اململك���ة العربية ال�شعودية بدع���م من حكومة خادم 
احلرم���ني ال�رسيفني امللك �شلم���ان بن عبدالعزيز ال 
ق نقل���ة نوعية كرى يف  �شع���ود - اأّيدها اهلل - وحقَّ
جمال توفري م�شادر املعرفة وتنظيمها، عر ال�رساكة 
م���ع العديد من ال���دول العربي���ة؛ ت�شهي���ً� لو�شائل 
املعرف���ة، وتوفرًيا الأ�شاليب ا�شتخداماتها املتعددة 

يف خمتلف املجاالت.
وق���ال »اإن ع���امل املكتب���ات ب���ات الي���وم م���ن 
خ����ل ا�شتخدام���ات التقنيات املتط���ورة، والرامج 
االإلكروني���ة الرائ���دة يف جمال م�ش���ادر املعلومات 
وتنظيمها واإدارتها من اأهم جماالت التبادل الثقايف 
ب���ني اململكة العربي���ة ال�شعودية والكوي���ت، موؤكًدا 
اأن ه���ذا اللقاء ياأتي يف اإط���ار �شل�شلة لقاءات اأع�شاء 
الفهر����ص العربي املوح���د، كاأحد جم���االت التعاون 
االإيجاب���ي يف امل�رسوع املعريف العرب���ي وما يت�شل به 
من تقدم واإ�شهام من اأج���ل تطوير مكتباتنا العربية 
ونظم املعرفة التي تخدم ثقافتنا ومعارفنا العربية 
وتتيح للباحثني وط�ب العلم جميع و�شائط املعرفة 

بكل ي�رس و�شهولة.

ت�شتم���ر عمارة بن مط���ر املتفرعة من 
مركز ال�شي���خ اإبراهيم للثقاف���ة والبحوث 
يف عر����ص اأعم���ال الفن���ان البحريني نا�رس 
اليو�ش���ف واإل���ى غاي���ة نهاية �شه���ر يناير 
املقبل، وذلك عر معر�ص »جمموعة بقعة 
�شوء – نا�رس اليو�شف«؛ وهو اأول معر�ص 
�شخم الأعم���ال الفنان نا�رس اليو�شف الذي 
يعت���ر واح���ًدا من اأه���م رواد حرك���ة الفن 

احلديث يف مملكة البحرين.
ويق���ّدم »�شل�شلة اأ�ش���واء« وهو جهد 
تعاوين من مركز ال�شيخ اإبراهيم مع متحف 
البحري���ن الوطني وعائل���ة نا�رس اليو�شف؛ 
مئة لوح���ة وت�شميم طباعي ور�شم هدفها 
االإ�ش���اءة عل���ى اإجن���ازات نا����رس اليو�شف 

الفنية ب�شكل تف�شيلي.
كما يق���وم القيم���ون عل���ى املعر�ص 
بالتع���اون م���ع عائل���ة الفن���ان بالتح�شري 
الفن���ان  اأعم���ال  كاف���ة  ي�شم���ل  لكت���اب 
�شي�ش���دره مرك���ز ال�شيخ اإبراهي���م قريًبا، 
حيث يت�شمن والأول مرة فهر�شة واأر�شفة 
اأكر من 600 عمل فني للفنان اليو�شف.

ويرّك���ز معر����ص نا����رس اليو�شف على 
اإجن���ازات رائ���دة يف حركة الف���ن احلديث 
يف البحري���ن. فيجم���ع بني اأعم���ال الفنان 
م���ن جمموع���ة متح���ف البحري���ن الوطن���ي 
وجمموع���ة وا�شعة النط���اق حافظت عليها 

عائلة الفنان ومل تعر�ص م�شبقاً للجمهور، 
ويت�شم���ن املعر����ص اأعمال الفن���ان على 
خمتل���ف الو�شائ���ط وعره���ا يعك�ص دوره 
الريادي يف اإن�شاء وتعزيز الفنون الب�رسية 

يف البحرين.
وقد مت تنظي���م ندوة علمي���ة بعنوان 
»كتاب���ة ال�رسديات: توثي���ق االإنتاج الفني 
العرب���ي  بالف���ن  املعني���ني  للفنان���ني 
احلدي���ث« جمعت ع���دًدا م���ن املخت�شني 
واملهتمني باحلراك الفني العربي، وذلك 
�شم���ن املو�شم الثقايف »ق���ل هو احلب«، 

خ�ل اأكتوبر الفائت، امتدت طيلة النهار 
يف قاع���ة حما�رسات مركز ال�شي���خ اإبراهيم 

للثقافة والبحوث.
اجلدير بالذك���ر اأن نا�رس اليو�شف كان 
من اأهم فناين حركة الفن احلديث الرواد يف 
البحرين يف القرن الع�رسين، وهو م�شتك�شف 
ومبتك���ر مفع���م باالإب���داع، جّرب ع���دًدا من 
االأ�شاليب والو�شائط الفنية املختلفة بدًءا 
م���ن التخطيط، واالأل���وان املائي���ة و�شوالً 
اإل���ى الر�شم والتقني���ات الطباعية، كما اأنه 
طالب متعّط�ص الإنتاج���ات اأ�شاتذة الفنون 
يف العاملني ال�رسقي والغربي، وحافظ على 
والء مطل���ق ل�شغفه االأوحد وه���و االهتمام 
بق�ش�ص النا����ص وواقعهم املعا�ص �شمن 

احلياة والتقاليد البحرينية اليومية.
واكت�شف نا����رس اليو�شف الذي يعتر 
الطباعي���ة  الفن���ون  مي���دان  يف  اأ�شت���اًذا 
االأ�شل���وب ال���ذي �شيميز م�شريت���ه الفنية 
ال�شامل���ة، وذل���ك م���ن خ����ل م�شاركته يف 
منت���دى اأ�شيل���ة الثقايف يف املغ���رب عام 

.1980
ول���دى عودت���ه اإل���ى البحري���ن، طلب 
يف  وانغم����ص  املطاب���ع  م���ن  جمموع���ة 
با�شتخ���دام  النق����ص  فن���ون  ا�شتك�ش���اف 
االأحما����ص وطباعة اللينولي���وم يف مرحلة 

الحقة.

• جانب من الندوة	

• نا�رس اليو�شف	
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البحريني���ات  لو�ض���ع  كرا�ض���د 
العام���ات يف دور احل�ضان���ة وريا����ض 
الأطف���ال، وم���ا ي�ضلن���ي منه���ن م���ن 
�ض���كاوى و�رصخات بتعديل اأو�ضاعهن 
الوظيفية وحت�ضني رواتبهن ال�ضهرية 
وغريها من احلق���وق الأخرى، �ضعدت 

بالأخبارالأخرية يف هذا اجلانب.
م���ن  ع���ددا  كتبن���ا  اأن  �ضب���ق  اإذ 
املقالت ننا�ضد من خالها امل�ضوؤولني 
لنيل بنات البحري���ن العامات يف دور 
احل�ضان���ة وريا����ض الأطف���ال كام���ل 
احلم���د  وهلل  امل�رصوع���ة،  حقوقه���ن 
واملن���ة، مل يذه���ب جهدن���ا ال�ضحايف 
اأدراج الرياح، فهاه���ي �ضاحبة ال�ضمو 
امللكي الأمرية �ضبيك���ة بنت اإبراهيم 
اآل خليف���ة قرينة عاهل الباد املفدى 
رئي�ض���ة املجل�ض الأعل���ى للمراأة تفرح 
قل���وب 2000 عامل���ة بحرينية يف هذا 
احلقل الرتبوي والتعليمي املهم جدا.
املجل����ض  ع�ض���و  ك�ضف���ت  فق���د 
الأعل���ى للم���راأة رئي�ض فري���ق العمل 
املوؤق���ت املعن���ي بدرا�ض���ة وتطوي���ر 
�ضم���و  الأطف���ال  وريا����ض  احل�ضان���ة 
ال�ضيخ���ة ح�ضة بنت خليف���ة اآل خليفة 
م���ن خ���ال �ضحيف���ة “الباد” ع���ن اأن 
املجل����ض وبدع���م متوا�ض���ل ومتابعة 
�ضخ�ضية من رئي�ض���ة املجل�ض الأعلى 
للمراأة متكن من و�ضع احللول الازمة 
وت�ضوي���ب  العام���ات  مل���ف  لإنه���اء 

اأو�ضاعهن.
الآن وبع���د ه���ذا اخل���ر اجلمي���ل 
ال���ذي اأدخل الفرحة والبهجة يف قلوب 
ه���ذه ال�رصيحة م���ن املواطن���ات لي�ض 
اأمامن���ا اإل اأن ن�ضك���ر “اأم البحرينيات” 
�ضاحب���ة ال�ضمو امللك���ي قرينة عاهل 
الباد املفدى رئي�ضة املجل�ض الأعلى 

للمراأة. وع�ضاكم عالقوة.

خبر أفرح
2000 بحرينية

محمد المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

الأ�ضئلة التي يطلقها ال�ضادة النواب 
هذه الأي����ام يف كل الجتاهات واللقاءات 
مع ال����وزراء يف الدول����ة اأ�ضبحت يف مهب 
الري����ح، وبعاب����رة اأك����ر �رصاح����ة عدمي����ة 
اجلدوى، والنواب اأنف�ضهم يدركون اأكر 
م����ن غريهم ع����دم جدواه����ا، ل نختلف يف 
ك����ون بع�ضها يحمل ق�ضاي����ا ذات اأهمية 
بالغ����ة، بيد اأنها تاأت����ي ونحن على مقربة 
م����ن نهاي����ة ال����دورة الرملاني����ة، اأي اأّن 
الفرتة املتبقية من عمر املجل�ض احلايل 

ل تتعدى اأ�ضهرا. 
ل اأدل عل����ى �ضح����ة م����ا نذه����ب اإليه 
م����ن اأّن الإجاب����ات الت����ي يتف�ض����ل به����ا 

ال����وزراء وغريه����م م����ن امل�ضوؤولني هي 
اإجاب����ات غري �ضافية، ب����ل اأغلبيتها تخرج 
متام����ا ع����ن م�ضم����ون ال�ض����وؤال و�ضميم 
الق�ضي����ة املطروحة، وكن����ا نتمنى لو اأّن 
هن����اك تعقيبا من الع�ض����و النيابّي اإلّ اأن 
هذا الأخري ب����ات مقتنعا من ال����رد وكاأّن 
املطل����وب منه هو تق����دمي ال�ضوؤال لي�ض 

اأكر! 
لع����ل اأدق و�ض����ف لأعم����ال ال����دورة 
النيابي����ة احلالي����ة هو ما �����رصح به رئي�ض 
جلنة ال�ضوؤون اخلارجي����ة والدفاع والأمن 
الوطني باأّن املجل�ض احلايل هو الأ�ضعف 
ب����ني املجال�����ض ال�ضابق����ة، واأعطى دليا 

قاطع����ا باإ�ضارت����ه اإل����ى اأّن “املجل�����ض مل 
ينج����ح يف ا�ضتج����واب اأي وزير، ومل نر من 
الن����واب اإلّ ال�رصاخ واجلعجع����ة”، النائب 
يف تقييمه اأعم����ال املجل�ض قال اإّن جلان 
التحقي����ق م�ضيعة للوقت، فلم يتمخ�ض 
عنه����ا اإل الإدان����ات بال�ضح����ف والفرقعة 

الإعامية!
وا�ضتغرابن����ا  ده�ضتن����ا  اأث����ار  م����ا 
اإزاء  الن����واب  �ضم����ت  ه����و  كمواطن����ني 
املق����رتح بقان����ون ال����ذي يق�ض����ي مبنع 
مناق�ضة الردود احلكومية على مقرتحات 
الن����واب وه����ذا الأم����ر بالتحدي����د اعتره 
البع�ض حماولة لتقييد النواب يف التعبري 

عن ال����راأي، هن����اك وجهة اأخ����رى نقي�ضة 
متاما لتل����ك التي مت����ت الإ�ض����ارة اإليها 
تتمثل يف اأّن النواب اأنف�ضهم تخلوا مبلء 
اإرادتهم عن ا�ضتخ����دام الأدوات النيابية 
املتاحة لديهم وم����ن بينها ال�ضتجواب، 
فق����د كان من حقهم تفعي����ل هذه الأداة 
الد�ضتوري����ة، وم����ا ي�ضوق����ه البع�ض من 
تري����رات لعدم تفعي����ل ال�ضتجواب من 
قبيل اأّن حماور ال�ضتجواب لي�ضت قوية 
لي�ض مقنع����ا ول منطقيا اأبدا، اإنه يرهن 
ب�ض����كل قاطع على اأنه لي�ضت هناك رغبة 
بل مل تتوف����ر اجلدية والقناعة لديهم يف 

ا�ضتخدامها من الأ�ضا�ض. 

أسئلة نيابية 
في الوقت الضائع

حماية القيم 
المجتمعية

قبل كل �ض����يء يجب التاأكيد على اأن 
هناك ح����الت يتع�ضف به����ا اأرباب العمل 
�ض����د العم����ال الوافدين باخللي����ج، لكن 
من املوؤك����د اأن ق�ضية العمال والعاملني 
و�ضيل����ة  اأ�ضبح����ت  اخللي����ج،  دول  يف 
رخي�ض����ة ت�ضتغلها اجله����ات واملنظمات 
امل�ضبوهة، ومع الأ�ض����ف ت�ضتغلها بع�ض 
ال����دول ملمار�ضة اأنواع م����ن البتزاز �ضد 
دول اخللي����ج، اأو ا�ضتخدامه����ا كو�ضيل����ة 
�ضغ����ط لتحقيق بع�����ض ال�ضيا�ضات �ضد 
دول اخلليج، مع وجود بع�ض اخلليجيني 
ممن ي�ضمون اأنف�ضه����م “نا�ضطني”، يتم 
ا�ضتخدامه����م من قب����ل ه����ذه املنظمات 
وه����ذه ال����دول، للت�ضهري ب����دول اخلليج، 
يف ظ����ل ردود خليجية �ضعبي����ة وحكومية 

ل ترتق����ي اإل����ى م�ضت����وى الت�ض����دي بكل 
ح����زم ومواجه����ة ه����ذا البت����زاز. لكن هذا 
تعم����ل  ل  اخللي����ج  دول  اأن  يعن����ي  ل 
جمتمع����ة وب�ضوت وتت�ض����دى ملثل هذه 
املحاولت، �ضحي����ح اأن مثل هذه الردود 
تلق����ى اآذان����ا �ضاغية من قب����ل املوؤمنني 
فع����ا بح����ق دول املجل�����ض يف ممار�ض����ة 
�ضيادته����ا عل����ى اأرا�ضيها، م����ع مراعاتها 
واحرتامها العمال عل����ى اأرا�ضيها، ولكن 
يف نف�����ض الوق����ت هناك كم����ا اأ�ضلفنا من 
اجله����ات واملنظم����ات امل�ضبوه����ة، التي 
ت�ض����رتزق عل����ى املرتدي����ة والنطيحة من 
اخلليجي����ني ممن باعوا هويته����م واأرادوا 
الظهور الإعامي وتطبيل هذه املنظمات 
ميدونه����م  والذي����ن  له����م،  امل�ضبوه����ة 

بتقارير مكذوبة ع����ن حكومات بلدانهم، 
الظه����ور  يري����دون  اأنه����م  اإل  له����دف  ل 
الإعام����ي وت�ضنيفه����م كن�ضط����اء مبجال 
حقوق العم����ال، لتحقيق غايات �ضخ�ضية 
لهم. اخلليجيون يوؤمنون بحقوق الإن�ضان 
والعم����ال، وه����وؤلء جندهم عل����ى توا�ضل 
دائم م����ع احلكومات اخلليجي����ة للت�ضاور 
والتباح����ث والتدار�����ض م����ن اأج����ل العمل 
امل�ض����رتك حلفظ مبادئ حق����وق الإن�ضان 
يف جمتمعن����ا اخلليج����ي، وعل����ى الهيئات 
اخلليجية �رصورة التوا�ضل الدائم مع مثل 
هوؤلء ال�رصفاء، و�����رصورة التن�ضيق الدائم 
معهم ملنع ا�ضتغال وابتزاز ملف العمال 
م����ن قب����ل ه����ذه املنظم����ات امل�ضبوه����ة 

وبع�ض اخلليجيني امل�ضبوهني.

tariq
@cogir.org د. طارق آل شيخان

ما وراء الحقيقة

تحرك عربي مهم تجاه إيران )2(
ال�ضدي���دة  العرب���ي  ال���وزاري  اإدان���ة 
ب�ض���اروخ  الريا����ض  مدين���ة  ا�ضته���داف 
بالي�ضت���ي اإي���راين ال�ضن���ع م���ن الأرا�ضي 
اليمني���ة من قب���ل ميلي�ضي���ات “احلوثي 
– �ضال���ح” املوالية لإي���ران، وتاأكيد حق 
اململك���ة العربي���ة ال�ضعودي���ة يف الدفاع 
ال�رصع���ي عن اأرا�ضيها وفق ما ن�ضت عليه 
امل���ادة 51 م���ن ميث���اق الأم���م املتحدة، 
وم�ضاندته���ا يف الإج���راءات الت���ي تق���رر 
اتخاذه���ا �ض���د النته���اكات الإيرانية يف 
اإط���ار ال�رصعي���ة الدولي���ة، واإدان���ة جمي���ع 

الأعم���ال الإرهابية التي تق���وم بها اإيران 
يف مملك���ة البحري���ن، واآخره���ا تفجري خط 
اأنابي���ب النفط البحرين���ي، واعتباره عماً 
اإرهابي���اً قامت ب���ه جمموع���ة مدعومة من 
اإي���ران واحلر����ض الث���وري الإي���ران، ه���ي 
يف جممله���ا اأي�ض���اً م���ن اأه���م املخرج���ات 
ال�ضادرة عن ه���ذا الجتماع، كونها حتمل 
ر�ضال���ة وا�ضحة لإيران باأنه���ا تتعامل مع 
املجموع���ة العربي���ة، ومل ت�ضتطع ت�ضتيت 
ال�ضف العربي وبث الفرقة بني دوله كما 

حتاول دائماً.

جن���ح الجتم���اع اأي�ضاً يف بن���اء ق�ضية 
متكاملة ب�ضاأن التهديدات الإيرانية حيث 
تن���اول جمم���ل الق�ضاي���ا اخلافي���ة التي 
تخ�ض العاق���ات العربي���ة الإيرانية، ومل 
يتعامل مع حالت عابرة، فقد تناول اأي�ضاً 
ق�ضية الحت���ال الإيراين للجزر الإماراتية 
الث���اث )طنب الكرى وطن���ب ال�ضغرى 
واأبومو�ض���ى( و�ضدد عل���ى اإدانة املجل�ض 
ا�ضتم���رار احتال اإيران اجل���زر الإماراتية، 
وتاأيي���د الإج���راءات والو�ضائ���ل ال�ضلمية 
كافة التي تتخذها دولة الإمارات العربية 

املتحدة ل�ضتع���ادة �ضيادتها على جزرها 
املحتلة طبق���اً للقانون ال���دويل، وتطرق 
البيان اخلتامي اأي�ض���اً اإلى اإدانة املجل�ض 
الوزاري العربي �ضيا�ضة احلكومة الإيرانية 
وتدخاتها امل�ضتمرة يف ال�ضوؤون العربية، 
النزاع���ات  تغذي���ة  �ضاأنه���ا  م���ن  والت���ي 
الطائفي���ة واملذهبي���ة، والتاأكي���د عل���ى 
����رصورة امتناعها عن دعم اجلماعات التي 
توؤجج ه���ذه النزاعات، وبال���ذات يف دول 
اخلليج العرب���ي، ومطالبتها باإيقاف دعم 
ومتويل امليلي�ضي���ات والأحزاب امل�ضلحة 

يف ال���دول العربي���ة، خ�ضو�ض���ا تدخاتها 
يف ال�ض���اأن اليمني، والتوق���ف عن دعمها 
امليلي�ضي���ات املوالي���ة له���ا واملناه�ضة 
حلكومة اليم���ن ال�رصعية، ومدها بالأ�ضلحة 
وحتويلها اإلى من�ض���ة لإطاق ال�ضواريخ 
عل���ى ج���ريان اليم���ن، وتهدي���د املاح���ة 
البحري���ة يف م�ضيق باب املن���دب والبحر 
الأحم���ر، وهو م���ا ينعك�ض �ضلب���اً على اأمن 
وا�ضتقرار اليم���ن ودول اجلوار واملنطقة 
ب�ضكل ع���ام، ويعتر خرق���اً وا�ضحاً لقرار 

جمل�ض الأمن 2216. “اإياف”.

سالم الكتبي

فالح هادي الجنابي 

احلقيق���ة اأن التاأمل بروية يف 
ه���ذه اجلرمية املروع���ة والبحث 
يف اأبعاده���ا وجوانبه���ا املختلفة 
يوؤك���د ويثب���ت حقيق���ة واح���دة 
فق���ط دون غريه���ا، ه���ي كي���ف 
كان اخلمين���ي يتعاط���ى مع من 
يخالفون���ه ويرف�ض���ون روؤيته اأو 
يجته���دون ب�ضاأنه���ا كم���ا فعلت 
وتفع���ل منظمة جماه���دي خلق، 
حيث اإنه���ا برف�ضها نظام ولية 
الفقيه ورف�ضه���ا كل الإغراءات 
والرتهيبات التي مور�ضت معها 
اأط���ارت �ض���واب خميني وزرعت 
يف داخل���ه حق���دا و�ضغين���ة غري 
ماألوفة باملرة �ضد هذه املنظمة 
لنظام���ه  واأورثه���ا  واأع�ضائه���ا 
م���ن بعده حتى جعله���ا اأ�ضا من 
اأ�ضول النظام القائم، اإل اأنه ومع 
كل املزاع���م التي رددها خميني 
ف���اإن الخت���اف واملعار�ضة حق 
م�رصوع بكل القي���م والأعراف بل 
اإن الر�ضول الأكرم “�ض” يقول: 
اإل اأن  )اخت���اف اأمت���ي رحم���ة(، 
خمين���ي يب���دو على م���ا ظهر من 
اأعماله الربري���ة يف رف�ض الآخر 
وم�ضحه م���ن الوج���ود، اأنه خالف 
هذا احلديث عملي���ا ول�ضيما اأن 
هوؤلء الذين اأ�ضدر خميني فتواه 
اجلهنمية بحقه���م كانوا �ضجناء، 
واأن خمتلف الأدي���ان والقوانني 
ت�ضع���ى  الإن�ضاني���ة  والأع���راف 
جم���ال  يف  والتفاخ���ر  للت�ضاب���ق 
الإن�ض���اين  وتعامله���ا  احرتامه���ا 
اخلا����ض م���ع ال�ضجن���اء حت���ى اإن 
كان���وا خمالف���ني له���ا، لكن كما 
يب���دو اأن خمين���ي طين���ة خا�ضة 
مل ي�ضب���ق اأن ج���اد الدهر مبثيل 
لها، ولهذا رف�ض الرحمة بهوؤلء 
الذي���ن قال���وا كلمة ح���ق بوجهه 

ووجه نظامه ال�ضتبدادي.
الت���ي  الهمجي���ة  الطريق���ة 
الأح���كام  خاله���ا  م���ن  نف���ذت 
الفت���وى،  له���ذه  ال�ضيطاني���ة 
تدع���و جم���ددا املجتم���ع الدويل 
الإن�ضان وكل  ومنظمات حق���وق 
املنظم���ات احلقوقية للعمل من 
اأج���ل ا�ضتح�ض���ار ه���ذه اجلرمية 
النك���راء وعدم ال�ضم���اح باأن متر 
ذكراه���ا م���ن دون عم���ل ج���دي 
النظ���ام  ومعاقب���ة  ملحا�ضب���ة 
املتطرف يف طهران وكل الذين 
لأنه���ا ب�رصاح���ة  �ضارك���وا في���ه، 
تام���ة ميك���ن اعتباره���ا 30 األف 
جرمي���ة �ضد الإن�ضاني���ة. “احلوار 

املتمدن”.

30 ألف جريمة بحق 
اإلنسانية )2(



مو�سكو - �سنغاف���ورة - رويرتز: ارتفعت 
اأ�سع���ار اخل���ام الأمريكي اإلى اأعل���ى م�ستوى يف 
عام���ن اأم�س مع تراج���ع الإم���دادات يف اأ�سواق 
اأمريكا ال�سمالية بفعل اإغالق خط اأنابيب نفطي 

كبري قادم من كندا اإلى الوليات املتحدة.
وم���ن املتوق���ع اأن يك���ون ن�ش���اط التداول 
منخف�ًسا للغاية؛ نظًرا لأنه عطلة عيد ال�سكر يف 

الوليات املتحدة.
وبلغت العق���ود الآجلة خلام غرب تك�سا�س 
للربمي���ل  دولر   58.44 الأمريك���ي  الو�سي���ط 
بارتف���اع قدره 42 �سنًتا، اأو ما يعادل 0.7 %، 

مقارنة مع �سعر الت�سوية ال�سابقة.
وارتف���ع ال�سع���ر اإلى ما ي�س���ل اإلى 58.58 
دولر للربمي���ل يف وق���ت مبكر من ي���وم اأم�س، 
م�سج���اًل اأعل���ى م�ستوياته من���ذ الأول من يوليو 

عام 2015.
و�سجل خام القيا����س العاملي مزيج برنت 
الآجل���ة  العق���ود  يف  للربمي���ل  دولر   63.42

بانخفا�س بلغ 13 �سنًتا.
وق���ال جتار اإن اإغالق خط اأنابيب كي�شتون 
البالغ���ة طاقت���ه 590 األ���ف برمي���ل يوميًّا بعد 
ح���دوث ت����رب الأ�سب���وع املا�س���ي اأدى اإل���ى 
ارتف���اع اخلام الأمريكي مع انخفا�س خمزونات 
اخل���ام يف مركز التخزي���ن يف كا�سين���ج بولية 

اأوكالهوما.
اإلى ذلك، نقلت وكال���ة تا�س لالأنباء اأم�س 
عن وزي���ر الطاق���ة الرو�سي األك�سن���در نوفاك 
قول���ه، اإن ب���الده م�شتع���دة ملناق�ش���ة متدي���د 
االتفاق العاملي بني منظمة البلدان امل�شدرة 
للب���رتول )اأوب���ك( ودول اأخ���رى منتجة للنفط 
خلف�س اإمدادات اخلام، وذلك يوم 30 نوفمرب.

وقال نوف���اك “نحن م�شتع���دون ملناق�شة 
ه���ذه الق�شية واأعتق���د اإننا �شنك���ون قادرين 
على مناق�ستها خالل الجتماع يف فيينا بحلول 

الثالثن من نوفمرب”.

ال�سارقة: اندماج بنكن 
باأ�سول 13.6 مليار دولر

ال�شارق���ة - روي���رز: قال���ت م�ش���ادر اإن بنك���ي 
ال�شارقة واال�شتثمار يجري���ان حمادثات قد ينتج عنها 
عملية اندماج بينهما. واأ�سارت امل�سادر لوكالة رويرتز 
اإل���ى اأن اأ�شول هذا الكيان يف حال جن���اح هذه العملية 
�ستتج���اوز 50 مليار درهم، اأو نح���و 13.6 مليار دولر. 
واأ�شاف���ت امل�ش���ادر اأن املحادث���ات ب���ني امل�رصفني 
بداأت منذ الع���ام املا�سي مدعومة من حكومة ال�سارقة 
وهي املركز الرئي�س���ي للبنكن. وجرى تعين جي بي 
مورغان من قبل بنك حكومة ال�شارقة لتقدمي امل�شورة 

يف حمادثات الندماج املحتمل.

اأمريكا: اإنفاق 1.5 مليار دولر عرب الإنرتنت ع�سية “ال�سكر”
وا�شنطن - رويرز: اأنفق املت�شوقون يف الواليات املتحدة اأكرث من 1.52 مليار دولر عرب الإنرتنت 

يف اأم�سية عيد ال�سكر، مف�سلن ال�راء اإلكرتونيًّا عن الت�سوق يف املحال التجارية.
ونقل���ت وكالة “رويرتز” عن حتليل ل�ركة “اأدوبي” التي تتبع 80 % من العمليات الإلكرتونية يف 
اأكرب متاجر التجزئة االأمريكية اأن اإنفاق امل�شتهلكني ارتفع بن�شبة 16.8 % اأم�س الأولى وحتى ال�ساعة 
العا����رة م�ساًء بتوقيت جرينت�س مقارنة بنف�س الفرتة م���ن العام املا�سي. واحتفلت الوليات املتحدة 
بالأم�س بعطلة “عيد ال�سكر”، والتي تعترب واحدة من املنا�سبات التي يكرث فيها الت�سوق. ومن املتوقع 
اأن ت�شه���د متاجر التجزئة ومبيع���ات االإنرنت ن�شاًطا قوًيا خالل اليومني، مع انطالق “البالك فرايدي اأو 
اجلمعة ال�سوداء”، حيث تقدم املتاجر خ�سومات ملحوظة على املنتجات. وت�سهد الوليات املتحدة قوة 
يف �س���وق العمل وتراجع ملع���دلت البطالة، بالإ�سافة اإلى مكا�سب اأ�س���واق الأ�سهم والعقارات، ما دفع 

ثقة امل�ستهلكن لت�سجيل م�ستويات مرتفعة.
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اقتصاد
احلمر لـ “$”: مراجعة معايري اخلدمات الإ�سكانية

اإعالن التفا�شيل مطلع 2018

ك�ش���ف وزي���ر االإ�ش���كان با�شم احلم���ر عن نية 
اخلدم���ات  معاي���ري  ومراجع���ة  حتدي���ث  ال���وزارة 
االإ�شكاني���ة الت���ي تقدمه���ا للمواطن���ني، على اأن 
يت���م االإعالن عن التفا�شي���ل اجلديدة مطلع العام 

املقبل.
واأ�س���اف الوزير ل���� الب���الد “بداأن���ا بتحديث 
ومراجع���ة كل ما يتعل���ق باخلدم���ات االإ�شكانية”، 
موؤك���ًدا اأن “الع���ادة ج���رت باإعادة النظ���ر يف هذه 
االإ�ش���كان  مو�ش���وع  ك���ون  ف���رة  كل  املعاي���ري 
يتغ���ري مع الوقت وال�س���وق واملتطلبات والو�سع 

القت�سادي”.
وحول اأهم التغيريات اجلوهرية ف�ّسل الوزير 

ع���دم اإعط���اء التفا�سيل بقوله “دعه���ا لوقتها”، 
)...( ق���د ال يتغري �شيء، اأو م���ن املمكن اأن تتغري 
املعايري لالأف�سل، نحن بالفع���ل بداأنا بالتحديث 

و�ستظهر النتيجة”.
وتاب���ع “�ستعل���ن التفا�سي���ل مطل���ع الع���ام 
2018، يف �سهر يناير اأو فرباير على اأبعد تقدير”.
كل  �شت�شم���ل  املراجع���ة  اأن  الوزي���ر  واأك���د 
اخلدم���ات مبا فيها �سق���ف القرو����س الإ�سكانية 

ا ب� 60 األف دينار. واملحددة حاليًّ
وم���ن املعل���وم اأن قيم���ة القر����ض االإ�شكاين 
تخ�س���ع حلج���م الرات���ب، ما يعن���ي اأن���ه لي�س كل 

مواطن قادر على احل�سول على 60 األًفا.
ويف رّده على �شوؤال حول اإذا ما كانت الوزارة 
�سرتف���ع احلد الأعلى للقر�س ليتنا�سب مع اأ�سعار 

الوح���دات ال�سكني���ة املعرو�سة بالأ�س���واق والتي 
ع���ادة ما تك���ون اأعلى م���ن هذا الرقم ق���ال احلمر 
“بح�س���ب درا�ساتنا يوجد م�ساكن يف ال�سوق بهذا 

ال�سعر اأو اأقل”.
واأ�ساف “املعرو�س اليوم يف ال�سوق املحلية 
اأكرث م���ن الطلب ما دفع الأ�سع���ار للرتاجع بن�سب 
ت���رتاوح ب���ن 15 % و20 %”، يف اإ�ش���ارة اإلى اأن 

�سقف القرو�س منا�سب.
لك���ن الوزي���ر عاد ليوؤك���د اأن “مو�س���وع رفع 
ال�سقف اأثري اأكرث من مرة �سابًقا، والوزارة مهتمة 

باإيجاد حلول منا�سبة”.
وتب���داأ اأ�سعار البيوت والفل���ل )التي تنا�سب 
البحريني���ن( م���ن 110 اآلف دين���ار، فيما ت�سل 
اأ�شع���ار ال�شقق م���ن 65 األًفا اإل���ى 90 األًفا بح�سب 

امل�شاحة واملكان وم�شتوى الت�شطيبات.
وكان���ت وزارة االإ�شكان غ���رّيت العام اجلاري 
معايري ال�سك���ن الجتماعي )مزايا( بحيث و�سعت 

�شقًفا لعمر امل�شتفيد باأن ال يزيد عن 35 عاًما.
واأعل���ن الوزير من���ذ يومني اأن ال���وزارة بداأت 
�سكني���ة،  وح���دة   4800 وت�سلي���م  بتخ�سي����س 
و�ستوا�سل ذلك على مدار الأ�سهر الثالثة املقبلة 
وعل���ى عدة مراحل، وذلك ا�ستكم���الً ملا قامت به 
م���ن جهود لإمت���ام تنفي���ذ برنامج عم���ل احلكومة 
والذي اأثمر توفري م���ا يفوق عن 15.6 األف وحدة 

�سكنية.
ويوجد نحو 48 األف طلب اإ�سكاين لدى الوزارة 
)رقم غري ر�سمي( ينتظر اأ�سحابها احل�سول على 

•بيت العمر. وزير االإ�شكان	

مازن الن�سور

خليل القاهري

لي�س���وا  البحري���ن  يف  الأعم���ال  رواد 
باأف�س���ل ح���ال، جنده���م بالفع���ل يف كل 
م���كان وفعالية متعلقة بري���ادة االأعمال، 
يتحدث���ون ب�شغ���ف ع���ن م�شاريعهم التي 
حلم���وا بها من���ذ �سنوات و�سن���وات، لكن 
طريقهم نحو تنفيذها بال�سكل املطلوب 
مازال وعًرا تعرت�س���ه الكثري والكثري من 

التحديات.
يح���دث ذل���ك، رغ���م جمي���ع اجله���ود 
الوطنية الرامية اإلى توفري بيئة متكاملة 
لدع���م ري���ادة الأعم���ال يف البحري���ن، من 
بينها وجود “متك���ن” كموؤ�ش�شة فريدة 
م���ن نوعه���ا للتحفيز على ري���ادة الأعمال 
ب���دًءا من م����روع “اأ�سي���ل يف املدر�سة”، 
م���روًرا بربامج دع���م املوؤ�ش�ش���ات ولي�ض 
انتهاء بجائ���زة البحرين لري���ادة الأعمال، 
كما اأن جمل�ض التنمية االقت�شادية يبذل 
جهوًدا كبرية مع “متكن” يف ا�ستقطاب 
حا�سنات وم�رعات الأعمال مثل حا�سنات 
ال� “فنتك” وغريه���ا، وهناك اأي�ًسا جهود 
وزارة ال�سناعة والتج���ارة وغرفة التجارة 
وبنك البحرين للتنمي���ة واملجل�س الأعلى 
للمراأة وعدد م���ن اجلمعيات الأهلية ذات 

ال�سلة.
ملاذا يف�سل كثري من رواد الأعمال يف 
البحرين؟ اأو لنقل ملاذا ال يحققون النجاح 

بالكم والكيف واملطلوبني؟!
اأعتق���د اإن اأح���د اأ�شب���اب ذل���ك ه���و 
�سح���ن �سبابن���ا بطاق���ات اإيجابي���ة هائلة 
جتاه ري���ادة االأعمال، وامل�شتقبل الوردي 
ال���ذي ينتظرهم فيم���ا لو اخت���اروا ريادة 
االأعم���ال طريًق���ا، واإعطاوؤه���م �شخ�شيات 
مث���ل �ستيفن جوبز ومارك زوكربرغ وبيل 
غيت�س والراجحي وفادي غندور كنماذج، 
لك���ن امل�ساألة اأكرب من ذل���ك بكثري. نحن 
ال نقول له���م اإن الدرا�شات العاملية مثل 
تلك ال�س���ادرة عن هارف���رد بزن�س رفيو 
تق���ول اإن 80 اإلى 90 % من رواد الأعمال 
وال����ركات تف�سل يف اأول ث���الث �سنوات 

من اإن�سائها.
ه���ل هناك حل اأو طريق اآخر ندعم من 
خالله ري���ادة الأعم���ال والبت���كار، ونرفع 

فر�ض جناح رواد االأعمال واملبتكرين؟
نعم، هناك “رائ���د الأعمال الداخلي” 
الأعم���ال  رائ���د  اأو   Intrapreneur
داخ���ل �رك���ة كب���رية، وه���و امل�سطل���ح 
“رائ���د  لكلم���ة  بالفع���ل  امل���رادف 
الأعمال  رائد   ،Entrepreneur”اأعم���ال
هذا ي�شتخدم مهارات ريادة االأعمال دون 
تكّب���د املخاطر املرتبط���ة بتلك الأن�سطة، 
وعادة ما يك���ون رواد االأعمال الداخليون 
موظفن داخل �ركة يتم تعيينهم للعمل 

على فكرة خا�سة اأو م�روع، ويطلب منهم 
تطوي���ر امل����رصوع. وع���ادة ما يك���ون لدى 
الريادة الداخلية م���وارد وقدرات ال�ركة 

عند التخل�س منها.
ويختل���ف رواد الأعمال ورواد الأعمال 
الداخليون يف م�شت���وى اأدوارهم. يف حني 
اأن رائ���د االأعم���ال ي�شع الت�ش���ور لل�رصكة 
من البداية اإل���ى النهاية، اأما رائد الأعمال 
الداخلي فلديه روؤية اأو�شع بكثري لل�رصكة 
الت���ي مت تاأ�شي�شه���ا بالفع���ل. والأن رائد 
الأعم���ال الداخلي يعمل على حل الق�سايا 
الأك���رب يف داخل حمي���ط العم���ل التجاري 
القائ���م، فع���ادة ما يك���ون لدي���ه املزيد 
م���ن امله���ارات القابلة للتطبي���ق مبا�رصة 
مله���ام معينة مع اتخاذ املخاطر يف �سياق 

وظيفته.
متاًم���ا كما يبداأ رائد الأعم���ال باإن�ساء 
�رصكة لتقدمي منتج اأو خدمة تكون مبتكرة 
لتق���دمي حل���ول للم�ستهلك، يق���وم رائد 
الأعم���ال الداخلي بالبحث ع���ن �سيا�سات 
وتكنولوجي���ات وتطبيق���ات ت�ساعد على 
زي���ادة اإنتاجية ال�ركة، كم���ا يبني القدرة 
عل���ى اكت�س���اف امل�ساكل املهم���ة و�سبل 

حلها.
بعد اأق���ل من �سنة واح���دة من العمل 
 ،eBay كمدي���ر للموارد الب�ري���ة يف �ركة
اأدرك هيلي �شايفر اأن ال�رصكة قد �شّيعت 
عليها الكثري من الفر�س املربحة، فعلى 
الرغم م���ن اأن eBay تقدم املنتجات عن 
طري���ق خمازنه���ا املنت����رصة يف الوالي���ات 
املتحدة والت���ي ل تتجاوز 15 ميالً عن اأي 
عميل، لكن الكثري م���ن العمالء يف�شلون 
التعام���ل مع املح���الت ب�سكلها التقليدي 
م���ع املن�ش���ات  التعام���ل  وال يف�شل���ون 

التفاعلية الفرتا�سية. 
بع���د الت�س���اور مع املدي���ر التنفيذي 
اأ�سب���ح �سايفر رائد اأعم���ال داخلي، فقام 
بتجمي���ع فريق م���ن املهند�شني ليقوموا 
باإن�س���اء من�س���ة تفاعلي���ة يت���م تطويرها 
ملح���الت التجزئة ك���ي ي�ستخدمها العمالء 
اأول  تن�شي���ب  بالفع���ل  ومت  لديه���م، 
 Toys“ من�س���ة يف حم���الت تويز ار ا����س
R Us”، عل���ى م���دى العام���ن التالين، 
قام املهند�شون بنف����ض ال�شيء بالن�شبة 
مينك���وف.  وريبي���كا  �س���وين  لتوم����س، 
اأ�سب���ح جن���اح �سايف���ر ق�سًما جدي���ًدا من 
موق���ع ايباي، و�ساه���م يف اإعط���اء العمال 
ال�ستقالل الذاتي حلل امل�ساكل وحتريك 

ال�ركة اإلى الأمام.
ل���و مت تطبي���ق ه���ذا املفه���وم فكم 
�ساغ���ر لوظيف���ة رائ���د اأعم���ال داخلي من 

املمكن اأن تتوفر؟

رائد األعمال “الداخلي”

الريا����س - اأرقام: قالت الهيئة ال�سعودية العامة لالإح�ساء يف تقرير حديث 
له���ا، اإن عدد ال�شنوات املتعاقبة الإنتاج الغاز الطبيعي يف عام 2016 بلغت 68 

�سنة مقارنة ب�83 �سنة يف عام 2010.
وبين���ت اأن ع���دد ال�شن���وات املتعاقبة الإنتاج الغ���از الطبيعي تع���د من اأهم 
موؤ�رصات اأم���ن الطاقة الذي يفيد يف معرفة عدد ال�شنوات املتبقية يف ا�شتهالك 

الغاز الطبيعي وتوافر املوارد الآمنة والكافية للطاقة.
واأو�شح���ت اأن ح�ش���اب عدد ال�شن���وات املتعاقب���ة الإنتاج الغاز يت���م بق�شمة 

خمزون الطاقة للغاز الطبيعي على كمية االإنتاج للغاز الطبيعي.
وح�س���ب تقرير الهيئة ارتفع اإنتاج الغ���از الطبيعي يف اململكة بن�سبة 30 % 
من 97 مليار مرت مكعب يف عام 2010 اإلى 126 مليار مرت مكعب يف عام 2016، 
فيم���ا ارتفع خمزون الطاق���ة للغاز الطبيعي ب�8 % فقط اإل���ى 30.4 مليار قدم 

مكعب.
وح�س���ب بيان���ات الهيئة، بلغت ن�سب���ة ا�ستخراج الغاز الطبيع���ي من اإجمايل 
خم���زون الغاز الطبيع���ي نحو 1.46 % الع���ام املا�سي مقارنة ب���� 1.21 % عام 

.2010

اخلام الأمريكي يرتفع لأعلى م�ستوى يف عامني

تقرير: بور�سة قطر حتقق اأكرب خ�سائر منذ املقاطعة

“اأوبك” ات���ف���اق  مت��دي��د  مل��ن��اق�����س��ة  م�����س��ت��ع��دة  رو���س��ي��ا 

انخف�ست 21.4 %

الكويت - ال�س���ال: ك�سف تقرير ل�ركة 
ال�شال لال�شت�شارات االقت�شادية، اأن بور�شة 
قط���ر حققت اأعل���ى اخل�سائر عل���ى م�ستوى 
دول اخللي���ج منذ بدء املقاطع���ة لقطر من 
جانب ال�سعودية وم�ر والإمارات والبحرين، 
لرعايته���ا الإره���اب، حت���ى 22 نوفمرب، وما 

تخلل ذلك من توترات جيو�سيا�سية.
لل�س���ال  الأ�سبوع���ي  التقري���ر  واأظه���ر 
ال�ش���ادر اأم����ض االأول اأن البور�شة القطرية 
انخف�س���ت بنح���و 21.4 %، فيم���ا تراوحت 
خ�سائ���ر البور�س���ات اخلم����س ب���ن 6.4 % 
البحري���ن،  لبور�س���ة   % و4.8  مل�سق���ط، 
وتراجع���ت بور�سة اأبوظب���ي بواقع 4.7 %، 
وتبعتهم بور�سة الكويت بواقع 2.5 %، ثم 

ال�سعودية ب�1.5 %، بينما ارتفع �سوق دبي 
وحيًدا ب� 3.1 %.

وذكرت ال�شال اأن البور�شات اخلليجية 
اجل���اري،  نوفم���رب  3 و4  باأح���داث  تاأث���رت 
با�شتقال���ة رئي����ض ال���وزراء لبن���ان، وحملة 

اعتقالت الف�ساد يف ال�سعودية.
وبح�شب التقرير ف���اإن بور�شة الكويت 
حققت اأعلى م�شتوى م���ن اخل�شائر بفقدان 
موؤ�رصه���ا نح���و 5.8 % م���ن قيمت���ه، تلته���ا 
بور�شة دب���ي بخ�شارة موؤ�رصه���ا 4.9 %، ثم 
بور�ست���ا قط���ر واأبوظبي بخ�سائ���ر 4.3 %، 
ثم بور�س���ة ال�سعودية ب����1.9- %، واأخرًيا 
البحري���ن بواق���ع 1.1 %، بينما ارتفع �سوق 

م�سقط وحيًدا ب�0.8 %.

وبالن�سب���ة مل�ست���وى �سيول���ة بور�سات 
اخللي���ج ال�شبعة، فاأ�ش���ارت ال�ش���ال اإلى اأن 
ال�سيولة تراجع���ت يف الربع الثاين من العام 
اجل���اري اإل���ى 22.7 % لت�س���ل اإل���ى 66.4 
مليار دولر، علًم���ا باأنها كانت تبلغ 100.1 

يف الربع الأول من العام اجلاري.
واأو�ش���ح التقرير االأ�شبوعي اأن ال�شيولة 
مل تتح�سن يف الربع الثالث ولكنها تراجعت 
اإل���ى 60.4 ملي���ار دولر، ون���ّوه اإل���ى اأنه���ا 
ارتفع���ت منذ بداية الرب���ع الرابع وحتى 22 
نوفمرب اإل���ى 43.6 ملي���ار دولر، مما ي�سري 
اإلى احتمالي���ة تلقيها الدعم ال�سيا�سي واإذا 
ا�ستثمرت عند ذلك امل�ستوى فقد توا�سل 

التح�سن بنهاية الربع.

• اإغالق خط اأنابيب قادم من كندا اإلى اأمريكا يرفع الأ�سعار	

ال�سعودية: 68 عاًما متبقية ل�ستهالك الغاز الطبيعي
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احلديد يرتاجع 13 %.. واأ�سعار العقارات ثابتة على ارتفاع!
عالقة “غري متوافقة” بني كلفة املواد الأولية والإن�شاءات

اأو  الأولي���ة  امل���واد  اأ�شع���ار  ارتفع���ت 
انخف�شت، توافرت بال�شوق اأو �شّحت، حال 
اأ�شع���ار العقارات واح���د، يف ارتفاع م�شتمر، 
بهذه الكلمات خّل�ص مواطنون يبحثون عن 

بيت العمر وي�شعون لال�شتقرار.
يوؤكد هوؤلء اأن اأ�شعار مواد البناء الأولية 
تراجعت ب�شكل مفل���ت، فمثالً هبط احلديد 
بنحو 13 % تقريًبا قيا�ًشا بالعام املا�شي، 
كما ع���ادت تتواف���ر بال�ش���وق املحلية عند 
ال�شنوات  العتيادي���ة عك����ص  م�شتوياته���ا 
ال�شابقة، ومع ذلك اأ�شعار ال�شقق ال�شكنية 

والبيوت يف �شعود.
اأ�شع���ار  ت�ش���ري  ل  مل���اذا  وت�شاءل���وا: 
العق���ارات ب�شكل طردي م���ع اأ�شعار املواد 

الأولية اإل بالجتاه ال�شعودي؟.
وي�ش���ل �شعر ط���ن احلدي���د يف ال�شوق 
املحلي���ة حاليًّا نح���و 245 دين���اًرا، يف حني 
كان يب���اع العام املا�شي ب� 282 ديناًرا، اأي 

بن�شبة تراجع و�شلت اإلى 13.1 %.
ويب���اع كي�ص الأ�شمنت ب���ني 1.6 و1.7 
دين���ار، و�شاحن���ة الرمل )10 ط���ن تقريًبا( 
بحوايل 80 ديناًرا، فيما يبلغ طن الكنكريت 

7 اأو 8 دنانري.

وتعتمد البحرين عل���ى احلديد امل�شنع 
ال�شته���الك(  حج���م  م���ن   %  20( ���ا  حمليًّ
والإمارات���ي والرتك���ي، والذي يب���اع بنف�ص 
ال�شع���ر تقريًب���ا مع ف���ارق ب�شي���ط، يف حني 
ياأت���ي الكنكريت من الإم���ارات )ال�شارقة(، 
اأما الرمل فهن���اك املغ�شول الذي ي�شتخرج 
من البحر اأو الوارد م���ن ال�شعودية بكميات 

قليلة ن�شبيًّا.
املقاول���ني  جمعي���ة  رئي����ص  و�ش���م 
البحريني���ة علي مره���ون �شوت���ه لأ�شوات 
غ���ري  العالق���ة  م���ن  م�شتغرًب���ا  النا����ص 
“املتوافق���ة” ب���ني اأ�شعار امل���واد الأولية 

وبني اأ�شعار العقارات ب�شكل عام.
واأك���د ل� الب���الد اأنه دائًما م���ا يالحظ اأن 
اأ�شعار العق���ارات ترتفع متا�شًيا مع �شعود 
املواد الإن�شائية، لكنها ل تعود للرتاجع يف 
حال انخف�شت اأ�شعار هذه املواد، بل تثبت 

عند اأ�شعارها اجلديدة املرتفعة.
وتابع مرهون “قبل عام من الآن تقريًبا 
�شه���دت ال�شوق اأزم���ة يف الكنكريت، حيث 
مل يكن متوف���ًرا بالكمي���ات املطلوبة الأمر 
الذي دفع م�شانع الطابوق لزيادة الأ�شعار 
متا�شًيا مع �شح الكنكريت، )...( الآن عادت 
الأمور لطبيعته���ا بالكمي���ات وال�شعر لكن 

الطابوق مازال مرتفًعا”.

يذكر اأن كل 100 طابوقة تباع بنحو 30 
ديناًرا.

واأو�ش���ح اأنه���م يف جمعي���ة املقاول���ني 
دائًم���ا م���ا ينا�ش���دون التج���ار وامل�شان���ع 
واملوردي���ن ب����رورة التما�شي م���ع اأ�شعار 

الأ�ش���واق العاملية، لك���ن ل حياة ملا تنادي 
على حد تعبريه.

واأ�ش���اف “املواط���ن اأو امل�شتهلك هو 
ال�شحي���ة، فعندما يريد ����راء �شقة اأو بيت، 
اأو يري���د البناء فاإنه يتحم���ل كلفة اأعلى من 

ال�شع���ر املنطق���ي )احلقيق���ي( الذي يجب 
دفعه”.

لكن ملق���اول الأبنية والإن�شاءات �شالح 
القائ���د راأي اآخر، حي���ث ربط حترك وارتفاع 
�شع���ر العقارات على خمتلف اأنواعها بكلفة 
ا، مقدًرا  الأر����ص الت���ي عده���ا مرتفعة ج���دًّ
كلفته���ا ب� 30 % عل���ى الأق���ل، لتبقى ال� 
70 % الأخ���رى الت���ي تتحك���م به���ا بقي���ة 
التفا�شيل كاملواد الأولية وكلفة م�شتقات 

املحروقات وغريها.
وبنّي اأنه يجب احت�شاب الهام�ص الربحي 

اأي�ًشا الذي ي�شاف اإلى الكلفة النهائية.
وتابع القائ���د “الر�شوم احلكومية التي 
ب���دئ فر�شه���ا حديًثا ت�شاه���م ب�شكل كبري 
يف رفع الأ�شعار الت���ي توقع اأن تزداد خالل 

الفرتة املقبلة اأي�ًشا”.
ويوج���د يف البحرين ح���وايل 900 �ركة 

مقاولت ن�شطة.
وو�شع تقرير ل�”مي���د” قطاع الت�شييد 
والبن���اء يف البحرين �شمن قائم���ة الأ�شواق 
الثالث الأن�شط خليجيًّا خالل الأ�شهر الثالثة 

الأولى من العام اجلاري.
وتقدر قيم���ة امل�روع���ات العقارية يف 
البحري���ن بنح���و 30 ملي���ار دولر، وه���و من 

اأن�شط القطاعات يف اململكة.

• يباع طن احلديد ب� 245 ديناًرا، قيا�ًشا ب� 282 ديناًرا العام املا�شي	

مازن الن�سور

الذهب يهبط مع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

ال�سني تخف�ض ر�سوم ا�سترياد الغذاء والدواء والك�ساء

اأ�سهم اأوروبا تتجه لإيقاف خ�سائرها 

العراق: خط اأنابيب غاز ميتد اإلى الكويت
امل�روع ي�شّكل �ربة ل� “رويال دات�ص �شل”

ع����نّي  روي����رتز:   – لن����دن  طوكي����و،  دب����ي، 
العراق �ركة تويو لالأعم����ال الهند�شية اليابانية 
مل�شاعدت����ه يف بن����اء خط اأنابيب للغ����از ميتد اإلى 
الكويت، وم�شن����ع للبرتوكيماوي����ات مرتبط به، 
مع �شع����ي بغداد خلف�ص حرق الغ����از وا�شتكمال 
دفع التعوي�شات امل�شتحق����ة عليها ب�شبب غزو 

الكويت عام 1990.
و�شيتيح امل�روع، ال����ذي مل تعلن تفا�شيله 

بعد، للكويت تنويع م�شادر ا�شترياد الغاز.
و�شي�ش����كل اأي�ًشا �ربة لروي����ال دات�ص �شل 
التي كانت ت�شعى للهيمنة على الغاز يف العراق، 
قب����ل اأن تت�����رّر عالقاته����ا مع بغ����داد يف اأعقاب 

ان�شحابها من م�روعات نفطية كبرية.
وق����ال م�ش����در كبري يف قطاع النف����ط والغاز 
يعم����ل عل����ى امل�����روع، لك����ن لي�����ص م�رًح����ا له 
بالتحدث عنه عالنية، يحت����اج العراق اإلى خف�ص 
عاج����ل حلرق الغاز، وهو ي�شعى لتحقيق الأهداف 

التي التزم بها اأمام البنك الدويل.
وم�روع الغاز الكويتي هو حل �ريع وو�شيلة 

�شهلة لتحقيق ربح من موارد الغاز.
ومل ي�شتج����ب البن����ك الدويل، ال����ذي ا�شرتط 
م����راًرا خف�ص حرق الغ����از لإقرا�ص بغداد، لطلب 

لالإدلء بتعلق فوري.
وقال����ت م�شادر يف القط����اع اإن تويو تقرتح 
بن����اء خط اأنابيب للغاز وبدء الت�شليمات بعد عام 

.2019

وق����ال املدي����ر املايل ل����� توي����و، كين�شوكي 
واكي، يف ت�ريحات لرويرتز اإن املحادثات ب�شاأن 
خط الأنابيب وم�شنع البرتوكيماويات م�شتمرة، 

لكن القرار النهائي لال�شتثمار مل يتخذ بعد.
والكويت راغبة ب�ش����دة يف امل�روع وعر�شت 
�شمان����ات �شيادي����ة مل����ا ي�ش����ل اإل����ى 80 % من 
التكلفة، بح�ش����ب امل�شادر. ومل يتم بعد الإعالن 

عن التكلفة الإجمالية.
ومل ت�شتج����ب وزارة النف����ط الكويتية لطلب 

لالإدلء بتعليق فوري.
وتكاف����ح الكويت، على الرغم م����ن اأنها اأحد 
منتج����ي النفط الأع�شاء يف منظم����ة اأوبك، لتلبية 

احتياجات الطلب املحلي املتزايد على الغاز.
وتع����اين من نق�����ص ق����دره 500 مليون مرت 
مكعب يوميًّا، وتغطي����ه ب�شكل رئي�شي من خالل 
ا�شت����رياد الغ����از الطبيعي امل�شال م����ن دول من 
بينها قط����ر. وتتطلع الكويت اإلى تنويع م�شادر 

واردات الغاز.
ويف الع����ام املا�ش����ي، قال����ت الكوي����ت اإنها 
�شتكون م�شتعدة ل�راء ما ي�شل اإلى 200 مليون 

قدم مكعبة يوميا من الغاز من بغداد.
ويحت����ل العراق املركز الثاين ع�ر عامليًّا من 
حي����ث احتياطيات الغ����از التي يحوزه����ا وقدرها 

نحو 3.7 تريليونات مرت مكعب.
وي�شتخ����رج العراق كميات كب����رية من الغاز 
امل�شاح����ب للنفط امل�شتخرج، وعل����ى الرغم من 

ذلك، فاإن هذا الغاز يتم حرقه حاليًّا.
وتركز خطط العراق لتطوير الغاز منذ فرتة 
طويلة عل����ى �ركة غاز الب�رة، وهي م�روع مدته 
25 عاًم����ا بقيم����ة 17 ملي����ار دولر، ي�شارك فيه 
العراق بح�ش����ة قدره����ا 51 %، بينما متلك �شل 
ح�ش����ة تبلغ 44 % ومي�شوبي�شي كورب اليابانية 

ح�شة 5 %.
ويهدف امل�روع اإلى جتميع الغاز من حقول 
يف جنوب العراق، م����ن بينها غرب القرنة1 الذي 
تديره اإك�شون موبيل، والزبري الذي تديره اإيني 

الإيطالية، والرميلة الذي تديره بي.بي.
وقال م�شدر من داخل �شل عمل على م�روع 
الغ����از، كان هدف �ش����ل الرئي�ش����ي دائًما تطوير 
مرفاأ للغاز الطبيعي امل�شال، ويف نهاية املطاف 

جممًعا للبرتوكيماويات يف العراق.
ومع رف�ص العراق املوافقة على �شعر للغاز 
مع �شل، تاأزم امل�روع بح�شب م�شادر. وتعقدت 
املحادث����ات اأي�ًشا بفعل ان�شح����اب �شل من حقل 

جمنون النفطي يف وقت �شابق من العام.
وق����ال م�ش����در عراق����ي يف القط����اع  العراق 
غا�ش����ب من �ش����ل والآفاق غري مب�����رة ل�ركة غاز 

الب�رة .
ا على �ش����وؤال ب�شاأن املفاو�شات، قالت  وردًّ
�ش����ل ووزارة النف����ط العراقي����ة اإن املناق�ش����ات 
م�شتم����رة، ول ي����زال اجلانب����ان ملتزم����ني جت����اه 

امل�روع.

�شنغافورة - روي���رتز: هبطت اأ�شعار 
اأم����ص، و�ش���ط  خ���الل تعام���الت  الذه���ب 
تكهنات ت�ش���ري اإلى رفع اأ�شع���ار الفائدة 

الأمريكية.
ومتيل اأ�شعار الفائ���دة املرتفعة اإلى 
تعزيز الدولر والعائد على ال�شندات، وهو 

ما ُي�شكل �شغوًطا على اأ�شعار الذهب.
وتراجع �شع���ر العق���ود الآجلة ملعدن 
الذه���ب بنح���و 0.2 % لت�شج���ل 1294.3 

دولر لالأوقية.
كم���ا انخف�ص �شع���ر الت�شليم الفوري 
للمعدن النفي�ص بنحو 0.1 % ليهبط اإلى 

1290.8 دولر لالأوقية.

اإقب���ال امل�شتثمري���ن عل���ى  وتراج���ع 
الذه���ب بع���د تلميح���ات بن���ك الحتياطي 
الفي���درايل ب�ش���اأن رف���ع حمتم���ل ملعدل 

الفائدة يف دي�شمرب املقبل.
وكان حم����ر الفي���درايل الحتياط���ي 
ال�ش���ادر خالل الأ�شب���وع اجلاري قد ك�شف 
عن توقعات العديد م���ن �شناع ال�شيا�شة 
برف���ع اأ�شعار الفائدة يف امل���دى القريب، 
وه���و ما يجع���ل الأنظار تتجه اإل���ى اجتماع 

دي�شمرب املقبل.
كم���ا اأ�شار اإل���ى خالفات ب���ني اأع�شاء 
جمل����ص الحتياطي ب�شاأن روؤي���ة الت�شخم 

الأمريكي.

بك���ني - رويرتز: قال���ت ال�شني اأم�ص 
اإنه���ا �شتخف����ص ر�شوم ا�شت���رياد عدد من 
ال�شل���ع ال�شتهالكي���ة، ومن بينه���ا اللحوم 
وال���دواء واملالب����ص، �شمن توج���ه خلف�ص 
التكالي���ف وامل�شاع���دة يف حتفي���ز اإنف���اق 

امل�شتهلكني داخل البالد.
وم���ن املنتظر اأن ي�شه���د الإجراء، الذي 
�شيدخل حّيز التنفيذ يف الأول من دي�شمرب، 
 187 خف�ًش���ا كب���رًيا يف ر�ش���وم ا�شت���رياد 
منتًج���ا. وكان���ت الر�شوم املرتفع���ة توؤدي 
اإل���ى ارتفاع اأ�شع���ار ال�شل���ع ذات العالمات 
التجارية الأجنبية يف ال�شني وهو ما ت�شبب 

يف اإنفاق امل�شتهلكني املزيد خارج البالد.
واأ�ش���ارت ال���وزارة عل���ى موقعها على 
الإنرتن���ت اإلى اأن الر�ش���وم املفرو�شة على 
بع����ص ال�شل���ع ال�شتهالكي���ة، وم���ن بينها 

الغذائي���ة والأدوي���ة  الطع���ام واملكم���الت 
واملالب�ص واملنتج���ات الرتفيهية �شتخ�شع 
للتخفي����ص اإل���ى 7.7 % يف املتو�ش���ط من 

.% 17.3
ال�شع���ب  “حاج���ات  ال���وزارة  وقال���ت 
مط���رد...  ب�ش���كل  تتزاي���د  ال�شتهالكي���ة 
�شال���ح  يف  �شت�ش���ب  )التخفي�ش���ات( 
الختي���ارات املتاح���ة للم�شتهلك���ني حمليًّا 
الإم���داد  نظ���ام  حتدي���ث  يف  و�شت�شاع���د 

املحلي”.
خف�ش���ت  املا�شي���ة،  ال�شن���وات  ويف 
ال�ش���ني ر�شوم ال�شترياد على منتجات من 
بينه���ا م�شتح�رات التجمي���ل واملالب�ص يف 
م�شعى لتحفيز الإنفاق حمليًّا، حيث ت�شعى 
ال�ش���ني اإل���ى حتول طوي���ل الأج���ل �شوب 

اقت�شاد يقوده ال�شتهالك.

الأ�شه���م  ارتفع���ت  روي���رتز:   - لن���دن 
الأوروبية يف التعام���الت املبكرة اأم�ص، بدعم 
من املكا�ش���ب التي حققته���ا اأ�شهم �ركات 
واجت���ه  الثق���ل،  ذات  ال�شتهالكي���ة  ال�شل���ع 
املوؤ�ر �شتوك�ص 600 اإلى اإنهاء موجة خ�شائر 

ا�شتمرت اأ�شبوعني.
600 لالأ�شه���م  وزاد املوؤ����ر �شتوك����ص 
الأوروبية 0.1 %، بينما ارتفع املوؤ�ر داك�ص 

الأملاين 0.2 %.

وتلقت املعنويات ب�شاأن اأ�شهم املنطقة 
دًعما اأي�ًش���ا من التوقع���ات بت�شكيل حتالف 
كب���ري يف اأملانيا بعدما ظ���ل املوؤ�ر عالًقا عند 
م�شت���وى نحو 130 األف نقط���ة يف الأ�شبوعني 

املا�شيني.
وت�شلط���ت الأ�شواء عل���ى اأ�شهم �ركات 
ال�شلع ال�شتهالكية بعدما قالت ال�شني اإنها 
�شتخف����ص ر�شوم ا�شت���رياد بع�ص املنتجات 

ال�شتهالكية. وارتفع �شهم دانون 1.2 %. امل�سدر: مبا�رش

دبي - مبا�ر: تراجعت ا�شتثمارات دول جمل�ص التعاون اخلليجي يف اأذون و�شندات اخلزانة الأمريكية بن�شبة 0.6 %، على اأ�شا�ص �شهري يف 
�شبتمرب املا�شي اإلى 244.5 مليار دولر، مقارنة ب� 245.8 مليار دولر يف اأغ�شط�ص ال�شابق له.

انفوجرافيك
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اأردوغــان: ال اأ�شتبعــد ات�شــاالً حمتمــالً مع االأ�شــد
اأنقرة ـ اأ ب: مل ي�شـــتبعد الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان اإمكان اإجراء ات�شـــاالت مع 
رئي�س النظام ال�شـــوري ب�شار االأ�شـــد، يف اإ�شـــارة اإلى اأن موقفه قد يلني جتاه رئي�س النظام 
ال�شـــوري. ورداً على �شـــوؤال عن احتمالية اإجراء ات�شـــال اأو تعاون مع االأ�شد، يف ظل معار�شة 
الزعيمني للمقاتلني االأكراد، قال اأردوغان ل�شـــحافيني: “االأبواب ال�شيا�شية دائماً مفتوحة 
حتى اللحظة االأخرية”. وحتدث اأردوغان على منت طائرته يف عودته من لقاء ثالثي مع رو�شيا 

واإيران لدعم ت�شوية �شلمية يف �شوريا، جرى يف منتجع �شوت�شي على البحر االأ�شود االأربعاء.
وتعار�س تركيا ب�شدة االأ�شد، قائلة اإنه لي�س له اأي دور م�شتقبلي يف �شوريا.

الى ذلك، قال وزير اخلارجية الرتكي، مولود ت�شاوو�س اأوغلو يف موؤمتر �شحايف يف اأنقرة، 
اأم�س اجلمعة، اإن رو�شيا واإيران وتركيا �شتحدد معاً من �شين�شم ملحادثات ال�شالم ال�شورية.
ومن قبل، اأعلنت تركيا اأنها لن تقبل وجود متثيل يف املحادثات لوحدات حماية ال�شعب 

الكردية ال�شورية.
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جنيف ـ اف ب:

قالت االأمم املتحـــدة اإن حتالف دعم 
ال�رشعية يف اليمن بقيادة ال�شعودية، وافق 
على ا�شـــتئناف الرحالت اجلوية للعا�شمة 

اليمنية �شنعاء اعتبارا من اليوم ال�شبت.
واأو�شح ين�س اليركه املتحدث با�شم 
مكتـــب االأمم املتحدة لتن�شـــيق ال�شـــوؤون 
االإن�شانية، اإن رحالت الركاب من العا�شمة 
االأردنية عمان اإلى �شـــنعاء “�شوف يتبعها 
قريبا ت�رشيح بانطالق الرحالت اجلوية من 

جيبوتي اإلى �شنعاء”.
واأ�شـــاف اليركـــه، اأم�س اجلمعـــة، اأنه 
“مل يت�شـــح طبيعـــة االإمـــدادات التي قد 
حتملها الرحالت اجلوية. حل�شن احلظ بداأنا 
نـــرى بع�س التحرك”. ت�شـــمل االحتياجات 
االأ�شا�شـــية م�شـــخات املياه للم�شاعدة يف 
كبح جماح تف�شـــي وباء الكولريا، والوقود 

الالزم لنقل الغذاء والب�شائع.

لندن - أ ب:

اأنهـــا  الربيطانيـــة  ال�رشطـــة  اأعلنـــت 
تتعامـــل مع حـــادث اإطالق النـــار يف لندن 
علـــى اأنه عمل اإرهابي، وفـــق ما اأفادت به 

و�شائل اإعالم بريطانية.
وقالت �رشطة لندن، اإنها ا�شـــتدعيت 
بعد �شـــماع اأ�شـــوات اأعرية نارية يف �شارع 

اأك�شفورد.
وحثـــت �رشطـــة العا�شـــمة الربيطانية 
اأك�شـــفورد  لنـــدن املواطنـــني يف �شـــارع 
ال�شـــهري للت�شوق يف و�شـــط املدينة على 
االحتمـــاء داخل املبـــاين يف الوقـــت الذي 
تتعامـــل فيه مع حـــادث يف املنطقة اليوم 
اجلمعة. وقالت �رشطة لندن على ح�شـــابها 
الر�شـــمي على تويرت “اإذا كنتم يف �شـــارع 
اأك�شـــفورد ادخلوا اإلى مبنى. اأفراد ال�رشطة 

يف املوقع ويتعاملون” مع احلادث.
وقالت �شـــلطات النقل بالعا�شمة اإن 
حمطة قطار اأنفاق )اأوك�شفورد �شريك�س( 
مغلقة فيما تتعامل ال�رشطة مع ما و�شفته 

“بحادث يتعلق بعميل”.

هراري ـ رويترز:

اليمـــني  منانغاغـــوا  اإمير�شـــون  اأدى 
الد�شـــتورية، لي�شـــبح رئي�شـــا لزميبابوي 
ر�شـــميا خلفا لروبـــرت موغابـــي، يف حفل 
تن�شيب باأحد مالعب هراري ح�رشه ع�رشات 
االآالف، �شـــباح اجلمعـــة. وانت�ـــرش قنا�شـــة 
حول امللعـــب الريا�شـــي الوطني و�شـــط 
تدابري اأمنية م�شـــددة، فيما توافد اأن�شار 
التن�شـــيب  مرا�شـــم  منانغاغـــوا ملتابعـــة 
التي جتـــري اإثر تنحي موغابـــي التاريخي 
حتت ال�شـــغط، بعد 37 عاما يف ال�شـــلطة. 
وافادت �شـــحيفة “ذي هريالد” الر�شمية، 
اأن منانغاغوا “حتدث اخلمي�س مع الرئي�س 
املنتهية واليته الرفيـــق روبرت موغابي، 
و�أك���د له �أنه �س���يحظى م���ع عائلته ب�رشوط 
�شـــالمة ورفاه ق�شـــوى”، بدون اإ�شافة اأي 
تفا�شـــيل. كان منانغاغوا، الذي اأقيل من 
من�شـــب نائب الرئي�س يف وقت �شابق من 
هذا ال�شـــهر، اأحـــد املقربني الرئي�شـــيني 
ملوغابـــي على مـــدار عقود، حتـــى افرتقا 
لزوجـــة  الرئا�شـــية  الطموحـــات  ب�شـــبب 
موغابـــي، غري�س. ورغـــم ارتباطه الطويل 

باحلكومة، وعد منانغاغوا بالدميقراطية.
 93( اأ�شـــبح موغابـــي  النهايـــة،  ويف 
عامـــا( معـــزوال ومل يعـــد مبقـــدوره اإظهار 
�شيء من املهارات ال�شيا�شية التي اأبقته 
يف ال�شـــلطة لعقود، علما اأنه لن ي�شارك يف 

مرا�شم اأداء اليمني الد�شتورية.

أنقرة ـ اف ب:

اأ�شـــدرت ال�شلطات الرتكية، اجلمعة، 
اأوامر باعتقال 79 مدر�شـــا �شابقا، يف اإطار 
حملة وا�شعة النطاق منذ حماولة االنقالب، 

العام املا�شي.
اأن  االأنا�شـــول،  وكالـــة  وذكـــرت 
املدر�شـــني كانـــوا يعملـــون يف مدار�ـــس 
ي�شتبه يف �شـــلتها برجل الدين املقيم يف 
الواليـــات املتحـــدة فتـــح اهلل غولن الذي 
تتهمه اأنقرة بتدبـــري حماولة االنقالب، يف 

يوليو 2016.
من ناحيتـــه، ينفي غولن الذي يعي�س 
يف بن�شـــلفانيا منـــذ 1999 اأي دور لـــه يف 
حماولة االنقالب على الرئي�س رجب طيب 

اأردوغان.
وتنفذ قـــوات االأمن، عمليات القب�س 
على امل�شـــتبه فيهم يف اأنقرة، حيث و�شل 
اآالف من املدر�شني من جميع اأنحاء البالد، 
لزيـــارة �رشيح م�شـــطفى كمـــال اأتاتورك 
موؤ�شـــ�س اجلمهوريـــة الرتكيـــة احلديثـــة 

لالحتفال باليوم الوطني للمدر�شني.
و�شـــجنت ال�شـــلطات الرتكيـــة اأكـــر 
مـــن 50 األفـــا، منـــذ حماولـــة االنقالب، يف 
انتظار حماكمتهم لال�شـــتباه يف �شـــالتهم 
بغولـــن بينما اأقيل اأو اأوقف نحو 150 األفا 
عـــن العمـــل يف اجلي�س والقطاعـــني العام 

واخلا�س.

رام اهلل ـ رويترز:

دعـــا االحتـــاد االأوروبي اأم�ـــس اجلمعة 
ال�شـــلطات االإ�رشائيليـــة اإلـــى وقـــف هدم 
املنـــازل واملمتلـــكات الفل�شـــطينية مـــع 
بحـــق  واالإخـــالء  الهـــدم  قـــرارات  تزايـــد 

الفل�شطينيني من اأرا�شيهم.
وقالت بعثات دول االحتاد االأوروبي 
اإن  لهـــا:  بيـــان  اهلل يف  ورام  القد�ـــس  يف 
“يدعـــو ال�شـــلطات االإ�رشائيليـــة  االحتـــاد 
اإلـــى وقـــف هـــدم البيـــوت واملمتلـــكات 
الفل�شـــطينية، نظرا لكون هذه ال�شلطات 
وفـــق  التزامـــات  عليهـــا  احتـــالل  قـــوة 
القانون الـــدويل االإن�شـــاين”. دعا االحتاد 
االأوروبي ال�شـــلطات االإ�رشائيلية اإلى وقف 
هدم املنـــازل واملمتلكات الفل�شـــطينية 
مـــع تزايد قـــرارات الهـــدم واالإخـــالء بحق 
واأ�شـــار  اأرا�شـــيهم.  مـــن  الفل�شـــطينيني 
البيان اأي�شـــا اإلى اأن هذه الدعوة ت�شـــتند 
“اإلـــى موقف االحتـــاد االأوروبي املعروف 
والراف�س ب�شـــدة ل�شيا�شة هدم وم�شادرة 
الفل�شـــطينية،  واملمتلـــكات  املنـــازل 
االإ�رشائيلية  اال�شـــتيطان  ل�شيا�شة  وكذلك 

واخلطوات املتخذة بهذا ال�شاأن”.

باريس ـ اف ب:

قال موقع “فران�س اإنفو” اإن الرئي�س 
التون�شـــي، الباجي قائد ال�شب�شـــي، تلقى 
تهديـــدات بالقتـــل من بلـــدان اإ�شـــالمية 
عقـــب دعوته اإلى امل�شـــاواة يف االإرث بني 
اجلن�شني، دون اأن يورد ت�رشيحات مبا�رشة 

من ال�شب�شي.
ووفقا للت�شـــجيل ال�شـــوتي للمقابلة 
التي اأجريت مع ال�شب�شـــي، اكتفى االأخري، 
بعد �شـــوؤاله حول تلقيه تهديدات بالقتل 
علـــى خلفيـــة طرحـــه مل�شـــاألة امل�شـــاواة، 
بالقـــول اإن مـــا قام به يف هذا اخل�شـــو�س 
“ي�شـــب يف م�شـــلحة تون�س.. تون�س التي 
ت�شـــم ن�شـــبة كبرية من ال�شباب.. اأكرب من 
ن�شـــبة الكهـــول”. واأكد ال�شب�شـــي، اأن كل 
القـــرارات التي اتخذت يف اإطار امل�شـــاواة 
بـــني املـــراأة والرجـــل مل تكن مـــن منطلق 
دينـــي، بل من منطلـــق التزامه بتطبيق ما 
جاء يف الد�شـــتور يف ف�شـــله الثاين والذي 

ين�س على اأن تون�س دولة مدنية.

الجزائر ـ اف ب:

اأعلن حـــزب جبهـــة التحريـــر الوطني 
احلاكـــم يف اجلزائر عن فوزه يف االنتخابات 
البلدية التي جرت يف البالد يوم اخلمي�س.

وقال االأمني العام للحزب، جمال ولد 
عبا�ـــس، ام�س اجلمعة، اإن حزبـــه فاز باأكر 
مـــن 638 بلدية من جممـــوع 1541 بلدية 
يف اجلزائـــر. وجتمع يف املقـــر املركزي يف 
العا�شـــمة اجلزائرية عدد مـــن القياديني 
يف احلزب بانتظار املوؤمتر ال�شحفي الذي 
�شـــيعقده وزيـــر الداخلية اجلزائـــري، نور 
الدين بدوي لالإعالن عن النتائج النهائية 
لالنتخابات. وت�شـــري النتائـــج االأولية اإلى 
ح�شول حزب التجمع الوطني الدميقراطي 
الذي يراأ�شـــه رئي�شي احلكومة احلايل على 

رئا�شة اأكر من 400 بلدية.
وكانـــت ن�شـــبة الت�شـــويت يف هـــذه 
االنتخابـــات قد بلغت 43 %، وهي ن�شـــبة 
اف�شل من تلك التي �شجلت يف االنتخابات 

الربملانية التي جرت يف مايو املا�شي.

التحالف ي�شمح با�شتئناف 
الرحالت اإلى �شنعاء

بريطانيا

زيمبابوي

تركيا

حادث حمطة اأك�شفورد 
“عمل اإرهابي”

منانغاغوا يوؤدي اليمني 
الد�شتورية رئي�شا 

اعتقال ع�رشات املدر�شني 
“ب�شبهة” غولن

“االأوروبي” يدعو لوقف 
هدم منازل الفل�شطينيني

ال�شب�شي تلقى تهديدات 
بالقتل من بلدان اإ�شالمية

حزب بوتفليقة يعلن 
فوزه باالنتخابات البلدية
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95 % من متهمي الف�ساد قبلوا باإعادة الأموال

جمزرة اإرهابية يف م�سجد... 235 قتيال �سمال �سيناء

يف حديث مطول اأجراه مع �شحيفة “نيويورك تاميز”... ويل العهد ال�شعودي:

اإعالن احلداد 3 اأيام والرئا�شة تتوعد الرد بـ“قوة” 

بتوجيــــه  االأمريكــــي  الكاتــــب  وبــــداأ 
ال�شوؤال: ما الذي يحدث يف فندق الريتز؟

فجــــاء رد االأمــــري حممــــد بــــن �شــــلمان 
كاالآتي:

قال: “اإنهُ الأمرٌ ُم�شحك”، اأن تقول باأن 
حملة مكافحة الف�شــــاد هذه كانت و�شــــيلًة 

النتزاع ال�ُشلطة. 
واأ�شــــار اإلى اأن االأع�شــــاء البارزين من 
االأ�شخا�س امُلحتجزين يف الريتز قد اأعلنوا 
ُم�شــــبًقا بيعتهم له ودعمهم الإ�شــــالحاته، 
واأن “الغالبيــــة الُعظمى مــــن اأفراد العائلة 
احلاكمة” تقُف يف �شفه. واأ�شاف: “هذا ما 
حــــدث، فلطاملا عانت دولتنا من الف�شــــاد 

منذ الثمانينات حتى يومنا هذا.
وتقــــول تقديــــرات ُخربائنــــا بــــاأن مــــا 
ُيقــــارب 10 % من االإنفــــاق احلكومي كان 
قد تعر�ــــس لالختال�س يف العام املا�شــــي 
بوا�شطة الف�شاد، من قبل كلتا الطبقتني: 
الُعليا والكادحة. وعلى مر ال�شنني، كانت 
احلكومة قد �شــــنت اأكر مــــن “حرب على 
الف�شــــاد” ولكنها ف�شــــلت جميًعــــا. ملاذا؟ 
الأن جميــــع تلك احلمالت بداأت عند الطبقة 
الكادحة �شــــعوداً اإلى غريها من الطبقات 

املرموقة.
وقال اإنــــه عندمــــا اعتلى والده �ُشــــدة 
العر�س يف العــــام 2015 )يف الوقت الذي 
كانت اأ�شــــعار النفط فيه ُمنخف�شــــة(، قام 
بقطع عهد على نف�شــــه بو�شــــع حــــٍد لهذا 
ُكله، وقال االأمري حممد بن �شــــلمان: “راأى 
والــــدي اأنــــهُ لي�ــــس مــــن امُلمكــــن اأن نبقى 
�شــــمن “جمموعة الع�رشيــــن” يف حني تنموُ 
بالدنا بهذا امُل�شــــتوى من الف�شــــاد. ففي 
وقٍت �شــــابق من العــــام 2015 كانت اأول 
االأوامر التــــي اأعطاها والــــدي لفريقه هي 
جمع كل البيانات امُلتعلقة بالف�شــــاد لدى 
الطبقــــة الُعليــــا. ولقد ظــــل الفريق يعمل 
ملــــدة عامني كاملني حتى تو�شــــلوا جلمع 
هذه املعلومات االأكر دقًة، ومن ثم جاءوا 

بحوايل 200 ا�شم”.
وعندما كانت جميــــع البيانات جاهزة، 
اتخــــذ النائــــب العــــام، �شــــعود املعجــــب، 
االإجراءات الالزمة، وقال حممد بن �شلمان، 
مو�شــــحاً اأن كل من ا�شــــُتبه به �شــــواًء كان 
مــــن اأ�شــــحاب املليارات اأو اأمــــريا فقد مت 
القب�س عليه وو�شــــعه اأمام خيارين: “لقد 
اأريناهــــم جميــــع امللفــــات التــــي بحوزتنا 
ومُبجرد اأن اطلعوا عليها، وافق ما ن�شــــبته 
%95 منهم على الت�شــــويات”، االأمر الذي 
يعني اأن عليهم دفع مبالغ مادية اأو و�شع 
اأ�شــــهم مــــن �رشكاتهــــم يف وزارة املاليــــة 

ال�شعودية.

واأ�شاف: “ا�شــــتطاع ما ن�شبته %1 من 
امُل�شــــتبه بهــــم اإثبــــات براءاتهــــم وقد مت 
�إ�س����قاط �لته����م �ملوجهة له����م يف حينها. 
وقرابــــة 4 % قالــــوا اإنهم مل ي�شــــاركوا يف 
اأعمال ف�شــــاد وُيطالــــب حُماموهم باللجوء 
اإلــــى املحكمــــة. وُيعتــــرب النائــــب العــــام، 
مبوجب القانون ال�شــــعودي، ُم�شــــتقاًل. فال 
ميكننــــا التدخل يف عمله – وال اأحد �شــــوى 
امللــــك ي�شــــتطيع اإق�شــــاءه، ولكنه هو من 
يقــــود العمليــــة االآن.. ولدينــــا ُخــــرباء من 
�شــــاأنهم �شــــمان عدم اإفال�س اأي �رشكة من 
جراء هذه العملية” – وذلك لتجنب اإحداث 

اأي عطالة”.
املــــال  مــــن  “كــــم  �شــــوؤال  وبتوجيــــه 
�شــــُيعيدون اإليكــــم؟”، قــــال االأمــــري حممد 
بــــن �شــــلمان اإن النائــــب العام يقــــول اإنه 
مــــن املمكن يف نهاية املطــــاف “اأن يكون 
املبلغ حوايل 100 مليار دوالر من مردود 

الت�شويات”.
واأ�شاف، لي�س ُهنالك من طريقة ميكن 
من خاللها الق�شــــاء على الف�شاد يف جميع 
الطبقــــات، “لذلــــك فاإنهُ عليك اأن ُتر�شــــل 
اإ�شــــارة، واالإ�شارُة التي �شــــياأخذها اجلميع 
بجدية هي “اأنــــك لن تنجوا بفعلتك. ولقد 
�شهدنا تاأثريها بالفعل وما زلنا ن�شهده”، 
و�رشب مثــــاال مبا قالــــه اأحدهــــم يف مواقع 
التوا�شــــل االجتماعي “ات�شلُت بو�شيطي 
باحلكومــــة  املعلقــــة  معامالتــــي  الإنهــــاء 
ولكنه ال يجيب على ات�شــــاالتي”. ومل تتم 
ُمقا�شاة رجال االأعمال ال�شعوديني الذين 
م�شــــاحلهم  الإجنــــاز  الر�شــــاوى  يدفعــــون 
ال�رشعية مــــن قبــــل البريوقراطيني الذين 

قاموا بابتزازهم، واأو�شــــح االأمري حممد بن 
�شــــلمان قائاًل: “اأولئك )الذين مت القب�س 
عليهــــم( هم من اجتثوا اأموال احلكومة” – 
من خالل رفعهم لالأ�شعار وح�شولهم على 

الر�شاوى.
ويف حديــــث ويل العهد ال�شــــعودي عن 
اإعادة االإ�شــــالم املعتدل اإلى ال�شــــعودية، 
قــــال: “ال نقــــول اإننــــا نعمل علــــى “اإعادة 
تف�شــــري” االإ�شــــالم – بل نحــــن نعمل على 
�شــــنة  واأن  الأ�شــــوله،  االإ�شــــالم  “اإعــــادة” 
النبــــي حممد �شــــلى اهلل عليه و�شــــلم هي 
اأهــــم اأدواتنا، ف�شــــال عن احليــــاة اليومية 
يف ال�شــــعودية قبــــل عــــام 1979”. وذكــــر 
االأمري بن �شــــلمان اأنه يف زمن النبي حممد، 
كان هنــــاك الرجــــال والن�شــــاء يتواجــــدون 
�شــــوياً وكان هنــــاك احرتام للم�شــــيحيني 
واليهــــود يف اجلزيرة العربية. كما اأو�شــــح 
قائالً: “لقد كان قا�شــــي التجارة يف �شوق 
املدينة املنــــورة امراأة!”. وت�شــــاءل االأمري 
قائــــاًل: اإذا كان خليفــــة النبــــي )عمــــر( قد 
رحب بــــكل ذلك، “فهل يق�شــــدون اأنه مل 

يكن م�شلًما!”.
اأما ما يخ�س جانب ال�شيا�شة اخلارجية، 
فف�شــــل حممد بن �شــــلمان عدم مناق�شــــة 
الغرائــــب احلا�شــــلة مــــع رئي�ــــس الــــوزراء 
اللبنــــاين �شــــعد احلريــــري؛ مبجيئــــه اإلــــى 
ال�شــــعودية واإعالنه عن ا�شتقالته وعودته 
االآن اإلــــى بريوت وتراجعه عن ا�شــــتقالته. 
اإذ اأ�رش بب�شــــاطة على اأن خال�شــــة الق�شية 
تتمحور حــــول اأن احلريري، لن ي�شــــتمر يف 
توفري غطاء �شيا�شــــي للحكومــــة اللبنانية 
التي تخ�شــــع ب�شــــكل رئي�شــــي ل�شــــيطرة 

ملي�شيا حزب اهلل اللبنانية، والتي بدورها 
تخ�شع ب�شكل رئي�شي ل�شيطرة طهران.

كما �شــــدد علــــى اأن احلــــرب املدعومة 
�شــــعودياً يف اليمن، متيل كفتها ل�شــــالح 
احلكومــــة ال�رشعيــــة املواليــــة لل�شــــعودية 
هنــــاك، والتي قال اإنها ُت�شــــيطر االآن على 
85 % من البــــالد، اإال اأن قيام املتمردين 
الذيــــن   – الإيــــران  املوالــــني  احلوثيــــني 
ُي�شــــيطرون علــــى بقيــــة اأرا�شــــي البالد – 
باإطــــالق �شــــاروخ علــــى مطــــار الريا�ــــس 
يعنــــي اأنه، اإذ مل يتم ال�شــــيطرة على كامل 
البالد، فاإن ذلك �شــــُيمثل م�شــــكلة. واأ�شاد 
ويل العهد ال�شــــعودي بالرئي�س االأمريكي 
بــ”الرجــــل  و�شــــفه  اإذ  ترمــــب،  دونالــــد 

املنا�شب يف الوقت املنا�شب”.
االإيــــراين  التهديــــد  اإلــــى  وبالتطــــرق 
للمنطقــــة، قــــال حممد بــــن �شــــلمان: “اإن 
املر�شــــد االأعلى )االإيراين( هو هتلر جديد 
يف منطقة ال�رشق االأو�شط”. واأ�شاف قائالً: 
“غري اأننا تعلمنا من اأوروبا اأن اال�شرت�شاء 
يف مثل هذه احلالة لــــن ينجح. وال نريد اأن 
ُيكــــرر هتلــــر اجلديد يف اإيــــران ما حدث يف 
اأوروبا )هنا( يف ال�رشق االأو�شــــط”. و�شــــدد 
على كل �شــــيء تفعلــــه ال�شــــعودية حملياً 

يهدف لبناء قوتها واقت�شادها.
واختتم حممد بن �شلمان حديثه قائالً: 
“اإنني اأخ�شــــى اأنه يف يوم وفاتي، �شاأموت 
اإن  اأن اأحقــــق مــــا يــــدور يف ذهنــــي.  دون 
احليــــاة ق�شــــرية جًدا، وقد حتــــدث الكثري 
مــــن االأمــــور، كما اأننــــي حري�س جــــًدا على 
م�شاهدته باأم عيني – ولهذا ال�شبب اأنا يف 

عجلة من اأمري”.

وتابعت امل�شادر اأن الهجوم بداأ بتفجري قنبلة، 
ثم تبع ذلك اإطالق نار.

واأو�شـــحت م�شـــادرنا اأن االإرهابيـــني حا�رشوا 
امل�شجد با�شتخدام 4 �شيارات دفع رباعي، واأطلقوا 

النار على امل�شلني.
وتوعدت الرئا�شـــة امل�رشية كل من �شـــارك يف 
الهجوم االإرهابي، الذي ا�شتهدف م�شجد الرو�شة يف 
�شمال �شيناء. وقالت الرئا�شة يف بيان، اإنها “تدين 
ببالغ القوة وباأق�شى العبارات العمل االإرهابي االآثم 
الذي تعر�شـــت لـــه البالد، واأ�شـــفر عن ا�شت�شـــهاد 
مواطنـــني م�رشيني مـــن اأبناء هذا ال�شـــعب العظيم 
بينما يوؤدون �شالة اجلمعة يف اأحد امل�شاجد مبنطقة 

بئر العبد يف �شمال �شيناء”.
ويقع امل�شـــجد يف قريـــة الرو�شـــة، التي تبعد 
نحـــو 40 كيلومـــرتا غربي مدينة العري�س، عا�شـــمة 
املحافظة. واأكدت الرئا�شـــة اأن “هذا العمل الغادر 

اخل�شـــي�س، الذي يعك�س انعدام اإن�شـــانية مرتكبيه، 
لن مير دون عقاب رادع وحا�شم”.

وتابع البيان متوعدا: “يد العدالة �شتطول كل 
من �شـــارك، و�شـــاهم، ودعم اأو مـــول اأو حر�س على 
ارتـــكاب هذا االعتـــداء اجلبان على م�شـــلني اآمنني 

عزل داخل اأحد بيوت اهلل”.
واأ�شـــاف البيـــان تاأكيـــد الرئي�س عبـــد الفتاح 
ال�شي�شـــي، اأن “االأمل الـــذي ي�شـــعر به اأبناء ال�شـــعب 
امل�رشي يف هذه اللحظات القا�شية لن يذهب �شدى، 
واإمنـــا �شي�شـــتمد منـــه امل�رشيـــون االأمـــل والعزمية 
لالنت�شـــار يف هذه احلرب التي تخو�شها م�رش ب�رشف 

وقوة �شد االإرهاب االأ�شود”.
تعهد الرئي�س امل�رشي بالثاأر “مبنتهى القوة”، 
ل�شـــحايا الهجوم االإرهابي. وقال ال�شي�شي يف كلمة 
متلفـــزة اإن:”القـــوات امل�شـــلحة وال�رشطة �شـــتقوم 
بالثـــاأر ل�شـــهدائنا وا�شـــتعادة االأمـــن واال�شـــتقرار 

مبنتهى القوة خالل فرتة قليلة”.
واأو�شـــح اأن الهجـــوم يهـــدف اإلـــى زعزعة ثقة 
امل�رشيني يف قدراتهم، قائال” لكن ذلك لن يزيدنا 
اإال اإ�رشارا”. وتابع”�شـــننت�رش يف احلرب �شد االإرهاب 
االأ�شـــود. وهجوم �شمال �شـــيناء لن مير دون عقاب 
رادع.” واأفاد م�شـــدر اأمني م�ـــرشي اأن طائرتني من 
دون طيـــار دمرتا �شـــيارتني تقـــالن املتورطني يف 
حادث الهجوم على م�شـــجد الرو�شـــة، مما اأ�شفر عن 

مقتل 15 م�شلحا.
وقال امل�شدر اإن الغارة ا�شتهدفت ال�شيارتان 
يف منطقـــة �شـــحراوية تدعـــى الري�شـــة قـــرب قرية 
الرو�شة. وذكر امل�شدر اأن القوات امل�شلحة ال تزال 
تتعقب باقي امل�شـــلحني الذين �شاركوا يف الهجوم 
االإرهابـــي. وقامـــت قـــوات اجلي�س بتم�شـــيط موقع 
احلـــادث واملنطقـــة ال�شـــحراوية لقرية الرو�شـــة، 
لت�شـــييق اخلناق علـــى العنا�رش املتوقـــع تواجدها 

لتقدمي الدعم ملرتكبي احلادث.
واأكد م�شـــدر اأمني و�شـــول تعزيزات ع�شكرية 
ملنطقة الرو�شـــة غـــرب مدينـــة العري�ـــس، واإغالق 
الطريق الدويل العري�س بئر العبد، ل�شـــبط منفذي 
التفجري. كما قامت قوات االأمن بوقف حركة ال�شري 
على طريق العري�س القنطرة، واإعالن حالة الطوارئ 
ورفع درجة اال�شـــتعداد مبحافظتي �شـــمال �شـــيناء 

وجنوب �شيناء.
وتكثف قوات االأمن امل�رشي جهودها للق�شـــاء 
على املجموعات امل�شـــلحة املنت�رشة يف �شـــبه جزيرة 
�شـــيناء، واأخطرهـــا تنظيم “اأن�شـــار بيت املقد�س” 

املنتمي اإلى تنظيم “داع�س”.
وخـــالل ال�شـــنوات القليلة املا�شـــية، �شـــاعف 
املتطرفـــون هجماتهم على قوات االأمن يف �شـــيناء، 
كما امتدت اعتداءاتهم اإلى مناطق اأخرى يف عدد من 

املحافظات امل�رشية.

الفعـــل  ردود  توالـــت  وكاالت:  ـ  عوا�شـــم 
الدوليـــة امل�شـــتنكرة للمجـــزرة االإرهابيـــة التي 
اأودت بحياة 235 �شخ�شـــا على االأقل يف م�شـــجد 

وقت �شالة اجلمعة يف �شمايل �شيناء.
وهاجم م�شـــلحون م�شـــجدا يف قرية الرو�شـــة 
التـــي تبعـــد نحـــو 40 كيلومـــرتا غـــرب مدينـــة 
العري�س، �شمايل �شيناء، واأمطروا امل�شلني اأثناء 
�شـــالة اجلمعة بوابـــل من الر�شـــا�س بعد تفجري 

عبوة نا�شفة.
ودان الرئي�ـــس االأمريكـــي دونالـــد ترامـــب 
الهجوم الذي و�شـــفه بالفظيع واجلبان، قائال يف 
تغريدة له على “تويـــرت”: “هجوم اإرهابي فظيع 
وجبـــان على امل�شـــلني االأبرياء والعـــزل يف م�رش. 
العامل ال ميكن اأن يت�شامح مع االإرهاب، وال بد اأن 
نهزمهم ع�شكريا ونق�شـــي على الفكر املتطرف 

الذي ي�شكل اأ�شا�شا لوجودهم”.
وبعث العاهل ال�شـــعودي امللك �شـــلمان بن 
عبدالعزيز اآل �شعود برقية عزاء وموا�شاة للرئي�س 
عبدالفتاح ال�شي�شـــي يف �شـــحايا العمل االإرهابي 
الذي ا�شتهداف م�شـــجداً يف �شمال �شيناء، موؤكدا 
“وقـــوف اململكـــة العربية ال�شـــعودية اإلى جانب 
جمهوريـــة م�رش العربية يف وجه كل ما ي�شـــتهدف 

اأمنها وا�شتقرارها”.
كمـــا بعـــث ويل العهـــد ال�شـــعودي االأمـــري 
حممـــد بن �شـــلمان بربقية مماثلة عـــرب فيها عن 
اإدانتـــه لـ”العمل االإرهابي االآثم الذي ا�شـــتهدف 

اأرواح االأبريـــاء االآمنـــني يف بيت مـــن بيوت اهلل”، 
مقدمـــا التعازي للرئي�س وال�شـــعب امل�رشي واأ�رش 
املتوفـــني. ودانـــت وزارة اخلارجيـــة االإماراتيـــة 
الهجـــوم ب�شـــدة، موؤكـــدة ت�شـــامنها مـــع م�رش يف 

مواجهة االإرهاب.
اإن  )وام(،  االإمـــارات  اأنبـــاء  وقالـــت وكالـــة 
“الهجوم االإرهابي على امل�شـــجد يتنافى مع كل 
القيم واملبادئ االإن�شـــانية واالأديان ال�شـــماوية، 
ويك�شف مبا ال يدع جماال لل�شك عن الوجه القبيح 
لالإرهـــاب االأ�شـــود وزيـــف ادعـــاءات اجلماعـــات 
املتطرفـــة التـــي ترتـــدي عبـــاءة الديـــن لتربير 

اأعمالها الرببرية”.

واأكدت االإمارات “موقفها الراف�س لالإرهاب 
بـــكل �شـــوره واأ�شـــكاله، والداعـــي اإلـــى �رشورة 
تعزيز التن�شـــيق بـــني دول العامل وتكاتف جهود 
املجتمع الدويل ل�شـــمان اجتثاثه وجتفيف منابع 
متويلـــه”، كما اأكدت “ت�شـــامنها ودعمها القوي 
مل�ـــرش ووقوفها الثابـــت اإلى جانبهـــا يف مواجهة 

االإرهاب”.
ودان امللـــك عبداهلل الثـــاين، يف برقية بعث 
بهـــا اإلى الرئي�ـــس امل�رشي عبدالفتاح ال�شي�شـــي 
الهجوم االإرهابي، واأكد “ ت�شامن االأردن الكامل 
مـــع ال�شـــقيقة م�ـــرش، والوقـــوف اإلـــى جانبها يف 
مواجهـــة خطر االإرهـــاب الذي ي�شـــتهدف اجلميع 

دون ا�شـــتثناء”. واأكد اأمري الكويت ال�شيخ �شباح 
االأحمد اجلابر ال�شـــباح يف برقية مماثلة ا�شتنكار 
�شـــيناء ودعمهـــا  االإرهابـــي يف  للهجـــوم  بـــالده 
وتاأييدهـــا لـــكل االإجـــراءات التـــي تتخذهـــا م�رش 
للحفاظ على اأمنها. وقالت الرئا�شة الفل�شطينية 
يف بيان لهـــا اإن الرئي�س حممود عبا�س ي�شـــتنكر 
باأ�شـــد العبارات هذه اجلرائـــم االإرهابية، ويوؤكد 
وقوف ال�شـــعب والقيادة الفل�شطينية اإلى جانب 
م�ـــرش وقيادتهـــا برئا�شـــة الرئي�ـــس عبـــد الفتاح 
ال�شي�شـــي يف حربهم �شـــد االإرهاب و�شد كل من 

يحاول امل�س باالأمن القومي امل�رشي.
ودان االأمـــني العـــام جلامعة الـــدول العربية 
اأحمـــد اأبـــو الغيط، الهجـــوم االإرهابـــي، معرباً عن 
عميـــق تعازيـــه جلمهورية م�ـــرش العربيـــة، قيادًة 

وحكومًة و�شعبا.
وبـــدوره، قـــال وزيـــر اخلارجيـــة اليمني عبد 
امللك املخـــاليف اإن بالده تقف مع م�رش و�شـــعبها 
ال�شـــقيق وقيادته يف مواجهة االرهاب واجلرمية 

املدانة والب�شاعة يف م�شجد �شيناء.
مـــن جانبه عـــرب وزيـــر اخلارجيـــة الربيطاين 
بوري�س جون�شون عن حزنه ال�شديد نتيجة الهجوم 
االإرهابي الذي و�شـــفه بالرببري، مقدما التعازي 

الأهايل ال�شحايا.
وعرب وزير اخلارجية النم�شـــاوي �شبا�شتيان 
كريتـــز عـــن تعازي بـــالده الأ�ـــرش �شـــحايا الهجوم 

ولل�شعب امل�رشي.

• ويل العهد ال�شعودي االأمري حممد بن �شلمان	

• جثث �شحايا االعتداء االإرهابي يف م�شجد الرو�شة	

دبي ـ العربية.نت: 

ك�صف ويل العهد ال�صعودي الأمري حممد بن �صلمان يف مقابلة مع �صحيفة “نيويورك 

تاميز” الأمريكية، اأجراها الكاتب الأمريكي توما�س فريدمان، اأن 95 % من املوقوفني 

بتهم الف�صاد وافقوا على الت�صوية واإعادة الأموال. 

واأ�صاف اأن نحو واحد% اأثبتوا براءتهم وانتهت ق�صاياهم، كما اأن اأربعة % منهم 

العام  النائب  اأن  اإىل  م�صرياً  الق�صاء،  اإىل  بالتوجه  رغبتهم  واأب��دوا  الف�صاد  تهم  اأنكروا 

يتوقع اأن تبلغ قيمة املبالغ امل�صتعادة عرب الت�صوية نحو 100 مليار دولر.

القاهرة ـ وكاالت:

�صنه م�صلحون على م�صجد يف قرية  الع�صرات، يف هجوم  واأ�صيب  235 �صخ�صا  قتل 

مبحافظة �صمال �صيناء، اأم�س اجلمعة، ح�صبما اأفادت و�صائل اإعالم م�صرية ر�صمية.

اأ�صيب ع�صرات  235، فيما  اإن عدد القتلى ارتفع اإىل  وقالت النيابة العامة امل�صرية 

اآخرون، يف اآخر حتديث مت بثه.

واأفادت م�صادر اأمنية اأن ال�صحايا بينهم جنود لكن معظمهم من املدنيني، يف احلادث 

مركز  العري�س،  مدينة  غرب  كيلومرتا   40 نحو  تبعد  التي  الرو�صة  بقرية  وقع  ال��ذي 

املحافظة.

باري�س ـ اأ ف ب: اأ�شـــارت درا�شة م�شـــرتكة ملنظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة العاملية ومنظمة “واك 
فري فاوندي�شن” حلماية حقوق االإن�شان، اإلى اأن عدد �شحايا العبودية يف العامل يفوق 40 مليونا.

واأ�شـــارت الدرا�شـــة، ام�س اجلمعة، اإلـــى اأن مفهوم العبودية ي�شـــمل العمل الق�رشي )25 مليون �شـــخ�س( 
والزواج الق�رشي )15 مليون �شخ�س(، واأن نحو ربع عددهم من االأطفال.

وح�شـــب الدرا�شـــة، فان نحو ربع من تعر�شـــون للعمل الق�رشي يعملون لدى اأفراد، فيمـــا يعمل اآخرون يف 
م�شـــانع وور�س وحقول، ونحو ن�شـــف هـــوؤالء لديهم ديون، والبع�س ال ي�شـــتطيع ترك العمل الق�رشي ب�شـــبب 
االإدمـــان علـــى املخدرات. واأكد التقرير اأن نحـــو 5 ماليني من العمال الق�رشيني جمربون على ممار�شـــة البغاء، 
واأكر من 4 ماليني يعرت�شـــون للعمل الق�رشي الذي تفر�شـــه عليهم الدولة على �شكل عمل اإلزامي بال�شجون، 
وكذلك للخدمة الع�شكرية االإلزامية. وت�شري الدرا�شة اإلى اأن 71 % اأو 29 مليون من �شحايا العبودية هم ن�شاء 
وبنات، واإلى تعر�س نحو 15.4 مليون منهن للزواج الق�رشي، واأعمار ثلثهن تقل عن 18 �شنة. كما ت�شكل ن�شبة 

الن�شاء نحو 99 باملئة من االأ�شخا�س املجربين على ممار�شة البغاء.

�سحايا العبودية يف العامل يفوق 40 مليونا

• م�شجد الرو�شة يف منطقة بئر العبد غرب العري�س	

إدانـة دوليـة لمجـزرة الروضـة ورسائـل دعـم لمصـر

التقى االأمني العـــام جلامعة الدول 
العربيـــة، اأحمد اأبـــو الغيـــط، يف زيارته 
للبنـــان يف 23 اجلـــاري برئي�ـــس الوزراء 

اللبناين �شعد احلريري.
و�ـــرشح الوزيـــر املفو�ـــس حممـــود 
با�شـــم  الر�شـــمي  املتحـــدث  عفيفـــي، 
االأمـــني العام، بـــاأن اأبو الغيـــط قدم له 
التهنئـــة على عودته لبـــالده، موؤكداً اأن 
دوره ميثـــل بعـــداً حيويـــاً يف ا�شـــتقرار 

الو�شع اللبناين. 

كما حر�س اأبو الغيط على اال�شتماع 
اإلى روؤية احلريري حول الو�شع العام يف 
لبنان واالأ�شـــباب التي دعته اإلى تقدمي 
اال�شـــتقالة، ثم الظـــروف التي حدت به 
اإلى الرتيث فيها؛ حيث اأعرب اأبوالغيط 
عن وقـــوف اجلامعـــة العربية يف �شـــف 
تعزيـــز اال�شـــتقرار يف لبنـــان الذي يقر 

اجلميع بخ�شو�شية و�شعه ال�شيا�شي.
واأكد املتحدث الر�شـــمي اأن االأمني 
العام حر�س على اأن ي�شـــع احلريري يف 

�شـــورة اأجواء وخال�شة االجتماع الوزاري 
الطـــارئ الـــذي عقد بالقاهـــرة يوم 19 
الت�شـــدي  كيفيـــة  ملناق�شـــة  اجلـــاري 
ال�شـــوؤون  يف  االإيرانيـــة  للتدخـــالت 
العربية، م�شدداً على اأن القرار ال�شادر 
عـــن االجتمـــاع يهـــدف اإلـــى و�شـــع حد 
ل�شـــلوكيات اإيران ال�شلبية يف املنطقة، 
واأنـــه ال يهدف اإلى امل�س باالأو�شـــاع يف 
لبنان، واأن ال�شيا�شـــة اللبنانية القائمة 
على الناأي بالنف�س عن اأزمات املنطقة 

وال�شـــوؤون الداخلية للدول العربية، اإذا 
طبقت ب�شـــكل متـــوازن واأمـــني، فاإنها 
جتنب لبنان و�شـــعبه م�شكالت عديدة ال 

لزوم لها.
جتدر االإ�شـــارة اإلى اأن االأمني العام 
للجامعـــة العربيـــة كان قـــد التقى قبل 
يومـــني -يف زيـــارة �شـــابقة لبريوت- 
بـــكل من العماد مي�شـــال عـــون، رئي�س 
اجلمهورية، وال�شـــيد نبيه بـــري رئي�س 

املجل�س النيابي.

أبوالغيط للحريري: الجامعة تقف بصف االستقرار في لبنان

االتهامـــات بـــاأن حملـــة الف�شـــاد كانـــت مـــن اأجـــل انتـــزاع ال�شـــلطة “�شـــخيفة”
املـــــر�شــــــــــد االأعــلــــــى االإيـــــرانـــــــــي “هتلــــــــر” جــــــديــــــد فــــــي املنـطـقــــــة



البالد سبورت

أكد رئي��س االتح��اد البحريني 
لكرة الس��لة سمو الشيخ عيىس 
بن عيل بن خليفة آل خليفة أن 
البحرين  مملك��ة  يف  الرياضيني 
يتمتعون برعاية ملكية ش��املة 
بفضل اهتامم القيادة الرش��يدة 
به��ذه الفئة وتقدي��م مختلف 

أشكال الدعم واملساندة لها.
ومثن س��مو الش��يخ عيىس بن 
عيل آل خليفة توجيهات ممثل 

جالل��ة امللك لألع��امل الخريية 
املجلس  رئيس  الشباب  وشؤون 
األعىل للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
بإقام��ة حف��ل تكري��م العب��ي 
املنتخب��ات الوطني��ة أصح��اب 
اإلنجازات الرياضية، الفتا سموه 
إىل أن هذه الخطوة من ش��أنها 
أن تدف��ع املنتخب��ات الوطنية؛ 

اإلنجازات  م��ن  املزيد  لتحقيق 
مختل��ف  ع��ىل  والنجاح��ات 

األصعدة.
وهنأ س��مو الش��يخ عيىس بن 
عيل آل خليفة العبي املنتخبات 
الوطني��ة أصح��اب اإلنج��ازات 
الرياضية مب��ا يف ذلك منتخبات 
ك��رة الس��لة مبختل��ف فئاتها، 
متمنيا س��موه لهم كل التوفيق 

يف االستحقاقات القادمة.

الرياضيون في مملكة البحرين يتمتعون برعاية ملكية دائمة
سمو الشيخ عيسى بن علي يثمن توجيهات ناصر بن حمد ويؤكد:

أم الحصم              اتحاد السلة 

سمو الشيخ عيسى بن عليسمو الشيخ ناصر بن حمد
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كس��ب املحرق موقعة “الديريب” أمام الح��د  بهدف دون رد، يف اللقاء الذي جمع 

الطرفني أمس، عىل االس��تاد الوطني، ضمن ذهاب دور ربع النهايئ ملس��ابقة كأس 

امللك.

ويدي��ن املحرق بهذه النتيجة الثمينة لالعب إس��امعيل عبداللطيف الذي س��جل 

هدف الفوز يف الدقيقة )23( من عمر املواجهة.

وس��يتجدد اللقاء بني الطرفني يوم 15 يناير يف لقاء اإلياب، الذي س��يكون حاس��ام 

لهوية املتأهل للمربع الذهبي.

ويف اللقاء الثاين أمس، خرج فريقا الرفاع واملالكية بالتعادل الس��لبي، بعد أن عجز 

الطرفان عن هز الشباك؛ ليتأجل الحسم أيضا إىل 15 يناير.

احتفل��ت اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية 
بتكري��م أكرث م��ن 800 الع��ب والعبة 
ومجموعة م��ن اإلداريني واملدربني من 
الرياضي��ة لعامي  أصحاب اإلنج��ازات 
أكتوب��ر  2015 و2016 وحت��ى ش��هر 
من العام الج��اري 2017 يف االحتفالية 
الضخمة التي أقيمت مس��اء الخميس 
امل��ايض بقاع��ة الش��يخ عبدالعزيز بن 
محم��د آل خليف��ة بجامع��ة البحرين 
بالصخري بحضور نائ��ب رئيس املجلس 
األع��ىل للبيئ��ة، رئيس االتح��اد املليك 
للفروس��ية وس��باقات الق��درة س��مو 
الش��يخ فيصل ب��ن راش��د آل خليفة، 
واألمني العام املس��اعد للمجلس األعىل 
للش��باب والرياضة، األمني العام للجنة 
األوملبية البحرينية عبدالرحمن عسكر، 
وعدد من أعض��اء مجلس إدارة اللجنة 
األوملبي��ة، إضاف��ة إىل رؤس��اء وأعضاء 
االتح��ادات الرياضية وحش��د كبري من 

أبطال وبطالت البحرين.
وبدأ االحتفال بعزف الس��الم الوطني، 
ثم عرض فيلم تسجييل من إعداد دائرة 
والتس��ويق  العامة  والعالقات  اإلع��الم 
باللجن��ة األوملبي��ة البحريني��ة، والذي 
يتناول مس��رية النجاح��ات واإلنجازات 

املتمي��زة الت��ي حققها أبط��ال مملكة 
املش��اركات  مختل��ف  يف  البحري��ن 

الخارجية.
وأعق��ب الفيل��م كلم��ة لألم��ني العام 
عبدالرحمن عس��كر،  األوملبية  للجن��ة 
رحب فيها بالحضور، ونقل لهم تحيات 
وته��اين ممث��ل جالل��ة املل��ك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حمد آل خليف��ة، معربا عن فخره 
واعت��زازه باإلنج��ازات الرياضي��ة التي 
حققه��ا أبطال البحرين، والتي تجس��د 

متيز الشباب البحريني.

وأضاف “يكفينا ويكفيكم فخرا واعتزازا 
كلامت صاح��ب الجاللة امللك الصادقة 
التي يعرب فيها جاللته دامئاً عن اعتزازه 
بكم وبعطائكم ومس��اهامتكم يف رفع 
ش��أن مملكتنا الغالية البحرين. نحمد 
الل��ه عز وجل ع��ىل ما أنعم ب��ه علينا 
م��ن قي��ادة حكيم��ة تق��در مواطنيها 
املخلصني وتحفزهم عىل البذل والعطاء 
يف مختل��ف املجاالت، وه��ا نحن اليوم 
نعيش لحظات م��ن هذا التقدير الذي 

تعربه وساما عىل صدورنا جميعا ..”.
وأعرب عس��كر عن بالغ شكره وامتنانه 
للقيادة الرش��يدة عىل دعمها املتواصل 
مملكتن��ا  يف  والرياضي��ني  للرياض��ة 

الغالية، متوجها بالش��كر الجزيل لسمو 
الش��يخ ن��ارص ب��ن حم��د ال خليف��ة 
ع��ىل س��عيه الدائ��م لتطوي��ر الحركة 
الرياضي��ة البحريني��ة، ش��اكراً االبطال 
متمنيا  وتضحياتهم،  مجهوداته��م  عىل 
لهم دوام التوفي��ق والنجاح لتظل راية 
البحرين عالية خفاقة يف سامء الدورات 

والبطوالت الرياضية أينام كانت.
بعد ذلك، ألقى العب منتخبنا الوطني 
للجوجيتس��ور ع��يل منف��ردي كلم��ة 
املكرمني، قال فيها “باالصالة عن نفيس 
ونياب��ة عن إخ��واين وأخ��وايت األبطال 
املكرمني نتقدم بجزيل الشكر واالمتنان 
إىل عاهل البالد جالل��ة امللك حمد بن 

عي��ىس آل خليفة، وإىل س��مو الش��يخ 
نارص بن حم��د آل خليفة عىل دعمهم 
السخي للرياضة والرياضيني يف مملكتنا 

الغالية”.
وأضاف “إننا س��نظل دامئا جنودا لهذا 
الوطن؛ ألنن��ا نؤمن بأن مج��رد ارتداء 
ش��عاره يعد وساما عىل صدورنا يدفعنا 
لبذل اقىص طاقاتن��ا؛ من أجل الوقوف 
عىل منصات التتويج ورفع راية الوطن 

عالية خفاقة أينام تواجدنا”.
وفيام بعد تفضل س��مو الش��يخ فيصل 
ب��ن راش��د آل خليف��ة، واألم��ني العام 
وأعضاء مجل��س إدارة اللجنة األوملبية 
بتكري��م االتح��ادات املنجزة بحس��ب 

الرتتي��ب األبجدي للح��روف، حيث تم 
تس��ليم كل رئيس اتح��اد أو من ينوب 
عنه م��ن األعض��اء املكاف��آت الخاصة 
باإلنج��ازات، والتي مت��ت وفق املعايري 
والضواب��ط املنصوص عليه��ا يف الئحة 
الحوافز املعمول بها يف اللجنة األوملبية 
البحريني��ة. كام تم خالل الحفل تكريم 
جامع��ة البحرين من خالل تقديم درع 
ت��ذكاري لعميد كلي��ة الرتبية الرياضية 
والعالج الطبيعي صادق العلوي؛ تقديرا 
ملا قدمت��ه الجامعة م��ن دعم وتعاون 

كبري يف سبيل إقامة هذه االحتفالية.
وكان الحف��ل مبثابة عرس ريايض متميز 
حاز عىل إعجاب جميع الحضور يف ظل 
اإلع��داد والتنظيم املتمي��ز من جانب 
لالحتفالية  البحرينية  األوملبي��ة  اللجنة 
التي ع��رب فيها الرياضي��ون عن خالص 
ش��كرهم وتقديرهم للقيادة الرش��يدة 
وسمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
ع��ىل دعمه��م وتقديره��م ألصح��اب 
اإلنج��ازات الرياضية مم��ن رفعوا راية 
مختل��ف  يف  خفاق��ة  عالي��ة  الوط��ن 
القيادة  الخارجية، معاهدين  البطوالت 
الرش��يدة للم��ي قدما نح��و ترشيف 

الوطن ومضاعفة اإلنجازات.

إسماعيل يقود المحرق لتخطي الحد... ومواجهة الرفاع والمالكية “سلبية”

“األولمبية” تحتفي بتكريم أكثر من 800 رياضي ورياضية

ف�����ي ذه��������اب رب�������ع ن����ه����ائ����ي ك�������أس ال���م���ل���ك

األبطال عبروا عن شكرهم للقيادة وناصر بن حمد

أحمد مهدي

ضاحية السيف                    اللجنة األولمبية البحرينية
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لقطات من التكريم

أشاد رئيس االتحاد البحريني لكرة اليد عيل عيىس إسحاقي باالهتامم الكبري الذي يوليه ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب، رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة، وحرصه عىل تقدير وتكريم الرياضيني يف البحرينيني نظري اإلنجازات والنتائج املتميزة التي حققوها 
للرياضة البحرينية.

وقال إسحاقي إن توجيهات سموه الكرمية بتكريم العبي املنتخبات الوطنية أصحاب اإلنجازات القى األثر الطيب يف 
نفوس الرياضيني يف ظل ما تحظى به الرياضة من رعاية من جانب القيادات الرياضية يف اململكة، ودعمها املتواصل 

ألبناء الوطن؛ تقديراً للجهود التي يبذلونها من أجل رفعة اسم البحرين عالياً يف مختلف املحافل واملشاركات األقليمية 
والدولية. وأكد رئيس اتحاد اليد أن التكريم هو حافز للرياضيني وإىل لعبة كرة اليد عىل وجه الخصوص يف العمل 

الدءوب عىل استمرارية ما تحقق من إنجازات واملحافظة عىل املكاسب املتميزة التي ساهمت يف تعزيز املكانة املتميزة للرياضة البحرينية.

إسحاقي: التكريم القى األثر الطيب في نفوس الرياضيين

  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(

علي إسحاقي

رف��ع الش��يخ ع��يل ب��ن محمد 
آل خليفة أس��مى آيات الش��كر 
واالمتنان إىل عاه��ل البالد جاللة 
امللك حمد ب��ن عيىس آل خليفة 
عىل دعم وتقدير جاللته للرياضة 
والرياضيني، وح��رص جاللته عىل 
األبط��ال من  وتش��جيع  تحفي��ز 
يف  الرياضية  اإلنج��ازات  أصحاب 
مختل��ف ال��دورات والبط��والت 
الرياضي��ة ليمثل��وا الوط��ن خري 

متثيل.
وأضاف “باسمي ونيابة عن جميع 
أرسة الكرة الطائرة أتقدم بخالص 
الش��كر والتقدير إىل جاللة امللك 
ع��ىل ما يقدم��ه جاللته من دعم 
ومؤازرة للمنتخبات الوطنية كافة 
وباألخص منتخبات الكرة الطائرة؛ 
األم��ر ال��ذي أمث��ر ع��ن تحقيق 
العديد من النجاحات واإلنجازات 
املتميزة يف العه��د الزاهر لجاللة 

امللك معاهدين قيادتنا الرش��يدة 
ملواصل��ة العمل؛ م��ن أجل رفعة 
وعلو وطنن��ا الغ��ايل يف مختلف 

املحافل الخارجية”.
ك��ام توج��ه الش��يخ ع��يل ب��ن 
محمد آل خليفة بعظيم الش��كر 
واالمتنان إىل ممث��ل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب، 
للش��باب  رئي��س املجلس األعىل 
والرياض��ة، رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليفة ع��ىل توجيهاته 
الكرمية برصف مكافآت اإلنجازات 
إىل جميع مستحقيها من أصحاب 
اإلنجازات الرياضية، األمر ايل كان 
له أطي��ب األثر يف نفوس الالعبني 
واإلداريني، متمنياً بأن تشكل هذه 
الجهد  ملضاعفة  دافع��اً  املكافآت 
والعطاء للرياضيني كافة خصوصا 
منتخبات الك��رة الطائرة ملواصلة 

تحقيق األلق��اب والبطوالت التي 
ترفع مهمة الوطن وتعيل مكانته 

بني األمم.
وأعرب الش��يخ عيل بن محمد آل 
خليفة عن ش��كره الجزيل لنائب 
رئيس املجلس األعىل للبيئة، رئيس 
االتحاد املليك للفروسية وسباقات 

القدرة س��مو الش��يخ فيصل بن 
راشد آل خليفة عىل حرص سموه 
لتكري��م األبط��ال الرياضي��ني يف 
االحتفالي��ة الرائع��ة التي نظمتها 
اللجنة األوملبية البحرينية، مؤكداً 
ب��أن حض��ور س��موه كان مبثابة 

ترشيف لألرسة الرياضية.
كام تقدم بالش��كر الجزيل لألمني 
العام للجنة األوملبية عبدالرحمن 
عس��كر عىل ما قام ب��ه من جهد 
كبري يف س��بيل اإلعداد والتحضري 
لهذه االحتفالية املتميزة، والعمل 
عىل إنهاء كافة اإلجراءات الخاصة 
برصف مكاف��آت اإلنجازات لكافة 
الرياضيني، ش��اكرا ومق��درا الدور 
الكب��ري لكاف��ة أعض��اء مجل��س 
إدارة اللجن��ة األوملبية وموظفيها 
ومنتسبيها عىل ما بذلوه من جهد 
إلخ��راج تل��ك االحتفالي��ة بأبهى 
حلة؛ لتكون عرسا رياضيا متميزا. 

كما أشاد بتوجيهات ناصر بن حمد لتكريم أبطال الوطن 

علي بن محمد يشكر جاللة الملك على دعمه الرياضيين
الرفاع              االتحاد البحريني للكرة الطائرة

علي بن محمد 

اليماني: دعم القيادة الحافز 
لتحقيق اإلنجازات 

غياب راشد  حضور جماهيري

اتحاد البلياردو والسنوكر: عرب رئيس االتحاد البحريني للبلياردو 
والسنوكر سعيد اليامين عن عظيم فخره واعتزازه لتواجد أبطال اللعبة 

ضمن املكرمني يف الحفل الذي أقامته اللجنة األوملبية البحرينية 
لتكريم أصحاب اإلنجازات الرياضية يف الفرتة ما بني العام 2015 

ولغاية 2017. ونيابة عن كافة أعضاء مجلس إدارة االتحاد البحريني 
للبلياردو والسنوكر، قدم اليامين جزيل شكره وعرفانه إىل مقام عاهل 
البالد جاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة عىل الدعم والرعاية التي 

يقدمها جاللته إىل الرياضة والرياضيني يف مملكة البحرين، واألمر 
الذي يدفع ويحفز الرياضيني لرفع أسم البحرين عالياً يف املحافل 
كافة، مقدماً شكره كذلك إىل ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 

وشؤون الشباب، رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة، رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة.

وأشاد سعيد اليامين بالدور الذي تلعبه اللجنة األوملبية برئاسة سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة يف دعم وتهيئة األرضية املناسبة 

لالتحادات الرياضية؛ من أجل تحقيق اإلنجازات وترشيف اسم اململكة 
عىل جميع األصعدة، مقدماً شكره يف هذا السياق إىل األمني العام 

للجنة األوملبية البحرينية عبدالرحمن عسكر، وإىل املدير التنفيذي 
للشؤون الرياضية باللجنة عبدالجليل أسد، وإىل أعضاء مجلس إدارة 

اللجنة األوملبية البحرينية كافة. وبنينَّ اليامين عىل أن االتحاد البحريني 
للبلياردو والسنوكر يعتز ويفتخر كون العبيه وممثليه ضمن املكرمني 
من أصحاب االنجازات، مؤكداً أن العمل والسعي للمزيد من النتائج 
اإليجابية مستمر وفقاً لإلسرتاتيجية التي وضعها مجلس إدارة االتحاد 

بالتوافق مع املعنيني يف اللجنة األوملبية البحرينية.

شهدت مباريات يوم أمس حضورا 
جامهرييا جيدا من جانب األطراف 

األربعة. يف اللقاء األول شكل حضور 
جمهوري املحرق والحد مللعب املباراة 

إضافة ممتازة ل�”ديريب املحرق”، كام 
كان لحضور جامهري الرفاع واملالكية 

يف املباراة الثانية إضافة وملسة 
خاصة عىل املباراة. ويعترب الحضور 

الجامهريي أمس هو األعىل حتى 
اآلن يف مسابقة “أغىل الكؤوس” هذا 
املوسم، خصوصا مع النظام الجديد 

للبطولة عرب لقاءات الذهاب واإلياب 
بدءا من دور ال� 16 ووصوال لنصف 

النهايئ. ومل تكن مباريات أمس منقولة 
عىل القناة الرياضية، يف حني قام 

اتحاد الكرة وبالتعاون مع األندية 
بنقل املباراتني عىل اإلنرتنت.

أعلن نادي الرفاع عن غياب العب أحمد راشد عن املالعب 
لفرتة ال تقل عن 6 أشهر. وذكر النادي عىل حسابه مبوقع 

التواصل االجتامعي “انستجرام” أن الفحوصات الطبية 
أثبتت إصابة الالعب بقطع كامل يف الرباط الصليبي للركبة 

اليرسى مع ترضر بسيط يف الغضاريف.
ومبوجب هذه اإلصابة، فإن راشد سيكون بحاجة لتدخل 

جراحي، عالوة عىل التوقع بغيابه لفرتة ال تقل عن 6 
أشهر؛ األمر الذي يعني انتهاء موسمه مع “الساموي”. 
وكان أحمد راشد تعرض إلصابة يف مباراة فريقه أمام 

الرفاع الرشقي ضمن الجولة 7 من دوري بنك البحرين 
الوطني.

أحمد مهدي

تختتم اليوم منافسات ذهاب 
الدور ربع النهايئ من مسابقة 
كأس امللك لكرة القدم “أغىل 
الكؤوس”، بإقامة لقاءين عىل 
استاد مدينة خليفة الرياضية.
يلعب االتحاد مع الحالة عند 

5.30 مساء، فيام يلعب املنامة 
مع النجمة عند 7.45 مساء.

يف اللقاء األول، ستكون 

املواجهة بني فريقني أحدهام 
من الدرجة األوىل واآلخر من 

الدرجة الثانية.
ويرغب الطرفان يف تحقيق 
نتيجة إيجابية، خصوصا أن 
الوصول لنصف نهايئ أغىل 

الكؤوس يعد نقطة تحول كبرية 
ألحدهام.

يرشف عىل تدريب الفريقني 

مدربان وطنيان: إسامعيل 
كرامي يف االتحاد وعارف 

العسمي يف الحد.
وبال شك، فإن وجود لقاء اإلياب 

يعني عدم الحسم من لقاء 
اليوم بشكل نهايئ، مع وجود 

فرصة للتعويض يف املواجهة التي 
ستقام خالل شهر يناير املقبل.

ويف اللقاء الثاين، تعترب املواجهة 

خاصة وقوية بني طرفني التقيا 
يف الجولة األوىل من الدوري 

هذا املوسم، ويومها كان املنامة 
متقدما يف النتيجة بهدف، قبل 
أن يتمكن النجمة من العودة 

عرب ركلتني جزائيتني.
يرشف عىل تدريب الطرفني 

مدربان وطنيان: محمد 
الشمالن يف املنامة وعيل عاشور 

يف النجمة.
يسعى املنامة للمي إىل األمام 
يف رحلة البحث عن املحافظة 

عىل اللقب الذي أحرزه املوسم 
املايض، فيام يأمل النجمة 
مبواصلة نتائجه اإليجابية 

هذا املوسم، إذ يقدم الفريق 
مستويات الفتة بعد التعزيزات 
املتعددة التي قامت بها اإلدارة.

 ال���ي���وم خ��ت��ام ذه����اب رب���ع ن��ه��ائ��ي “أغ���ل���ى ال���ك���ؤوس”

جاء الشوط األول متوسط املستوى 
ورسيعا بني الطرفني.

املحرق بكر يف تهديد مرمى الحارس 
الحداوي عباس أحمد، وذلك عرب رضبة 
ثابتة قريبة من خط املنطقة سدد كرتها 
إسامعيل عبداللطيف، إال أن عباس أنقذ 

املوقف بنجاح )4(.
ورد مهاجم الحد محمد الرميحي 

بتسديدة أرضية من داخل املنطقة، 
أمسك كرتها الحارس سيد محمد جعفر 

دون عناء )9(.
وبذل محرتف املحرق، التونيس زياد 

الزيادي مجهودا فرديا قبل أن يسدد 
كرة تابعها إسامعيل عبداللطيف 

املتمركز يف موقع ممتاز إىل هدف يف 
الشباك الحداوية )23(.

وكاد الحداويون أن يعادلوا النتيجة 
بعج تبادل ثنايئ بني عبدالوهاب املالود 

ومحمد الرميحي الذي توغل داخل 
املنطقة، إال أن األخري سدد كرة بيساره 

من غري تركيز لتخرج دون أن تجد 
موقعا يف الشباك )35(.

وتوغل إسامعيل عبداللطيف ميينا قبل 
أن يلعب كرة عرضية تسلمها عيىس 
موىس، إال أن األخري سدد الكرة قوية 

عاليا مضيعا عىل فريقه فرصة مضاعفة 
النتيجة )37(.

الشوط الثاني

حاول الحد العودة يف النتيجة، وتوغل 

محمد الرميحي ميينا وسدد كرة ذهبت 
خارج امللعب )65(.

وأجرى مدرب املحرق سلامن رشيدة 
التبديل األول بدخول عيل جامل مكان 
السوري محمد وائل، فيام أجرى مدرب 

الحد التبديل األول بدخول الربازييل 
لينيكر مكان عيىس مصبح )69(.

ومرر املحرقاوي جامل راشد كرة بينية 
لعيل جامل الذي واجه املرمى الحداوي، 

لكنه سدد كرة يسارية مترسعا فيها 
خرجت خارج امللعب دون أن تجد 

موقعا يف الشباك الزرقاء )72(.
وسدد املحرقاوي عيىس موىس كرة من 
خارج املنطقة أمسكها الحارس عباس 

أحمد عىل دفعتني )74(.
ولجأ الحداويون إىل خيار التسديد من 
خارج املنطقة، فحاول املدافع األردين 

محمد أبوزريق وسدد كرة قوية، إال أنها 

جاءت عالية فوق املرمى )77(.

وتوغل املدافع األمين للمحرق محمد 

البناء داخل املنطقة الحداوية وسدد 

كرة كادت تباغت الحارس عباس، إال 

أن األخري كان يقظا وحمى مرماه من 

الهدف الثاين )80(.

ومل تشهد الدقائق التالية أي جديد 

يذكر، رغم ضغط الحد يف الدقائق 

األخرية بحثا عن التعادل، يف حني لجأ 

املحرق إىل تأمني املنطقة الخلفية 

وأرشك العب الوسط مهدي عبداللطيف 

مكان عيىس موىس بهدف املحافظة عىل 

النتيجة ونجح يف ذلك؛ لتنتهي املباراة 

بفوز مثني للمحرق.

كان الرفاع الطرف األفضل يف 
الحصة األوىل من اللقاء، خصوصا 

مع عدد الفرص التي سنحت 
ل�”الساموي” للتهديف، لكن دون 

أن يوفق لذلك.
املدافع األيرس للرفاع حسان جميل 

أرسل كرة عرضية كادت تخادع 
الحارس امللكاوي عبدالكريم فردان، 

إال أن يقظة األخري حرمت الرفاع 
من هدف أول )3(.

ولعب املحرتف الربازييل للرفاع ليو 
كرة بينية لزميله ومواطنه بوينو، 
والذي سدد كرة وجدت الحارس 
فردان الذي واصل حامية مرمى 

فريقه )9(.
واستبعد الحكم سيد عدنان محمد 

مدير فريق الرفاع خميس عيد 
ألسباب غري معروفة )15(.

وكاد كميل األسود أن يضع الرفاع 
يف املقدمة، لكن تسديدته الجانبية 

أبعد كرتها فردان أيضا )19(.
وحاول الرفاعي اليافع محمد 

مرهون عرب خيار التسديد من 
خارج املنطقة، إال أن كرته القوية 

جاورت املرمى امللكاوي )27(.
وبدأت أوىل فرص املالكية بعدم 
انطلق أحمد يوسف ميينا وأرسل 

كرة عرضية تابعها املحرتف السوري 
إرساء عامر برأسه، إال أنها جاورت 

القائم األيرس ملرمى الحارس 
عبدالله الكعبي الذي مل يخترب كثريا 

يف الشوط األول )37(.

وسدد ليو كرة قوية داخل املنطقة 

كادت أن تعلن الهدف األول 

ل�”الساموي”، إال أن حارس املالكية 

واصل تألقه وحامية شباكه )39(.

الشوط الثاني

حاول الرفاعي سيد ضياء سعيد يف 

بدايات الشوط الثاين يسارا حينام 

سدد كرة ناحية املرمى، إال أنها مل 

تجد موقعا يف الشباك )53(.

وتوغل امللكاوي أحمد يوسف 

داخل املنطقة الرفاعية ويف موقع 

سانح للتسجيل، إال أن سدد الكرة 

بغري تركيز دون أن تشكل خطورة 

عىل املرمى الساموي )55(.

ولعب إرساء عامر كرة عرضية 
تابعها سيد هاشم عيىس ضعيفة 
وأمسكها الكعبي بسهولة )57(.

وحاول الرفاعي محمد حسني عرب 
كرة قوية من خارج املنطقة، إال أنها 

جاءت عاليا فوق املرمى )61(.
وخرج العب الرفاع حمد شمسان 
متأثرا بإصابته، وحل محمد دعيج 

بدال منه.
وكاد سيد رضا عيىس أن يضع 

املالكية يف املقدمة، ولعب كرة 
ساقطة أنقذها مدافع الرفاع من 
عىل خط املرمى )77(، ثم أضاع 

سيد هاشم عيىس كرة أخرى حينام 
توغل يسارا وسدد كرة تألق يف 

إبعادها الحارس الرفاعي عبدالله 
الكعبي )78(.

م��ج��ري��ات ال���رف���اع وال��م��ال��ك��ي��ةم����ج����ري����ات ال����م����ح����رق وال���ح���د

تصوير: أحمد علي خميس عيد محتًجا على قرار استبعاده فرحة المحرق بالهدف الوحيد  

علي السماهيجي، وعاونه ياسر تلفت وصالح جناحي، 
والحكم الرابع عبدالشهيد عبداألمير.

سيد عدنان محمد، وعاونه إبراهيم سبت ومجدي النجار، 
والحكم الرابع عيسى عبداهلل.

 أدار اللقاء 
طاقم تحكيم

 أدار اللقاء 
طاقم تحكيم

حضور جماهير المالكية في لقاء أمس )تصوير:جعفر علي( حضور جماهير المحرق في لقاء أمس )تصوير:أحمد علي(

من لقاء الرفاع والمالكية من لقاء المحرق والحد
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تحت رعاية ويل العه��د نائب القائد 
األع��ى النائ��ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الس��مو املليك األمري 
س��لامن بن حم��د آل خليف��ة، تقام 
اليوم الس��بت بطولة الرشق األوسط 
للرج��ل الحديدي مبش��اركة أكرث من 
2000 مشارك من مختلف دول العامل 

يف خليج البحرين.
وبه��ذه املناس��بة رفع ممث��ل جاللة 
الخريي��ة وش��ؤون  املل��ك لألع��امل 
الشباب رئيس املجلس األعى للشباب 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة الشكر والتقدير لسمو ويل 
العهد عى رعايت��ه الكرمية للبطولة، 
مؤكداً س��موه أن هذه الرعاية تؤكد 
الدع��م للرياضة عموم��ا، والرتايثلون 
خصوصا، وحرص س��موه عى تقديم 
كام��ل الدعم لنجاح البطولة، مش��رياً 
إىل أن ه��ذه الرعاي��ة مبثابة الوس��ام 
ال��ذي يعتز ب��ه املش��اركني كافة يف 

املنافسات.
وأكد سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة أن هذا االهتامم س��يأيت بثامره 
بشكل واسع عى رياضة الرتايثلون يف 
اململكة بعد أن حققت طفرات نوعية 
يف العهد الزاه��ر لعاهل البالد جاللة 
املل��ك حمد ب��ن عي��ى آل خليفة، 
مبيناً أن بطولة الرشق األوسط للرجل 
الحديدي التي س��تقام اليوم السبت 
ستش��كل منعطفا مهام ومرشقا لهذه 
الرياضة الس��يام أن مملك��ة البحرين 
له��ذه  حقيقي��ة  واجه��ة  أصبح��ت 
البطوالت املميزة التي تش��هد تنافسا 

رشيفا بني املشاركني.
وقال سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة بأنه جاهز لخوض املنافسات، 
وسيس��عى لتحقي��ق نتائ��ج إيجابية 
يف الس��باقات كافة،وه��ي الس��باحة 
والدراجات والجري، مؤكداً استعداده 
لخ��وض التح��دي الجديد، وس��يبذل 
املراك��ز  لتحقي��ق  جه��ده  قص��ارى 

املتقدم��ة يف البطول��ة عى الرغم من 
اإلدراك بأن املنافس��ة لن تكون سهلة 
خصوصا وأن هناك العديد من األبطال 
املميزين الذين حققوا نتائج جيدة يف 
البطوالت الس��ابقة، مؤكداً سموه أن 
الفريق البحريني عمل بش��كل مميز 
يف التدريبات األخ��رية، وأصبح جاهزا 
لهذه املش��اركة املهمة التي ستعكس 

التطور الكبري للفريق.
ومتنى س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
والنج��اح  التوفي��ق  كل  خليف��ة  آل 
للمش��اركني كافة يف البطول��ة وإبراز 
الصورة املرشقة التي تحظى بها هذه 
الرياضة، مشرياً إىل أن مملكة البحرين 
هي الواجهة املميزة يف الرشق األوسط 
لرياض��ة الرتايثل��ون، وس��تكون هذه 
البطولة إح��دى البوابات املهمة التي 
ستكس��ب من خاللها الب��الد الغالية 

عى مرور إيجايب يف النواحي كافة.

وقدم س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة تقديره لل��وزارات الحكومية 
والرشكات واملؤسس��ات الخاصة كافة 
عى تعاونها الكبري مع اللجنة املنظمة 
والحرص ع��ى بذل الجه��ود إلخراج 
سباق مميز يعكس اإلمكانات العالية 
الت��ي تتمي��ز به��ا مملك��ة البحرين 

بالكوادر اإلدارية والفنية.

ناصر بن حمد يشهد سباق األطفال

وقد شهد سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة منافس��ات سباق األطفال 
ال��ذي أقيم ع��ى هام��ش البطولة، 
وشارك يف السباق أنجال سموه، وهم 
س��مو الشيخة ش��يمة، وسمو الشيخ 
حمد، وس��مو الشيخ محمد بن نارص 

بن حمد آل خليفة.
واجتاز أنجال سموه السباق بنجاح يف 
الس��باحة والدراجات والجري، حيث 

قام سموه بتتويج الالعبني الذين أنهوا 
الس��باق. وأعرب س��موه عن إعجابه 
باملشاركة الكبرية التي شهدها سباق 
األطفال، مؤك��داً أن هذه املش��اركة 
الواس��عة تؤك��د ح��رص األهايل عى 
انضامم أبنائهم للمشاركة يف سباقات 
الرتايثل��ون، وأن اللجنة حرصت عى 
توفري س��بل الراحة للمشاركني كافة؛ 
من أجل كتابة النجاح. وأش��اد سمو 
الش��يخ نارص ب��ن حم��د آل خليفة 
باملنافس��ة املثرية التي شهدها سباق 
األطف��ال، مش��رياً إىل أنه حريص عى 
دع��م هذه الفئة وصقله��ا؛ من أجل 

االستمرار يف املشاركات القادمة.

خط سير البطولة

أعلنت اللجن��ة املنظمة للبطولة عن 
املراحل  اعتامده��ا خ��ط مس��ارات 
الثالثة من البطولة التي ستقام اليوم 

منافس��ات  س��تقام  الس��بت، حيث 
الس��باحة يف خليج البحرين ملس��افة 
1.9 كيلومرت عى أن تقام منافس��ات 
الدراجات عى مس��افة 90 كيلومرتاً، 
وتنتهي املنافس��ات مبس��ابقة الجري 
ملس��افة 21.1 كيلومرت، وقد وضعت 
اللجنة املنظمة مسار الدراجات ليمر 
باملناطق الحرضية والتنموية والرتاثية 
يف اململكة؛ لتعريف املشاركني بنهضة 
البحري��ن القدمية واملع��ارصة، وهي 
واحدة م��ن أهداف إقام��ة بطوالت 

الرجل الحديدي.

جاهزية الفريق البحريني

أب��دى الفريق البحريني اس��تعداده 
الكام��ل للمش��اركة يف بطولة الرشق 
األوسط للرجل الحديدي بقيادة سمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة.
ويطمح الفري��ق البحريني وخصوصاً 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
اعت��الء منص��ات التتوي��ج بالحصول 
عى املراكز األوىل، وس��يكون س��مو 
الش��يخ نارص ب��ن حم��د آل خليفة 
أبرز املرش��حني للحص��ول عى املركز 
األول بع��د النتائ��ج اإليجابية الكبرية 
واإلنج��ازات املتواصل��ة التي حققها 
س��موه يف البطوالت الس��ابقة، وكان 
آخرها بطولة ديب العاملية للرتايثلون.

وخ��اض الفري��ق البحرين��ي بقيادة 
س��مو الش��يخ ن��ارص بن حم��د آل 
خليف��ة العدي��د م��ن التدريبات يف 
الفرتة املاضية يف السباحة والدراجات 
والجري، حيث سادت األجواء املثالية 
تدريبات الفريق البحريني السيام أن 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
حرص عى تحفي��ز الفريق البحريني 
بتقديم كام��ل الدعم ألعضاء الفريق 

كافة.

سمو ولي العهد يرعى انطالق بطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي اليوم 
ال��ب��ح��ري��ن خ��ل��ي��ج  ف���ي  م��ت��س��اب��ق   2000 ب��م��ش��ارك��ة 

لقطات من فعاليات األمس

تغطية                   اللجنة اإلعالمية

أش��اد ممثل جاللة املل��ك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئيس 
املجل��س األعى للش��باب والرياضة 
رئي��س اللجنة األوملبي��ة البحرينية، 
الرئي��س الفخ��ري لالتح��اد املل��يك 
للفروس��ية وس��باقات القدرة سمو 
الش��يخ ن��ارص بن حم��د آل خليفة 
باملس��تويات التي قدمها الفرس��ان 
يف الس��باق اللي��ي الفتتاح موس��م 
س��باقات القدرة، والذي أقيم بقرية 
البحرين الدولية لس��باقات القدرة، 
والذي ش��هد مش��اركة أكرث من 80 
فارس��اً وفارس��ة م��ن الفريق املليك 
واإلس��طبالت املحلي��ة تنافس��وا يف 
مس��افة 100 كلم عى أربع مراحل 

40 كلم و20 كلم و20 و20 كلم.
وقال س��موه: “بداية نهنئ أنفس��نا 
واالتحاد املليك للفروس��ية وسباقات 
القدرة برئاس��ة نائب رئيس املجلس 
األع��ى للبيئة بنجاح أوىل س��باقات 
املوسم، والذي شهد مستويات قوية 
من جانب الفرسان املشاركني، مؤكداً 
بأننا س��عداء باملستوى الفني املميز 
الذي قدمه الفرسان خالل منافسات 
الس��باق األول للموس��م الجدي��د، 
وال��ذي يعكس جدي��ة التحضريات 
وحرصهم عى تقديم األفضل، مؤكداً 
سموه عن االنطباع األول بأنه يبعث 
بالطأمنين��ة أن الس��باقات القادمة 
التح��دي واإلث��ارة  فيه��ا  س��يكون 

عى الش��كل الذي يخ��دم نجاحها، 
ويساهم يف إحراز األهداف املطلوبة 
الت��ي تنعكس ع��ى رفع مس��توى 
الفرس��ان ومتنحهم املزيد من الثقة 
لتقدي��م أفضل املس��تويات، والذي 
يس��اهم يف تطور وارتقاء السباقات 

املحلية.
وقد هنأ سمو الشيخ نارص بن حمد 
فرسان الفريق املليك عى تحقيقهم 
اإلنجاز يف أوىل سباقات هذا املوسم 
باحتالله��م املراك��ز الث��الث األوىل، 
وذل��ك بع��د أن حقق��ت الفارس��ة 
الشيخة نجالء بنت سلامن بن صقر 
آل خليفة من فري��ق فيكتوريوس، 
املركز األول، فيام جاء يف املركز الثاين 

الف��ارس خال��د إبراهي��م خليل من 
إسطبل الزعيم التابع للفريق املليك، 

فيام حل ثالثا الفارس يوس��ف فؤاد 
جوهر من إسطبل الخالدية، مؤكدا 

س��موه أن ما قدمه هؤالء الفرسان 
من مس��تويات قوية يف هذا السباق 
دليل واضح عى ما يتمتع به الفريق 
املليك من جاهزية عالية وقدرة عى 
املنافسة وإحراز املزيد من األلقاب.

وتّوج رئيس لجنة الق��درة باالتحاد 
املليك للفروس��ية وس��باقات القدرة 
الش��يخ دعيج بن سلامن آل خليفة 
الفرس��ان الفائزي��ن باملراكز األوىل، 
حيث تّوج الفارس��ة الش��يخة نجالء 
بن��ت س��لامن آل خليف��ة ب��كأس 
املركز األول، فيام تّوج الفارس خالد 
إبراهي��م بكأس املرك��ز الثاين، وتّوج 
الفارس يوس��ف فؤاد ب��كأس املركز 

الثالث.

لقطة لسموه خالل حضوره السباق

ناصر بن حمد يشيد بمستوى السباق االفتتاحي للقدرة والفرسان 
تغطية                اللجنة اإلعالمية

الفريق الملكي في المراكز األولى 



ش��هد نائب رئيس الهيئ��ة العليا لنادي 
راش��د للفروس��ية وس��باق الخيل سمو 
الش��يخ عيىس بن س��لامن بن حمد آل 
خليفة عرص أمس الس��باق الرابع للخيل 
لهذا املوس��م، وال��ذي أقي��م عىل كأس 
املرحوم حسن بن صالح الرويعي، وكأس 
رشك��ة عيل فنت��ر، وكأس نادي راش��د 
للفروس��ية وس��باق الخيل عىل مضامر 

سباق النادي مبنطقة الرفة بالصخري.
وكان الش��وط األول اقيم لسباق التوازن 
“نتاج محيل” ملسافة 2200 مرت، والجائزة 
1500 دين��ار، وجاءت النتائج متامش��ية 
م��ع التوقعات بحصول الجياد املرش��حة 
ع��ىل املراكز الثالث��ة األوىل، حيث متكن 
الحصان املرش��ح األول “رت��ورت” انتزاع 

الفوز بصعوبة.
وأقي��م الش��وط الث��اين لجي��اد جمي��ع 
“نت��اج محيل”  واملبتدئ��ات  الدرج��ات 
مس��افة 1000 م��رت مس��تقيم، والجائزة 
1500 دينار، وشهد فوزا مفاجئا للحصان 

“رياش” الذي قل��ب التوقعات وخطف 
الفوز.

وأقيم الشوط الثالث عىل كأس املرحوم 
حس��ن بن صال��ح الرويع��ي واملخصص 
لجي��اد الدرجة الرابع��ة واملبتدئات من 
الجي��اد العربي��ة ملس��افة 1200 م��رت، 
واس��تطاعت  دين��ار،   1500 والجائ��زة 

الفرس املرشحة “املصنة 1662” تسجيل 
فوزه��ا األول. وأقي��م الش��وط الراب��ع 
لجي��اد جمي��ع الدرج��ات واملبتدئ��ات 
“مستورد” مس��افة 1200 مرت، والجائزة 
1500 دينار، واس��تطاع الحصان املرشح 
األول “لجندريالت��ش” أن يثبت جدارته 

بالرتشيحات، ويسجل انطالقة قوية.

وأقيم الشوط الخامس للجياد املبتدئات 
“مستورد” مس��افة 1400 مرت، والجائزة 
1500 دينار، وأس��تطاع الحصان املرشح 
“نيوكالس��يكل” تحقي��ق ف��وزه األول يف 

املضامر البحريني.
وأقيم الشوط الس��ادس عىل كأس نادي 
راش��د للفروس��ية وس��باق الخيل لجياد 

الدرجة الرابعة واملبتدئات “نتاج محيل” 
مسافة 1800 مرت، والجائزة 1500 دينار، 
وش��هد فوزا الفتا للحصان “بارتشمنت”، 

وخطف أوىل انتصاراته بجدارة.
وكان��ت األنظ��ار تتجه صوب الش��وط 
السابع واألخري الذي أقيم عىل كأس رشكة 
عيل فنت��ر واملخصص لجي��اد الدرجة 

األوىل “مس��تورد” مس��افة 2000 م��رت، 
والجائ��زة 3000 دين��ار، ومتكن الحصان 
“فوف��زم” أن يؤكد جدارته كحصان بطل 

جديد قادم يف السباقات البحرينية.
وتم تتوي��ج الفائزين بكؤوس الس��باق، 
حي��ث ق��ام نس��يم حس��ن ب��ن صالح 
الرويع��ي بتقديم كأس املرحوم حس��ن 
ب��ن صال��ح الرويعي إىل املضم��ر الفائز 
عبدالله كويتي بحض��ور عدد من أفراد 
عائلة الرويعي، فيام قدم مدير عام نادي 
راش��د للفروسية وس��باق الخيل توفيق 
رشف العل��وي كأس الن��ادي إىل س��مو 
الش��يخ س��لامن بن محمد بن عيىس آل 
خليفة، ثم قدم عيل حس��ن كأس رشكة 
عيل فنت��ر إىل املالك رائ��د البوعينني، 
كام ق��ام عيل جعفر املدح��وب بتقديم 
جائزة أجمل جواد يف الشوط السابع من 
الس��باق واملقدمة من مؤسسة الحصان 
العريب للفروسية، والتي فاز بها الحصان 

“أمربسيست”.

الجياد المرشحة تحقق كؤوس “فنتشر” و”الرويعي” و”النادي”
عيسى بن سلمان يشهد السباق الرابع للخيل

سمو الشيخ عيسى بن سلمان في مقدمة متابعي السباق

الصخير                      نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

البالد سبورت:
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لقطة من التتويج

كش��ف األمني العام لالتحاد العريب 
للكرة الطائرة جهاد حس��ن خلفان 
عن إقامة مراس��م قرع��ة البطولة 
التاس��عة ع��رة لألندي��ة العربية 
للس��يدات للك��رة الطائ��رة اليوم 
الس��بت مبق��ر االتح��اد البحريني 
للك��رة الطائ��رة، وذل��ك يف مت��ام 

الساعة الخامسة والنصف مساء.
وستحتضن جمهورية مرص العربية 
البطولة يف الفرتة من 15 لغاية 23 

ديسمرب املقبل.
وذكر خلف��ان بأن األمان��ة العامة 
لالتحاد العريب للكرة الطائرة الذي 
يتخذ من مملكة البحرين مقرا له 
قد تس��لم مشاركة خمس��ة أندية 

متثل أربع دول عربية، وهي األهيل 
والصفاقيس  املرصيان،  وس��بورتنج 
الب��رتويل  واملجم��ع  التون��يس، 
الجزائري، وش��باب 20 الس��وداين، 
مشرياً إىل أن البطولة ستقام بنظام 

الدوري من دور واحد.
وكان ب��اب املش��اركة ق��د أغل��ق 
14 نوفم��رب الجاري ع��ىل أن تقام 
البطول��ة بضياف��ة الن��ادي األهيل 
املرصي، موضحاً بأن األمانة العامة 
التحض��ريات الالزمة  ق��د أع��دت 
كافة إلقامة مراس��م سحب القرعة 
والتجهي��ز للبطول��ة م��ع االتحاد 
امل��رصي للك��رة الطائ��رة والنادي 
األهيل املس��تضيف؛ بهدف إخراج 

البطولة بأفضل صورة، مؤكداً حرص 
االتحاد العريب عىل تفعيل النشاط 
النس��ايئ واس��تمرارية البط��والت 

للرجال والس��يدات عىل حد سواء 
مبا يس��هم يف تطوير الكرة الطائرة 
العربي��ة واالرتق��اء به��ا، مش��يداً 
باألندية املشاركة يف البطولة، وهو 
ما يعكس حرصها عىل دعم أنشطة 

وبرامج االتحاد العريب.
ويحمل لقب النس��خة املاضية من 
البطول��ة الن��ادي األه��يل املرصي 
بعد ف��وزه ع��ىل مجم��ع البرتول 
الجزائري بثالثة أش��واط نظيفة يف 
القاهرة  اس��تضافتها  التي  البطولة 
العام املايض، فيام ستغيب األندية 
البحرينية عن املشاركة يف النسخة 
الحالي��ة بعد التواجد يف النس��خة 

املاضية.

غياب البحرين عن المشاركة

اليوم سحب مراسم بطولة األندية العربية لسيدات الطائرة
حسن علي

 علي مجيد

جهاد خلفان

النجمة يجتاز الشرطة العراقي في آسيوية اليد

ف��ن��ج�����������ان!  زوب��ع�����������ة  أم  ح��ق��ي��ق��ي�����������ة  ص��ف��ق��������ة 

هشام جعفر – حيدر آباد: خطف “ممثل الوطن” فريق النجمة األول 
لكرة اليد بطاقة التأهل األوىل للمجموعة الثانية بجدارة واستحقاق بعدما 

تغلب عىل منافسه فريق الرطة العراقي بنتيجة )23/21( وذلك خالل 
لقائه الرابع “األخري” يوم أمس )الجمعة(، والذي أقيم ضمن منافسات 

الدور التمهيدي للبطولة اآلسيوية لألندية أبطال الدوري واملؤهلة لبطولة 
العامل “سوبر جلوب” واملقامة حالياً يف حيدر آباد الهندية. وكان النجمة قد 

نجح يف حسم تقدمه منذ الشوط األول بنتيجة )13/9(، ليؤكد النجاموية 
باعتالء عرش صدارة املجموعة وحجز مقعدهم يف الدور ربع النهايئ وانتظار 

الفريق الثاين من املجموعة األوىل الذي مل تحسم الصدارة من بني الفرق، 
فيام البطاقة الثانية للمجموعة الثانية بقت املنافسة محصورة عليها بني 

فريقي الرطة العراقي واألهيل القطري من خالل مواجهتهام األخرية التي 
سيخوضونها يوم غد األحد أمام راكو األوزبيك ورسفيس الهندي. وأجرى 
رئيس النادي عيىس القطان اتصاال هاتفيا لبعثة الفريق األول ونقل من 
خالله تحيات أعضاء مجلس اإلدارة، وتقديم التهنئة لالعبني عىل تجاوز 

املرحلة األوىل بالتأهل ملربع البطولة، وكذلك االطمئنان عىل أحوال جميع 
الوفد. وأشار القطان من خالل اتصاله بأنه لدية ثقة كاملة يف إمكانات 

وقدرة الالعبني وجهازهم الفني عىل تحقيق نتيجة إيجابية يف الدور القادم، 
الفًتا إىل أن مشوار البطولة مازال طويال، وأن التأكيد الفوز والتأهل للمباراة 
النهائية أصبح مصريه بيد الالعبني، وهذا ما نتأمله منهم. وبنينَّ القطان أيضا 
أن حالة من التفاؤل تسود جميع عشاق وجامهري النادي؛ من أجل تحقيق 

الهدف املرجو يف املباريات القادمة.

يدور يف الشارع الريايض هذه 
األيام ومن أطراف محسوبة عىل 
ناديني كبريين، حديث بأن أحد 
األندية عىل وشك حسم صفقة 
كبرية لفريقه السالوي بالتعاقد 

مع أحد الالعبني الدوليني السابقني 
وضمه لصفوفه ومتثيل قميصه خالل 

املرحلة القادمة!

فالنادي املعني الذي سبق وأن 
ارتبط اسمه مع الالعب نفسه 
مطلع املوسم الريايض الجاري، 

يسعى بحسب األحاديث املقربة 
له “جامهريياً وإدارياً” إىل انتداب 

الالعب الذي يضعون عليه اآلمال يف 
تعزيز صفوفهم من حيث املنافسة 

عىل األلقاب املحلية؛ كونه ميتلك 

الخربة امليدانية واألداء الجيد، وأن 
األخري لديه الرغبة للرحيل عن ناديه 

واالنضامم للنادي اآلخر، كام وضح 
ذلك يف مفاوضات الطرفني بداية 

املوسم وما يحدث حالياً، وخصوصا 
أن النادي الساعي لضمه سيوفر 
له وظيفة مع مبلغ مادي ُيقدر 

1000 دينار، كام أن الالعب بإمكانه 

“التفرصخ” من ناديه الكبري الحايل 
مبوجب أحد البنود يف عقده، والذي 

يقيض بالرحيل عنه طاملا تحصل 
عىل عرض وبه تأمني وظيفة له!
هذه األحاديث ورغم مصادرها 

املقربة من النادي الطامع يف 
انتدابه، إال أنها يف الوقت نفسه 
تتضارب مع مصادر ناديه الحايل 

وألشخاص مقربني لالعب؛ كون 
هناك تلميحات بأن الالعب يفتعل 

مثل هذه األمور، كام حدثت يف 
بداية املوسم؛ من أجل الضغط عىل 

ناديه لتلبية احتياجاته ورشوطه. 
فهل هناك صفقة حقيقية سرناها يف 
األيام املقبلة أم هي “زوبعة فنجان” 

كام ُيقال؟!

خط��ف داركلي��ب أول ث��الث نق��اط 
ب��دوري الدرجة األوىل للك��رة الطائرة 
بعدما أطاح بالبس��يتني بثالثة أشواط 
نظيف��ة يف املواجه��ة الت��ي جمعتهام 
مس��اء أم��س الجمع��ة ضم��ن ختام 
منافس��ات الجول��ة األوىل ع��ىل صالة 
االتحاد البحريني للكرة الطائرة مبدينة 

عيىس الرياضية.
وفاز داركليب باألشواط الثالثة بنتيجة 
أدار  في��ام   25/14  ،25/22  ،25/22
املواجه��ة طاقم حكام دويل مكون من 

األول منري ميك والثاين محمد خاتم.
داركلي��ب ف��رض ايقاع��ه الفني عىل 
مجري��ات املب��اراة مس��تثمر األخطاء 
الفردي��ة املتع��ددة الت��ي وق��ع فيها 
العبو البس��يتني عىل مستوى األخطاء 

الهجومي��ة وإضاعة اإلرس��ال باإلضافة 
إىل س��وء التغطي��ة دون أن يس��تغل 
تواج��د ثنايئ دار كليب ع��يل إبراهيم 
ومحم��د يعقوب عىل مقاع��د البدالء 

خالل القسم األكرب من الشوط األول.
وكان بإمكان البسيتني أن يعود بفريقه 
لج��و املباراة يف الش��وط الث��اين الذي 
توقف عنده مسلس��ل التع��ادل عند 
النتيج��ة 14-14 بتقدمه مرتني 12-10 
و12-14.. غ��ري أن تراج��ع أدائه جراء 
األخط��اء والتأل��ق الهجوم��ي ملحمود 
عبد الواح��د والعودة اإليجابية ملحمد 
يعقوب غريت مجريات املباراة لصالح 
العني��د الذي ظف��ر بالش��وط الثالث 

واملباراة.

المحرق يعبر محطة النصر

كس��ب املحرق لق��اء القطب��ني الذي 
جمعه بالن��رص بثالثة أش��واط مقابل 
 ،22-25،25-18،25-17،25-19 ش��وط 
يف املواجهة التي قادها الدوليان األول 
سيد جعفر سيد والثاين حسني الكعبي.
ولعبت خ��ربة املحرق بقي��ادة فاضل 
عب��اس دوراً كبريا يف ترجيح كفة طائرة 
األحالم رغم فوز النرص بالشوط األول.

أداء  ق��دم  الن��رص  األول  الش��وط  يف 
جامعيا عىل  املستوى الهجومي بقيادة 
عيل س��لطان وثنايئ مركز3 محمد عبد 
الجبار وحس��ني عيل خليفة، يف الوقت 
ال��ذي ب��رز فاض��ل عب��اس واملحرتف 
البورتورييك جاكسون ريفريا من جانب 

املحرق إال أن فعالية النرص وحامس��ة 
العبيه قادته للفوز بالشوط األول.

املحرق استعاد توازنه يف الشوط الثاين، 
بفضل الفعالي��ة الهجومية من فاضل 

عب��اس وجاكس��ون ومحم��د حبي��ب 
وحس��ن الحداد ليتقدم 10-16 ناهيك 
عن حوائط الص��د وأخطاء النرص عىل  
بالش��وط  ليفوز  الهجوم��ي  الجان��ب 
الثال��ث. وواص��ل املح��رق تألق��ه يف 
الش��وط الثالث وتقدم من خالل التاٌل 
الهجوم��ي ملحمد حبيب وجاكس��ون  
يف الوقت الذي تراجع��ت فيه فاعلية 
الن��رص الهجومي��ة خاصة م��ن ضارب 

مركز2 محمد عبد الله.
واس��تطاع النرص يف الش��وط الرابع أن 
مين��ع النرص من جر املباراة إىل ش��وط 
فاصل بفضل الفاعلية الهجومية بقيادة 
فاضل عباس يف الوقت الذي تراجعت 
فيه ألعاب هجوم النرص لتنتهي املباراة 

لصالح املحرق 3/1.

المحرق كسب النصر

داركلي����ب يعب���ر البسيتي���ن والمح����رق يكس����ب النص���ر
ختام الجولة األولى لدوري الطائرة
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)وكاالت(: ميكن تقبل عذر محمد صالح 
العب ليفربول ل��و احتفل بطريقة أكرث 
صخبا من املعتاد إذا هز شباك تشيليس 
يف املواجه��ة الكب��رة ب��ني الفريقني يف 

الدوري اإلنجليزي اليوم السبت.
وواج��ه الالعب املرصي وضعا س��يئا يف 
ستامفورد بريدج عندما انضم لتشيليس 
قادما من بازل يف 2014 ومل يشارك سوى 
يف بعض مباريات وأحرز هدفني قبل أن 
يرح��ل إىل فيورنتينا عىل س��بيل اإلعارة. 
وبع��د انتقال��ه إىل روم��ا حي��ث حظي 
بشعبية كبرة، انضم الالعب املرصي إىل 

ليفرب��ول يف الصيف املايض وبدأ مرحلة 
جديدة يف مسرته مع اللعبة.

وأحرز املهاج��م املتألق، البالغ عمره 25 
عام��ا والق��ادم مقاب��ل 34 مليون جنيه 
 14 ملي��ون دوالر(،   45.15( إس��رليني 
هدفا بكل البطوالت هذا املوس��م ورمبا 
يظهر لجامهر تش��يليس ما الذي ميكن 
أن يفعله عندما يحل حامل اللقب ضيفا 

عىل أنفيلد اليوم.
وميل��ك يورجن كلوب م��درب ليفربول 
خط هج��وم مرعب��ا يضم س��اديو ماين 
الذي هز الش��باك يف التع��ادل 3-3 مع 

مستضيفه إشبيلية يوم الثالثاء يف دوري 
أبط��ال أوروبا، عندما ف��رط ليفربول يف 

تقدمه ب� 3 أهداف.
لكن م��ا يقدمه صالح يف مرك��ز الجناح 
ه��و أم��ر اس��تثنايئ وهذا مل يش��ك فيه 
كلوب. وقال املدرب األملاين “كان ش��ابا 
عندم��ا ج��اء إىل تش��يليس واآلن أصبح 
رج��ال”. ويعتق��د فرانك المب��ارد العب 
تش��يليس الس��ابق أن صالح ميثل خطرا 
كبرا عىل فريقه القديم والذي يصل إىل 
أنفيلد بعد ف��وزه يف 4 مباريات متتالية 
يف ال��دوري. وقال المبارد لش��بكة يب.يت 

س��بورت التلفزيوني��ة ي��وم الثالثاء قبل 
مواجهة إش��بيلية والتي ترك��ت نتيجها 
الفريقني ينافس��ان عىل الصعود إىل دور 
ال��� 16 “ص��الح يق��دم أداء مذهال، هو 
رائع”. وبينام تس��بب تع��رث ليفربول يف 
إس��بانيا يف تراجع انطالق��ة الفريق بعد 
ف��وزه يف 3 مباري��ات متتالية يف الدوري 
فإن شباك فريق كلوب مل تهتز سوى مرة 
واحدة يف الدوري بأنفيلد هذا املوس��م، 
ومل يخرس املدرب األملاين أمام تش��يليس 
يف 5 مواجهات منذ توليه املسؤولية قبل 

محمد صالحعامني. 

)وكاالت(: ب��رصف النظر ع��ن املكانة 
التي يحتلها فالنس��يا، ف��إنَّ األجواء يف 
ملعب ميس��تايا دامئًا م��ا تكون رائعة 
عندم��ا يح��ل برش��لونة، ضيًف��ا عىل 
املنطق��ة الواقعة يف الس��احل الرشقي 
ع أن يكون فالنسيا  إلسبانيا. ومن املتوقَّ
تحت قيادة مدربه مارس��يلينو جارسيا 
تورال، خصاًم قوًيا أمام برش��لونة غدا 
األح��د، يف املرحلة ال���13 من الدوري 
اإلس��باين لكرة القدم. ويلتقي برشلونة 
املتص��در، م��ع فالنس��يا الوصيف، يف 
مواجهة تجمع ب��ني فريقني مل يتعرضا 
ألي هزمية باملوس��م الح��ايل، ويفصل 

بينهام 4 نقاط.
ويفتقد برش��لونة، جهود جرارد بيكيه 
لإليقاف وخافير ماس��كرانو لإلصابة، 
فيام م��ن املتوقع أن يش��ارك توماس 

فرمايلني يف خط دفاع النادي الكتالوين، 
إىل جوار صامويل أومتيتي.

وتلق��ت ش��باك برش��لونة، 4 أهداف 
فقط حت��ى اآلن يف الدوري اإلس��باين، 
وتعادل الفريق مس��اء األربعاء سلبًيا 

مع يوفنتوس اإليطايل يف دوري أبطال 
أوروب��ا. ويعول فالنس��يا، كث��رًا عىل 
هدافه اإليطايل سيموين زازا الذي سجل 
9 أهداف حتى اآلن ليحتل املركز الثاين 
يف قامئ��ة الهدافني، خل��ف األرجنتيني 

ليوني��ل مييس هداف برش��لونة، الذي 
جلس عىل مقاعد البدالء خالل الشوط 
األول م��ن مباراة يوفنت��وس من أجل 

تجهيزه للمواجهة.
وقال إرنستو فالفردي مدرب برشلونة: 
“مييس مل يك��ن يعاين من كدمة. قررنا 
فق��ط منح��ه راحة”. ويتطل��ع مارتني 
مونتوي��ا، املدافع الس��ابق لربش��لونة 
والح��ايل لفالنس��يا ملواجه��ة فريق��ه 
القديم. وق��ال مونتويا: “إنه��ا مباراة 
مثرة جًدا. كال الفريقني مل يعرف طعم 
الهزمية حتى اآلن. نحن يف القمة. إنها 
مب��اراة جميلة، س��تكون معركة قوية، 
والعبو فالنس��يا والجامهر يتمنون أن 

تأيت املباراة رسيًعا”.

)وكاالت(: ستكون مهمة ماسيمو أودو 
املدرب الجديد لفريق أودينيزي ش��اقة 
للغاية يف بداية مس��رته م��ع الفريق، 
حيث يستضيف نابويل، متصدر ترتيب 
الدوري اإليطايل لك��رة القدم األحد يف 

املرحلة الرابعة عرش للمسابقة.
وس��يغادر نابويل صوب مدينة أوديني 
)معق��ل فريق أوديني��زي(، الواقعة يف 
ش��امل رشق البالد، مبعنوي��ات مرتفعة 
للغاية، بعدما حق��ق أفضل انطالقة يف 
مس��رته بالبطولة، بتحقيقه 11 انتصارا 
وتعادل��ني خ��الل أول 13 مب��اراة ل��ه 

باملسابقة.
يف املقابل، يحتل أوديني��زي، الذي بدأ 
املوس��م تح��ت قيادة امل��درب لويجي 
ديلن��ري املركز الرابع ع��رش يف ترتيب 
البطولة، بف��ارق ثالث نقاط فقط أمام 

مراكز الهبوط.

وقال أودو “عندم��ا يكون هناك مدرًبا 
جديًدا فإن هذا يش��كل حاف��زًا إضافًيا 
لالعبني الذين حصلوا عىل فرص ضئيلة 
للمش��اركة، فيام س��يكون هناك دافعا 
أيًض��ا لالعب��ني املش��اركني بانتظام من 
أج��ل الحفاظ عىل تواجدهم يف القامئة 

األساسية للمباريات”.
وس��يكون االحتف��اظ بالركيز ومواصلة 
النتائ��ج والعروض الرائع��ة هو الهدف 
األس��ايس لنابويل، الذي مازال متمسًكا 
بآمال��ه الضئيلة يف الصع��ود إىل األدوار 
أبط��ال  دوري  لبطول��ة  اإلقصائي��ة 
أوروب��ا، عقب ف��وزه الكب��ر 3-0 عىل 
ضيفه ش��اختار دونتس��يك األوكراين يف 
مباراته األخرة باملس��ابقة القارية يوم 
الثالثاء املايض. ويب��دو البولندي بيوتر 
زيلينسيك العب نابويل يف أفضل حاالته 
الفنية حالًيا، بعدما س��جل هدفا خالل 

فوز نابويل عىل مي��الن 2-1 يف املرحلة 
املاضي��ة للبطولة املحلية يوم الس��بت 
امل��ايض، قب��ل أن يواصل هز الش��باك، 
بإحرازه أح��د أهداف الفريق الثالثة يف 

مرمى شاختار.
ورصح زيلينس��يك عقب مباراة شاختار 
“إننا واثقون للغاية من إمكاناتنا. ولكن 
يتع��ني علينا توجيه أنظارنا للمس��ابقة 
نب��دأ ف��ورًا االس��تعداد  املحلي��ة وأن 

ملواجهة أودينيزي”.

ويخرج إنر، صاحب املركز الثاين بفارق 
نقطتني خل��ف نابويل، ملالق��اة مضيفه 

كالياري اليوم السبت.
وم��ازال إنر محافًظا عىل س��جله خاليا 
من الهزائم يف البطولة حتى اآلن، مثلام 

هو حال نابويل أيًضا.
ويأمل يوفنتوس، حامل لقب املس��ابقة 
يف املواسم الس��تة األخرة، يف استعادة 
اتزانه رسيعا، عندما يستضيف كروتوين 

)املتعرث(.

فالنسيا يسعى مواصلة التألق أمام المتصدر 

يوفنتوس يواجه كروتوني الستعادة االنتصارات

قمة بين ليفربول وتشيلسي 

فالنسيا يتربص ببرشلونة 
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الث��اين  الي��وم  فعالي��ات  انطلق��ت 
من بطول��ة آيلند كالس��يك الخرية 
التي ينظمها مستش��فى اإلرس��الية 
األمريكية، يف ملعب الغولف الخاص 
بعاهل الب��الد صاحب الجاللة امللك 
حمد بن عي��ى آل خليف��ة. وبعد 
أن ش��هد العبو الجولف يوماً حافاًل 
أمس، فإن أكرث من 64 العب جولف 
استمتعوا بخوض منافسات الغولف 
ع��ىل امللعب العش��بي الفاخر الذي 
يضم 9 حف��ر وباألجواء الرائعة لهذا 
الي��وم. وزادت حدة ح��امس الفرق 
املشاركة ملعرفة الفريق الفائز اليوم. 

قائمة الرعاية 

وتضم قامئة الرعاي��ة للفرق يف هذا 
اليوم: مستشفى اإلرسالية األمريكية 
املنام��ة، واير ريانت��ا الدولية، وكوكا 
كونفيدنش��ال،  وبحري��ن  ك��وال، 
ويوسف خليل املؤيد 2، ومستشفى 
أم��واج،  األمريكي��ة  اإلرس��الية 

األمريكي��ة  اإلرس��الية  ومستش��فى 
املنام��ة 2، وإبراهي��م خليل كانو 2، 
سار  األمريكية  اإلرسالية  ومستشفى 
األمريكية  اإلرس��الية  ومستشفى   ،2
أمواج 2، ومستقل - جمعية البحرين 
للجولف، والكلي��ة امللكية للجراحني 
يف ايرلندا- البحرين، ومجموعة جواد 
التجارية، وفيفا البحرين، ودي اتش 
ال 2، والن��ادي املليك للجولف 2، و 
مستشفى اإلرسالية األمريكية الرفاع 
2. ويف ترصيح له قال مدير املوظفني 

الطبيني والرئيس التنفيذي ملستشفى 
اإلرس��الية األمريكية جورج شريان: 
“مازالت املنافس��ة تشتد،إذ تتنافس 
كل الف��رق ع��ىل لق��ب البطول��ة، 
وس��يكون هنالك 3 ف��رق فائزة من 
كال الفئت��ني، فئ��ة املحرف��ني وفئة 
الناشئة، لضامن أن كال الفئتني بغض 
النظر عن مجموع نقاطهم ستحظى 

بفرصة للفوز باللقب.

النتائج

يف فئ��ة املحرف��ني )الهان��دي كاب 
مع��دل - 6 أو أك��رث(، كان الفري��ق 
األول للي��وم فري��ق ابراهي��م خليل 
كانو 2، والفريق الثاين لليوم – فريق 
كوكا ك��وال، والفريق الثال��ث لليوم 
مجموع��ة ج��واد التجاري��ة، وفئ��ة 
الناش��ئة )الهاندي كاب معدل - 5.9 
أو أق��ل(، والفريق األول لليوم فريق 
وزارة الداخلي��ة 3، والفري��ق الثاين 
للجولف،  البحري��ن  لليوم جمعي��ة 
والفري��ق الثالث لليوم النادي املليك 

للجولف 2.
كام س��يتم تكري��م الفائزين يف فئة 
املحرف��ني وفئ��ة الناش��ئة يف حفل 
منفصل بعد إمتام ال��دورة وذلك يف 
ولن  بلو.  الدبلوماتراديس��ون  فندق 
يتم التعرف عىل الفائزين حتى بعد 
ظهر الس��بت ولكن املتصدرين بعد 

يومني سيتم إدراجهم كالتايل:
فئة املحرفني )الهاندي كاب معدل - 
6 أو أك��رث(: الفريق املتقدم يف املركز 
األول حالي��اً إبراهي��م خلي��ل كانو 

2، والفريق املتق��دم يف املركز الثاين 
حالياً كوكا كوال، والفريق املتقدم يف 
املركز الثالث حالي��اً مجموعة جواد 
)الهاندي  الناش��ئة  وفئة  التجاري��ة، 
كاب معدل - 5.9 أو أقل(: والفريق 
املتقدم يف املرك��ز األول حالياً فريق 
وزارة الداخلية 3 والفريق املتقدم يف 
املركز الثاين حالي��ًا جمعية البحرين 
للجولف والفري��ق املتقدم يف املركز 
الثالث حالياً فريق وزارة الداخلية 2.
فالفائزون  الجانبية:  املس��ابقات  أما 
الجانبيون يف الجولة C )الصباحية(: 
األقرب إىل سارية العلم )الحفرة 6(: 
خليف��ه دعيج، والرضب��ة األكرث دقة 
)الحفرة 8(: رشيف احمد، والرضبة 

األطول )الحفرة 4(: ارون فارما.
 D والفائ��زون الجانبي��ون يف الجولة
)بعد الظهر(: األقرب إىل سارية العلم 
)الحفرة 6(: يوسف ماجد، والرضبة 
األك��رث دقة )الحفرة 8(: فيصل مثنى 
والرضبة األطول )الحفرة 4(: كويييك 

سان.

انط��الق فعاليات الي��وم الثاني من بطولة آيلند كالس��يك 
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ب���دء ح�ص���ار غرناطة 
اآخر معاقل امل�صلمني 

يف الأندل�س.

 1492

معاه���دة  توقي���ع 
غرناط���ة  ا�صت�ص���ام 
يف الأندل����س للمل���ك 

فرديناند اخلام�س.

1875

اإ�صماعيل  اخلدي���وي 
م����ر  اأ�صه���م  يبي���ع 
ال�صوي����س  قن���اة  يف 
ويق���ّدر  لربيطاني���ا 
ع���دد الأ�صه���م مبائة 

و�صبعني األف �صهم.

1921

ال���ذي  هيت���و  ه���رو 
 25 يبل���غ م���ن العمر 
عاًم���ا ي�صب���ح و�صيًّا 
عل���ى عر����س اليابان 
ب�صب���ب عج���ز وال���ده 
العقلي  هيتو  يو�صي 

عن موا�صلة احلكم.

1925

الرجال  قانون مين���ع 
من و�ص���ع الطربو�س 

يف تركيا.

1926

النظ���ام الفا�ص���ي يف 
اإيطالي���ا يعيد العمل 

بعقوبة الإعدام.

مسرحية “ولد بطنها” لطارق العلي في البحرين
علم����ت “الب����اد” اأن امل�رحي����ة 
الكوميدية الجتماعية “ولد بطنها” 
�صتعر�����س يف البحري����ن خ����ال اأيام 
العي����د الوطن����ي وحتدي����ًدا بتاري����خ 
14 – 15 – 16 دي�صم����رب، وهي من 
بطول����ة ط����ارق العل����ي وعبدالرحمن 
العقل ومي�س قمرب وخالد العجرب 

وخالد املظفر.
وتاأتي البحرين من �صمن اجلولة 
الت����ي تق����وم بها امل�رحي����ة يف دول 
جمل�س التع����اون، حيث تلقت دعوة 
للعر�س يف اأبوظبي ودبي واملناطق 
ال�صعودي����ة،  اململك����ة  يف  الث����اث 
الريا�س وج����دة واملنطقة ال�رقية، 
وكان����ت بداية اجلول����ة امل�صاركة يف 
مهرج����ان �صالة لل�صياح����ة ب�صلطنة 
عم����ان، على امل�رح الرئي�صي مبركز 

البلدية الرتفيهي. 

أحداث

نّظم وقتك ول تبّدد طاقتك ول تبحث عن 
الختاف

الثور: 

ا  ينتاب���ك �صعور م���ن الفرح يريح���ك نف�صيًّ
ويخّل�صك من املا�صي

الجوزاء:

با�صتطاعت���ك  ملمو�ًص���ا،  تقدًم���ا  ت�صج���ل 
املفاو�صة والبحث 

السرطان:

ترتيث بع����س ال�صيء قب���ل املوافقة على 
اخل�صوع لعملية جراحية 

األسد:

طباعك متقّلبة و�صعب���ة ل ت�صمح بالتعامل 
معك ب�صورة هادئة

العذراء: 

حاول القي���ام بالرك�س ولو ع�ر دقائق كل 
يوم، فهو مفيد للقلب 

الميزان:

تت���اح اأمام���ك حري���ة الت����رف كم���ا تريد، 
وتفاو�س مبهارة

العقرب: 

ل تف����ِس اأ�رارك لأ�صخا����س عرفتهم اأخًرا 
لأنهم قد ي�صتغلون و�صعك

القوس:

ويث���رون  ي�صتفزون���ك  الذي���ن  جتن���ب 
ع�صبيتك، واإل دفعت الثمن 

الجدي:

���ا بعدما  تبا����ر امل�ص���ي م���دة �صاع���ة يوميًّ
اأدركت اأن �صحتك بحاجة اإلى ذلك

الدلو: 

ا ولن  ل���ن تواجه ه���ذا الي���وم مناف�ًص���ا قويًّ
تتعرث م�صاعيك احلثيثة  

الحوت:

ك���رثة  م���ن  وتتاأف���ف  حتدي���ات  جتابه���ك 
امل�صوؤوليات

الحمل:

صالح يتحدث عن السرد... والذوادي عن السينما

الأدباء  اأ����رة  يحف���ل برنامج 
دي�صم���رب  �صه���ر  يف  والكت���اب 
الفعالي���ات  م���ن  بالعدي���د 
والأن�صط���ة املتمي���زة، في���وم 3 
دي�صم���رب �صتعقد ن���دوة بعنوان 
“طاغ���ور وت�صكل���ه الإبداع���ي”، 
�صيتحدث فيها اأنور عبدالرحمن 
ب���اإدارة را�ص���د جن���م، وي���وم 10 
الأدي���ب  �صيتح���دث  دي�صم���رب 
اأم���ني �صالح عن “فتن���ة ال�رد” 
و�صيدي���ر اللقاء ح�ص���ن بوح�صن، 
اأم���ا ي���وم 17 دي�صم���رب ف�صيحل 
املخرج البحريني ب�صام الذوادي 
ن���دوة  الأ����رة يف  عل���ى  �صيف���ا 
بعن���وان “ال�صينما كم���ا عرفتها 

وعرفتني” باإدارة الناقد يو�صف 
احلمدان. 

خت���ام  م�ص���ك  و�صيك���ون 
الفعاليات ندوة عن “اأحمد كمال 
�صيتحدث  الق�ص���رة”  والق�صة 
فيه���ا الناق���د اإبراهي���م عبداهلل 

غلوم ومن تق���دمي الناقد علوي 
الها�صمي. علما اأن اآخر فعاليات 
�صه���ر نوفمرب �صتك���ون يوم 26 
وهي ندوة عن تاريخ الرتجمة يف 
باإدارة  مب���ارك  البحرين” ملحمد 

ر�صول دروي�س.

اأ�سامة املاجد

“البحرين للسينما” يعلن نتائج مسابقة األفالم القصيرة
البحري���ن  ن���ادي  ينظ���م 
لل�صينما م�صاء غد )الأحد( حفاً 
لتكرمي الفائزي���ن يف م�صابقة 

اأفام نادي البحرين لل�صينما.
وكان النادي قد فتح باب 
امل�صاركة يف امل�صابقة لل�صباب 
يف  واملقيم���ني  البحريني���ني 
مملكة البحرين، وذلك لتقدمي 
اأفامه���م الق�ص���رة، الروائية 

وغر الروائية، وكذل���ك “ال�صكت�صات”، امل�صورة 
ب���اأي و�سائ���ط �أو كام���ر�ت، على ����رط �أن تتناول 
الأفام املقدمة مو�صوًعا تدور حبكته حول ق�صية 
اجتماعي���ة معا�رة مت����س املجتم���ع البحريني، واأل 

يتجاوز طول الأفام املتقدمة الدقيقتني.
البحري���ن لل�صينم���ا  ن���ادي  اأن  يج���در بالذك���ر 
يق���دم هذه الأيام ن�صاًطا متمي���ًزا، حيث ا�صت�صاف 
بالتع���اون م���ع هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة والآثار، 
يف اأكتوب���ر املا�ص���ي  الناقدي���ن امل�ري���ني عل���ي 

اأبو�ص���ادي وكمال رمزي، وهما 
اأب���رز نق���اد ال�صينم���ا يف  م���ن 

الوطن العربي.
ونّظم الن���ادي �صل�صلة من 
الت���ي  والأم�صي���ات  الن���دوات 
حا����ر فيه���ا الناق���دان ح���ول 
النق���د ال�صينمائ���ي، وذلك يف 

مقره مبنطقة اجلفر.  
الربنام���ج  افتت���ح  حي���ث 
الناقد علي اأبو�ص���ادي مبحا�رة حتت عنوان “بني 
النقد ال�صينمائي والتحليل ال�صحايف”، فيما حا�ر 
الناقد كمال رمزي حول “تاريخ النقد ال�صينمائي، 
وعاق���ة ال�صينمائيني امل�ري���ني بالبحرين”، كما 
اأق���ام الن���ادي حف���ًا لتك���رمي الناق���د ال�صينمائي 
الراح���ل �صم���ر فريد، حتدث خال���ه كل من النقاد 
ال�صي���وف علي اأبو �صادي وكم���ال رمزي، واملخرج 
ال�صينمائي البحريني وع�ص���و جمل�س اإدارة النادي 

ب�صام الذوادي.

برنامج ثقافي ثري بأسرة األدباء والكتاب

• ابراهيم غلوم 	 • ب�صام الذوادي	
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سعادة بالغة 
البحري���ن  ملرك���ز  الع���ام  املدي���ر  واأب���دى 
للمجوهرات يف حوار �س���حايف �س���عادته البالغة 
بزيارة �س���احب ال�س���مو امللكي رئي����س الوزراء 
ونائب رئي�س جمل�س الوزراء �س���مو ال�سيخ علي 
ب���ن خليف���ة اآل خليفة جلن���اح املركز الأ�س���بوع 
املا�س���ي، معرب���ا ع���ن فخ���ره مب�س���اركة مركز 
اجلواه���ر  معر����س  يف  للمجوه���رات  البحري���ن 
العربية يف كل عام، حيث اأ�س���بح ا�س���م املركز 

مالزما لهذا املعر�س الأ�سخم يف املنطقة.
وق���ال دان�س���ه اإن املرك���ز حظ���ي يف ه���ذا 
العام مب�س���اركة ممي���زة واإقبال كب���ر من قبل 
الزبائن الدائمني �س���واء م���ن مملكة البحرين اأو 
دول اخللي���ج، موؤكدا اأن ال�رشك���ة العريقة جتني 
الثم���ار وتبن���ي على م���ا قدم���ه رج���ال الأعمال 
الثالثة من عطاء كبر يف تاأ�س���ي�س هذه ال�رشكة، 
وهم: عبدالرزاق �س���رازي )رحمه اهلل(، وجميد 

�سرازي واأبوالقا�سم �سرازي.

رؤية عائلة شيرازي
واأ�س���اف اأن روؤي���ة عائلة �س���رازي جنحت 
للموظف���ني  اجلماعي���ة  اجله���ود  وبف�س���ل 
املخل�س���ني يف من���و املركز من متج���ر واحد يف 
الع���ام 1978 اإلى 21 متجرا الي���وم عرب مملكة 
البحرين واململكة العربية ال�س���عودية مع اأكرث 

من 60 عالمة جتارية مرموقة. 
البحري���ن  ملرك���ز  الع���ام  املدي���ر  واأ�س���اد 
للمجوهرات مبا يقدم���ه اجليل الثاين من رجال 
ون�ساء الأعمال حتت قيادة دينا �سرازي وحممد 

�سرازي وعبا�س �سرازي واأحمد �سرازي.
ويتما�س���ى تاريخ املركز العريق يف توفر 
التمي���ز واجل���ودة مع تاري���خ البحري���ن العريق 
الغن���ي باملجوه���رات، كم���ا اأنه عالم���ة على اأن 

املركز جزء مهم وعريق من هوية اململكة.

خطط توسعية
واأكد دان�س���ه اأن املركز ل ي���زال طموحا يف 
مزيد من التو�س���ع وتقدمي العالم���ات التجارية 
اجلديدة اإلى الزبائن، ومواكبة كل ما هو ع�رشي 

وفاخر، م�س���را اإل���ى اأن املركز يهت���م بافتتاح 
املتاج���ر متع���ددة العالمات التجاري���ة يف مركز 

الت�سوق الأكرث �سهرة يف اململكة.
ويخطط مركز البحرين للمجوهرات للك�سف 
ع���ن عالمات جتاري���ة جديدة من اأجل التو�س���ع. 
م���ع الرتكيز الدائم على توفر الأف�س���ل فقط، 
ومت النته���اء موؤخرا م���ن التجديدات على متجر 

املركز الرئي�س يف �سوق املنامة. 
يذك���ر اأن بوتيك �س���وبارد يف فن���دق الرتز 
كارلت���ون وبوتيك تاغ هيوي���ر اجلديد يف جممع 
ال�س���يتي �س���نرت مفتوح���ان الآن اأي�س���اً لك���ي 
ي�س���تطيع الزبائن اكت�ساف اآخر املجموعات من 

ال�ساعات الفاخرة.
ويحظى مركز البحرين للمجوهرات ب�سمعة 
عاملي���ة ممتازة و�سي�س���تمر بالحتف���اظ مبوقع 
قوي يف جم���ال املجوهرات وال�س���اعات للعديد 
من ال�س���نوات املقبلة. اإنه���ا �رشكة متتلك جميع 
ال�س���مات ال�س���حيحة التي �س���وف تدفعها نحو 

امل�ستقبل.

خدمة ما بعد البيع
ويوؤمن مركز البحرين للمجوهرات باإر�س���اء 
العمالء واأ�س���بح هذا هو �س���عار املركز. ويفخر 
املرك���ز مبا يولي���ه م���ن اهتمام خا����س للذوق 

الفردي لعمالئه.
ال�س���اعات واملجوه���رات  اأن جن���اح  واأك���د 
يعتم���د على خدمات ما بع���د البيع املقدمة وما 
يليها م���ن خدمات تقدم اإل���ى العميل. ويعطي 
مرك���ز البحرين للمجوهرات الأولوية الق�س���وى 

لهذه احلقيقة. 
وق���ال اإنن���ا نوف���ر اخل���ربات ال�س���تثنائية 
خل���ف الكوالي����س يف مرك���ز الإ�س���الح والعناية 
بال�س���اعات. ويت���م تدري���ب فني���ي ال�س���اعات 
التابع���ني للمركز بانتظام يف �س���وي�رشا ليكونوا 
على اإط���الع باآخ���ر البت���كارات التكنولوجية يف 

جمال �سناعة وت�سليح ال�ساعات. 
وافتتح���ت ال�رشكة العريقة مركزا ل�س���يانة 
م�ستقل لل�ساعات يف مودا مول، علما اأن الور�س 
جمهزة باأحدث اآلت �سيانة وت�سليح ال�ساعات. 
كما يتم اختبار ال�س���اعات قب���ل اإرجاعها للتاأكد 
م���ن جودة اأدائها. �س���واًء يف الواجهة يف املتاجر 

اأو البوتي���كات اأو خل���ف الكوالي�س، يلتزم مركز 
البحرين للمجوهرات باحلفاظ على جمال وقيمة 

جموهراتكم و�ساعاتكم.

تاريخ عريق
وحددت عائلة �س���رازي منذ البداية جمموعة 

م���ن املب���ادئ والقيم الأ�سا�س���ية التي �ست�س���كل 
القاعدة لتجارتهم: اجل���ودة العالية وخدمة عمالء 
اإ�س���تثنائية و�س���غف التمي���ز. وه���ذه ه���ي القيم 
الأ�سا�س���ية التي اأو�س���لت املركز اإلى ما هو عليه 

الآن. 
وميك���ن العثور عل���ى املركز يف ع���دة مواقع 
يف البحرين، منها مودا مول وجممع �س���يتي �سنرت 

وفندق الف���ور �س���يزونز وفندق الرت���ز كارلتون. 
وباإم���كان عمالئها الك���رام الختيار م���ن بني عدة 
عالمات جتارية �س���هرة لل�س���اعات، مث���ل: باتيك 
فيليب وبريجيت وفا�س���رون كون�س���تانتني واآي 
لجن و�س���وهني وييغر يل كوتور وهاري وين�ستون 
وبولغ���اري وغروب���ل فور�س���ي وبياجي���ه وهوبلو 

واأوميجا و�سوبارد وتيفاين اأند كو واملزيد. 
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أبدى سعادته بزيارة سمو رئيس الوزراء وسمو الشيخ علي بن خليفة لجناح “البحرين للمجوهرات”... دانسه:

كل الشكر والتقدير للقيادة لدعمها الكبير لمعرض الجواهر

دور كبر للجيل 
املوؤ�س�س يف م�سرة 

متيز املركز

طموحنا ل يتوقف 
عند حد ون�سعى دائما 

اإلى التو�سع

توفر خربات 
ا�ستثنائية يف مركز 

اإ�سالح ال�ساعات

جناح املجوهرات 
يعتمد على خدمات ما 

بعد البيع

اإر�ساء العمالء 
�سعارنا... ونهتم 

بجميع الأذواق

 �ساركنا باأكرث 
من 60 عالمة عريقة 

يف هذا العام

 قيادة املراأة 
اأ�سفت مل�سة اأنيقة 

وذوقا فريدا

اجليل الثاين قاد 
املركز اإلى جناحات 

مميزة

رفع املدير العام ملركز البحرين للمجوهرات اإقبال دان�سه 

اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير اإىل القيادة الر�سيدة وعلى راأ�سها 

عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

ورئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

الأول  ال��ن��ائ��ب  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  العهد  وويل  خليفة  اآل 

امللكي الأم��ري �سلمان  ال�سمو  ال��وزراء �ساحب  لرئي�س جمل�س 

بن حمد اآل خليفة لدعمها معر�س اجلواهر العربية املقام يف 

مملكة البحرين.

الكبري على  احل��دث  ه��ذا  تنظيم  اململكة يف  بنجاح  واأ���س��اد 

يف  متميزة  اململكة  اأ�سحت  فقد  واملنطقة،  البحرين  م�ستوى 

تنظيم املعار�س الكبرية منذ عقود من الزمن وا�ستطاعت اأن 

حتقق جناحات متوا�سلة يف تنظيم املعار�س الكربى.

• �سمو رئي�س الوزراء يف زيارة جلناح مركز البحرين للمجوهرات	

• املدير العام 	
ملركز البحرين 

للمجوهرات اإقبال 
دان�سه

 م�شاركة مميزة من “ديفجي” يف معر�ض اجلواهر العربية لهذا العامل

جمموعة اآل �شريف ت�شارك يف معر�ض اجلواهر العربية بت�شكيالت متنوعة من املجوهرات

جموهرات الزين.. 
ق�سة ما�سية تتجدد كل عام  

هبة حم�سن - معر�ض اجلواهر العربية

كل ع���ام يحمل لنا طلة جدي���دة يبهر بها 
عي���ون زواره وزبائنه، جموه���رات الزين هذا 
ال�س���م الذي ر�س���م حروف���ه الأب نبيل الزين 

وج�سده الأبناء في�سل وحممد.
هذا العام له طلة جديدة �سيحيكها الأبناء 
والأحف���اد، هذا العام له م���ذاق الأحالم، ولكن 
الزي���ن ح���ول احللم اإل���ى حقيقة ب���ني اأيادي 
زبائن���ه وحمبي���ه، فطق���م الأملا����س املمزوج 
باللوؤلوؤ الطبيع���ي واملطعم بالأحجار الكرمية 
يع���زف لنا به �س���يمفونية ما�س���ية على اأنغام 

الطبيعة.
ال���ى  ان�س���م  الق�س���ة  جن���اح  ولتكتم���ل 
عائل���ة الزين ثيو �س���وارت كرئي����س تنفيذي 
للمجموع���ة، وكان لن���ا مع���ه هذا اللق���اء على 

هام�س معر�س اجلواهر:

ما انطباعاتك عن معرض الجواهر 
هذا العام؟

املعار����س،  يف  وج���ودي  عل���ى  اعت���دت 

ولكنه���ا امل���رة الأول���ى الت���ي اأ�س���ارك فيها 
اأولً يف البحري���ن وثاني���اً م���ع ا�س���م كبر مثل 
جموه���رات الزين. وبالطبع التجربة بالن�س���بة 
اإيل فري���دة م���ن نوعه���ا حيث انن���ي التقيت 
و�س���اهدت جمموع���ة خمتلف���ة م���ن الزبائ���ن 
م���ن حمب���ي ومق���دري املجوه���رات املتميزة 
ويبحثون عن التميز واأي�سا يهتموا باملو�سة 
واجلمال والأناقة، وبالن�س���بة اإلى الزين اأ�سعر 
بفخر كبر لكوين اأ�سبحت �سمن هذه العائلة 

املتميزة.
ما اجلديد الذي قدمته الزين هذا العام؟

بالن�س���بة اإلى اجلناح هذا الع���ام، يختلف 
من حي���ث احلج���م والديكور، وكان���ت روؤيتنا 
هو تق���دمي اجلديد لزبائننا و�س���نعنا الأحالم 
من خ���الل اإطالق حتفة الأح���الم والتي تعدت 
قيمته���ا اأكرث من اتنني ون����س مليون دولر، 
وا�س���تغرق العم���ل فيه���ا اأكرث من 6 اأ�س���هر 
متوا�سلة بني الت�س���ميم والت�سنيع، واأي�سا 
عر�س���نا هذا الع���ام ما يقارب م���ن 12 طقما 
جديدا، من بينها طق���م “نينا” الذي اأطلقناه 
حديث���اً، واأي�س���ا الكثر من القطع ال�س���غرة 
ور�س���دنا زيادة يف اإقبال حتى الآن ما يقارب 

24 % ع���ن الع���ام املا�س���ي، و�سن�س���تمر يف 
تقدمي اجلديد والأف�سل كل عام.

ما الخطة المقبلة للزين؟
اأعدن���ا ترتيب البي���ت الداخلي للمجموعة 
ومت  حتقيقه���ا،  نتمن���ى  اأهداف���ا  وو�س���عنا 
تق�س���يم فري���ق العمل الى خم����س جمموعات 
اأهمها الحتف���اظ بالتميز والتفرد يف خماطبة 
العرب���ي،  املجتم���ع  م���ن  املتمي���زة  الطبق���ة 
وه���ذا �س���يكون بالتوازي مع اإط���الق جمموعة 

من القط���ع والأطقم التي تنا�س���ب ال�س���باب 
اجلامع���ي او حديثي التخ���رج وتكون جتارية. 
ويف النهاي���ة، التح���دث ع���ن ال�س���رتاجتيات 
�سيء �س���هل للغاية، ولكن تنفيذها ياأخذ منا 
املجهود والرتكيز وهذا م���ا قررنا ان ننفذه، 

وقريباً اإن �ساء اهلل.

ماذا ستطرح الزين قريبًا؟
ن�س���تعد لإطالق جمموعة جدي���دة اأطلقنا 
عليه���ا الأبي�س والأ�س���ود، وه���ذه املجموعة 

وحت���ى   18 م���ن  كث���رة  اأعم���ار  �ستنا�س���ب 
اأواخر اخلم�س���ينات، وت�س���لح ل���كل الأوقات 
واملنا�س���بات كم���ا ان اأ�س���عارها يف متن���اول 
كل الطبقات كما �س���نطلق اي�ساً جمموعة من 

“كبك” للرجال و�ستحمل 5 األوان.
وختم �س���وارت حديث قائالً: الزين عالمة 
تنحت كل عام عالمة جديدة يف تاريخ �سناعة 
الذهب يف البحرين، واأنا اأ�س���عر بالفخر كوين 
�س���من هذه ال�رشكة التي حتظى دائماً بر�سى 
عمالئها وت�س���عى لتقدمي اجلدي���د واملتميز 

كل عام.  

تاريخ حفره الوالد وجدده الأبناء
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وفاة م�ؤلف الن�شيد 
ال�طني ال�شع�دي

ت���ويف موؤلف الن�شيد الوطن���ي ال�شعودي ال�شاعر 
الغنائ���ي اإبراهي���م خفاجي املولود �شن���ة 1926 بعد 
معاناة مع املر����ض يف الأ�شهر الأخرية. ح�شب و�شائل 
اإع���ام �شعودية. ولد اإبراهي���م عبدالرحمن بن ح�شني 

خفاج���ي يف مكة املكرمة، حيث انفجرت موهبته ال�شعرية منذ فرتة مبكرة، وكان اأول ن�ض غنائي له “يا 
ناع�ض اجلفن لبيه “ الذي تغنى به املو�شيقار طارق عبداحلكيم، ثم جدده فنان العرب حممد عبده. 

وا�شته���ر خفاجي بكتابة الن�شيد الوطن���ي ال�شعودي، والذي ا�شتغرقت من���ه كتابته اأكرث من �شتة 
اأ�شه���ر. وجاءت فك���رة ن�شيد ال�شام امللكي ال�شع���ودي حني كان امللك الراحل خال���د بن عبدالعزيز يف 

زيارة اإلى جمهورية م�رص، وبينما كان يف املن�شة الرئي�شة عزف ال�شامان امللكي ال�شعودي وامل�رصي.
وح�ش���ب الرواي���ة املوثق���ة، كان ال�شام امللك���ي ال�شعودي عب���ارة عن مو�شيقى فق���ط اأعدت منذ 
عه���د امللك عبدالعزيز، فطلب م���ن املخت�شني اإعداد كلمات لن�شيد وطني يك���ون مطابقا للمو�شيقى 

املوجودة يف ذلك الوقت.

“ف�شيحة اعتداءات” تهز دار ح�شانة اأمريكية يف ال�شني

اختبـار يك�شـف بـراءة اأمريكـي بعـد 39 عامـا �شجًنـا
ك�ش���ف اختبار احلم�ض الن���ووي براءة اأمريكي 
من جرمية قتل مزدوجة لأم وطفلها، ليق�شي اأول 
عطل���ة لعي���د ال�شكر متمتعا بحريت���ه بعد 39 عاما 

اأم�شاها ظلما يف ال�شجن.
واأدين كريغ كويل خط���اأ بارتكاب اجلرمية يف 
منطق���ة �شيمي فايل بولي���ة كاليفورنيا يف العام 

.1978
وقال مدعون وال�رصطة يف منطقة �شيمي فايل 

اإن حاكم كاليفورنيا، جريي براون، عفا عن الرجل 
البال���غ من العمر 70 عاما، و�شارع م�شوؤولو ال�شجن 
لإط���اق �رصاحه. واأي���دت ال�شلط���ات املحلية قرار 

احلاكم.
وكتب براون يف الوثيقة التي اأمر فيه باإطاق 
�رصاح كويل “الطريقة التي حتمل بها ال�شيد كويل 
عقوبت���ه الطويل���ة واجلائ���رة ب�ش���ر وت�شامح اأمر 
مذهل. اإنني اأمنحه هذا العفو لأن كويل مل يرتكب 

هاتني اجلرميتني”. ووفقا ملبادرة م�رصوع الأبرياء 
ومقره���ا نيويورك، براأت فحو�ض احلم�ض النووي 
�شاحة اأكرث من 350 �شخ�شا يف الوليات املتحدة.
وت�شاعد املب���ادرة من اأدينوا خطاأ، وتقول اإن 
املدانني الذين ح�شل���وا على الراءة بف�شل هذه 
الفحو�ض اأم�شوا يف املتو�شط 14 عاما يف ال�شجن 

عند �شدور العفو عنهم.
واأدي���ن كويل بتهمة قت���ل �شديقته ال�شابقة 

رون���دا ويت�ش���ت وابنه���ا دونالد البالغ م���ن العمر 
اأربع���ة اأعوام يف ال�شقة، التي كان���ت الأم والطفل 

يعي�شان فيها العام 1978.
وكتب ب���راون يف خطاب العفو اأن كويل الذي 
لي�ض لديه اأي �شجل جنائي رمبا لفقت له التهمة.

واأدي���ن ك���ويل يف الع���ام 1980 وحك���م عليه 
بال�شجن م���دى احلياة دون اإم���كان احل�شول على 

اإفراج م�رصوط. ولطاملا اأ�رص كويل على براءته.

رائحة الكعك الزكية 
تتح�ل لكارثة

بلجي���كا  يف  املواطن���ني  بع����ض  اأ�شي���ب 
بالختن���اق، وتعطل���ت حركة عدد م���ن القطارات 
يف العا�شمة بروك�ش���ل جراء حريق مب�شنع لكعك 

الوافل الزكي الرائحة واملحبب للبلجيكيني.
وقالت ال�رصط���ة اإن احلريق اندلع خال وقت 
الغ���داء يف م�شن���ع ميلكامب�ض، ال���ذي ينتج ذلك 
النوع م���ن الكعك الذي يعد احلل���وى الوطنية يف 

بلجيكا باأ�شكال خمتلفة ح�شب كل اإقليم.
ومل يت�شح على الف���ور �شبب اندلع احلريق 

اأو اإن كان اأ�شفر عن وقوع اإ�شابات.
وقال���ت ال�رصط���ة املحلي���ة “ت�شاع���د دخان 
كثي���ف ونن�شح النا����ض اإبقاء الأب���واب والنوافذ 

مغلقة والبقاء يف الداخل. 

ال�شرطة تنقذ �شيدة 
من “اأب�شع ميتة”

اأنق����ذت ال�رصط����ة الأ�شرتالية �شي����دة كانت 
حتاول عبور �رصيط �ش����كك حديدية حلظات قبل 

و�شول القطار الذي كاد يفتك بها.
ون�����رصت �رصط����ة ولي����ة فيكتوري����ا لقطات 
م�ش����ورة مثرية للواقعة، الت����ي حدثت يف حمطة 

قطار مبدينة ملبورن عا�شمة الولية.
وتظهر لقطات فيدي����و �شيدة حتاول عبور 
�رصيط القطار، لكنها ف�شلت يف ت�شلق الر�شيف، 
بينما كان القط����ار قادما، قبل اأن ينقذها رجال 

ال�رصطة يف اللحظة الأخرية.
وقال����ت و�شائل اإع����ام حملي����ة اإن ال�شيدة 
كانت يف ح����ال �شكر على ما يبدو، فيما مل تعلن 

ال�رصطة وقتا حمددا حلدوث الواقعة.

الأطفال يختارون 
األعابهم بالفطرة

يقول بح���ث جديد اإن الفتي���ات والفتيان 
الت���ي  بالألع���اب  لّله���و  بيولوجي���ا  مرجم���ني 
اأن  الدرا�ش���ة  ووج���دت  جن�شه���م.  ت�شته���دف 
الأطف���ال يف�شل���ون ب�ش���كل غري���زي الألع���اب 
الت���ي ت�شته���دف ال���دور التقلي���دي جلن�شهم، 
حي���ث يوجد حم���رك فطري يدف���ع الأطفال من 
الذكور نح���و تف�شي���ل األعاب مث���ل ال�شاحنات 
اأو ال�شي���ارات اأو الألع���اب العنيف���ة والعدوانية 
مث���ل البن���ادق والألع���اب التي جت�ش���د اجلنود 
واإل���ى غري ذلك، بينما تف�ش���ل الفتيات فطريا 
اأي�ش���ا الدمى واأدوات املطبخ واأدوات التجميل 

وغريها من الألعاب املخ�ش�شة لهن.

www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

السنة العاشرة - العدد 3329 
السبت

25 نوفمبر 2017 
7 ربيع األول 1439

األخيرة
مواقيت 
الصالة

تط�ير “روب�ت” ملحاربة ال�شرطان 
ط���ور العلماء “روبوتا” �شغريا ي�شتغل بالتحكم عن ُبعد، مهمته حماربة ال�رصطان يف ج�شم الإن�شان، 
ح�ش���ب ما ك�شفت تقارير اإعامية. وقالت التقارير اإن الروبوت مكون من خايا بيولوجية معروفة با�شم 
“بيوهيريد����ض”، اإ�شافة اإلى اأن�شجة مغناطي�شية، ت�شمح له بالنت�شار يف جميع اأنحاء اجل�شم. و�شيكون 
العلم���اء قادري���ن على التحكم يف الروبوت وال�شيطرة عليه عن ُبع���د، با�شتخدام الأن�شجة املغناطي�شية. 
ولك���ن على الرغم من قدراته التقنية العالية، فاإن الروبوت م�شنوع من طحالب �شبريولينا، التي تنمو 
يف البح���ريات ال�شتوائي���ة املاحلة. وقال الروفي�شور يل ت�شانغ، وهو مهند����ض يف اجلامعة ال�شينية يف 
هونغ كونغ “بدل من ت�شنيع وروبوت �شغريا من ال�شفر با�شتخدام تقنيات وعمليات خمترية معقدة، 

قررنا العتماد على مواد طبيعية”.

طال���ب الع����رصات من اأولي���اء الأمور ال�شيني���ني، اأم�ض اجلمع���ة، دار ح�شانة يف بكني 
تديرها �رصكة اأمريكية، بتقدمي ردود بعد اأن ذكرت تقارير �شحفية اأن عددا من الأطفال 
تعر�ش���وا ل�شوء معاملة وحتر�ض. وحظيت الق�شي���ة باهتمام وا�شع يف ال�شني، كما اأثارت 

�شكوكا بوجود ثغرات يف الرقابة على دور رعاية الأطفال، يف مرحلة ما قبل الدرا�شة.
وج���رى ت�شليط ال�شوء عل���ى الف�شيحة، اأول م���رة، بعدما اأوردت جمل���ة “�شاي�شني” 
الإخباري���ة ومنابر اإعامية اأن اأولياء اأم���ور ا�شتكوا من تعر�ض اأبنائهم للتحر�ض، واإجبارهم 

على التجرد من ماب�شهم عقابا لهم.
ف�شا عن ذلك، وجد اأولياء الأمور اآثار اإبر وا�شحة غري مررة يف اأج�شاد الأطفال، كما 

اأجر الأطفال على تناول حبوب دواء بي�شاء غري معروفة.

 Social
media

ال�شني تطلق اأول متنزه 
لل�اقع الفرتا�شي

يف اأول متنزه للواقع الفرتا�شي يف ال�شني �شتجد اأجهزة روبوت باأحجام عماقة 
وقاعا من اخليال العلمي على م�شارف قوييانغ عا�شمة اأحد اأفقر اأقاليم الباد.

ووفق���ا ل� “رويرتز”، اأم�ض اجلمعة، فاإن املتنزه يه���دف اإلى اإنعا�ض الطلب على 
و�شائ���ل الرتفي���ه الفرتا�شي �شعي���ا لتحقيق منو قدره ع�رصة اأمث���ال يف �شوق العامل 

الفرتا�شي بال�شني، وحتقيق مكا�شب قدرها 8.5 مليار دولر بحلول 2020.
ويقدم املتنزه الذي تبلغ م�شاحته 330 فدانا يف جنوب �رصقي اإقليم قويت�شو 35 
مق�ش���دا لا�شتمتاع بتقنية الواقع الفرتا�شي ت�شمل األعاب اإطاق الر�شا�ض وقطار 
املاهي وجولت مع كائنات ف�شائية. وقال املدير التنفيذي ت�شني جيانلي لرويرتز 
“بعد اأن نفتتح هذا املق�شد �شيتغري الهيكل ال�شياحي يف اإقليم قويت�شو بالكامل 

واأي�شا يف جنوب غرب ال�شني”.

م�شري مبذيع  ه�يام” تقرتن  “ال�شلطانة 

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 اليوم غائم جزئيا، 
ولكنه بارد ن�شبيا يف البداية.

الرياح �شمالية اإلى �شمالية غربية من 15 اإلى 
20 عقدة وت�شل من 20 اإلى 25 عقدة اأحيانا.

درجة احلرارة العظمى 25 
وال�شغرى 19 درجة مئوية.

من �سباق “ركوب الدراجات املدنية” يف ميدلني، كولومبيا  )ا ف ب(

 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�شدر عن دار الباد لل�شحافة والن�رص والتوزيع 

  للتوا�شل مع ق�شم العانات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�ض: 17580939            ال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434

تطبع يف موؤ�ش�شة الأيام للن�رص

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

 قطعت املمثلة الرتكية مرمي اأوزريل، ال�شهرية ب�شخ�شية “ال�شلطانة هويام”، من م�شل�شل “حرمي 
ال�شلط���ان”، ال�شك باليقني حول عاقتهما مبذيع م����رصي، واأعلنت خطبتها ر�شميا منه. و�شاركت مرمي 
اأوزريل، عل���ى مواقع التوا�شل الجتماعي، فيديو لها م���ن اإمارة دبي، وهي تظهر خامت خطوبتها، الذي 

اأعطاه خطيبها، املذيع امل�رصي با�شل األزارو لها، يف حفل ع�شاء رومان�شي.
وب���داأت عاقة با�ش���ل األزارو، مقدم برنامج “ET بالعربي”، على قن���اة “اإم بي �شي”، مبرمي اأوزيل 
قبل اأ�شهر، عندما التقاها للمرة الأولى يف دبي لكي يجرى لقاء معها، ثم يف مهرجان برلني ال�شينمائي، 

يف �شهر اأغ�شط�ض، لتنت�رص من بعدها ال�شائعات حول وجود عاقة رومان�شية جتمعهما.
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