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احلكومة تخطط القرتا�ض 5 مليارات دينار
ال�سفراء اجلدد اأدوا الق�سم اأمام جاللته... العاهل:عرب 88 اإ�سداًرا من �سندات الدين خالل العام

تعزيز العالقات مع الدول ال�صقيقة وال�صديقة

�ملنام���ة - بنا: ��س���تقبل عاه���ل �لبالد 
�س���احب �جلالل���ة �مللك حمد بن عي�س���ى �آل 
خليف���ة، يف ق����رص �ل�س���خري �أم�س، �ل�س���فر�ء 
�جل���دد ململكة �لبحرين �ملعينني لدى عدد 
من �ل���دول �ل�س���قيقة و�ل�س���ديقة، �إذ �أدى 
�ل�سفر�ء �لق�سم �لقانوين �أمام جاللة �مللك؛ 
مبنا�سبة �سدور �ملر�سوم �مللكي بتعيينهم 
�سفر�ء فوق �لعادة مفو�سني. كما ��ستقبل 
�لعاهل عدد من �ل�س���فر�ء؛ لل�سالم مبنا�سبة 

تعيينهم.
�ل�س���ديدة  و�أب���دى جاللت���ه توجيهات���ه 
لل�س���فر�ء لتعزي���ز عالقات مملك���ة �لبحرين 
و�ل�س���ديقة  �ل�س���قيقة  �ل���دول  ه���ذه  م���ع 
تاأكي���ًد� لنهج �ململك���ة يف تطوير عالقاتها 
وتنميته���ا م���ع ه���ذه �ل���دول و�لقائمة على 
�الح���رت�م �ملتب���ادل و�لتفاهم و�لتن�س���يق 

و�لتعاون �مل�سرتك خدمة للم�سالح 
2�مل�سرتكة.

 

عو��س���م - وكاالت: بد�أ �لي���وم �حلادي ع�رص 
النتفا�سة �إير�ن �أم�س �الحد باحتجاجات عمالية يف 
كل من �رصكة “هبكو” يف �أر�ك، مبحافظة مركزي، 
وعمال �رصكة ق�سب �ل�سكر مبدينة �لتالل �ل�سبعة 
)هفت تبة( �س���مال �إقليم �الأه���و�ز، �لذين �أ�رصبو� 
عن �لعمل �حتجاج���ا على رو�تبهم �ملتاأخرة وعدم 
حت�سني ظروف عملهم و�إخر�ج �لكثري منهم وعدم 

رفع �الأجور.
بينما ��ستمرت حملة حرق بطاقات �لع�سوية 
يف ميلي�س���يا �لبا�سيج وبثها عرب مو�قع �لتو��سل 

�الجتماعي من �ملن�س���قني �لذين �نحازو� 
لل�سفوف �ملتظاهرين يف �إير�ن.

اإ�صرابات عمالية وان�صقاقات ب�صفوف “البا�صيج”

• من �حتجاجات �إير�ن	
8.6 مليار دينار القرو�ض املمنوحة حتى نوفمرب

3.6 % منو الناجت املحلي للبحرين بالربع الثالث 2017

بلغ���ت �لقرو����س �ملقدم���ة م���ن �لقطاع 
�مل����رصيف �لعام���ل يف �لبحري���ن حت���ى نهاي���ة 
�سهر نوفمرب �ملا�س���ي )وفقا الأحدث بيانات 
متو�فرة( نحو 8.64 مليار دينار، منها 3.734 
مليار دينار لالأ�س���خا�س و4.603 مليار دينار 
لقطاع �الأعمال وح���و�يل 303.7 مليون دينار 
للحكومة. وت�سكل �لقرو�س نحو 69.1 % من 
�لن���اجت �ملحل���ي �الإجمايل للمملكة.و�س���عدت 

ه���ذه �لقرو�س بو�قع 565.2 مليون دينار �أي 
بن�سبة 6.99 % قيا�ًس���ا ب�سهر نوفمرب 2016 
�أي خالل عام كامل.جاءت �لقرو�س �ل�سخ�سية 
بو�ق���ع 1.60 ملي���ار دين���ار ب�س���مان �لعق���ار 
و1.28 مليار دينار ب�س���مان �لر�تب، و116.4 
مليوًنا ب�س���مان �ملركبة وحو�يل 86.1 مليون 
دين���ار ب�س���مان بطاق���ات �الئتم���ان، و55.9 
مليون دينار ب�س���مان �لود�ئع فيما �س���نفت 
بقي���ة �لقرو����س )592.1 مليون دينار( حتت 

بنود �أخرى.

�ملنامة - �ملعلومات و�حلكومة �الإلكرتونية: 
�أظه���رت بيان���ات �جله���از �ملرك���زي للمعلومات 
بالبحرين، �أم�س �الأحد، ت�سارع منو �لناجت �ملحلي 
�الإجمايل �حلقيقي �إلى 3.6 % على �أ�سا�س �سنوي 
يف �لربع �لثالث من 2017. و�سجل �لناجت �ملحلي 
�الإجم���ايل للبحري���ن من���وًّ� بن�س���بة 3.5 % بالربع 
�لثاين من عام 2017 على �أ�س���ا�س �سنوي. وذكر 
تقرير هيئة �ملعلومات و�حلكومة �الإلكرتونية �أن 

�القت�س���اد �س���ّجل منوًّ� حقيقيًّا باالأ�سعار �لثابتة 
بو�قع 3.6 % و6.9 % باالأ�س���عار �جلارية قيا�ًسا 

بالفرتة ذ�تها من �ل�سنة �ل�سابقة.
وبح�س���ب �لتقري���ر، فقد �س���هد �القت�س���اد 
�لبحرين���ي زي���ادة يف مع���دل �لنمو �القت�س���ادي، 
وذلك عائٌد ب�س���كل كبري �إلى تز�يد �ال�ستثمار�ت 

يف �لبن���ى �لتحتي���ة �لرئي�س���ية ومتان���ة 
�الأو�ساع �ملالية يف �ململكة.
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10•  جهاد �لفا�سل: وجود �سبابية ر�سمية بالتعامل مع عملة “بتكوين”	

ر�صمي” عنها “�صباب  و  الربملان  قبة  “بتكوين” تدخل 
دخل���ت �لعمل���ة �لرقمي���ة �ملثرية للج���دل عامليا )بتكوي���ن( قاعة �لربملان م���ن بو�بة جمل�س 
�ل�س���ورى �أم�س، �إذ �سجل �أع�ساء تخوفاتهم من ��ستغالل هذه �لعملة يف ترويج �ملخدر�ت �أو متويل 

�الرهاب.
وق���ال حماف���ظ م����رصف �لبحرين �ملركزي ر�س���يد �ملعر�ج �أن “�لبتكوين” لي�س���ت من �س���من 
�لعمالت �ملعرتف فيها ح�س���ب قانون �مل�رصف، و�إنه ال ي�س���تطيع منع �لبحرينيني من �لتعامل بها 

خارج �لبحرين، ولكنه حذر من �لتعامل بها �أي�ساً.
وحتدثت �ل�س���ورية جهاد �لفا�سل عن وجود �سبابية لدى �جلهات �لر�سمية بالتعامل مع عملة 

“بتكوين”.
وذكر جو�د بوح�س���ني �أن تبيي�س �الأمو�ل ُيهدد �ال�س���تقر�ر �ملايل. ونوه خمي�س �لرميحي باأن 

�الإرهاب بالفرتة �الأخرية �آفة �لع�رص وتعددت �أ�ساليبه وطرقه، ومكافحته �رصورة للب�رصية.
ولفتت �ل�سورية جميلة �سلمان لزيادة �لعمليات �الإرهابية �الإير�نية من بعد �الإفر�ج عن �أمو�لها 

بعد �س���فقتها �لنووية. و�أقر �ملجل�س �أم�س تعديال ت�رصيعيا يفر�س �سو�بط م�سددة لردع 
7متويل �الإرهاب. 

املتنقلة  االت�ساالت  �سبكات  % تغطية   99
ل�سكان البحرين

طلبة ثانوية لـ “$”: امتحان الفيزياء �سعب... 
والريا�سيات “تعجيزي” 

اقتصاد البالد

بالدنا
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ديـنـار  ملـيـون   360 اإلـــى  الق�سرية  ــون  ــدي ال ــاع  ــف ارت
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مبادرة “كلنا معك” تنب�ض يف جناح 
االأورام بال�سلمانية

مسافات البالد

22

 ليلى مال اهلل

زينب العكري

يعتزم م�رصف �لبحري���ن �ملركزي، وهو �ملعني 
باالقرت��س نيابة عن �حلكومة، �إ�س���د�ر �أدو�ت دين 
حكومي���ة بقيم���ة تفوق 5.2 مليار�ت دينار، �س���من 
�خلطة �ل�سنوية لالقرت��س من �ل�سوق بالتن�سيق مع 

وز�رة �ملالية.
و�رتف���ع حج���م �لدي���ون �حلكومي���ة �لق�س���رية 
�ملجدولة للعام �جل���اري مبقد�ر 360 مليون دينار، 
وفق ح�سابات “�لبالد”، وال ت�سمل �لبيانات �سند�ت 
�لدي���ن �لدولي���ة و�لت���ي ت�س���درها �لبحري���ن عادة 

لل�سوق �خلارجية بالعملة �الأمريكية.
و�س���يبلغ عدد �إ�س���د�ر�ت �ل�س���ند�ت �حلكومية 
نح���و 88 �إ�س���د�ًر� متنوًعا م���ا بني �أذون���ات �خلز�نة 
�لق�س���رية ملدة 3 �أ�س���هر، و�أذونات �خلز�نة ملدة 6 
�أ�س���هر، و�أذونات �خلز�نة ملدة عام و�سكوك �ل�سلم 

و�سكوك �الإجارة �لق�سرية �ملدى، �إذ �رتفع 
حجم �الإ�سد�ر�ت مقارنة مع �لعام �ملا�سي.

علي الفردان

• جاللة �مللك م�ستقبال �ل�سفر�ء �جلدد ململكة �لبحرين 	

11

التظاهرات تتوا�سل لليوم الـ11 يف املدن االإيرانية

فر�ض �سوابط م�سددة لردع متويل االإرهاب

• ت�ستخدم �لبحرين �سند�ت �لدين �حلكومية يف توفري �ل�سيولة ملو�كبة �اللتز�مات �ملالية يف �ملو�زنة	
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جاللة امللك ي�سيد بالإ�سهامات العلمية لل�سيخ �سليمان املدين

ال�سفراء املعين�ن ي�ؤدون الق�سم اأمام جاللـة امللـك

م�شتذكًرا مناقب الراحل وماآثره 

فتح اآفاق جديدة مع الدول ال�شديقة ملزيد من التعاون

املنامة - بنا: ا�شتقبل عاهل البالد �شاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة يف ق�رص 
ال�ش���خري اأم�س ال�ش���يخ حممد طاهر بن ال�ش���يخ 
�شليمان املدين، يرافقه حممد احللواجي، حيث 
ت����رصف ال�ش���يخ حممد باإه���داء جاللته ع���دًدا من 
موؤلفات �ش���ماحة ال�شيخ �شليمان املدين )رحمه 

اهلل(. 

كما ق���دم ال�ش���يخ حممد طاهر بن ال�ش���يخ 
�ش���ليمان املدين ن�ش���خة من اأطروحة الدكتوراه 

التي ح�شل عليها يف الدرا�شات االإ�شالمية.
واأع���رب جالل���ة امللك عن �ش���كره وتقديره 
عل���ى ه���ذا االإه���داء القي���م، م�ش���تذكًرا به���ذه 
املنا�ش���بة مناقب وماآثر ال�شيخ �شليمان املدين 
وجهوده يف خدمة دين���ه ووطنه وتبنيه للمنهج 

املعتدل والفكر الو�ش���طي ال���ذي ُعرف به اأهل 
البحرين.  واأ�ش���اد جاللته باإ�ش���هاماته وعطاءاته 
القيمة يف النهو�س باحلركة العلمية والثقافية، 
وما يحظى به من مكان���ة وقيمة دينية ووطنية 

كبرية يف املجتمع البحريني. 
كما اأعرب جاللة امللك عن متنياته لل�ش���يخ 
حمم���د طاه���ر بن ال�ش���يخ �ش���ليمان املدين كل 

التوفيق والنجاح.
واأك���د جاللت���ه اأن مملك���ة البحري���ن تعت���ز 
وتفتخ���ر بعلمائها االأج���الء ورجاالتها وبدورهم 
الوطني املخل�س وما قدموه من خدمات جليلة 
للوط���ن عل���ى م���ر التاري���خ، راجًيا م���ن اهلل عز 
وج���ل اأن يوفق اجلمي���ع لتقدمي كل ما فيه خري 
للبحري���ن ورفعتها، واأن يدمي على اأهلها عزهم 

ووحدتهم وتكاتفهم.
م���ن جانبه، اأعرب ال�ش���يخ امل���دين عن بالغ 
ال�ش���كر والتقدير واالمتنان اإلى �شاحب اجلاللة 
امللك على ما اأبداه جاللته من م�ش���اعر �شادقة 
ونبيلة جتاه ال�ش���يخ �شليمان املدين رحمه اهلل، 
�ش���ائاًل املول���ى اأن يحف���ظ جاللت���ه ويدمي على 

مملكة البحرين االأمن والرخاء والتقدم.

املنام���ة - بنا: ا�ش���تقبل عاه���ل البالد �ش���احب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة يف ق�رص ال�ش���خري اأم�س 
ال�ش���فراء اجل���دد ململكة البحري���ن املعينني ل���دى عدد من 
الدول ال�ش���قيقة وال�ش���ديقة وهم: �ش���فري مملك���ة البحرين 
لدى �شلطنة عمان جمعة الكعبي، �شفري مملكة البحرين لدى 
اململك���ة االأردنية الها�ش���مية اأحمد الرويعي، �ش���فري مملكة 
البحري���ن لدى مملكة تايلن���د اأحمد الهاجري، �ش���فري مملكة 
البحرين ل���دى اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ش���عبية 
فوؤاد البحارنة، و�ش���فري مملكة البحرين لدى جمهورية الهند 
عبدالرحمن القعود، اإذ اأدى ال�ش���فراء الق�ش���م القانوين اأمام 
جاللة امللك؛ مبنا�ش���بة �شدور املر�ش���وم امللكي بتعيينهم 

�شفراء فوق العادة مفو�شني.
كما ا�شتقبل العاهل كال من: �شفري مملكة البحرين لدى 
جمهوري���ة املاني���ا االحتادية عبداهلل عبداهلل، �ش���فري مملكة 
البحري���ن لدى جمهورية اندوني�ش���يا  حممد �ش���يخو، �ش���فري 
مملكة البحرين لدى اليابان اأحمد الدو�رصي، و�ش���فري مملكة 
البحرين ل���دى اجلمهورية التون�ش���ية اإبراهي���م اأحمد؛ وذلك 

لل�شالم مبنا�شبة تعيينهم.
وهناأ �ش���احب اجلاللة امللك ال�شفراء مبنا�شبة تعيينهم 
يف منا�ش���بهم، معرًب���ا ع���ن خال����س متنياته له���م بالتوفيق 
وال�ش���داد يف اأداء مهامه���م الدبلوما�ش���ية اجلدي���دة وحتمل 
هذه امل�ش���وؤولية الوطنية. وكلفهم جاللته بنقل حتياته اإلى 

اأ�شحاب اجلاللة وروؤ�شاء الدول املعينني لديها.
واأب���دى جاللت���ه توجيهات���ه ال�ش���ديدة لل�ش���فراء لتعزيز 
عالقات مملكة البحرين مع هذه الدول ال�ش���قيقة وال�شديقة 
تاأكيًدا لنهج اململك���ة يف تطوير عالقاتها وتنميتها مع هذه 
الدول والقائمة على االحرتام املتبادل والتفاهم والتن�شيق 

والتعاون امل�شرتك خدمة للم�شالح امل�شرتكة.
 كما وجههم جاللته اإلى االهتمام مب�شالح اأبناء اململكة 

يف هذه الدول ورعايتهم والعمل على تلبية احتياجاتهم.
واأكد جاللة امللك اأهمية الدور الذي ي�ش���طلع به �شفراء 
البحري���ن يف دع���م جم���االت التعاون امل�ش���رتك م���ع خمتلف 
البل���دان وفتح اآف���اق جديدة ملزيد من ه���ذا التعاون املثمر 
والبناء مبا يخدم العالقات الطيبة التي تربط مملكة البحرين 
بهذه ال���دول وتعزي���ًزا لدور مملك���ة البحري���ن ومكانتها يف 

حميطها االإقليمي والعربي والدويل.
ورف���ع ال�ش���فراء عظي���م �ش���كرهم وخال����س امتنانه���م 
وتقديره���م اإلى املقام ال�ش���امي ل�ش���احب اجلالل���ة امللك، 
معرب���ني عن بالغ اعتزازه���م بهذه الثقة امللكية ال�ش���امية، 
موؤكدي���ن اأن توجيهات جاللته الكرمية �شت�ش���كل حافًزا لهم 
لبذل املزيد من اجله���ود والعمل على تعزيز اأوا�رص التعاون 
وروابط ال�شداقة مع هذه الدول، متطلعني اإلى اأن يوفقهم 

اهلل �شبحانه وتعالى يف اأداء مهامهم.

• جاللة امللك م�شتقبال ال�شيخ حممد طاهر بن ال�شيخ �شليمان املدين	

• جاللة امللك م�شتقبال ال�شفراء اجلدد ململكة البحرين 	
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�شمو رئي�س الوزراء يتلقى �شكر نظريه الكويتي

القائد العام ي�شتقبل �شمو ال�شيخ �شلمان بن خليفة 

�شفري الإمارات ي�شيد باإجنازات في�شل بن را�شد

البحرين ت�شارك مبوؤمتر الحتاد العربي للق�شاء الإداري

و “العدل” اإعادة تنظيم “الداخلية”... وتعيينات يف “املالية” 

قانون بتعديل بع�س اأحكام ال�رشكات التجارية 

روؤى جاللة امللك الثاقبة وراء جناحات احلر�س الوطني 

    جاللة امللك ي�سدر 4 مرا�سيم

بعد اإقراره من “ال�سورى” و “النواب”... جاللة امللك:

توزيع الدفعة الثالثة لوحدات “بر الدور” و “املدينة ال�سمالية”... �سمو ال�سيخ حممد بن عي�سى:

املنام���ة - بنا: �س���در عن عاهل البالد �س���احب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة 4 مرا�س���يم 

ل�سنة 2018.
ون�ض املر�س���وم الأول رق���م )1( بتعديل بع�ض 
اأح���كام املر�س���وم رق���م )69( ل�س���نة 2004 باإعادة 

تنظيم وزارة الداخلية وجاء فيه:
املادة الأولى

ُي�س���اف بند جديد برقم )اأ( اإلى الفقرة )5( من 
( م���ن امل���ادة الأول���ى من املر�س���وم رقم )69(  )اأولاً
ل�س���نة 2004 باإعادة تنظي���م وزارة الداخلية، وُيعاد 

ا لذلك، ون�سهُ الآتي: ترتيب باقي بنود الفقرة تبعاً
نائب املفت�ض العام.

املادة الثانية
ت�س���اف فقرتان جديدتان برقمي )16( و)17( 
( من املادة الأولى من املر�سوم رقم )69(  اإلى )اأولاً
ل�سنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، ن�سيهما 

الآتي:
16. الإدارة العام���ة حلرا�س���ة الدي���وان امللكي، 

وت�سمل اإدارتني يقوم بت�سميتهما وزير الداخلية.
17. الإدارة العام���ة لالإع���الم والثقاف���ة الأمنية، 

وت�سمل:
اإدارة الإعالم الأمني.

اإدارة الثقافة الأمنية.
اإدارة متحف ال�رشطة.

املادة الثالثة
 ،) ُيلغ���ى البن���د )ب( م���ن الفقرة )6( م���ن )اأولاً
ا( من املادة  والبند )اأ( م���ن الفقرة )12( م���ن )رابعاً
الأولى من املر�س���وم رقم )69( ل�سنة 2004 باإعادة 

تنظيم وزارة الداخلية.
املادة الرابعة

على وزير الداخلية تنفيذ اأحكام هذا املر�سوم، 
وُيعم���ل به من اليوم الت���ايل لتاريخ ن�رشه يف اجلريدة 

الر�سمية .
فيما ن�ض املر�سوم رقم )2( بتعيينات يف وزارة 

الداخلية جاء فيه: 
املادة الأولى:

ُيعني يف وزارة الداخلية ُكلُّ من:
اللواء خليفة اأحمد اآل خليفة

نائباًا للمفت�ض العام بدرجة مدير عام.
اللواء عبداهلل حممد الزايد

نائباًا لرئي�ض الأمن العام بدرجة مدير عام.
العميد علي حممد اآل خليفة

ا لرئي����ض الأمن العام ل�س���ئون املجتمع  م�س���اعداً
بدرجة مدير عام.

العميد حممد بن حممد بن دينه
ا ل���الإدارة العام���ة لالإع���الم والثقافة  مدي���راًا عاماً

الأمنية.
العميد وحيد جمعة الدوي

ا لالإدارة العامة للحرا�سات. مديراًا عاماً
العميد جرب �سلطان اأحمد ال�سويدي

ا حلرا�سة الديوان امللكي. مديراًا عاماً
العميد حمد علي املري

ا ملديرية �رشطة املحافظة اجلنوبية. مديراًا عاماً
العميد عبدال�سالم يو�سف العريفي

ا لالإدارة العامة لالإ�سالح والتاأهيل. مديراًا عاماً
املادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�سوم، ويعمل 
ا م���ن تاريخ �س���دوره، وُين����رش يف اجلريدة  به اعتب���اراً

الر�سمية.
وكيل���ني  بتعي���ني  ون����ض مر�س���وم رق���م )3( 

م�ساعدين يف وزارة املالية جاء فيه: 
املادة الأولى

ُيعني يف وزارة املالية كل من:
ا للموارد  اإبراهي���م حممد علي اأبل وكيالاً م�س���اعداً

واملعلومات.
ا لل�سئون  طه حممود حممد فقيهي وكيالاً م�ساعداً

املالية.
املادة الثانية

على وزير املالية تنفيذ هذا املر�س���وم، وُيعمل 
به من تاريخ �سدوره، وُين�رش يف اجلريدة الر�سمية.

كم���ا ن�ض مر�س���وم رق���م )4( بتعي���ني وكيلني 
م�س���اعدين يف وزارة الع���دل وال�س���وؤون الإ�س���المية 

والأوقاف جاء فيه: 
املادة الأولى

ُيع���ني يف وزارة الع���دل وال�س���ئون الإ�س���المية 
والأوقاف كل من:

ا  عب���داهلل اأحمد عب���داهلل اأحم���دي وكيالاً م�س���اعداً
ل�سئون واأموال القا�رشين.

ا  حمم���د عبدالرحيم اأحمد بوجريي وكيالاً م�س���اعداً
ل�سئون املحاكم والتوثيق.

املادة الثانية
على وزير العدل وال�س���ئون الإ�سالمية والأوقاف 
تنفيذ هذا املر�س���وم، وُيعمل به من تاريخ �سدوره، 

وُين�رش يف اجلريدة الر�سمية.

املنام���ة - بن���ا: �س���ادق عاه���ل البالد �س���احب 
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة واأ�س���در 
قانون���ا رقم )1( ل�س���نة 2018 بتعديل بع�ض اأحكام 
قانون ال�رشكات التجارية ال�سادر باملر�سوم بقانون 
رق���م )21( ل�س���نة 2001 بع���د اإق���راره من جمل�س���ي 

ال�سورى والنواب جاء فيه:
- املادة الأولى:

ا 1(، )27(،  ُت�ستبدل بن�سو�ض املواد: )18 مكرراً
 ،)176( الثاني���ة(،  الفق���رة   175( ،)173( ،)172(
 ،)198( اأ(،  )193 فق���رة   ،)189(  ،)187(  ،)185(
 ،)215(  ،)210(  ،)207(  ،)202( اأ(،  )199 فق���رة 
اأ(،  فق���رة   284(  ،)283(  ،)278( ،)242( ،)240(
)285(، )286 فق���رة ج(، )298(، )345 فق���رة د(، 
ا 1 فق���رة ب(، )361  )348 فق���رة ب(، )358 مك���رراً
�سدر املادة(، )361 فقرة د( و)362 �سدر املادة( 
م���ن قانون ال����رشكات التجارية ال�س���ادر باملر�س���وم 

بقانون رقم )21( ل�سنة 2001، الن�سو�ض التالية:
ا 1(: مادة )18 مكرراً

مع مراعاة اأحكام ميثاق اإدارة وحوكمة ال�رشكات، 
ا يف اأكرث م���ن �رشكة  يج���وز لل�رشي���ك اأن يك���ون �رشي���كاً
مناف�س���ة دون اأن يتدخ���ل يف اإدارة اأك���رث م���ن واحدة 
منه���ا، وذل���ك ما مل ين����ض عق���د ال�رشك���ة اأو نظامها 

الأ�سا�سي على خالف ذلك.
مادة )27(:

يتكون ا�س���م �رشكة الت�س���امن من اأ�س���ماء جميع 
ال����رشكاء اأو من ا�س���م واحد منهم اأو اأكرث مع اإ�س���افة 
)و����رشكاه( اأو م���ا يفي���د ه���ذا املعنى، كما يج���وز اأن 

يتكون ا�س���م هذه ال�رشكة باأية طريق���ة اأخرى تقبلها 
الوزارة املعنية ب�سئون التجارة، ويجب اأن يتبع ا�سم 
ال�رشكة اأينما ورد عبارة )�رشكة ت�سامن بحرينية(، واأن 

ا مع هيئتها القائمة. ا دائماً يكون ا�سم ال�رشكة متفقاً
مادة )172(:

يتول���ى اإدارة ال�رشك���ة جمل����ض اإدارة يبني نظام 
ال�رشك���ة طريقة تكوينه ومدته، ول يجوز اأن يقل عدد 
اأع�س���ائه عن خم�سة اأع�ساء، كما ل يجوز اأن تزيد مدة 
الع�س���وية فيه على ثالث �س���نوات قابل���ة للتجديد. 
وُيراعى اأن ي�س���تمل املجل�ض على عدد من الأع�س���اء 
ا لل�سوابط  امل�ستقلني وغري التنفيذيني، وذلك وفقاً
الت���ي يحددها ق���رار من م����رشف البحري���ن املركزي 
بالن�س���بة لل�رشكات املرخ�ض لها من قبله ومن الوزير 

املعني ب�سئون التجارة بالن�سبة لل�رشكات الأخرى. 
ويجوز بقرار م�سبب من م�رشف البحرين املركزي 
بالن�سبة لل�رشكات املرخ�ض لها من قبله اأو من الوزير 
املعني ب�س���وؤون التجارة بالن�سبة لل�رشكات الأخرى - 
بح�س���ب الأحوال - متديد مدة جمل����ض الإدارة مبا ل 
يزيد على �ستة اأ�س���هر، وذلك بناءاً على طلب م�سبب 

من جمل�ض الإدارة.
اأ- املادة الثانية

ُت�س���اف اإلى قانون ال�رشكات التجارية ال�س���ادر 
باملر�س���وم بقان���ون رق���م )21( ل�س���نة 2001 مواد 
 184( ا(،  مك���رراً  168(  ،)120( باأرق���ام:  جدي���دة 
ا(،  ا(، )236 مكرراً ا(، )215 مكرراً ا(، )194 مكرراً مكرراً
ا(  مك���رراً  244(  ،)1 ا  مك���رراً  241( ا(،  مك���رراً  241(
ا(. وُي�س���اف اإل���ى الفقرة )اأ( من املادة  و)288 مكرراً

ا( من ذات القانون بندان جديدان برقمي  )18 مك���رراً
)8( و)9(، واإل���ى امل���ادة )168( فقرة جديدة برقم 
)ح(، واإل���ى املادة )361( فقرة جدي���دة برقم )ك(، 

ن�سو�سها كالآتي: 
- املادة الثالثة:

ت�س���تبدل عبارة “�س���وق الأوراق املالية” بعبارة 
“�س���وق البحرين لالأوراق املالي���ة”، وعبارة “م�رشف 
البحرين املركزي” بعبارة “موؤ�س�س���ة نقد البحرين”، 
اأينم���ا وردت يف ن�س���و�ض قانون ال����رشكات التجارية 

ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )21( ل�سنة 2001.
- املادة الرابعة:

تلغ���ى الفق���رة الثانية م���ن امل���ادة )109( من 
قانون ال�رشكات التجارية ال�سادر باملر�سوم بقانون 

رقم )21( ل�سنة 2001.
- املادة اخلام�سة:

ُيعمل باأحكام املادة )176( من قانون ال�رشكات 
التجارية ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )21( ل�سنة 
2001 - امُل�س���َتبَدلة مبقت�س���ى امل���ادة الأولى من 
ا من اأول ال�س���هر التايل مل�سي  هذا القانون - اعتباراً
�س���تة اأ�س���هر على تاريخ ن�رش هذا القانون يف اجلريدة 

الر�سمية.
املادة ال�ساد�سة:

عل���ى رئي����ض جمل����ض ال���وزراء وال���وزراء - كل 
فيما يخ�س���ه - تنفي���ذ اأحكام هذا القان���ون، وُيعمل 
ا من اليوم الت���ايل لتاريخ ن�رشه يف اجلريدة  ب���ه اعتباراً
الر�س���مية. )يرج���ى ق���راءة الن����ض كامال عل���ى موقع 

“البالد” الإلكرتوين(. 

ال�سخري- احلر�ض الوطني: رعى رئي�ض احلر�ض 
الوطني الفريق الركن �سمو ال�سيخ حممد بن عي�سى 
اآل خليف���ة حفل توزيع الدفعة الثالثة من �س���هادات 
ال�ستحقاق للم�ساريع الإ�س���كانية باملكرمة امللكية 
ال�سامية ملنت�س���بي احلر�ض الوطني؛ وذلك مبنا�سبة 
احتفالت احلر�ض الوطني بذكرى تاأ�سي�س���ه احلادية 
والع�رشي���ن �س���باح اأم����ض الأحد مبع�س���كر ال�س���خري، 
وبح�س���ور وزير الإ�سكان با�س���م احلمر ومدير اأركان 
احلر����ض الوطني اللواء الركن ال�س���يخ عبدالعزيز بن 
�س���عود اآل خليفة. وبداأ حفل الت�سليم بكلمة ترحيبية 
ب�س���مو رئي�ض احلر�ض الوطني ووزير الإ�سكان ومدير 
الأركان ووكي���ل وزارة الإ�س���كان والوكيل امل�س���اعد 
بوزارة الإ�سكان على ح�سورهم حفل الت�سليم، بعدها 
تف�س���ل رئي�ض احلر�ض الوطني الفريق الركن �سمو 
ال�س���يخ حممد بن عي�سى اآل خليفة بت�سليم �سهادات 

الإ�ستحقاق على منت�سبي احلر�ض الوطني.
ورف���ع رئي����ض احلر����ض الوطن���ي اأ�س���مى اآيات 
ال�س���كر والعرفان اإلى عاهل البالد لتوجيهات جاللته 
بتخ�س���ي�ض وح���دات اإ�س���كان مب�رشوع���ي ب���ر ال���دور 
واملدين���ة ال�س���مالية ملنت�س���بي احلر����ض الوطن���ي، 

ا اأن روؤى جاللت���ه الثاقبة تق���ف خلف جناحات  موؤك���داً
احلر����ض الوطن���ي ط���وال العقدين املا�س���يني، مما 
ا �س���اخما ي�س���هم اإلى  ا ع�س���كرياً جعل من احلر�ض �رشحاً
جان���ب غ���ريه م���ن الأجه���زة الوطنية يف حف���ظ الأمن 
وال�س���تقرار و�سون املكت�س���بات. واأكد �سمو رئي�ض 
احلر����ض الوطن���ي اأن التوجيهات امللكية ال�س���امية 
بتخ�س���ي�ض وحدات يف م�رشوعي بر الدور الإ�س���كاين 
واملدين���ة ال�س���مالية ملنت�س���بي احلر����ض توؤكد دعم 
جاللته جلهود وت�س���حيات رج���الت احلر�ض الوطني 
يف �س���بيل حف���ظ اأم���ن وا�س���تقرار الوط���ن، وحر�ض 

القيادة على تاأمني احلياة الكرمية وال�س���كن الالئق 
لأبن���اء اململك���ة. وبدوره، هن���اأ احلمر وزير الإ�س���كان 
�س���مو رئي�ض احلر�ض الوطني ومدي���ر اأركان احلر�ض 
الوطني وجميع منت�س���بي احلر�ض بذكرى التاأ�س���ي�ض 
احلادية والع�رشين، كما هناأ امل�س���تحقني من رجالت 
ا  احلر�ض الوطني للمكرمة امللكية ال�س���امية، م�س���رياً
اإلى اأن م���ا حققه هذا ال�رشح الع�س���كري من اإجنازات 
طوال عقدين كاملني يعّد مفخرة للمملكة، اإذ ي�سهم 
ب�سكل وا�سع يف حتقيق الأمن وراحة و�سالمة مواطني 

ومقيمي اململكة.

املنامة - بنا: تلقى رئي�ض الوزراء �ساحب 
ال�س���مو امللك���ي الأم���ري خليف���ة بن �س���لمان اآل 
خليف���ة برقي���ة �س���كر جوابي���ة من اأخي���ه رئي�ض 
جمل�ض الوزراء بدولة الكويت ال�س���قيقة �س���مو 
ال�س���يخ جابر املبارك احلمد ال�سباح؛ وذلك ردا 
على برقية �سموه املهنئة له بنجاح حفل افتتاح 
بطولة كاأ�ض اخلليج العربي يف ن�س���ختها الثالثة 
والع�رشين التي ا�ست�س���افتها دولة الكويت هذا 

ن�سها:
الأخ الكرمي �ساحب ال�س���مو امللكي الأمري 
خليفة بن �س���لمان اآل خليف���ة حفظه اهلل رئي�ض 

وزراء مملكة البحرين ال�سقيقة
حتية طيبة وبعد...

تلقينا ببالغ ال�سكر تهنئة �سموكم مبنا�سبة 
جناح حفل افتتاح بطول���ة كاأ�ض اخلليج العربي 
يف ن�سختها الثالثة والع�رشين التي ا�ست�سافتها 

دولة الكويت.
ويطي���ب لنا بهذه املنا�س���بة اأن نعرب لكم 
عن تقديرنا ملبادرتكم الكرمية مثمنني بالفخر 
والعت���زاز حر�ض �س���احب ال�س���مو اأم���ري البالد 
املفدى حفظ���ه اهلل ورعاه على تعزيز العالقات 
الأخوي���ة والتاريخي���ة بني �س���عوب دول اخلليج 
العربية وتوطي���د الروابط بينهما ملا فيه اخلري 
اً، م�س���ريين اإلى اأن النجاح الذي حققه  لنا جميعا
الفتت���اح نتيجة لدع���م دول املجل�ض وتعاونها 

الدائم والكب���ري من اأجل اإعالء مكانة املجل�ض يف 
العامل.

خال�ض حتياتن���ا ومتنياتنا لكم بدوام نعمة 
ال�س���حة والعافي���ة وململكة البحرين ال�س���قيقة 

دوام التقدم والزدهار.

مع اأطيب التمنيات
جابر املبارك احلمد ال�سباح

رئي�ض جمل�ض الوزراء
دولة الكويت

الرفاع - قوة الدفاع: ا�ستقبل القائد العام 
لقوة دفاع البحرين امل�سري الركن ال�سيخ خليفة 
ب����ن اأحمد اآل خليف����ة يف مكتبه بالقي����ادة العامة 
�س����باح اأم�ض، املدير العام ملكتب النائب الأول 
لرئي�ض جمل�ض الوزراء �س����مو ال�سيخ �سلمان بن 

خليفة اآل خليفة. 
وخالل اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع 
البحري����ن باملدير الع����ام ملكتب النائ����ب الأول 
لرئي�ض جمل�ض الوزراء، ومتت مناق�س����ة عدد من 

املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك. 

اأقام �س����فري دولة الإم����ارات العربية املتحدة 
لدى مملكة البحرين عبدالر�سا اخلوري حفل ع�ساء 
مبقر �س����كنه، م�س����اء اأم�ض، على �رشف نائب رئي�ض 
املجل�ض الأعل����ى للبيئة، ورئي�����ض الحتاد امللكي 
للفرو�سية و�س����باقات القدرة �سمو ال�سيخ في�سل 
بن را�سد اآل خليفة بح�سور عدد من ال�سيوخ الكرام 

وكبار امل�سوؤولني ورجال الأعمال والإعالميني.
واأ�س����اد ال�س����فري به����ذه املنا�س����بة، باجلهود 
والأن�س����طة الكب����رية اإلى يقوم بها �س����مو ال�س����يخ 
في�س����ل بن را�س����د اآل خليف����ة يف املج����ال البيئي، 
م�س����ريا اإلى جناحه يف جع����ل البحرين منوذجا فريدا 
يف املحافظ����ة على البيئ����ة وحمايتها عرب تطبيقها 
العدي����د  وتنفي����ذ  وال�س����رتاتيجيات  للقوان����ني 
م����ن امل�س����اريع والربام����ج وا�ست�س����افة املعار�ض 

واملوؤمترات التي تهدف اإلى حماية احلياة البيئية 
و�س����يانة املوارد الطبيعية خا�س����ة البحرية يف ظل 

القيادة احلكيمة جلاللة امللك.
كم����ا اأك����د �س����فري الإم����ارات، ان����ه ظ����ل يتابع 
ويح�رش الأن�س����طة الريا�سية التي تنظم يف البحرين 
خ�سو�سا �س����باقات اخليول العربية والقدرة التي 
ي�س����ارك فيها فر�س����ان الإمارات، ومل�ض عن قرب 
عظم الدور الذي يلعبه �سمو رئي�ض الحتاد امللكي 
للفرو�س����ية و�س����باقات القدرة يف تنظي����م واإقامة 
املهرجان����ات والبط����ولت املتعلق����ة بالفرو�س����ية 
والتي جتد الدعم والهتم����ام من قبل القياديتني 
احلكيمت����ني يف مملك����ة البحري����ن ودول����ة الإمارات 
باعتباره����ا من الأن�س����طة الريا�س����ية الت����ي ترتبط 

بالرتاث اخلليجي الأ�سيل.

املنام���ة - بن���ا: يرتاأ�ض 
رئي�ض حمكم���ة التمييز نائب 
الأعل���ى  املجل����ض  رئي����ض 
عبداهلل  امل�ست�س���ار  للق�س���اء 
مملك���ة  وف���د  البوعين���ني 
البحري���ن، ال���ذي ي�س���ارك يف 
للجمعي���ة  الثال���ث  الجتم���اع 
العرب���ي  لالحت���اد  العام���ة 
واملوؤمت���ر  الإداري،  للق�س���اء 
“�س���لطات  الأول  ال���دويل 

املنازع���ات  الف�س���ل يف  الإداري يف  القا�س���ي 
يناي���ر  و9   8 يف  يعق���د  ال���ذي  النتخابي���ة” 
بالعا�س���مة القاه���رة. يتناول املوؤمت���ر الدويل 

للق�س���اء  العرب���ي  لالحت���اد 
منه���ا:  ع���دة  الإداري حم���اور 
طبيع���ة املنازع���ة النتخابي���ة 
ومراحل  املختلف���ة،  والنظ���م 
النتخابية  املنازع���ات  واأنواع 
ولت���ي يخت����ض بها الق�س���اء 
يف  الق�س���اء  ودور  الإداري، 
عل���ى  امل�س���داقية  اإ�س���فاء 
العملي���ة النتخابي���ة وي�س���م 
وف���د مملك���ة البحري���ن الذي 
توجه اأم�ض اإلى القاهرة كذلك كال من القا�سي 
علي خليفة الظهراين والقا�س���ي جمعة عبداهلل 

املو�سى وع�سام هزمي. 

• �سمو رئي�ض الوزراء	

• عبداهلل البوعينني	
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“الدفاع املدين” ي�شدر اإر�شادات للحد من احلرائق
دعم الفعاليات الرامية لتعزيز املوروثات والقيم الوطنية 

متوًج� الف�ئز بك�أ�س “اجلنوبية”... �شمو ال�شيخ خليفة بن علي:

ق����م حم�ف���ظ  ع���وايل - املح�ف���ظ اجلنوبي���ة: 
املح�فظة اجلنوبية �ش���مو ال�ش���يخ خليفة بن علي اآل 
خليف���ة بتتوي���ج الف�ئ���ز بك�أ�س املح�فظ���ة اجلنوبية 
جلي����د الدرجت���ن الث�لثة والرابع���ة واملبتدئ�ت من 
خي���ل البحرين العربية الأ�ش���يلة “الواهو” مل�ش����فة 
1000 م���ر م�ش���تقيم �ش���من ال�ش���ب�ق الع��رش الذي 
ينظمه ن�دي را�ش���د للفرو�ش���ية و�ش���ب�ق اخليل على 

م�شم�ر �شب�ق الن�دي مبنطقة الرفة ب�ل�شخري.
وي�أت���ي دع���م املح�فظ���ة اجلنوبي���ة ت�أكيدا على 
حر����س �ش���موه حم�ف���ظ اجلنوبي���ة يف دع���م ورع�ية 
الفع�لي�ت والأن�ش���طة الت���ي تعزز قي���م املوروث�ت 
العربية الأ�ش���يلة خ�شو�ش���� ري��ش���ة الفرو�شية وم� 
متثله من اأ�ش����لة وعراق���ة ن�بعة من الآب����ء والأجداد 

عرب الآلف ال�شنن.
وتوج �ش���مو حم�فظ اجلنوبية امل�ش���مر يو�ش���ف 
ط�ه���ر، بف���وز احل�ش����ن “احلم���داين 1680” الت�بع 
لإ�ش���طبل اجل�رشة وبقي�دة اأندرو اأيليوت، الذي ح�شم 

الفوز بك�أ�س املح�فظة اجلنوبية
واأك���د حم�ف���ظ اجلنوبية ا�ش���تمرار املح�فظة يف 
دعم خمتل���ف الربام���ج والأن�ش���طة التي من �ش����أنه� 
وحتقي���ق  الوطني���ة  والقي���م  املوروث����ت  تعزي���ز 
ال�ش���تدامة الف�علة الع�ئ���دة ب�لنف���ع والف�ئدة على 

املح�فظة وق�طنيه�.
ح�رش التتوي���ج من ج�نب املح�فظ���ة مدير اإدارة 
املعلوم����ت واملت�بعة �ش���اح �ش���ه�ب، ومدير اإدارة 
الربامج الجتم�عية و�ش���وؤون املجتم���ع ب�لإن�بة حممد 
الف�و، ورئي�س ق�شم �شوؤون املجتمع را�شد النعيمي.

• �شمو حم�فظ اجلنوبية يتوج الف�ئزين	

املن�م���ة - وزارة الداخلي���ة: ذك���ر 
مدير اإدارة احلم�ية وال�ش���امة ب�لإدارة 
الع�م���ة للدف����ع امل���دين العقي���د حمد 
الكعب���ي اأن الإدارة اأع���دت جمل���ة م���ن 
الإر�ش����دات التوعوي���ة؛ به���دف احل���د 
من ح���دوث احلرائق �ش���واء يف املن�زل 
اأو املوؤ�ش�ش����ت، منوه� يف هذا ال�ش���دد 
اإل���ى �رشورة ع���دم ترك مراوح ال�ش���فط 
مل���دة  تعم���ل  الكهرب�ئي���ة  والأجه���زة 
طويلة واختي�ر الأجهزة والتو�ش���يات 
الكف����ءة  ذات  اجلي���دة  الكهرب�ئي���ة 
واجل���ودة الع�لي���ة، وكذلك ع���دم ترك 
الولع����ت  مث���ل  ال�ش���تع�ل  اأدوات 
والكربي���ت يف متن����ول الأطف�ل، وعدم 
حتمي���ل الق�ب����س الكهرب�ئ���ي اأكرث من 

ط�قته.
كم� تت�شمن الإر�ش�دات التوعوية، 
عمل �ش���ي�نة دوري���ة وفح�س اأ�ش���اك 
الكهرب�ء وع���دم حتميل ط�قة الكهرب�ء 

ب�ملن���زل اأكرث من املحددة له�، واإغاق 
م�ش����در الط�ق���ة الكهرب�ئي���ة ك�لإن�رة 
والأجه���زة الكهرب�ئية الت���ي لي�س له� 
ل���زوم للتقلي���ل م���ن م�ش����در الط�قة 
واحل���رارة امل�ش���ببة للحري���ق وتوف���ري 
طف�ية من��ش���بة ب�ملن���زل وب�لقرب من 

جممع الكهرب�ء ب�ملنزل لل�رشورة.
وفيم� يتعلق بكيفية الت�رشف اأثن�ء 
حدوث احلريق، اأكد مدير اإدارة احلم�ية 
للدف����ع  الع�م���ة  ب����لإدارة  وال�ش���امة 
املدين، �رشورة الت�ش�ل برقم الطوارئ 
الكهرب�ئ���ي  التي����ر  قط���ع  ث���م   999
وحم�ولة مك�فحة احلريق حلن و�شول 
الدف����ع امل���دين ع���رب حج���ز احلريق يف 
مك�ن���ه وذل���ك بغلق الأب���واب والنوافذ 
ملن���ع انت�ش����ره وتغذيته ب�لأك�ش���جن 
وتقليل اخل�ش����ئر واإغاق من�فذ دخول 
الدخ�ن ب�ملن��ش���ف اأو اأي قطعة قم��س 

رطبة. 

اجلهات احلكومية حتتاج وظائف معتمدة و�شاغرة على هياكلها

جموع من املواطنني ت�شّيع “�شيدة اخلري” �شارة كانو

الديوان يعقد لق�ءات مع م�شوؤويل املوارد الب�رشية... “اخلدمة”:

�ش�همت يف تعزيز العاق�ت الإن�ش�نية بن �شيدات املجتمع البحريني

املن�مة - بن�: عقد ديوان اخلدمة املدنية عدًدا 
من اللق�ءات مع م�ش����وؤويل املوارد الب�رشية ب�جله�ت 
احلكومي����ة خال �ش����هر دي�ش����مرب امل��ش����ي، اإذ اأكد 
املدير الع�م لل�شي��ش�ت والأجور �شاح عبدالرحمن 
اأن ه����ذه اللق�ءات ت�أتي يف اإط�ر حر�س الديوان على 
مد ج�ش����ور التوا�شل لزي�دة فع�لية قنوات الت�ش�ل 
وتب�����دل املعلوم�ت مع املعنين ب�مل����وارد الب�رشية 
ب�جله�����ت احلكومي����ة، كم����� متث����ل اإح����دى القنوات 
الأ�ش��ش����ية لتن�ش����يق اجلهود وتق����دمي القراح�ت 
املتعلق����ة  احلكومي����ة  الق����رارات  وتفعي����ل  لدع����م 

ب�ملوارد الب�رشية.
ه����ذه  م����ن  اله����دف  اأن  عبدالرحم����ن  واأو�ش����ح 
اللق�����ءات ه����و اإط����اع اجله�����ت احلكومية عل����ى اآخر 
الب�رشي����ة  امل����وارد  واأنظم����ة  اإج����راءات  م�ش����تجدات 
و�شي��ش�����ت وت�رشيع�����ت اخلدمة املدني����ة والوقوف 
عل����ى التحدي�����ت الت����ي تواجهه����� عن����د تنفيذ هذه 
ال�شي��ش�����ت والت�رشيع�����ت، وب����ن اأن����ه �ش����بق عق����د 
اللق�ءات اإجراء عدد م����ن الزي�رات امليدانية لبع�س 
اجله�ت احلكومية لتب�دل الآراء واخلربات والتج�رب 
والت�ش�����ور ب�ش�����أن ج����داول العم����ل به����دف تطوي����ر 

وتعظيم ال�شتف�دة.
بدوره بن مدير اإدارة الت�ش�ل ع�ش�م احل�يكي 
اأن����ه مت خال اللق�ءات ا�ش����تعرا�س اأبرز املوا�ش����يع 
واأهمه� على م�ش����توى اخلدمة املدنية، اإذ قدم ق�شم 
اإدارة امل�ش�ريع واملخت�شن ب�إدارة الأداء املوؤ�ش�شي 
نبذة عن م�ش�����ريع ومب�درات ديوان اخلدمة املدنية 
وكذل����ك م�����رشوع اإدارة الأداء املوؤ�ش�ش����ي )تك�م����ل( 
والذي يعت����رب اأول ا�ش����راتيجية للخدمة املدنية يف 
البحري����ن، اإذ تهدف هذه امل�ش�����ريع اإلى دعم الروؤى 
الوطني����ة والرتق�ء ب�خلدم�����ت احلكومية وتطويره� 
ورف����ع الإنت�جية والكف�����ءة مم� �شي�ش�����هم يف تعزيز 
مك�نة اململكة على امل�شتوين الإقليمي والدويل. 

واأ�ش�����ر اإل����ى اأن املعنين يف اإدارة ال�شي��ش�����ت 
و�شوؤون اللوائح ا�شتعر�ش����وا خال اللق�ءات مدونة 
قواعد ال�شلوك الوظيفي واأخاقي�ت الوظيفة الع�مة 
والت����ي تتن�����ول املع�ي����ري لأخاقي�ت و�ش����لوكي�ت 
العمل املهني����ة يف اجله�ت احلكومي����ة والتي حتدد 
للموظفن جمموعة القيم وال�شلوكي�ت التي ينبغي 
اتب�عه����� اأثن�����ء اأداء مه�مهم، واأك����دوا اأنه يجب على 
موظف����ي اخلدم����ة املدنية اللت����زام الت�م ب�شي��ش����ة 

واإج����راءات اأخاقي�����ت العم����ل مب� يتفق م����ع مع�يري 
ال�ش����لوك الوظيف����ي املن�ش����و�س عليه����� يف ق�نون 

اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية.
وبن احل�يك����ي اأن املعنين ب�إدارة املعلوم�ت 
الإداري����ة تن�ولوا خال ا�شتعرا�ش����هم اأه����م الأنظمة 
واخلدم�����ت امل�ش����تحدثة يف “اخلدم����ة املدنية” مثل 

تطبيق املوظ����ف احلكومي واآخر امل�ش����تجدات فيه، 
كم����� مت ا�ش����تعرا�س اآخ����ر اخلدم�ت امل�ش����تحدثة يف 
نظ�����م اإدارة املعلوم�����ت الإداري����ة للم����وارد الب�رشية 
)هورايزون( اإلى ج�نب خدمة احل�ش����ول على بي�ن�ت 
املوظف����ن من الهيئ����ة الع�مة للت�أم����ن الجتم�عي 
من خال النظ�م والتي متكن املخت�شن يف اإدارات 

امل����وارد الب�رشي����ة م����ن مط�بق����ة بي�ن�����ت موظفيهم 
ب�لبي�ن�ت ال�ش�درة من الهيئة.

واأو�ش����ح اأن املعني����ن ب�����إدارة اأداء وعاق�����ت 
املوظفن تن�ول����وا ب�ل�رشح اجلزاءات الت�أديبية التي 
يج����وز توقيعه����� على املوظف����ن بدًءا م����ن التنبيه 
ال�ش����فوي والإنذار الكت�بي والتوقيف عن العمل مع 
اخل�ش����م من الرات����ب وانته�ًء ب�لف�ش����ل من اخلدمة، 
واأ�ش�����روا اإل����ى رب����ط اجل����زاءات الت�أديبي����ة ب�ش����جل 
املوظ����ف يف “هورايزون”، والذي �ش����يقوم تلق�ئًي� 
بربط ح�ش����ول اأي موظف عل����ى اأي مزاي� وظيفية مع 
هذه اجلزاءات الأمر الذي �شي�ش����هل على املخت�شن 
ب�ملوارد الب�رشية ب�جله�ت احلكومية عملية منح هذه 

املزاي� للموظفن امل�شتحقن. 
وق�ل احل�يكي اإن املخت�ش����ن ب�إدارة التنظيم 
والهند�ش����ة الإدارية تن�ولوا خال اللق�ءات الهي�كل 
التنظيمية وامله�م والأو�ش�����ف الوظيفية للجه�ت 
احلكومي����ة، اإذ اأك����دوا اأن كل جه����ة حكومي����ة حتت�ج 
لوج����ود وظ�ئ����ف معتم����دة و�ش�����غرة عل����ى هي�كله� 
اأح����د  التوج����ه لتوظي����ف  التنظيمي����ة وذل����ك قب����ل 

املر�شحن اأو نقل اأحد املوظفن.

�ش���ّيع ظهرية ي���وم اأم�س مبق���ربة املن�مة، 
اأع���داد غف���رية م���ن املواطن���ن �ش���يدة اخلري 
والعط�ء، الراحلة �ش����رة بنت عل���ي ك�نو، اأرملة 
املرحوم عبدالعزيز بن ج��ش���م ك�نو، وبح�ش���ور 

اأبن�ء ووجه�ء الع�ئلة.
واكتظت املق���ربة بجمع وافر من املعزين، 
حي���ث حر�ش���وا عل���ى ح�ش���ور �ش���اة اجلن����زة 
ومواراته� الرثى، و�ش���ط دعوات م�ش���تمرة له� 
ب�ملغفرة والرحمة، وهي التي ك�نت قريبة على 
ال���دوام من الفق���راء واملحت�جن، واحلري�ش���ة 
على التوا�شل بنف�شه� مع م�شوؤويل ال�شن�ديق 

واجلمعي�ت اخلريية.

نموذج للعطاء
وق�����ل الأمن الع�����م جلمعي����ة البحرين 
اخلريية الوجيه ح�ش����ن كم�ل ل� “الباد” اإن 

الراحلة فقيدة غ�لية للجميع، متثل منوذج� 
للمراأة البحرينية اخل����رية، الب�ذلة، الق�درة 
على العط�����ء، وتعزيز العاق�ت الإن�ش�����نية 
ب����ن جمي����ع �ش����يدات املجتم����ع البحريني؛ 
ا�ش����تكم�ل مل�ش����رية ع�ئلة ك�ن����و العريقة، 

امل�شتمرين ب�لعط�ء وبذل اخلري للجميع.
واأ�ش�����ف كم�����ل “للمرحوم����ة ب�ش����م�ت 
اإن�ش�����نية راقي����ة ب�ملجتم����ع، تتوا�ش����ل مع 
الأ�����رش، وم����ع �ش����يدات املجتم����ع، ودائم� م� 

ن�����دت بعمل اخل����ري للجمي����ع، فب�لت�يل هي 
مث�����ل يحت����ذى ل����ه ب�خل����ري والدع����وة، م����ع 
تلم�ش����ه� ال�شخ�شي م�ش�����كل الأ�رش الفقرية 
واملحت�جة، وكثرًيا م� حدثتني �ش����قيق�تي 
عنه� رحمة اهلل، خ�شو�ش����� ب�ش����هر رم�ش�ن 
والأعي�د، وع�دة م� تكون م�ش�عداته� لاأ�رش 

املتعففة مب��رشة”.
الرحم����ة  له�����  اهلل  “اأ�ش�����ل  واأردف 
واملغف����رة، وخ�ل�����س التع�����زي جلميع اأ�رشة 

ك�نو الكرام، فرًدا فرًدا”.

ثقافة الخير 
اإلى ذلك، عرب رجل الأعم����ل اإبراهيم زينل 
عن خ�ل�س تع�زيه لع�ئلة ك�نو ب�لفقيدة �ش����رة 
بنت عل���ي ك�نو، وق�ل “حم��ش���ن ع�ئل���ة ك�نو، 
وم�ش�رك�تهم يف الأعم�ل اخلريية والإن�ش�نية، ل 
ميكن اإنك�ره� ب�ملجتم���ع البحريني، ويف نواحي 

احلي�ة ك�فة، وهو اأمر يتلم�شه ويعرفه اجلميع”.
واأ�ش����ف “املرحوم���ة ه���ي اأرمل���ة الفقيد 
الكب���ري عبدالعزي���ز ك�ن���و، الذي ك�ن ل���ه ت�أثري 
كب���ري يف غر�س ثق�فة اخلري والعط�ء، وال�ش���عي 

له، والت�شجيع عليه”.

والدة الجميع
بدوره، اأكد رئي�س �رشك���ة البروكيم�وي�ت 
عبدالرحم���ن جواه���ري اأن اجلمي���ع يف ح�لة حزن 
كب���ري لوف����ة الفقي���دة الكب���رية �ش����رة ك�نو، 
والتي ك�نت وال���دة اجلميع، ب�أخاقه�، وكرمه�، 
بت�ش���جيعه�  واأي�ًش����  الامتن�ه���ي،  وعط�ئه���� 

الآخرين على ال�شري بخطى هذا النهج الكرمي.
وت�ب���ع “ه���ذا احل�ش���ور الكب���ري ب�ملقربة، 
يوؤكد حمب���ة البحرينين له���ذه الع�ئلة، والتي 
له� ب�شم�ت خ��ش���ة منذ اأجدادهم رحمهم اهلل، 
ون�ش����أل املولى ع���ز وج���ل اأن يرحمه� بوا�ش���ع 

رحمته”.

• ج�نب من اللق�ءات	

كم�ل: الراحلة منوذج للمراأة البحرينية بب�شم�ته� الإن�ش�نية اإبراهيم النهام

زينل: عط�ء ع�ئلة ك�نو يف الأعم�ل اخلريية ي�شهد له اجلميع

وكرمه� ب�أخاقه�  اجلميع  وال��دة  ك�نت  الفقيدة  جواهري: 

 ت�شوير: خليل اإبراهيم



الزجن - جمل�س اأمانة العا�ض���مة: ك�ض���فت ع�ض���و 
جمل����س اأمان���ة العا�ض���مة ع�ض���و اللجنة الفني���ة مرام 
ال�رشبتي عن تقدميها مقرتحا ين�س على ت�ضكيل جلنة 
بحوث لدرا�ض���ة املخالفات الإن�ض���ائية يف العا�ض���مة، 
مو�ض���حًة اأن املجل�س رفع املقرتح اإلى وزير الأ�ضغال 

و�ضوؤون البلديات والتخطيط العمراين بانتظار رده.
واأ�ض���ارت ال�رشبتي اإلى اأن املخالفات الإن�ض���ائية 
تعد الأكرث �ض���يوعاً والأخط���ر تاأثريا على املجتمع من 
ب���ن بقية املخالف���ات البلدية، اإذ اإنه���ا تنطوي على 

خط���ورة بالغ���ة عل���ى اأرواح املواطن���ن واملقيم���ن 
وت�ض���اهم يف ت�ضويه املنظر احل�ضاري للعا�ضمة. وقد 
حددت ال�ض���رتاطات التنظيمي���ة للتعمري رقم )28( 
ل�ضنة 2009 اأهم اأ�ض�س وا�ضرتاطات البناء يف البحرين 
ح�ض���ب القانون رق���م )7( ل�ض���نة 2005 والتعديالت 

التي اأجريت عليه.
واأ�ض���افت “تنت�رش املخالفات الإن�ضائية يف كافة 
اأنح���اء حمافظ���ة العا�ض���مة، خ�ضو�ض���اً يف املناط���ق 
ال�ض���كنية القدمي���ة، وميك���ن اأن تالح���ظ يف مناط���ق 
ال�ضكن املت�ض���ل ويف الأحياء القدمية ومناطق �ضكن 

العزاب يف و�ضط املنامة”. 
يف  اخلا�ض���ة”  “ال�ض���رتاطات  اإل���ى  وبالرج���وع 
ال�ض���تعمالت ال�ض���كنية، فاإنه يالحظ وج���ود ظاهرة 
وا�ض���عة م���ن املخالف���ات الإن�ض���ائية مثل بن���اء اأجزاء 
اإ�ض���افية داخ���ل وخ���ارج املن���زل، توزي���ع وتق�ض���يم 
اأج���زاء املن���زل دون ترخي�س، الإ�ض���افات التي تزيد 
م���ن الأحم���ال الكهربائية، اإ�ض���افة دورات مياه تزيد 
ال�ضغط على �ض���بكة ال�رشف ال�ض���حي، وبناء اأجزاء اأو 
ا�ض���تخدام م���واد غري اآمن���ة تعر�س ال�ض���اكنن خلطر 

احلريق.
وقال���ت ال�رشبت���ي “م���ن املخالف���ات اأي�ض���ا فتح 
مناف���ذ اأو اأب���واب على جهات غري مرخ����س لها، اإجراء 
ترميم���ات اأو تعديالت من دون الرج���وع اإلى اجلهات 
املخت�ض���ة، اإغ���الق اأو ا�ض���تخدام مواق���ف ال�ض���يارات 
)الكراجات( لغ���ري الغر�س املخ�ض����س لها، التعدي 
عل���ى الرت���دادات اجلانبية اأو اخللفي���ة مما يتعار�س 
مع ا�ض���رتاطات البناء و�ض���وابط ال�ض���المة، اإلى جانب 
املخالفات الإن�ض���ائية يف املرافق و�ض���كن اخلادمات 
والعم���ال. ويالح���ظ اأن تل���ك املخالف���ات تت���م م���ن 
قبل عمالة غري متخ�ض�ض���ة وي�ض���عب الرج���وع اإليها 

بامل�ضوؤولية وافتقارها لالإ�رشاف الهند�ضي الالزم”.
وب�ض���اأن اأ�ض���باب انت�ض���ار املخالفات الإن�ضائية، 
اأرجعت ال�رشبتي ذلك اإلى زيادة الكثافة ال�ضكانية يف 
منطقة املنامة القدمية خ�ضو�ض���اً مع وجود مقيمن 
م���ن بيئات خمتلف���ة، اإل���ى جانب الرتاخ���ي يف تنفيذ 
القانون ول�ض���يما مع ازدياد امل�ضكلة، وغياب الوعي 
الجتماعي باأ�رشار املخالفات، وقلة الكادر الوظيفي 
من املفت�ض���ن الذي���ن باإمكانهم تغطي���ة املجمعات 
ال�ض���كنية يف العا�ضمة والتي تو�ضعت ب�ضم جممعات 
له���ا م���ن حمافظ���ة الو�ض���طى امللغ���اة، والإج���راءات 
املطولة للمخالفات خ�ضو�ضاً عن و�ضولها للمحاكم، 
ومقابل هذه املخالفات جند اأن الغرامات ل تتنا�ضب 

مع حكم املخالفة.
واقرتح ع�ضو جمل�س الأمانة ت�ضديد الرقابة على 
املخالفات وتنفيذ القانون من دون اأي ا�ض���تثناءات 
للمحافظة على املظهر احل�ض���اري للعا�ض���مة، وربط 
املخالفات الإن�ض���ائية باخلدم���ات احلكومية الأخرى، 
وزي���ادة برام���ج التوعية البلدية مبخاط���ر املخالفات 
ورفع وعي املقاولن واملقيمن، اإ�ضافة اإلى �رشورة 

رفع �ضعر الغرامات؛ لتكون رادعاً للمخالفن.
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وفاء غلوم
في وفاة المغفور لها بإذن اهلل

أخت زوجها
سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 
رحمته وأن يسكنها الفردوس األعلى وأن يلهم 
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ال�سماح باال�ستعماالت ال�سكنية يف املناطق الرتاثية

مقرتح ال�ست�سارة املرور قبل الرتخي�ص للأن�سطة التجارية

ت�سكيل جلنة بحوث لدرا�سة املخالفات االإن�سائية بالعا�سمة

ل يزيد ارتفاع البناء فيها عن طابقن... “ال�ضرتاطات التعمريية”:

“فنية بلدي اجلنوبية” ناق�ضت تغيري ت�ضنيف مواقع لغر�س التعوي�س 

موؤكدة �رشورة ت�ضديد الرقابة والغرامات وتنفيذ القانون... ال�رشبتي:

�ض���مح مق���رتح ق���رار ال�ض���رتاطات التنظيمي���ة 
للتعمري بال�ض���تعمالت ال�ض���كنية، وذلك عن طريق 

اإن�ضاء البيوت ال�ضكنية يف املناطق الرتاثية.
ويف الوقت الذي منع فيه املقرتح اإقامة ال�ضقق 
ال�ض���كنية، ح���دد ارتف���اع البي���وت يف تل���ك املناطق 

بطابقن كحد اأق�ضى، مبا يعادل 9 اأمتار.
ومنح املق���رتح تلك املناطق ت�ض���نيفا خا�ض���ا 
حتت ا�ضم )HR( ، واأعطى �ضالحية حتديد املناطق 
الت���ي حتم���ل طابع���ا تراثي���ا اأو ذات اأهمي���ة تراثي���ة 

وتاريخية لهيئة البحرين للثقافة والآثار.

و�ضمح القرار بالبناء على احلد مع �رشورة توفري 
موقف���ن ل���كل من���زل، حيث ل يت���م احت�ض���اب تلك 
املواقف �ضمن ن�ضبة البناء، مبا يتوافق مع ال�ضوابط 

التي حددها املقرتح لذلك.
واأك���د املق���رتح اأهمي���ة مراعاة الطاب���ع اجلمايل 
والرتاثي، اأو احلفاظ على الطابع املوجود اأو الغالب 

يف املنطقة، اأثناء اأعمال الرتميم اأو اإعادة البناء.
واأت���اح يف ح���ال وقوع العقار على �ض���ارع جتاري 
معتمد بفتح حمالت جتارية مطلة على ال�شارع، ب�رشط 
مطابقتها لل�رشوط وال�ش���وابط ال�شادرة من الهيئة، 
كما �ضمح باإن�ض���اء ميزانن للمحالت التجارية بن�ضبة 

70 % من م�ضاحة الطابق الأر�ضي.

الرف���اع - جمل�س بل���دي اجلنوبية: عقدت اللجنة 
الفنية مبجل�س بلدي اجلنوبية برئا�ضة بدر الدو�رشي، 
وع�ض���وية حممد مو�ض���ى، ويو�ضف ال�ض���بَّاغ اجتماًعا 
بحث���ت فيه مقرتحا ب�ض���اأن اأخذ راأي امل���رور قبل منح 
ا  الرتاخي�س التجارية على ال�ضوارع التجارية خ�ضو�ضً
املزدحمة منها، واطلعت يف هذا على مربرات املقرتح 
املقدم م���ن ع�ض���و املجل�س البل���دي ب���در التميمي، 
وذلك يف خطوة ته���دف اإلى تخفيف الزدحام املروي 
على ال�ضوارع التجارية و�ضمان ان�ضياب دخول وخروج 
القاطنن بتلك املناطق مع الأخذ يف العتبار احلالت 

الإن�ضانية امل�ضتعجلة.
كما تدار�ض���ت اللجنة عري�ض���ة ُتطال���ب باعتماد 
اجل���زء ال�ض���مايل من �ض���ارع م�ض���تان ليك���ون جتارًيا، 

مقدم���ة م���ن جمموعة م���ن اأهايل جمم���ع 914 الواقعة 
منازلهم على ال�ضارع، اإذ مت ناق�ضت الطلب والطالع 
على و�ضع ال�ضارع وحجم العقارات التجارية القائمة، 

اإذ ارت���اأت اللجنة اأن يبقى ال�ض���ارع عل���ى ما هو عليه 
لتتوافق بذلك مع وزارة الأ�ض���غال و�ضوؤون البلديات 
والتخطيط العم���راين يف توجهها باعتم���اد البلوكات 
التجارية كبديل لعتماد �ضوارع جتارية جديدة ملا له 
من اآثار كثرية من جوانب عدة. وناق�ضت اللجنة خطاب 
من وزي���ر الأ�ض���غال و�ض���وؤون البلدي���ات والتخطيط 
العمراين ب�ضاأن درا�ض���ة تغيري ت�ضنيف مواقع مبجمع 
941 ب���وادي البح���ري لغر����س التعوي����س، واطلعت 
على حيثيات الطلب وموق���ع التغيري املطلوب وفق 
اخلرائط املرفقة بطي اخلطاب، واأو�ضت اللجنة برفع 
خطاب للوزارة بطلب قرارات ال�ضتمالك وم�ضتندات 
امللكي���ة ملزيد من الإي�ض���احات؛ لتتمك���ن من اتخاذ 

القرار املنا�ضب بهاذ اخل�ضو�س. 

• بيت �ضيادي يف املحرق	

بن حميد يوؤكد ت�سامنه مع اأهايل ال�سناب�ص
الق�ض���يبية - جمل����س النواب: 
اأع���رب النائب عادل ب���ن حميد عن 
كام���ل ت�ض���امنه مع مطال���ب اأهايل 
منطقة ال�ض���ناب�س بالإ�رشاع يف تلبية 
القدمي���ة  الإ�ض���كانية  طلباته���م 
والتي تعود اإلى ت�ض���عينات القرن 

املن�رشم.
واأك���د بن حمي���د اأن عدم التزام 
وزارة الإ�ض���كان مبعي���ار الأقدمي���ة 
يف توزي���ع الوح���دات ال�ض���كنية هو 
ال�ض���بب وراء تكد�س اآلف الطلبات 
الإ�ض���كانية القدمي���ة يف حمافظ���ة 

العا�ضمة ومنها منطقة ال�ضناب�س.
وق���ال بن حمي���د اإنه من���ذ اأكرث 
من �ض���نتن رفع قوائم عدة لأهايل 
الدائرة حتوي الطلبات الإ�ض���كانية 
القدمية، التي تعود اإلى ت�ضعينات 
الق���رن املن����رشم لوزارة الإ�ض���كان 

والت���ي وع���دت بتلبيته���ا يف اأ�رشع 
وقت، اإل اأن���ه ل زالت هناك ع�رشات 
الطلبات والت���ي جتاوز عمرها اأكرث 

من 20 �ضنة.

�سيدعلي املحافظة

• بدر الدو�رشي	

• مرام ال�رشبتي	

• عادل بن حميد	

بوري تناشد صاحب السمو رئيس الوزراء
 

جنحت احلكومة باإدارة تداعيات النفج���ار الإرهابي، باأنبوب نفط قرب 
قرية بوري. و�ض���عت ال���وزارات املعني���ة واملحافظة ال�ض���مالية واجلمعية 

اخلريية تعوي�س املت�رشرين بندا اأول على طاولة اجتماعاتها.
وتنفيذا لتوجيهات �ض���احب ال�ضمو امللكي الأمري خليفة بن �ضلمان اآل 
خليفة، جاءت ح�ضيلة الإجناز احلكومي �رشيعة، بت�ضليم 25 بيتا تعوي�ضات 

مالية، والإيواء ب�ضقق موؤقتة، حلن النتهاء من اإ�ضالح امل�ضاكن. 
و�رشع مهند�ضو وزارة الأ�ض���غال باإ�ضالح 23 منزل، من ترميم، و�ضباغة، 

وا�ضتبدال نوافذ واأبواب.
ومّولت جمعية بوري اخلريية نفقات ا�ض���تئجار �ض���يارات لالأ�رش اخلم�س 

املت�رشرة من احرتاق مركباتها وملدة �ضهر فقط.
وبعد م�ض���ي �ضهرين على احلريق امل�ضوؤوم، تبقت جهة ر�ضمية واحدة، 
مل ت���ِف بوعده���ا، تعوي�س مالك ال�ض���يارات املت�رشرة. تكّح ب���وري من غبار 

تكد�س مركبات، ت�ضّوه وجه القرية اخل�رشاء اجلميلة.
واأرف���ع اإل���ى مق���ام �ض���مو رئي����س ال���وزراء حفظ���ه اهلل ورعاه منا�ض���دة 
الأهايل، لي�ضدر �ض���موه التوجيهات الكرمية للجهة املعنية، لتعجيل �رشف 
التعوي�ضات املجزية، ملالك ال�ض���يارات، واإنهاء معاناة اأ�رش تنتظر ال�ضيولة 

ل�رشاء موا�ضالتها.

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com
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دروس تقوية

•التعليم طالبات مبدر�صة اأم اأمين االبتدائية ي�صممن 	
اأفالما كارتونية مفيدة با�صتخدام برامج تقنية

ا�شتخدام الكتاب التفاعلي باملدار�س وتقنيات تعليمية م�شوقة
توفري اأحدث االأجهزة االإلكرتونية مبراكز م�صادر التعلم 

قام وزير الرتبي���ة والتعليم ماجد النعيمي 
م���ن خمتل���ف  املعلم���ن  م���ن  ع���دد  بتك���رمي 
التخ�ص�صات الدرا�ص���ية يف املراحل التعليمية 
املختلف���ة، والذي���ن قام���وا بتطبي���ق جت���ارب 
متمي���زة ع���ر ا�ص���تخدام االأجه���زة االإلكرتونية 
احلديث���ة يف الدرو����س واملراجع���ات املوجه���ة 
للطلبة والطالبات والتوا�صل مع اأولياء االأمور.

الت���ي  التج���ارب  به���ذه  الوزي���ر  واأ�ص���اد 

�ص���اهمت يف تنامي دافعية الطلبة للتح�ص���يل 
الدرا�ص���ي، من خ���الل توفري تقني���ات تعليمية 
م�صوقة ومتنوعة تراعي احتياجاتهم وقدراتهم 
املختلفة يف التعلم. واأ�ص���ار اإل���ى اأهمية م�رشوع 
التمكن الرقمي يف اإك�ص���اب الطلبة واملعلمن 
الق���درة على توظي���ف تكنولوجي���ا املعلومات 
واالت�صال يف التعليم، �ص���عًيا نحو بناء كفاءات 
وطني���ة قادرة عل���ى اإنتاج املحت���وى التعليمي 

الرقمي ب�صورة مبدعة ومبتكرة.
واأكد �صعي الوزارة نحو تفعيل هذا امل�رشوع 
م���ن خالل توف���ري اأح���دث االأجه���زة االإلكرتونية 
يف مراكز م�ص���ادر التعلم باملدار�س، وت�ص���بيك 
ال�ص���فوف باملنظوم���ة االإلكرتوني���ة، وتوف���ري 
املحت���وى االإلك���رتوين، وتعزي���ز التوا�ص���ل مع 
اأولياء االأمور، وا�ص���تخدام الكتاب التفاعلي يف 

العملية التعليمية.

امتحان الفيزياء �شعب... والريا�شيات “تعجيزي” 
و�صوح اأ�صئلة اختبار العربي... عدد من طلبة الثانوية ل� “$”:

�ص���كا عدد من طالب باملرحل���ة الثانوية العامة 
ع���ر “الب���الد” م���ن �ص���عوبة اأ�ص���ئلة امتحان���ات 
جمموع���ة مق���ررات اأدوها نه���ار اأم�س، 
ومن بينه���ا: الفيزي���اء )فيز 210( 
و)فيز 217( والريا�ص���يات )ري�س 
151(. واأ�ص���اروا اإل���ى اأن االأ�ص���ئلة 
الطالب  �ص���عبة، ولي�ص���ت مب�ص���توى 
باملرحل���ة الثانوي���ة، وتخوفوا من 
هب���وط مع���دل درج���ات الطلبة؛ 
ب�ص���بب نوعي���ة االأ�ص���ئلة التي 
ال تقدر تف���اوت قدرات 
وب���ن  الطلب���ة. 

الطالب الذي���ن حتدثوا لل�ص���حيفة اأن امتحان مقرر 
الريا�ص���يات ل�ص���فوف االأول ثان���وي كان يحت���وي 
اأ�ص���ئلة “�ص���عبة وتعجيزي���ة وبع�ص���ها خارج���ة عن 
املنه���ج”. ولفت���وا اإل���ى اأنه���م وغريهم م���ن الزمالء 
ياأخ���ذون درو����س تقوي���ة مبعاه���د خا�ص���ة مكبدين 
اأهاليهم مبالغ للتدري����س.  واأردف الطالب اأن مقرر 
اأ�صا�صيات اجلودة ومناذج التميز )جود 210( ومقرر 
اللغة العربية )عرب 221( متيزا بو�ص���وح االأ�صئلة، 
ونتائجها �صت�صاهم برفع م�صتوى املعدل الرتاكمي 

لطالب املرحلة الثانوية.
وانتق���د بع����س الطلبة �ص���عوبة بع�س اأ�ص���ئلة 
امتحان الفيزياء، م�ص���ريين اإلى اأن ال�صفحة االأخرية 
م���ن االمتحان �ص���كلت حتديا للطالب، ورمبا ن�ص���بة 

كبرية منهم مل جتب عن االأ�صئلة.

ت�شاعف ا�شتهالك املياه البلدية

5 ماليني دينار لإن�شاء مبان جديدة يف 6 مدار�س

و�شح باملظالت كتابات غري لئقة بحمامات “ابتدائية بوري” 

بالبديع وجدحف�س واملحرق والرفاع الغربي 

معلمون يعاملون طلبة باأ�صاليب غري مقبولة تربويا

اأعل���ن وزي���ر الرتبي���ة والتعلي���م ماجد 
النعيم���ي اأن���ه ويف اإطار التو�ص���ع يف توفري 
اخلدم���ات التعليمي���ة يف خمتل���ف مناط���ق 
وزارة  م���ع  وبالتع���اون  البحري���ن،  مملك���ة 
االأ�ص���غال و�ص���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط 
العمراين، فاإن الوزارة ب�ص���دد اإن�ص���اء مباٍن 
اأكادميية واإدارية و�صالة متعددة االأغرا�س 
يف �صت مدار�س ابتدائية واإعدادية مبختلف 

مناطق اململكة، بتكلفة اإن�صائية ت�صل اإلى 
5 مالي���ن دين���ار، اإذ توفر تلك املن�ص���اآت 
اجلديدة 60 ف�ص���اًل درا�ص���ًيا، وت�صع 2100 

طالب.
واأو�صح اأنه �صيتم البدء يف اإن�صاء مبنى 
اأكادمي���ي يف مدر�ص���ة �ص���مو ال�ص���يخ حممد 
بن خليف���ة اآل خليفة االبتدائي���ة االإعدادية 
للبنن، وطابق اإ�ص���ايف يف مدر�ص���ة ال�صالم 

االبتدائي���ة للبن���ات )تق���ع يف جدحف����س(، 
ومبنى اإداري واأكادميي يف مدر�صة املحرق 
االبتدائي���ة للبن���ات، ومبن���ى اأكادمي���ي يف 
مدر�ص���ة خديجة الك���رى االإعدادية للبنات 
)تقع يف املحرق(، ومبنى اأكادميي و�ص���الة 
متعددة االأغرا�س يف مدر�صة الرفاع الغربي 
االبتدائي���ة للبن���ات، ومبن���ى اأكادمي���ي يف 

مدر�صة الرفاع الغربي االإعدادية للبنات.

واأ�ص���ار الوزي���ر اإل���ى اأن ه���ذه املب���اين 
الطاق���ة  رف���ع  اإل���ى  ته���دف  اجلدي���دة 
اال�ص���تيعابية للمدار����س وتوف���ري املقع���د 
الدرا�صي جلميع الطلبة يف خمتلف املراحل 
الدرا�ص���ية وتقري���ب اخلدم���ات التعليمية 
اإل���ى جان���ب توف���ري البيئ���ة  للمواطن���ن، 
املدر�صية املنا�صبة ال�ص���تيعاب امل�صاريع 

التطويرية النوعية التي تنفذها الوزارة.

االبتدائية  ب��وري  مدر�صة  حافظت   
ل��ل��ب��ن��ن ع��ل��ى ت��ق��دي��ر م���ر����س ل��ل��م��رة 
اأداء  مراجعة  اإدارة  تقارير  ح�صب  الثانية 
املدار�س احلكومية بهيئة جودة التعليم 

والتدريب.
وارجع التقرير مررات احلكم مبر�س 
التي تفاوتت  للمدر�صة  العامة  للفعالية 

اال�صرتاتيجي  التخطيط  عمليات  فيها 
جم��االت  جميع  ع��ل��ى  وانعكا�صها 

العمل املدر�صي.
امل�صاندة  فاعلية  اأن  واأورد 

برامج  لطالب  املقدمة  التعليمة 
ال��ت��ف��وق وامل���وه���ب���ة م���ع ت��ف��اوت 

لطالب  امل��ق��دم��ة  امل�����ص��ان��دة 
املنخف�س  التح�صيل  ذوي 
ال�����رام�����ج  يف  خ����ا�����ص����ة 
املدر�صية للحلقة الثانية. 

توا�صل  اإل���ى  ول��ف��ت   
امل���در����ص���ة االإي����ج����اب����ي م��ع 

م�صاركة  وتفعيل  املحلي  املجتمع 
االأمور يف احلياة املدر�صة  اأولياء 

مما انعك�س على ر�صا الطالب 
واأولياء اأمورهم.

وبن اأن املدر�صة واجهت 
بع�س التحديات التي متثلت يف نق�س 

اخت�صا�صي مركز م�صادر التعلم و�رشطي 
خا�صة  ريا�صية  و�صالة  ث��اب��ت  جمتمع 

امل�صاحات  قلة  ع��ن  ف�صال  باملدر�صة 
املظللة.

واأ����ص���ار اإل����ى ج���وان���ب حت��ت��اج اإل���ى 
اللغة  الطالب يف  م�صتويات  منها  تطوير 
حيث  من  ال�صاد�س  بال�صف  االإجنليزية 

يف  ال��ط��الب  وم�صتويات  االإت��ق��ان  ن�صب 
احللقة  االأ���ص��ا���ص��ي��ة يف  امل���واد  درو����س 
التح�صيل  ذوو  وال���ط���الب  ال��ث��ان��ي��ة، 
املنخف�س يف الدرو�س واالأعمال الكتابية 

والرامج املدر�صية.
واأو�صح التقرير اأن الطالب يظهرون 
ال�صلوك  معظمهم  ويلتزم  منا�صبا  وعيا 
املدر�صية  االأج���واء  ات�صمت  اإذ  احل�صن، 
املتبادل  واالحرتام  بالهدوء 
�صعورهم  ع��ل��ى  وان��ع��ك�����س 

باالآمن وال�صالمة النف�صية.
ولفت اإلى ظهور بع�س 
امل���ظ���اه���ر غ���ري امل��ق��ب��ول��ة 
كالكتابات غري الالئقة 
امل��ي��اه  دورات  يف 
وع�����دم االن�����ض��ب��اط، 
اإلى  اأدى  ال��ذي  االأم��ر 
حم��دود  ع��دد  تعامل 
معهم  املعلمن  م��ن 
مقبولة  غري  باأ�صاليب 
ت����رب����وي����ا ت��ع��اجل��ه��ا 
امل�������در��������ص�������ة 
ب������االإج������راءات 

املنا�صبة.
واأظ�������ه�������ر 
ال�������ت�������ق�������ري�������ر 
ت�����ف�����اوت غ��ال��ب��ي��ة 
توظيف  يف  املعلمن 
يف  التعليمة  اال�صرتاتيجيات 

ثلثي  �صكلت  التي  املر�صية  ال��درو���س 
يف  املعلم  يكون  اإذ  تقريبا،  ال��درو���س 
التعليمية  اأوقاتها حمورا للعملية  معظم 
املتفوقن  ال��ط��الب  على  ال��رتك��ي��ز  م��ع 
اجلماعي  التعلم  توظيف  عن  خ�صو�صا 
الذي ات�صم بعدم و�صوح املهام واالأدوار 
لال�صرتاتيجيات  يف حن ظهر توظيفهم 
الدرو�س مب�صتوى  من  قلة  التعليمية يف 

اأقل خا�صة يف احللقة الثانية. 
الطالب  ت��دع��م  امل��در���ص��ة  اأن  وذك���ر 
املنا�صبة  البيئة  بتهيئة  االإع��اق��ة  ذوي 
وتعين  لهم  م��ي��اه  دورة  كتخ�صي�س 
ومتابعتهم  مل�صاندتهم  طالبية  جماعات 

اأكادمييا خ�صو�صا يف االمتحانات. 
اال�صتفادة  ب�رشورة  التقرير  واأو�صى 
من نتائج التقييم الذاتي يف تطوير اخلطة 
اأول��وي��ات  على  بالرتكيز  االإ�صرتاتيجية 
وت�صمينها  اك���ر  ب�����ص��ورة  التح�صن 
وا�صحة  واليات  دقة  اأكرث  اأداء  موؤ�رشات 

للمتابعة. 
امل���وارد  نق�س  ب�صد  اأو���ص��ى  ك��م��ا 
مركز  اخت�صا�صي  يف  املتمثل  الب�رشية 
املدر�صية  املرافق  ويف  التعلم  م�صادر 

املتمثل يف امل�صاحات املظللة. 
العام  تاأ�ص�صت  املدر�صة  اأن  يذكر 
موزعن  طالبا   373 وت�صتوعب   .1998
ال�صاد�س  حتى  االأول  من  ال�صفوف  على 
و3 فنين  اإدارين   5 وت�صم  االبتدائي، 

و32 معلما. 

املنامة - جامعة اخلليج العربي: اأكدت درا�ص���ة 
بعن���وان “تقييم ا�ص���تدامة اإدارة املوارد املائية يف 
اململكة العربية ال�صعودية” نوق�صت حديًثا بجامعة 
اخلليج العربي اأن ال�صعودية تواجه حتديات كثرية 
يف اإدارة موارده���ا املائية خ�صو�ص���ا بعد ت�ص���اعف 
ا�صتهالك املياه البلدية؛ ب�صبب تزايد عدد ال�صكان 
وحت�ص���ن م�صتوى املعي�ص���ة الذي �ص���اهم يف زيادة 
مع���دل ا�ص���تهالك الف���رد للمياه، والنم���و العايل يف 
مع���دالت ا�ص���تهالك القط���اع الزراع���ي للمي���اه، اإذ 
اأ�ص���بحت الزراعة م�صدر ا�ص���تثمار لكثري من رجال 
االأعمال ب�ص���بب الدعم الكب���ري واالإعانات املتعددة 
الت���ي وفرتها الدولة للقط���اع الزراعي مما اأدى اإلى 

زيادة امل�صاحات املزروعة.
وقال الباحث �ص���امي العبود، يف اأطروحته التي 
ناق�ص���ها كجزء م���ن متطلبات احل�ص���ول على درجة 
املاج�ص���تري يف برنامج اإدارة املواد املائية بق�ص���م 
املوارد الطبيعة والبيئة بكلية الدرا�صات العليا، اإن 
التح���دي الرئي�س الذي يواجه اإدارة وتخطيط املياه 
يف اململكة العربية ال�صعودية هو يف كيفية املوازنة 
بن توفر املياه وا�صتخداماتها، اأي تقلي�س الفجوة 
بن العر�س والطلب، على اأ�ص����س م�ص���تدمية على 
املدى الطويل يف مواجهة الطلب املت�ص���اعد باأقل 
تكلف���ة مالية واقت�ص���ادية وبيئية م���ن دون اإحلاق 
ال�رشر بالتنمية االجتماعية واالقت�صادية، معتًرا اأن 
�ص���د الفجوة بن معدالت ا�صتخراج املياه اجلوفية 
ومع���دالت تغذيته���ا الطبيعية من اأه���م التحديات 
واأكره���ا التي تواج���ه اململكة، مطالًب���ا باإيجاد نوع 
من التوازن ب���ن املوارد املتاح���ة والطلب عليها، 
اإذ �ص���يتطلب ذلك تطبيق اإجراءات �ص���ارمة وفاعلة 
الإدارة الطل���ب، واال�ص���تفادة الق�ص���وى م���ن موارد 
املياه غري التقليدية )املياه املعاجلة(، واملحافظة 
عل���ى م���وارد املي���اه و�ص���مان ا�ص���تدامتها وحماية 
م�صادرها، من خالل املحافظة على املوارد املائية 
غري املتجددة، وحتقيق التغطية ال�ص���املة خلدمتي 
املياه وال�رشف ال�ص���حي، وتر�صيد ا�صتهالك املياه 
يف جمي���ع اال�ص���تخدامات، وتنمي���ة م���وارد املي���اه 

املنتجة.
وت�ص���كلت جلنة املناق�صة من وليد زباري وعالء 
ال�ص���ادق م�رشف���ن رئي�ص���ن، واإبراهي���م املعت���از 

ممتحنا خارجيا وعودة اجليو�صي ممتحنا داخليا.

مروة خمي�س

•  كرم وزير الرتبية معلمن من خمتلف التخ�ص�صات	

 ليلى مال اهلل
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لـ “امل�صح ال�صحي”  و“املعلومات”  جلنة بع�صوية “ال�صحة” 

“املهن ال�صحية” تتحول للنظام الإلكرتوين ال�صامل يف 2018

تخت�ص بو�ضع اخلطة املالية وتنفيذها يف اجلدول الزمني... املانع:

زيادة اإيرادات الهيئة بن�ضبة 191 % عام 2017... اجلالهمة لـ “$”: 

اأ�ضــــدر وكيل وزارة ال�ضحة وليد املانع 
ا ب�ضــــاأن اإعادة ت�ضمية وت�ضكيل  قراًرا اإداريًّ
اللجنــــة الفنيــــة للم�ضــــح ال�ضــــحي العاملي 
مبملكــــة البحريــــن، والتي تخت�ص بو�ضــــع 
اخلطة املالية للم�ضح، وخطة تنفيذ امل�ضح 

واجلدول الزمني الالزم بالتنفيذ.
وفر�ضــــت املعايــــر يف قــــرار الــــوزارة 
ال�ضــــادر من مكتب وكيل ال�ضــــحة، والتي 
ح�ضلت “البالد” على ن�ضخه منه، باأن تقرتح 
اللجنــــة منهجيــــة البحث املنا�ضــــبة لتنفيذ 
امل�ضــــح ال�ضــــحي، واأن تقــــرتح تنفيذ خطة 
تدريــــب من�ضــــقي املحافظــــات وامل�رشفني 

والباحثني امليدانيني.
وتخت�ــــص اللجنة بالبــــدء يف تنفيذ خطة 
العمل ح�ضــــب اجلدول الزمني املو�ضــــوع، 
للم�ضــــح،  امليدانيــــة  املرحلــــة  ومتابعــــة 
وامل�ضــــاكل  ال�ضــــعوبات  علــــى  والتغلــــب 
الفنية التي تواجه العمل، وتنفيذ ومتابعة 
جميع الأمور الفنية اخلا�ضة بجودة البيانات 
وحتليلهــــا، اإلــــى اأن يتــــم اإعــــداد التقريــــر 

املبدئي والتقرير النهائي للم�ضح.

اللجنة التنفيذية
واأوجب القــــرار يف املادة )1( باأن تعاد 
ت�ضــــمية اللجنــــة الفنيــــة للم�ضــــح ال�ضــــحي 
العاملي يف مملكة البحرين لتكون مب�ضــــمى 
اللجنة التنفيذية للم�ضــــح ال�ضحي مبملكة 
البحرين”، وت�ضــــكل برئا�ضــــة رئي�ص مكتب 
املراجعــــة الطبية بوزارة ال�ضــــحة، ورئي�ص 
امل�ضــــح ال�ضحي العاملي بهيئة املعلومات 

واحلكومة الإلكرتونية نائًبا للرئي�ص.

أعضاء اللجنة
مـــن  كالً  ع�ضـــوية  اللجنـــة  وكلفـــت 
رئي�ص اخلدمات الطبية بال�ضحة الأولية، 
ورئي�ص اخلدمات التمري�ضـــية بال�ضـــحة 

الأوليـــة، ورئي�ـــص املختـــرات باملراكز 
ال�ضـــحية، وممثل عـــن اإدارة املعلومات 
ال�ضـــحية، وممثل عـــن اإدارة الت�ضـــال، 
وممثل عن اإدارة املوارد املالية، ومن�ضق 
ع�ضـــًوا  العامـــة  بال�ضـــحة  الإح�ضـــاءات 

ومقرًرا.
فيما ت�ضـــم اللجنة اأع�ضـــاء من هيئة 
الإلكرتونية، وهم:  املعلومات واحلكومة 
م�ضت�ضـــار الإح�ضـــاء، رئي�ص الإح�ضـــاءات 

الأ�رشية، رئي�ص الإح�ضائيات الدميغرافية، 
رئي�ص نظم جمع املعلومات، وحملل نظم.

توصيات اللجنة
واأوجــــب القــــرار بــــاأن جتتمع اللجنــــة بناًء 
ا اأو كلما  على دعوة من رئي�ضــــها مرة اأ�ضبوعيًّ
اقت�ضــــت احلاجــــة لذلــــك، ويكــــون اجتماعها 
�ضــــحيًحا بح�ضــــور اأغلبيــــة الأع�ضــــاء، على اأن 
يكون مــــن بينهــــم الرئي�ص اأو نائبــــه، وترفع 
ا كل �ضهر بنتائج اأعمالها  اللجنة تقريًرا دوريًّ
تو�ضــــياتها اإلــــى اللجنــــة الإ�رشافية للم�ضــــح 

ال�ضحي امل�ضار اإليها.
ووّجــــه الوكيــــل يف مــــادة )4( بــــاأن يلغى 
القرار رقم )28( ل�ضــــنة 2011 ب�ضــــاأن اإعادة 
ت�ضــــكيل اللجنــــة الفنيــــة للم�ضــــح ال�ضــــحي 
العاملــــي يف مملكة البحرين، كما يلغى كل ما 

يخالف هذا القرار.
واجلدير بالذكر، باأن وزارة ال�ضحة وقعت 
مذكرة تفاهم مع هيئة املعلومات واحلكومة 
الإلكرتونيــــة للبــــدء بتنفيــــذ م�رشوع امل�ضــــح 
ال�ضحي الوطني يف مطلع يناير 2018، والذي 
�ضي�ضــــمل عينة من 4 اآلف اأ�رشة بحرينية وغر 
بحرينية والأ�ــــرش اجلماعية يف كافة حمافظات 
اململكة، مب�ضاركة ما يقارب 40 باحًثا وم�رشًفا 
ميدانيًّا من وزارة ال�ضــــحة، ملدة ت�ضتمر حتى 
خم�ص اأ�ضهر تقريًبا من تاريخ اإطالق امل�ضح.

ُينفذ هذا امل�ضــــح يف اإطار توفر بيانات 
�ضــــحية ذات �ضــــالحية وواقعية، قادرة على 
اأولويــــة،  املقارنــــة ملوا�ضــــيع �ضــــحية ذات 
ليتم ا�ضــــتخدامها كجزء متكامــــل مع الأنظمة 

املعلوماتية ال�ضحية.
ويهــــدف امل�ضــــح اإلــــى درا�ضــــة الواقــــع 
وحتديــــد  البحرينــــي  للمجتمــــع  ال�ضــــحي 
خ�ضائ�ضه، ومعرفة ما اإذا كان النظام ال�ضحي 
املعمــــول به حاليًّا يحقق اأهدافه املن�ضــــودة، 
بالإ�ضــــافة اإلى توفر قاعدة بيانات �ضــــحية 
ت�ضاعد �ضــــناع القرار على تطوير ال�ضيا�ضات 
والرامج ال�ضــــحية ال�ضــــليمة التي ت�ضب يف 

م�ضلحة املواطن.

بدور املالكي من املنامة 

اأكـــدت الرئي�ص التنفيـــذي للهيئة 
الوطنيـــة لتنظيـــم املهـــن واخلدمـــات 
ال�ضحية مرمي اجلالهمة، اأنه �ضيتم خالل 
عام 2018 حتويل نظام العمل بالهيئة 
اإلى النظـــام الإلكـــرتوين بالكامـــل، اإذ 
�ضيتم اإطالق العمل باأول نظام اإلكرتوين 
�ضـــامل، بالتزامـــن مـــع التطويـــر الذي 
�ضي�ضـــمل الهيـــكل الوظيفـــي بالهيئة 
ليتما�ضـــى مع دورها امل�ضتقبلي �ضمن 

م�رشوع ال�ضمان ال�ضحي الوطني.
وبينت اجلالهمـــة اأن عدد تراخي�ص 
مـــن  اجلديـــدة  ال�ضـــحية  املوؤ�ض�ضـــات 
بلـــغ  املا�ضـــي  العـــام  طلبـــات  خـــالل 
234 ترخي�ًضـــا، م�ضـــرة اإلى اأن ق�ضـــم 
املرافق ال�ضحية قام باإ�ضدار املوافقة 
املبدئية لـ36 منها واملوافقة النهائية 
لـ101، مو�ضحة اأنه يف عام 2017، قام 
ق�ضـــم املهن ال�ضحية باإ�ضـــدار 2188 
ترخي�ًضا جديًدا ملزاولة املهن ال�ضحية 
وجتديد 6480 ترخي�ًضـــا، بينما �ضـــجل 
ق�ضم مراقبة الأدوية 141 �ضنًفا دوائيًّا 
و160 منتًجـــا �ضـــحيًّا جديـــًدا، مبينة اأن 
الهيئـــة متكنت مـــن اإجنـــاز 64 % من 

اخلطـــط واملبـــادرات التـــي و�ضـــعتها 
�ضمن ا�ضـــرتاتيجيتها يف �ضنتني فقط، 
والتي كان من املخطط اأن يتم اإجنازها 

خالل اأربع �ضنوات.
واأو�ضـــحت اجلالهمـــة يف ت�رشيحات 
لـ “البـــالد” على هام�ص م�ضـــاركتها يف 
حفل توقيع باكورة عقود اإن�ضـــاء مدينة 
امللك عبد اهلل بن عبـــد العزيز الطبية، 
اأن اأهم الإجنازات التي حتققت يف وقت 
قيا�ضـــي هو تطبيـــق برنامـــج العتماد 
الوطني للموؤ�ض�ضـــات ال�ضـــحية والذي 
مت من خالل كفاءات بحرينية من داخل 
وخـــارج الهيئة، واأحـــدث نقلة نوعية يف 
عمل املوؤ�ض�ضات ال�ضحية التي خ�ضعت 
له، مردفة اأن الهيئة قامت باعتماد 10 
موؤ�ض�ضـــات �ضـــحية يف القطاع اخلا�ص 

خالل عام 2017.
كما قامـــت الهيئـــة باعتماد 1473 
برناجًمـــا مـــن برامـــج التعليـــم املهني 
امل�ضـــتمر، بعد بتطبيق اعتمـــاد برامج 
التعليم املهني امل�ضتمر وربطه بتجديد 
والـــذي  ال�ضـــحية،  املهـــن  تراخي�ـــص 
اأدى اإلـــى انعقـــاد هـــذا العـــدد الهائل 
مـــن الرامـــج التدريبيـــة يف القطاعني 
العـــام واخلا�ص، وهذه الرامج ت�ضـــب 

يف تطويـــر الكـــوادر املمار�ضـــة للعمل 
من جميـــع التخ�ض�ضـــات وبالتايل رفع 
م�ضتوى الرعاية ال�ضحية كهدف وطني 

نعمل عليه جميعا.
الـــوزراء  جمل�ـــص  قـــرار  وب�ضـــاأن 
ب�ضـــاأن املوافقـــة على تنظيـــم خدمات 
الفح�ص الطبي للعمالـــة الوافدة، فقد 
قامـــت الهيئـــة، ومـــن خـــالل املجل�ص 
الأعلى لل�ضـــحة، باإ�ضـــدار ال�ضرتاطات 
الفنيـــة والهند�ضـــية الواجـــب توافرها 
يف  الراغبـــة  ال�ضـــحية  املوؤ�ض�ضـــات  يف 
احل�ضـــول على ت�رشيح خلدمات العمالة 

الوافدة.
ولتعزيـــز نهـــج احلكومة وتر�ضـــيخ 
العمـــل املوؤ�ض�ضـــي املقـــن باللوائـــح 
والأنظمـــة، متكنت الهيئة خالل 2017، 
من تقنني كافـــة اإجراءاتهـــا وتوثيقها 
ون�رشها يف �ضـــكل اأدلة اإر�ضادية، و�ضهد 
العـــام توقيـــع عـــدٍد مـــن التفاقيـــات 

املهمة.
وتنفيًذا لتوجيهات احلكومة عملت 
الهيئـــة على تنميـــة اإيراداتها ومتكنت 
يف 2017 مـــن رفـــع الإيـــرادات بن�ضـــبة 

191 % مقارنة بالعام 2015. 

• وكيل وزارة ال�ضحة	

“ال�صحة العامة” تنفذ حملة )نهتم به( بالتعاون مع حمافظة املحرق 

مناق�صة البدء يف تنفيذ م�رشوع امل�صح ال�صحي 

املحــــرق - حمافظــــة املحرق: اأ�ضــــاد حمافظ 
حمافظــــة املحــــرق �ضــــلمان بــــن هنــــدي بتطــــور 
اخلدمات الطبية التــــي تتميز بها اململكة، موؤكًدا 
اأن البحريــــن باتــــت وجهة �ضــــياحية طبية نظر ملا 
تتميز به من م�ضت�ضفيات حكومية وخا�ضة تناف�ص 
العديد من الدول، م�ضــــيًدا يف الوقت ذاته بجهود 
وزارة ال�ضحة يف توفر كافة اخلدمات للمواطنني.  
جــــاء ذلــــك، خــــالل اإقامــــة حمافظــــة املحــــرق 
حملة للفح�ص الطبي ملوظفــــي املحافظة والذي 
تنظمه اإدارة تعزيز ال�ضــــحة بوزارة ال�ضحة بعنوان 
“نهتــــم به” للتوعيــــة بطرق الوقايــــة من �رشطان 
الرو�ضــــتات و�رشطــــان الرئــــة وعوامــــل الختطار 
امل�ضــــببة لهما وك�رش حاجز اخلــــوف باملعرفة، وقد 
انطلقت هذه احلملة بالتعاون مع ق�ضم اجلراحة يف 
جممع ال�ضلمانية الطبي وعيادات الإقالع عن التبغ 
بال�ضــــحة العامة بالتعاون مع جمعية عايل اخلرية 

م�ضتهدفة الرجال يف البحرين. 
واطلــــع املحافظ خــــالل اجلولة الــــذي رافقه 
خاللها نائب حمافظ املحرق العميد زهر العب�ضي 
على اإجراءات الفح�ص الطبي التوعوي، حيث اأ�ضاد 
املحافــــظ بامل�ضــــتوى املتقــــدم لالأجهــــزة الطبية 
والكفــــاءات الوطنيــــة يف هــــذا املجال، معــــّرًا عن 
�ضــــكره وتقديره لوزارة ال�ضحة وباجلهود اجلبارة 
الذي يبذلها اأطباء مملكتنا احلبيبة وامل�ضــــتويات 

العالية التي و�ضلوا لها. 
وتاأتــــي هــــذه امل�ضــــاركة تاأكيــــًدا مــــن اإدارة 
ال�ضــــحة العامــــة على اأهميــــة ال�رشاكــــة املجتمعية 
وباأهميــــة رفــــع م�ضــــتوى الوعــــي ال�ضــــحي لــــدى 
موظفــــي املحافظــــة، وتوفــــر الفح�ــــص الــــالزم 
والتوعية ال�رشورية، وحر�ضها على توفر الرعاية 
والتثقيــــف ال�ضــــحي الالزمني، والذي ي�ضــــب يف 
�صبيل بناء جمتمع واع �صحيًّا، مهتم باأمناط احلياة 
واملمار�ضــــات الغذائية ال�ضحيحة، معترة اأن مثل 
هــــذه الفعاليات ال�ضــــحية التثقيفيــــة هي همزة 
و�ضــــل حقيقية من خالل ربط املعلومة والتوجيه 
ال�ضــــحيح، واإي�ضال ر�ضــــالة التوعية والإر�ضاد يف 
كل م����ا يتعل����ق باأمناط احلياة ال�ص����حية ل�ص����مان 
�ضــــحة و�ضــــالمة املواطنني واملقيمــــني، وتاأكيد 
اهتمــــام وحر�ص اململكة يف بذل اجلهود ل�ضــــمان 
احلفــــاظ على اأن يكون املجتمع معافى وخالًيا من 

الأمرا�ص. 
وتت�ضــــمن احلملــــة العديــــد مــــن املحطــــات 
واأن�ضــــطة متنوعــــة، متمثلــــة يف حمطــــة الت�ضــــجيل 
وال�ضــــتطالع، وحمطــــة الفح�ــــص الطبــــي، حمطــــة 
ال�ضت�ضــــارات الطبية، حمطــــة املحا�رشات، حمطة 
التدريــــب على الفح�ــــص الــــدوري الذاتي، حمطة 
اأ�ضــــدقاء نهتم به، حمطة الإقالع عن التبغ، واأخًرا 

حمطة اأمناط احلياة ال�صحية.

املنامــــة - بنــــا: عقــــدت اللجنــــة الإ�رشافيــــة 
للم�ضــــح ال�ضــــحي الوطني 2018 اجتماًعا برئا�ضة 
الوكيل امل�ضــــاعد لل�ضــــحة العامة بوزارة ال�ضــــحة 
مــــرمي الهاجــــري ، وبح�ضــــور الأع�ضــــاء ملناق�ضــــة 
البــــدء يف تنفيــــذ م�رشوع امل�ضــــح، اإذ تنفــــذه وزارة 
ال�ضــــحة بال�رشاكة مع هيئــــة املعلومات واحلكومة 
الإلكرتونية، وبالتن�ضــــيق والتعاون امل�ضــــرتك مع 
خمتلــــف اجلهات احلكوميــــة والأهليــــة، ويعقد يف 
�ضــــبيل الرتقاء ب�ضــــحة الفرد واملجتمع ويف اإطار 

توفر بيانات �ضحية حمدثة وموثوقة ومعتمدة.
وخالل اللقاء مت عر�ص اخلطة العامة للم�ضــــح 
املقرتحــــات  اأهــــم  ومناق�ضــــة  املجتمعــــني  علــــى 
املقدمة، وعر�ــــص اخلطة الإعالمية التي �ضــــتنفذ 
على جميع مراحل امل�ضــــح �ضــــمن الفــــرتة الزمنية 
املحــــددة؛ بهــــدف رفــــع م�ضــــتوى الثقــــة وتعزيز 
ال�رشاكة، والتي �ضتت�ضــــمن جميع قنوات التوا�ضل 
الإعالميــــة، ومــــن خــــالل �ضــــفحة اإلكرتونيــــة على 
البوابــــة الوطنية bahrain.bh لأرقام الت�ضــــال 

و�ضور املا�ضحني ومعلومات عامة وغرها. 
وقالــــت رئي�ضــــة اللجنــــة الإ�رشافيــــة للم�ضــــح 
ال�ضــــحي الوطني 2018 اإن هــــذا امل�رشوع الوطني 
يهــــدف اإلــــى تعزيــــز نظــــام املعلومات ال�ضــــحية 
وحتديــــد الأولويــــات ال�ضــــحية للمملكــــة، وتوفر 
معلومات �ضــــاملة عن احلالة ال�ضــــحية لل�ضــــكان، 
مل�ضــــاعدة �ضــــناع القــــرار علــــى ر�ضــــد ال�ضــــورة 
املتكاملــــة للنظام ال�ضــــحي من حيــــث املكونات 
الرئي�ضــــة املتمثلة يف عــــبء الأمرا�ــــص والتمويل 

ال�ضحي وال�ضتجابة للنظام ال�ضحي. 
واأو�ضــــحت الهاجــــري اأن كل النتائــــج التــــي 
�ضــــيتم التو�ضــــل اإليها من خالل امل�ضــــح ال�ضحي 
الوطني 2018 �ضــــتقارن بنتائج امل�ضــــح ال�ضحي 
العاملي ال�ضابق، ملعرفة ما حققته وزارة ال�ضحة، 
واخلطــــط والرامج التــــي تتطلــــب التطوير، كما 
�ضت�ضــــكل هذه امل�ضــــوحات قاعدة من املعلومات 
ا�ضــــرتاتيجيتها  الــــوزارة  عليهــــا  �ضــــتبني  التــــي 

امل�ضتقبلية ملواجهة هذه الأمرا�ص.

مروة خمي�س 

• مبني الهيئة	 • مرمي اجلالهمة	

صمت الجزارين
ثار ال�ضـــعب الإيراين املكلوم اأخرا، �ضدحت احلناجر بال�ضعارات الثورية النابعة عن هواج�ص 

الفقر، واجلوع، والنك�ضار، والياأ�ص والقهر. 
ا�ضـــتعلت ال�ضـــوارع علـــى بغتة، واأحرقت �ضـــيارات البا�ضـــيج، ودا�ضـــت الأقدام على �ضـــور 
ال�ضـــفاحني، والقتلة، ودعاة املوت، والقتل، والت�ضـــطر، والت�رشذم، ل�ضـــعوب العرب، واملنطقة، 

والعامل. 
ومعها، تكرر �ضـــيناريو نظام طهران، فو�ضـــمت الثورة بالفتنة، وبالعمالة لقوى ال�ضتكبار، 
واأطلق كالب ال�ضـــوارع، وبلطجية احلر�ص ل�ضـــتباحة املتظاهرين، فقتـــل منهم من قتل، وهدرت 

دماء، واأهينت كرامات، خرجت لتطالب بحقوقها. 
وقبالة ما يفعله النظام، من ا�ضـــتبداد، وا�ضـــتنزاف لرثوات �ضعبه، فاإنه ي�ضر اليوم رغما عن 
اأنفه، على خطى ال�ضـــاه، فالتاريخ دول، ولطاملا قال اإن الكلمة الف�ضـــل هي لل�ضـــعوب النا�ضـــدة 

احلرية. 
وب�ضـــياق ما تنقله ال�ضا�ضات الف�ضية، من م�ضـــاهد بطولية وموؤملة لثورة ال�ضعوب الإيرانية، 
ويف �ضـــياق ما تنقله ال�ضـــحف، ووكالت الأنباء، وو�ضائل التوا�ضـــل الجتماعي، اأت�ضاءل.. اأين هي 
الأقالم التي تت�ضدق بحريات ال�ضعوب لدينا، والتي ترتب�ص بكل �ضاردة وواردة للمهام القتالية 

لقوات التحالف العربي باليمن؛ لت�ضكك، وتنتقد، وتد�ص ال�ضم بالع�ضل؟ 
اأيـــن هـــي الدكاكني احلقوقيـــة التي تدعي باأنهـــا متثل حقوق ال�ضـــعوب بالعـــامل؟ اأين هم 
الن�ضطاء، واملثقفون، وال�ضا�ضة، وممثلو اجلمعيات ال�ضيا�ضية، واملغردون الذين خرجوا يف 2011 

ليت�ضدقون باأنهم �ضوت العتدال ومطالب ال�ضعوب، وبقية هذا الهراء؟ 
واقـــع التجربـــة يقـــول اإنكم اأنتـــم ال�ضـــفاحون احلقيقيون، واأنتـــم اجلزارون، واملرتب�ضـــون 

ل�ضتباحة ال�ضعوب واإق�ضائها، ونحرها، لأ�ضباب معلومة. نعيها جيدا.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد
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• قالت �ل�ضورية جهاد �لفا�ضل �إن �أمو�ال �إرهابية 	
��ضتخدمت يف حماولة �غتيال �لقائد �لعام لقوة �لدفاع

بحرينية مع “بتكوين” الرميحي: الإرهاب اآفة الع�رص... الفا�ضل: “�ضبابية” 
د �ال�ضتقر�ر... و�ملعاودة ُيفتي �ضلمان: �أمو�ل “�لنووي �الإير�ين” ز�دت �إرهابها... بوح�ضني: ُيهدِّ

و�ف���ق جمل�س �ل�ض���ورى عل���ى تعديالت مبر�ض���وم 
بقانون ب�ض���اأن حظر ومكافحة غ�ض���ل �الأم���و�ل ومتويل 

�الإرهاب.
يهدف �إلى جترمي جمع، �أو �إعطاء، �أو تخ�ضي�س �أية 
�أمو�ل �أو �أمالك، �أو عائد�ت �أو تقدمي �لدعم باأي و�ضيلة، 

لفرد �أو جمموعات ميار�ضون ن�ضاًطا �إرهابًيا.
وقبل �لت�ض���ويت، ذكر جو�د بوح�ضني �أن تبيي�س 
�الأمو�ل ُيهدد �ال�ض���تقر�ر �ملايل. ونوه خمي�س �لرميحي 
باأن �الإرهاب �ض���ار بالفرتة �الأخرية �آفة �لع�رص وتعددت 

�أ�ضاليبه وطرقه، ومكافحته �رصورة للب�رصية.
ور�أى �أن �الإره���اب �ض���يتخذ طرقا و�أ�ض���كاال �أخرى 

�ضتت�ض���دى  و�لبحري���ن  ت�رصيعي���ا،  حما�رصت���ه  ويج���ب 
لالإرهاب بكل حزم، وقد تعددت �أ�ضاليبه.

ودع���ت �لفا�ض���ل �إل���ى �ض���ن ت�رصيع���ات ملو�كب���ة 
�لتط���ور يف �أدو�ت �جلرمية، ويجري تد�ول حاليا �لعملة 
�لرقمي���ة )بتكوين(، وتغ���زو �الأ�ض���و�ق �لعاملية، وهي 
عملة ت�ض���تخدم يف ترويج �ملخدر�ت ومتويل �لعمليات 

�الإرهابية.
و�أ�ض���ارت لوجود �ض���بابية لدى �جله���ات �ملعنية 

بالتعامل مع عملة “بتكوين”.
وب���ني �أحمد �حلد�د �أن �لتعديل ي�ض���ب مل�ض���لحة 
�لبحري���ن. و�عت���رت �لنائ���ب �لث���اين للرئا�ض���ة جميلة 

�ض���لمان �أن �لبحري���ن و�ل�ض���عودية م���ن �ل���دول �لت���ي 
عانت م���ن �الإرهاب، ويجب قطع متوي���ل �رصيان تنفيذ 
�لعمليات �الإرهابية، الفتة �إلى �أنه عندما مت �الإفر�ج عن 
�الأمو�ل �الإير�نية من بعد �ضفقة م�رصوعها �لنووي ز�دت 

�لعمليات �الإرهابية �ملمولة �إير�نيا.
وذكرت دالل �لز�يد �أن �لبحرين �ض���باقة يف و�ض���ع 
�لت�رصيعات �لتي جت���رِّم �الإرهاب، و�أن �لقو�م �لت�رصيعي 
�لوطني �ض���لب، ود�عية لت�ض���ييق �خلناق على �لدول 

�لد�عمة لالإرهاب.
و�أفتى عادل �ملعاودة مبطابقة �لتعديل �لت�رصيعي 

مع �ل�رصيعة.

توجه غري �ضحيح... الزايد: ل للعوائق تعديل “الرقابة” 
�لفا�ضل: مل تتاأثر دبي �أو تهاجر �رصكاتها ب�ضبب “�ملحا�ضبة”... �مل�ضقطي:

�ختل���ف جمل�س �ل�ض���ورى مع جمل����س �لنو�ب 
ب�ض���اأن تعديل ت�رصيعي يو�ض���ع �ض���الحيات ديو�ن 
�لرقاب���ة �ملالية و�الإد�رية، وبحيث ت�ض���مل رقابته 
�ل����رصكات �لتي ت�ض���اهم بها �حلكومة باأ�ض���هم من 
25 % فما فوق. و�لقان���ون �لنافذ حاليا يق�رصها 

باأ�ضهم من 50 % فما فوق.
وق���ال رئي�س �للجنة �ملالية خالد �مل�ض���قطي 
�إن �لتعديل “توجه غري �ضحيح” وال يخدم �لقطاع 
�خلا�س، ومكتفيا بال�ض���و�بط �ملوج���ودة بقانون 

�ل�رصكات �لتجارية.
ولفت���ت دالل �لز�يد باأن �مُل�رصِّع مطالب بدعم 
�لت�رصيعات �لتي ال ت�ض���ع عو�ئق �أمام �ال�ض���تثمار، 

وموؤكدة وجود رقابة عل���ى �أد�ء �ل�رصكات من خالل 
�لوزير �ملعني.

و�ختلفت جهاد �لفا�ض���ل مع تو�ضية �للجنة، 
و�ل�ض���عودية  �الإمار�تي���ة  بالتجرب���ة  وم�ض���تدلة 
و�مل�رصي���ة و�لليبي���ة وغريهم، وقال���ت �إن ديو�ن 
�ملحا�ض���بة �مللحق باملجل�س �الحت���ادي �الإمار�تي، 
يفر����س رقابته عل���ى �رصكات ت�ض���اهم بها �لدولة 
باأ�ضهم بن�ضبة 25 % فما فوق ومل تتاأثر �لبور�ضة 
�أو ��ض���تثمار�ت دب���ي ومل نقر�أ عن هج���رة �رصكات 

منها.
و�قتن���ع �ل�ض���وريون مبرر�ت �للجن���ة �ملالية 
�لت���ي ر�أت �أن رقاب���ة �لديو�ن عل���ى �أمو�ل �رصكات 
مل�ض���اهمة �لدولة بح�ض���ة �أقلية من �ض���اأنه �لتاأثري 

على ثقة �لقطاع �خلا�س يف �ال�ضتثمار بالبحرين.

ليلى مال اهلل
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• خالد �مل�ضقطي	

• جميلة �ضلمان	 • خمي�س �لرميحي	

“احلقوق” تفتتح فرعا للوافدين
نحن اأمام حالة فرز حقيقية حلماية الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب
�أمن �ملنطقة خط �أحمر وال ميكن �ل�ضماح لقطر بالعبث به... رئي�س “در��ضات”: 

�ملنامة - بنا: �أك���د رئي�س جمل�س �أمناء 
مركز “در��ض���ات” �ل�ض���يخ عبد�هلل بن �أحمد 
�آل خليفة �أن منتدى “قطر عر�ب �لفو�ض���ى 
و�الأزم���ات يف �ل�رصق �الأو�ض���ط” �لذي ينطلق 
�لي���وم �الثنني بح�ض���ور 240 م�ض���اركا من 
�ملعني���ة  و�لقطاع���ات  �ملج���االت  خمتل���ف 
وخمتلف �لدول، ياأت���ي بوقت بالغ �الأهمية، 
م���ن حيث �لتط���ور�ت �لر�هنة على �ل�ض���احة 

�الإقليمية وتاأثري�تها على �ملنطقة. 
وقال رئي�س “در��ضات”: نحن بالتاأكيد 
�أمام حالة فرز حقيقية حلماية �الأمن �لقومي 
�لعربي ومكافحة �الإرهاب. ور�ضالتنا يف هذ� 
�ل�ض���اأن و��ض���حة باأن �أمن �ملنطقة خط �أحمر 

وال ميكن �ل�ضماح الأي جهة �لعبث به. 
و�أ�ضار �إلى �أن “�ملنتدى يتميز بكونه ذ� 
طابع متفرد ومتميز، فهو يعر �أ�ضا�ض���اً عن 
هوية وعر�ق���ة �لبحرين، وقيمها �الإن�ض���انية 
�لر�قي���ة، �لت���ي حت�ض���لت من خالل �ض���معة 
ومكانة �ململكة كدولة حمبة ود�عية لل�ضالم 
تتبن���ى �ضيا�ض���ة ثابت���ة ومتو�زن���ة. كما �أن 
�لبحرين تقدم منوذجا لالإ�ض���الح و�حلريات 
�لعامة، وتنعم بدولة �لقانون و�ملوؤ�ض�ضات. 
و�ململك���ة هي ملتق���ى �حل���و�ر و�لثقافات 
�ملتنوع���ة، ولديها مقومات كثرية �إن�ض���انيا 
وثقافي���ا وتنموي���ا توؤهلها كمرك���ز تفاهم 
وري���ادة �إقليمي، ويتم على ��ض���تثمار مز�يا 
مملكة �لبحرين ومقوماتها �لتناف�ض���ية، كي 

تكون وجهة لال�ضتثمار يف �ملعرفة”.
و�أو�ض���ح �ل�ض���يخ عبد�هلل ب���ن �أحمد �آل 

خليف���ة، يف لق���اء �أجرت���ه مع���ه وكال���ة �أنباء 
�لبحري���ن “بن���ا”، �أن �أزم���ة قطر م���ع �لعديد 
م���ن دول جمل����س �لتع���اون ه���ي تعبري عن 
تر�كمات ملمار�ضات نظام �لدوحة �لعد�ئية 
و�لتخريبية �ض���د منطقتن���ا وعاملنا �لعربي 
ل�ضالح م�ضاريع �إقليمية تو�ضعية، و�أغر��س 
ت�ض���ب يف �خ���رت�ق �الأمن �لقوم���ي �لعربي، 
ون�رص �لفو�ض���ى ع���ر دعم ورعاي���ة �الإرهاب 
و�الإعالم �ملوجه و�ملال �ل�ضيا�ض���ي وغريها. 
وم���ع ذلك فاإن قط���ر يف حد ذ�ته���ا ال متثل 
ق�ض���ية ذ�ت �ض���اأن كب���ري لل���دول �لد�عي���ة 
ملكافحة �الإرهاب و�إمنا تكمن �مل�ض���كلة يف 
�ل�ض���لوك غري �مل�ض���وؤول �لذي ي�ض���عى �إلى 
زعزعة ��ض���تقر�ر دول �ملنطقة، و��ضتنز�ف 
ثرو�ته���ا، وقب���ل ذل���ك �ل�ض���حايا �الأبري���اء 

و�أولئ���ك �لذي���ن يعانون حتى ه���ذه �للحظة 
جر�ء تلك �ملمار�ضات.

وقال �إن �ملنتدى �ضيناق�س هذ� �ل�ضلوك 
وماآالت���ه بالن�ض���بة للبحري���ن و�أم���ن �خللي���ج 
و�لدول �لعربية و�لعامل. فالبحرين �ض���رت 
كثري� عل���ى �لتدخالت �لقطري���ة �ملتعمدة، 
�لت���ي مل ت���ر�ع مب���ادئ و�أخالقي���ات �لدي���ن 
�حلني���ف وعالقات �جل���و�ر و�لقربى، وقامت 
باالعتد�ء على �أر��ض���ي �ململكة، و�ضعت �إلى 
تخريب �أمنها �لوطني ون�ضيجها �الجتماعي، 
وحماولة ت�ض���ويه �ض���معة �ململك���ة �لدولية. 
وباالنتق���ال �إل���ى �جل���و�ر �الإقليم���ي جند �أن 
منظوم���ة جمل�س �لتع���اون الز�لت تعانى من 
�ضيا�ض���ات قطر و�ملز�عم و�ملغالطات �لتي 
يتم �لرتويج له���ا، و�الإ�رص�ر على �أن تدور يف 
فل���ك ال�ر وال����رر. اأما الت���ورط القطري يف 
�ضوؤون �لدول �لعربية فهو �أمر ماثل للعيان 
تعك�ضه �لوقائع و�ملاآ�ضي �الإن�ضانية �ليومية. 
و�أ�ضاف: نحن بالتاأكيد �أمام حالة “فرز” 
حقيقي���ة حلماي���ة �الأم���ن �لقوم���ي �لعرب���ي 
ومكافحة �الإرهاب. ور�ض���التنا و��ض���حة باأن 
�أم���ن �ملنطقة خ���ط �أحمر وال ميكن �ل�ض���ماح 
لقط���ر �أو �أي جهة �أخرى �لعب���ث به. ومملكة 
�لبحري���ن دول���ة موؤ�ض�ض���ات وال تتنازل عن 
حقوقه���ا �ل�ض���يادية، وال ميك���ن �لني���ل من 
قدر�تن���ا و�إر�دتنا، كما �أن عزميتنا لي�ض���ت 
مو�ض���ع �ختبار، وال �ض���بيل �أم���ام �لدوحة �إال 
تنفيذ �لتعهد�ت و�اللت���ز�م بالبنود �لثالثة 

ع�رص ب�ضكل فعلي وكامل. 

• �ل�ضيخ عبد�هلل بن �أحمد	

�فتتح���ت �ملوؤ�ض�ض���ة �لوطني���ة 
خا�ض���ا  فرع���ا  �الإن�ض���ان  حلق���وق 
بالعمال���ة �لو�ف���دة يف مركز حماية 
ودع���م �لعمال���ة �لو�ف���دة باللجن���ة 
�لوطني���ة ملكافحة �الجت���ار بالب�رص 
 4153 طري���ق   1553 �ملبن���ى  يف 

�ل�ضهلة 441.
ويعد )ف���رع �ل�ض���هلة( �ملعني 
م���ن  �الأول  �لو�ف���دة  بالعمال���ة 
نوع���ه يف منطق���ة �آ�ض���يا و�ملحيط 
�له���ادئ لرتكي���زه على فئ���ة �أولى 
بالرعاية و�ن�ض���بابه عل���ى مكافحة 
�الإجتار باالأ�ض���خا�س و�لّرق �جلديد 

باالإ�ض���افة �إلى حماية حرية �لتنقل 
بالعمال���ة  �خلا�ض���ة  و�حلق���وق 
�ملو�طن���ني  وباإم���كان  �لو�ف���دة. 
و�ملقيم���ني و�لعمال���ة �لو�ف���دة يف 
مملك���ة �لبحرين تقدمي �ل�ض���كاوى 
وطلبات �مل�ض���اعدة �إلى �ملوؤ�ض�ضة 
�لوطنية حلقوق �الإن�ضان عن طريق 
�حل�ضور �ل�ضخ�ضي ملقر �ملوؤ�ض�ضة 
�لرئي�ض���ي يف منطقة �ل�ضيف �أو يف 
ف���رع �ل�ض���هلة �أو ع���ن طريق �خلط 
�ل�ض���اخن �ملج���اين 80001144 �أو 
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طالب يك�رس اأ�سنان زميله بـ “بوك�س” ومينعه من عبور الدرج

اإلغــاء قرار لـ “الإيجاريــة” ورفـ�س دعــوى طرد م�ستاأجر

“اال�ستئن�ف” ت�أمر بوقف تنفيذ احلب�س للمعتدي

لعدم اخت�س��سه� بنظر من�زع�ت االأرا�سي الزراعية

اأمرت حمكمة اال�ستئن�ف العلي� اجلن�ئية االأولى 
بوقف تنفي���ذ عقوبة ط�لب ب�ملرحل���ة الث�نوية )16 
ع�ًم����( ك�ن ق���د اأدي���ن ب����رب زميل���ه يف املدر�س���ة 
“بوك�س” على وجهه؛ خلالف بينهم� على النزول من 
الدرج لت�أخر املجني عليه على احل�فلة؛ بعدم� اأيدت 
مع�قبة املعتدي ب�حلب�س 6 اأ�سهر عم� اأ�سند اإليه من 
اته�م بك�ر اثنني من اأ�س���ن�ن زميله والت�سبب بع�هة 

م�ستدمية له تقدر بن�سبة 2 %.
وق�لت حمكم���ة اال�س���تئن�ف يف حيثي�ت حكمه� 

اإنه واإذ ج�ء اال�س���تئن�ف خلًوا من ثمة اأ�سب�ب تن�ل من 
احلكم امل�ست�أنف، ومن ثم يتعني رف�س اال�ستئن�ف، 
اإال اأن���ه اإزاء ت�س����لح املجن���ي علي���ه م���ع امل�س���ت�أنف 
وتن�زله عن بالغه �سده، ف�إن املحكمة واعتق�ًدا منه� 
ب����أن املدان لن يعود اإل���ى ارتك�ب جرمية مرة اأخرى، 
ف�إنه���� وعم���اًل ب�مل����دة )81( من ق�ن���ون العقوب�ت 

تق�سي بوقف تنفيذ العقوبة املق�سي به�.
وك�ن���ت حمكمة اأول درجة ذك���رت يف حكمه� اأن 
املته���م ج�وز اخل�م�س���ة ع�رة من عم���ره لكنه مل يتم 

الث�من���ة ع�رة وق���ت ارتك�ب���ه للواقعة، وبه���ذا ف�إنه 
بذلك يكون قد توافر بحقه عذر خمفف.

وتتح�س���ل وق�ئ���ع الق�س���ية يف اأن املجني عليه 
اأبل���غ ال�رط���ة ب�أن���ه عقب ق���رع جر�س نه�ي���ة الدوام 
املدر�س���ي يف اإح���دى املدار����س الث�نوي���ة مبنطق���ة 
مدين���ة عي�س���ى، والأنه ك�ن على عجلة م���ن اأمره خوًف� 
من حترك ح�فلة املدر�س���ة قبل و�س���وله اإليه�، كون 
اأن الطالب مزدحمني على درج املدر�سة، فقد طلب 
من امل�ست�أنف ال�سم�ح له ب�لعبور ليتمكن من اللح�ق 

ب�حل�فلة. واأ�س�ف اأن امل�س���ت�أنف رف�س طلبه، ف�ألح 
عليه ب�لطلب لكن امل�ست�أنف اأ�ر عليه بعدم العبور، 
وتف�ج�أ حينه� ب�جل�ين ي�ربه لكمًة على وجهه يف خده 
� واإ�س�بته  االأي�ر، مم� ت�س���بب ذلك يف �س���قوطه اأر�سً
اأ�سفل العني وتك�ر اثنني من اأ�سن�نه، وعلى اإثر ذلك 
مت تركيب اأ�س���ن�ن ا�س���طن�عية اإليه ف�ساًل عن عمل 
ح�سوات الأ�را�س اآخرين تك�رت اأي�ًس�. وثبت بتقرير 
الطبيب اأن املجني عليه يع�ين من ك�س���ور يف اأ�سن�نه 

والتي تعد ع�هًة م�ستدمية تقدر بن�سبة 2 %.

وب�لتحقي���ق م���ع الط�ل���ب امل�س���ت�أنف ادعى اأن 
املجني عليه هو الذي ب�دره ب�ل�رب من دون �سبب، 
 ،� فم� ك�ن منه اإال اأن �س���فعه ودفعه حتى �سقط اأر�سً
م�س���ًرا اإلى اأنه �س����هده مي�س���ك بفمه، وهو م� اأنكره 
املجني عليه موؤكًدا اأن املدان هو الذي اعتدى عليه.
هذا وثب���ت للمحكمة اأن امل�س���ت�أنف بت�ريخ 15 
نوفم���ر 2016، اعتدى على �س���المة ج�س���م املجني 
عليه واأف�س���ى االعتداء اإلى ع�هة م�ستدمية من دون 

اأن يق�سد اإحداثه� تقدر ن�سبته� ب� 2 %.

ق�ل���ت املح�مي���ة غ����دة �س���ليبيخ اإن حمكم���ة 
اال�س���تئن�ف الك���رى املدني���ة االأول���ى األغ���ت قراًرا 
�س����دًرا من جلنة املن�زع�ت االإيج�رية، ك�ن يق�س���ي 
بطرد موكله� من اأر�س زراعية تقع مبنطقة الره�مة 
مل يدفع اأجرته�، كم� ق�س���ت برف����س دعوى الطرد؛ 
لعدم اخت�س�����س جلن���ة املن�زع����ت االإيج�رية بنظر 

املن�زع�ت اخل��سة ب�الأرا�سي الزراعية.
واأف�دت �س���ليبيخ وكيلة امل�ست�أنف، الذي ك�ن 
م�ست�أجًرا لالأر�س الزراعية امل�ست�أجرة، اأن االأخر ك�ن 
قد فوجئ بدع���وى طرد اأق�مه� املوؤجر لدى املحكمة 
املدني���ة على زعم ب�أنه قد اأجر املح���ل املذكور لق�ء 
مبلغ �س���هري وقدره 300 دين�ر، وا�ستلم من املوؤجر 
�س���يك�ت بقيمة االإيج����رات عن الفرتة م���ن 1 ين�ير 

2016 ولغ�ية 1 نوفمر 2016.
واأ�س����فت اأن املوؤج���ر ادعى اأن تلك ال�س���يك�ت 

مل يتمكن من �رفه� كون اأن البنك امل�س���حوب عليه 
اأع�ده���� اإلي���ه م���ن دون �رفه�، وله���ذا ف�إنه يط�لب 
املحكمة بط���رد املوؤج���ر - امل�س���ت�أنف - من املحل 
واإلزامه بدفع االإيج�ر املت�أخر الأحد ع�ر �س���هًرا بقيمة 
3300 دين�را واإلزامه الر�س���وم وامل�س����ريف، وقدم 

ن�سخًة من ال�سيك�ت املرفو�سة من البنك.
وق�لت حمكمة اأول “جلنة املن�زع�ت االإيج�رية” 
يف حيثي����ت حكمه���� اإنه���� اأعلن���ت املدع���ى علي���ه 
امل�س���ت�أجر لكنه مل يح�ر اجلل�س�ت، فلهذه االأ�سب�ب 
ق���ررت طرده من املحل واإلزامه ب����أن يوؤدي للمدعي 
مبلغ 3300 دين�را، مع اإلزامه ب�لر�س���وم وامل�س�ريف 
ومق�ب���ل اأتع����ب املح�م�ة. وذك���رت املح�مي���ة اأنه� 
طعن���ت عل���ى ذل���ك احلك���م ودفع���ت اأم����م حمكمة 
اال�س���تئن�ف ببطالن الق���رار املطعون في���ه النعدام 
اخل�س���ومة، وبعدم اخت�س�����س اللجنة، وبعدم قبول 

الدع���وى لرفعه� من غر ذي �س���فة. واأ�س����رت اإلى 
اأن العق���د خ���ا من ال����رصط ال�رصي���ح الفا�س���خ لقيام 
الط�ع���ن ب�س���داد االإيج����رات املط�لب به����، اإذ جرى 
االتف�ق بني املوؤجر وامل�س���ت�أجر على اأن يتم �س���داد 
االإيج�رات ملدة �س���نة ك�ملة مقدًم� مبوجب �س���يك�ت 
موؤجل���ة يق���وم امل�س���ت�أجر بتحريره� وت�س���ليمه� اإلى 
املوؤجر وعند �س���داد االأجرة ال�س���هرية يق���وم املوؤجر 
ب�إرج�ع اأ�س���ل ال�سيك للم�س���ت�أجر. وت�بعت، وب�لفعل 
حرر موكله� عدد 12 �س���يًك� و�س���لمه� لي���د املوؤجر، 
وك�ن���ت حم���ررة ب��س���م املوؤج���ر ال�س����بق، ففوج���ئ 
الط�ع���ن ب����أن اإدارة العق�ر انتقلت اإل���ى موؤجر جديد 
وظلت اأ�سل ال�سيك�ت املوؤجلة موجودة لدى املوؤجر 
ال�س����بق والط�ع���ن ال يعلم ال�س���خ�س امل�س���وؤول عن 
ا�س���تالم االأجرة لكي ي�س���رتجع اأ�سل ال�س���يك مق�بل 
االأجرة امل�س���ددة. ولفتت اإلى اأنه� دفعت ب�س�أن عدم 

اخت�س�����س جلنة املن�زع�ت االإيج�رية بنظر الدعوى 
م�س���رًة اإل���ى ا�س���تثن�ئه� من االأرا�س���ي واملن�س����آت 
ال�س���ن�عية الث�بتة وغر الث�بتة اخل��سعة للمر�سوم 
بق�نون رقم )28( ل�سنة 1999 ب�س�أن اإن�س�ء وتنظيم 
املن�طق ال�س���ن�عية، واالأرا�سي الزراعية، وق�لت اإن 
الث�بت من العقد اأنه عقد الإيج�ر اأرا�س زراعية، االأمر 
الذي تكون اللجنة التي اأ�سدرت القرار غر خمت�سة 

بنظر النزاع متعيًن� اإلغ�ء القرار املطعون فيه.
والتم�ست �سليبيخ من املحكمة يف اآخر مرافعته� 
احلك���م ب�إلغ�ء القرار املطعون فيه والق�س����ء جمدًدا 
بعدم اخت�س�����س اللجنة بنظر الدع���وى وعدم قبول 
الدعوى لرفعه� من غر ذي �سفة، واحتي�طًي� رف�س 
الدع���وى ل�س���داد االإيج�رات، واإلزام املطعون �س���ده 
ب�مل�س�ريف ومق�بل اأتع�ب املح�م�ة، وهو م� حكمت 

به حمكمة اال�ستئن�ف املذكورة.

اإعــــــــداد: عــبــا�ــس اإبـــراهـــيـــم

• غ�دة �سليبيخ	

�سجن متهم زّور ت�رسيحا لإدخال من�سطات جن�سية

5 �سنوات لـ5 عرب ا�ستولوا على 75 األف دينار

املحكمة ع�قبته ب�ل�سجن 3 �سنوات

زوروا �سه�دات راتب وك�سوف ح�س�ب�ت واقرت�سوا به�

دان���ت املحكمة الكرى اجلن�ئي���ة االأولى متهًم� 
بتزوير ت�ريح ا�س���تراد مكمالت غذائية حمماًل فيه� 
من�سط�ت جن�سية ممنوعة. ومت اكت�س�ف اأمر التزوير؛ 
الأن املوظ���ف امل�س���وؤول املوقع علي���ه ك�ن مت نقله 
قبل ع�م من االإدارة املخت�س���ة ف�س���اًل عن اأن ت�ريخ 
التوقيع ك�ن يف يوم اإج�زة ر�سمية، وع�قبته ب�ل�سجن 
ملدة 3 �سنوات، فيم� براأت خمل�س مع�مالت من ذات 

التهم.
وق�ل���ت املحكمة اأنه���� براأت املته���م االأول مم� 
ن�س���ب اإلي���ه من اته�م����ت؛ لعدم كف�ي���ة االأدلة على 
قي�مه اأو اال�س���رتاك ب�لتزوير اأو علم���ه، ب�أن الت�ريح 

مزور.
وتتمث���ل وق�ئع الق�س���ية يف اأن املته���م الث�ين 
وهو �س����حب مركز جت�ري، ك�ن قد ا�س���تورد ب�س�عًة 
من اإحدى الدول اخلليجية ع���ن طريق مط�ر البحرين 
الدويل، على اعتب�ر اأنه� مكمالت غذائية ود�س فيه� 
من�س���ط�ت جن�س���ية، وا�س���تع�ن مبخل�س مع�مالت - 
املتهم االأول ب�لق�سية - ليقوم مبهمة اإنه�ء اإجراءات 
اإدخ����ل الب�س����عة للبالد، وب�لفعل �س���لمه بولي�س���ة 
الت�أمني، وحرر املخل�س ا�ستم�رة االأغذية امل�ستوردة 
واأرفق به� م�س���تنداته� وقدمه� الخت�س��س���ي �سحة 
ع�م���ة اأول املخت����س مبع�ينة املواد امل�س���تورة عر 

املط�ر.
لك���ن املوظ���ف املذكور اكت�س���ف اأن الب�س����عة 
م�س���نفة على اأنه� مكمالت، ولي�س���ت م���واد غذائية، 
فطلب من املخل�س ت�ريح عدم املم�نعة من دخوله� 
�س�در من ق�س���م املراقبة، ف�سلمه اإي�ه� ف�ت�سح ب�أن 

الت�ريح منتهي ال�سالحية.
ط�ل���ب  اأن  اإال  االأول  املته���م  م���ن  ك�ن  فم���� 
�س����حب الب�س����عة بجلب ت�ريح عدم مم�نعة �س�ري 
املفع���ول، وب�لفع���ل �س���لمه االأخر م� طلب���ه، وك�ن 
الت�ريح من�سوب �سدوره اإلى رئي�س مراقبة االأغذية 

)ال�س�بق(.
ف��س���تبه االخت�س��س���ي ب�الأم���ر ك���ون اأن ه���ذا 
امل�سوؤول ال�س�در ب��سمه الت�ريح مل يكن على راأ�س 
وظيفته حينه� ونقل لرئ��س���ة ق�سم اآخر قبل ع�م من 
الواقعة، كم���� اأن اليوم املحرر فيه الت�ريح �س����در 
ك�ن ي���وم اإج�زة ر�س���مية، ف�س���اًل عن اختالف ب�س���مة 
اخلتم املذيل عن ب�سمة اخل�مت ال�سحيح لالإدارة، مم� 
دفعه لال�ستعالم عن �س���حته من املوظفة املخت�سة 
بطب�عته، والتي اأكدت عدم وجوده يف ال�سجالت وب�أنه 
ت�ريح م���زور، فتم اإيق�ف اإجراءات دخول الب�س����عة 

للبالد.
هذا وثبت للمحكمة اأن املتهم الث�ين ا�سرتك مع 
اآخ���ر جمهول بطريق االتف�ق وامل�س����عدة يف ارتك�ب 
تزوي���ر مبحرر ر�س���مي، وهو ت�ريح ع���دم مم�نعة يف 
ا�ستراد مكمالت غذائية من�سوب �سدروه� اإلى ق�سم 
مراقب���ة االأغذية بوزارة ال�س���حة، ب�أن احت���دث اإرادته 
معه و�س����عده ب�إمداده ببي�ن�ت املكم���الت الغذائية 
ف�أ�س���طنع الت�ريح املذكور وو�س���ع اإم�س����ء مزورا 
عليه، كم� ا�س���رتك بطريقي االتف�ق وامل�س����عدة مع 
املتهم االأول يف ا�س���تعم�ل املح���رر املزور بتقدميه 
للموظ���ف املخت�س لالعتداد مب���� ورد من بي�ن�ت مع 

علمه بتزويره بغية مترير الب�س�عة اخل��سة.

ق�ست املحكمة الكرى اجلن�ئية االأولى، غي�بًي�، 
ب�س���جن 3 متهم���ني عرب مل���دة 5 �س���نوات، متكنوا 
من اال�س���تيالء عل���ى اأكرث من 75 األ���ف دين�ر من اأحد 
البن���وك بعد تزويرهم م�س���تندات ادع���وا فيه� اأنهم 
اأطب�ء ومهند�س���ني يعملون ل���دى احلكومة، ومتكنوا 
من اإخراج ال�س���ي�رات - التي اقرت�سوا الأجله� املبلغ 
- من البالد بًرا، واأمرت مب�س�درة املحررات املزورة 
وب�إبع����د املتهم���ني الثالثة نه�ئية ع���ن البالد عقب 

�سبطهم وتنفيذ العقوبة املق�سي به�.
وذك���رت املحكم���ة اأن الواقع���ة تتح�س���ل يف اأن 
املتهم���ني الثالثة، والذي يعمل االأول منهم يف �ركة 
قطع غي����ر اآلي����ت ثقيل���ة، والث�ين يف �رك���ة داللة، 
والث�ل���ث يف �رك���ة تنظيف����ت و�س���ي�نة، ك�ن���وا قد 
ا�س���تغلوا خل���اًل ائتم�نًي� لالإقرا����س يف البنك املجني 
علي���ه، والذي ك�ن ال يتحقق م���ن بي�ن�ت املتقدمني 
للح�س���ول عل���ى قرو����س لتموي���ل ����راء �س���ي�رات، 
ف��س���طنعوا �س���ه�دات رات���ب وك�س���وف ح�س����ب�ت 
من�س���وبة لبن���ك اآخر. وادع���ى االأول منه���م يف بي�ن�ته 
امل���زورة الت���ي قدمه� للبن���ك اأنه طبي���ب ويعمل يف 
م�ست�س���فى املل���ك حم���د واأن راتبه ال�س���هري 2000 

دين����ر، وقدم �س���ه�دة الراتب امل���زورة، واملختومة 
بختم وزارة ال�سحة.

وا�س���طنع الث����ين �س���ه�دة رات���ب مدعًي���� اأن���ه 
مهند�س كمبيوتر يف وزارة االأ�س���غ�ل براتب �س���هري 
وقدره 1700 دين�ر. فيم� زور الث�لث �س���ه�دة راتب 
ق�ل فيه� اأنه� مهند�س فني يف وزارة االأ�س���غ�ل واأن 
راتب���ه ال�س���هري 1700 دين����ر. كم� ا�س���طنع اجلن�ة 
م�س���تخرج�ت بط�ق���ة الهوي���ة اخل��س���ة ب���كل منهم 
وقدموه� للبنك، ومتكن االأول من احل�س���ول �س���ي�رة 
بقيم���ة 29 األف� و500 دين����ر، والث�ين مببلغ 16 األًف� 
و700 دين����ر، والث�ل���ث �س���ي�رتني بقيم���ة 29 األًف� 
و700 دينار، وانقطعوا جميًعا عن �س���داد الأق�س���اط 

وتبني اأنهم اأخرجوا ال�سي�رات من مملكة البحرين. 
ه���ذا وثب���ت للمحكم���ة اأن املتهم���ني الثالثة يف 
غ�س���ون الع����م 2013، ارتكب���وا تزوي���ًرا يف حمررات 
ر�س���مية وهي �س���ه�دات الراتب املن�سوب �سدوره� 
ل���كل م���ن م�ست�س���فى امللك حم���د ووزارة االأ�س���غ�ل 
رخ�س���ة  ومل�س���ق  الهوي���ة  بط�ق���ة  وم�س���تخرج�ت 
االإق�مة املن�س���وب لالإدارة الع�مة للهجرة واجلن�س���ية 
واجل���وازات ب��س���طن�عهم، وو�س���ع عليه���م اأخت�ًم���� 

من�س���وًب� �س���دوره لوزارة ال�س���حة واإم�س����ء من�سوب 
ملدير اإدارة املوارد الب�رية مب�ست�س���فى امللك حمد، 
وو�س���ع ختم مزور من�س���وب الإدارة امل���وارد الب�رية 
ل���وزارة االأ�س���غ�ل واإم�س����ء من�س���وب ملدي���ر االإدارة 

بغر�س ا�ستعم�له� كمحررات �سحيحة.
ث�نًي����: قل���دوا بوا�س���طة غره���م خت���م الدول���ة 
املن�سوب �سدوره للموارد الب�رية بوزارتي االأ�سغ�ل 

وال�سحة.
ث�لًث����: ارتكبوا واآخر جمه���ول تزويًرا يف حمررات 
خ��س���ة وهي الك�سوف�ت البنكية املن�سوب �سدوره� 
للبن���ك وذل���ك ع���ن طريق ا�س���طن�عه� وو�س���ع ختم 
من�س���وب �س���دوره للبن���ك وا�س���تعم�له� كمح���ررات 

�سحيحة.
رابًع�: ا�س���تعملوا املحررات الر�س���مية واخل��سة 
امل���زورة واخلتم مع علمهم بتزويره���م ب�أن قدموهم 

للبنك املجني عليه بغر�س اإمت�م اجلرمية.
خ�م�ًس�: تو�س���لوا لال�ستيالء على املب�لغ املبينة 
ق���دًرا ب����الأوراق واململوك���ة للبن���ك املجن���ي علي���ه 
ب��ستعم�ل طرق احتي�لية ب�أن قدموا للبنك تدعيمه� 

لقولهم املحررات املزورة.

تاأييد عقوبة 3 مدانني بالتجمهر والتخفيف لآخرين
خففت حمكمة اال�س���تئن�ف العلي� اجلن�ئية 
عقوبة م�ست�أنف�ن من اأ�سل 7 متهمني، واكتفت 
� عن 5  ب�س���جن كل منهم� ملدة 3 �س���نوات عو�سً
�سنوات، فيم� اأيدت مع�قبة م�ست�أنفني ب�حلب�س 
ملدة �سنتني وب�سجن اآخر ملدة 3 �سنوات، فيم� 

مل ي�ست�أنف مدان اآخر احلم ال�س�در بحقه.
وك�نت حمكمة اأول درجة براأت متهًم� واحًدا 
من اأ�س���ل 7 متهمني ت���رتاوح اأعم�رهم بني 16 
و20 ع�ًم����، متهم���ني ب�العت���داء على �س���المة 4 
من اأفراد ال�رطة بجوار مقر عملهم يف مع�س���كر 
مبنطق���ة الدي���ه اأثن����ء م�س����ركتهم يف اأعم����ل 
جتمهر و�سغب، مم� ن�س���ب اإليه؛ وذلك لق�سور 
اأدل���ة الني�بة الع�مة �س���ده اإذ مل تقدم م� يفيد 
م�س����ركته يف الواقع���ة. وع�قب���ت املتهم االأول 
ب�حلب�س ملدة 3 �س���نوات، و3 متهمني ب�ل�سجن 
ملدة 5 �سنوات، فيم� حب�ست اثنني اآخرين ملدة 

�سنتني، واأمرت مب�س�درة امل�سبوط�ت.
وتتح�س���ل واقعة الق�س���ية ح�س���ب م� ورد 
بحك���م املحكم���ة يف قي����م املتهم���ني ال�س���تة 
املدان���ني واآخرين جمهولني يزي���د عددهم عن 
10 اأ�س���خ��س ب�التف�ق فيم� بينهم والتق�بل يف 
حوايل ال�س�عة 7:30 م�س�ًء بيوم الواقعة مبنطقه 
فري���ج ال�س���ق�ية مبنطق���ة الدي���ه وك�ن بح���وزة 
املته���م الرابع كي�س اأ�س���ود الل���ون يحوي عدد 
من زج�ج�ت “مولوتوف” ثم توجهوا جميًع� اإلى 
مع�سكر ال�رطة ب�لقرب من بيوت ال�سب�ب وق�م 
املته���م االأول بتوزي���ع زج�ج����ت “املولوتوف” 
عل���ى االأ�س���خ��س املوجودي���ن مع���ه ث���م ق�موا 
ب�إلق�ئ���ه على اأفراد ال�رط���ة وحرق ح�وية قم�مة 

وفروا ه�ربني من املك�ن.
ومتك���ن 4 م���ن �س���هود االإثب�ت م���ن اإلق�ء 
القب����س على املتهمني من االأول وحتى الث�لث 
والذين ق�موا اأثن����ء القب�س عليهم وحم�ولتهم 

الفرار ب�إحداث م� بهم من ا�س�ب�ت.
كم� اأكدت حتري�ت �س�هد االإثب�ت اخل�م�س 
ا�س���رتاك املتهمني من االأول وحتى ال�س����د�س 
يف ارت���ك�ب الواقعة بق�س���د اإحداث الفو�س���ى 

واالإخالل ب�الأمن واالعتداء على اأفراد ال�رطة.
و�س���هد اأح���د املجني عليهم “م���الزم اأول” 
اأن���ه يف ح���وايل ال�س����عة 9:30 م�س����ًء، واأثن�ء م� 
ك�ن عل���ى واج���ب عمله مبع�س���كر ق���وات حفظ 
النظ����م مبح�فظ���ة الع��س���مة فوج���ئ بقي�م 6 
اأ�س���خ��س ملثمني ب�إ�س���ع�ل احلريق يف ح�وي�ت 
القم�م���ة واإغالق ال�س���وارع به� واإلق����ء زج�ج�ت 
“املولوتوف” على اأفراد ال�رطة، فتم التع�مل 
معهم ب�لغ�ز امل�س���يل للدموع ومت القب�س على 

املتهمني من االأول وحتى الث�لث.
واأ�س����ف انه واأثن����ء القب�س عل���ى املتهم 
���� وحدثت ب�ملذكور ا�س�به،  الث�ين �س���قط اأر�سً
ثم تعدى املتهم عليه بيده ورجله م� ت�س���بب يف 
اإ�س����بته. ولفتت املحكمة اأن���ه ثبت لديه� على 

وجه القطع واليقني اأن املدانني ال�ستة ارتكبوا 
بت�ريخ 12 ين�ير 2017، االآتي:

املتهمون جميًع�:
اأواًل: اأ�سعلوا عمًدا واآخرون جمهولون حريًق� 
يف املنقوالت املبينة الو�س���ف ب�ملح�ر والذي 
من �س�أنه تعري�س حي�ة الن��س واالأموال للخطر.

واآخ���رون جمهول���ون يف  ا�س���رتكوا  ث�نًي����: 
جتمهر مكون من اأكرث من 5 اأ�س���خ��س الغر�س 
منه االإخالل ب�الأمن الع�م وقد ا�س���تخدموا العنف 

لتحقيق الغ�ية التي اجتمعوا من اأجله�.
ث�لًث����: ح�زوا واأح���رزوا واآخ���رون جمهولون 
عبوات ق�بل���ة لال�س���تع�ل )مولوتوف( بق�س���د 
ا�س���تخدامه� يف تعري�س حي����ة الن��س واالأموال 

الع�مة للخطر.
واأن املتهمني من االأول اإلى الث�لث: اعتدوا 
على �س���المة ج�س���م اأف���راد االأمن الع����م املالزم 
اأول، وامل���الزم، والن�ئب عريف، وال�رطي، اأثن�ء 

وب�سبب ت�أديتهم الأعم�ل وظيفتهم.
وك�نت حمكمة اأول درجة ذكرت يف حيثي�ت 
حكمه���� اأن املتهمني االأول والرابع وال�س����د�س 
قد بلغوا اخل�م�س���ة ع�رة ومل يتج����وزوا الث�منة 
ع����ر بت�ريخ ارتك�ب الواقعة، االأمر الذي يتعني 
مع���ه اإعم����ل العذر املخف���ف بحقهم���� واملبني 

بن�س امل�دتني 70 و71 من ق�نون العقوب�ت.
واأ�س����فت اأنه مل���� ك�ن من املق���رر ق�نوًن� 
اأن ملحكمة املو�س���وع اأن تق�س���ى ب�لراءة متى 
ت�س���ككت يف �س���حة اإ�س���ن�د التهمة اإلى املتهم 
اأو لعدم كف�ي���ة اأدلة الثبوت، وال تلتزم يف ح�لة 
الق�س����ء الراءة ب�لرد على كل دلي���ل من اأدلة 
الثب���وت م�دام اأنه� قد داخلته� الريبة وال�س���ك 
يف عن�����ر االإثب�ت، والأن يف اإغف�ل التحدث عنه� 
م� يفيد �س���مًن� اأنه���� اأطرحته� ومل ت���ر فيه� م� 
تطمئن معه اإلى اإدانة املتهم، ومن ثم ي�س���حى 
الدلي���ل الق�ئ���م يف االأوراق ق��رًا ع���ن بلوغ حد 
الكف�ية للق�س����ء ب�إدانة املتهم كذلك اأو النيل 

من اأ�سل الراءة املفرت�س فيه.
واأ�س����فت وحي���ث اإن ب�ق���ي االأدل���ة التي 
اأوردته� الني�بة الع�م���ة يف جممله� ج�ءت مثبتًة 
للواقع���ة امل�دية حم���ل االته����م اإال اأنه� ال تدل 
بذاته���� عل���ى اأن املته���م ال�س����بع ه���و من بني 

املتهمني امل�س�ركني يف ارتكبه�.
وبين���ت اأن االأح���ك�م يج���ب اأن تبن���ى على 
اجل���زم واليقني من الواقع ال���ذي يثبته الدليل 
املعتر وال توؤ�س����س على الظ���ن واالحتم�ل من 
الفرو����س واالعتب�رات املج���ردة، ومن جم�ع م� 
تقدم واإزاء ق�س���ور الدليل قبل املتهم ال�س�بع، 
ف�ملحكمة تت�س���كك يف ثبوت الواقعة قبله ومن 
ث���م يتعني عل���ى املحكمة واحل����ل كذلك وعماًل 
بن�س امل�دة 255 من ق�نون االإجراءات اجلن�ئية 
الق�س�ء براءة املتهم االأخر مم� اأ�سند اإليه من 

اته�م وهو م� تق�سي به املحكمة.



امللتقى اخلليجي 
لـ“املوارد الب�رشية” 

فرباير املقبل 
املنامــــة - اأكــــت �ضــــمارت: ت�ضت�ضــــيف 
البحريــــن يف الفرتة مــــن 20 واإلى 21 فرباير 
املقبــــل، اأعمــــال امللتقى اخلليجــــي اخلام�س 
لتنمية املوارد الب�رشية، والذي ينظمه كل من 
اأكت �ضــــمارت ال�ضت�ضــــارات العالقات العامة 
وجمعيــــة البحرين للتدريــــب وتنمية املوارد 
الب�رشيــــة، بفندق ذا غــــروف للموؤمترات بجزر 

اأمواج.

“املركزي” يرخ�س لفرع بنك االأردن

منــــح م�رشف البحرين املركزي ترخي�ًضــــا لبنــــك االأردن فرع بنــــك جملة تقليدي. 
وجــــاء قرار منح الرتخي�س عقب االطالع على قانون امل�رشف املركزي واملوؤ�ض�ضــــات 
املاليــــة ال�ضــــادر بالقانون رقم )64( ل�ضــــنة 2006 وتعديالته، وبناء على تو�ضــــية 
جلنة الرتاخي�س. وبح�ضــــب البيانات الر�ضــــمية التي ن�رشت يف اجلريدة الر�ضمية، فاإن 
“املركزي” مينح بنك االأردن ترخي�ضــــا لبنك جملة تقليدي-فرع، ويتم العمل بهذا 
القــــرار اعتبــــاًرا من تاريخ �ضــــدوره )املوافــــق 2 يناير اجلاري(، وقــــد ن�رش باجلريدة 
الر�ضــــمية بتاريخ 4 يناير اجلاري. يذكر اأن 102 موؤ�ض�ضــــة تعمل يف القطاع امل�رشيف 
حتى �ضــــهر نوفمرب املا�ضــــي، يبلغ جمموع موجوداتها 188.7 مليار دوالر، منها 73 

بنًكا للجملة، و16 فرًعا للم�ضارف االأجنبية.
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اقتصاد
3.6 % منو الناجت املحلي الإجمايل للبحرين بالربع الثالث 2017

ر�صد عدد من املخالفات ل�رشكات النقل الربي

تزايد اال�ضتثمارات بالبنى التحتية ومتانة االأو�ضاع املالية 

واحلكومـــة  املعلومـــات   - املنامـــة 
االإلكرتونيـــة: اأظهرت بيانـــات اجلهاز املركزي 
للمعلومات بالبحرين، اأم�س االأحد، ت�ضـــارع منو 
النـــاجت املحلي االإجمايل احلقيقـــي اإلى 3.6 % 
على اأ�ضا�س �ضنوي يف الربع الثالث من 2017. 
و�ضـــجل الناجت املحلي االإجمـــايل للبحرين منوًّا 
بن�ضبة 3.5 % بالربع الثاين من عام 2017 على 
اأ�ضـــا�س �ضـــنوي. وانكم�س قطاع النفـــط، وفًقا 
لرويرتز، بن�ضـــبة 0.3 % على اأ�ضا�س �ضنوي يف 
الربع الثالث من العام املا�ضـــي. يف حني �ضجل 
القطاع غري النفطي منوًّا ن�ضبته 4.6 % بنف�س 

الربع من عام 2017.
وذكر تقريـــر هيئة املعلومـــات واحلكومة 
االإلكرتونية اأن االقت�ضـــاد �ضـــّجل منوًّا حقيقيًّا 
 % و6.9   %  3.6 بواقـــع  الثابتـــة  باالأ�ضـــعار 
باالأ�ضـــعار اجلاريـــة قيا�ًضـــا بالفـــرتة ذاتها من 

ال�ضنة ال�ضابقة.
وبح�ضـــب التقرير، فقد �ضـــهد االقت�ضـــاد 
البحريني زيـــادة يف معدل النمو االقت�ضـــادي، 
وذلك عائٌد ب�ضكل كبري اإلى تزايد اال�ضتثمارات 
يف البنـــى التحتية الرئي�ضـــية ومتانة االأو�ضـــاع 

املالية يف اململكة.
واأكد البيان التف�ضـــيلي لتقرير احل�ضابات 
القومية اأن النتائـــج االأولية للربع الثالث لعام 
2017 مقارنة مع الف�ضل املناظر لعام 2016، 
حتقيق منـــو بواقـــع 2،2 % باالأ�ضـــعار اجلارية 

يف الف�ضـــل الثالـــث قيا�ًضـــا بالف�ضـــل الثـــاين 
من ال�ضـــنة ذاتها، واأن نتائـــج معدالت النمو يف 
القطاع النفطي قد �ضـــجلت زيـــادة بنحو 13،4 
% باالأ�ضـــعار اجلارية، ويعود هذا الرتفاع �ضعر 
برميـــل النفط عنـــد مقارنته بنظـــريه من العام 
ا بنحو 0،3 %  ال�ضـــابق. بينما �ضـــهدت انخفا�ضً
باالأ�ضـــعار الثابتة قيا�ًضا بالف�ضـــل الثالث من 
العـــام 2016، ويعزى ذلـــك النخفا�س كميات 
النفـــط املنتجة حيـــث تراجعت بن�ضـــبة 2،3 % 

قيا�ًضا بالف�ضل الثالث للعام املا�ضي.
التحويليـــة  ال�ضـــناعة  اأن  التقريـــر  وبـــنّي 
�ضـــهدت منوًّا مبقدار 3.2 % باالأ�ضـــعار الثابتة 
وبنحو 3.5 % باالأ�ضـــعار اجلاريـــة، ويعود ذلك 
اإلى زيادة االإنتاج من حيث الكميات واالأ�ضـــعار 
لل�رشكات ال�ضـــناعية الكربى يف البحرين قيا�ًضا 

بالف�ضل الثالث من العام 2016. 
البن���اء  ن�ش���اط  اأن  اإل���ى  التقري���ر  واأ�ش���ار 
والت�ضييد حقق منوًّا ي�ضـــاوي 0.8 % باالأ�ضعار 
الثابتـــة، و12 % باالأ�ضـــعار اجلاريـــة، فيما منا 
ن�ش���اط العقارات وخدمات الأعمال بن�ش���بة 4.6 
% باالأ�ضعار الثابتة وباملقدار نف�ضه باالأ�ضعار 
اجلاريـــة، بينما حقق قطاع النقل واالت�ضـــاالت 
زيادة ت�ضـــاوي 5.9 %  باالأ�ضـــعار الثابتة و8.3 

% باالأ�ضعار اجلارية.
وبـــنّي اأن اخلدمات احلكومية االأخرى زادت 
مبقـــدار 3.1 % باالأ�ضـــعار الثابتـــة وبحوايل 2 

% باالأ�ضـــعار اجلاريـــة. كمـــا حققـــت اخلدمات 
االجتماعية وال�ضخ�ضـــية ارتفاًعا بن�ضبة 7.5 % 
باالأ�ضعار الثابتة و7.3 % باالأ�ضعار اجلارية. اأما 
ن�ش���اط الكهرباء واملاء فق���د حقق زيادة بواقع 
5.2 % باالأ�ضـــعار الثابتة و13.7 % باالأ�ضـــعار 

اجلارية. 
وارتفعـــت اخلدمـــات التعليميـــة اخلا�ضـــة 
واحلكوميـــة بن�ضـــبة 1.4 % باالأ�ضـــعار الثابتـــة 
و2.6 % باالأ�ضـــعار اجلاريـــة، يف حـــني ازدادت 
اخلدمات ال�ضـــحية مبعـــدل 9.8 % باالأ�ضـــعار 
الثابتة و4 % باالأ�ضعار اجلارية. اأما فيما يتعلق 
بالن�شاط الزراعي و�ش���يد الأ�شماك، فقد �شهد 

تراجًعا بن�ضبة 3.6 % باالأ�ضعار الثابتة و6.8 % 
باالأ�ضعار اجلارية.

وت�ضـــري نتائـــج معدالت النمو عنـــد مقارنة 
بالربـــع  قيا�ًضـــا   2017 لعـــام  الثالـــث  الربـــع 
الثاين من العام نف�ضـــه، اإلى تطور معدل النمو 
االقت�ضـــادي بن�ضبة 1.6 % باالأ�ضـــعار الثابتة، 
% باالأ�ضـــعار اجلاريـــة.   2.2 وبن�ضـــبة قدرهـــا 
و�ضـــجل القطاع النفطي ارتفاًعا بن�ضبة 3.3 % 
باالأ�ضـــعار الثابتة، و6،4 % باالأ�ضـــعار اجلارية. 
كما حقـــق القطاع غـــري النفطي زيادة بن�ضـــبة 
1.2 % و1.6 % على التوايل باالأ�ضعار الثابتة 

واجلارية.

و�ش���هد ن�ش���اط امل�رشوعات املالية ارتفاًعا 
طفيًفـــا بنحـــو 1 % باالأ�ضـــعار الثابتة و1.2 % 
بالأ�ش���عار اجلاري���ة. فيما �ش���جل ن�ش���اط البناء 
والت�ضـــييد منوًّا بواقع 0.7 % باالأ�ضعار الثابتة 
و0.4 % باالأ�ضـــعار اجلارية. كما �ضجلت القيمة 
امل�ضـــافة يف قطاع النقل واملوا�ضالت حت�ضًنا 
وا�ضـــًحا، اإذ اأظهـــرت النتائـــج زيـــادة القطـــاع 
وذلـــك مبقدار 2.2 % باالأ�ضـــعار الثابتة وبنحو 
8 % باالأ�ضـــعار اجلارية، فيما حققت ال�ضناعة 
التحويلية منوًّا قدره 1.9 % باالأ�ضـــعار الثابتة 

و0.1 % باالأ�ضعار اجلارية.
كما �ضـــهدت اخلدمات احلكوميـــة ارتفاًعا 
بنحـــو 0.5 % باالأ�ضـــعار الثابتـــة وبن�ضـــبة 0.6 
% باالأ�ضـــعار اجلاريـــة. فيما حققـــت اخلدمات 
االجتماعية وال�ضخ�ضـــية االأخرى زيادة وقدرها 
2.1 % باالأ�ضـــعار الثابتـــة و0.8 % باالأ�ضـــعار 

اجلارية. 
و�ضـــهدت اخلدمـــات التعليميـــة احلكومية 
واخلا�ضـــة ارتفاًعـــا بن�ضـــبة 1.4 % باالأ�ضـــعار 
الثابتـــة و1.4 % كذلـــك باالأ�ضـــعار اجلاريـــة، 
فيمـــا ارتفعـــت اخلدمـــات ال�ضـــحية احلكومية 
واخلا�ضة بن�ضبة 2.2 % باالأ�ضعار الثابتة و1.9 
% بالأ�شعار اجلارية، اأما ن�شاط الزراعة و�شيد 
االأ�ضماك فقد تراجع مبا يناهز 3.5 % باالأ�ضعار 

الثابتة و2.1 % باالأ�ضعار اجلارية.

املنامـــة - املوا�ضـــالت واالت�ضـــاالت: عقدت 
اإدارة تنظيـــم النقـــل الـــربي بـــوزارة املوا�ضـــالت 
واالت�ضاالت �ضل�ضـــلة من احلمالت التفتي�ضية على 
�ضـــتى اأنـــواع ال�رشكات املرخ�ضـــة يف جمـــال النقل 
الـــربي منهـــا، تاأجري ال�ضـــيارات، تاأجـــري الدارجات 
االآليـــة والنقل الداخلي للركاب والنقل ال�ضـــياحي 
الداخلي والنقل ال�ضـــياحي الدويل، وذلك للك�ضف 

عل���ى م���دى التزام ه���ذه ال����رشكات بال����رشوط التي 
و�ضـــعتها الوزارة يف القرارات الوزارية ال�ضـــادرة 
بهذا ال�ضـــاأن خا�ضـــة اأن فرتة توفيق االأو�ضـــاع قد 
انتهـــت بتاريخ 23 نوفمرب 2017. فمنذ مطلع عام 
2017 ودخـــول القـــرارات الوزارية حّيـــز التنفيذ، 
وح�ضب ال�ضلطة واملهام امل�ضندة اإلى اإدارة تنظيم 
النقـــل الـــربي فهي تتابـــع عـــن كثـــب اأداء جميع 

ال�رشكات واملوؤ�ض�ضـــات املرخ�ضـــة وامل�ضجلة لدى 
الـــوزارة ملزاولـــة هذه االأن�ضـــطة من خـــالل حمالت 
التفتي�س من قبل مفت�ضـــي الوزارة، حيث مت ر�ضد 
اأعداد كبرية مـــن ال�رشكات املخالفة لعدد كبري من 

ال�رشوط املو�شوعة. 
وقالـــت وكيل الوزارة للنقـــل الربي والربيد، 
مرمي اأحمد جمعان “ح�ضـــب املهام املوكلة للوزارة 

وحتا�ضـــًيا لتوقيـــع اجلـــزاء املـــايل اأو العقوبـــات 
االإداريـــة اأو كلتا اجلزاءين، تود الوزارة اأن تو�ضـــح 
الأ�ضحاب امل�ضلحة باأن اأكرث املخالفات التي ميكن 
اأن يقع فيها اأ�ضحاب االأن�ضطة تتمثل يف انتهاكات 
وا�ضحة و�رشيحة للمادة 37 و38 من القرار الوزاري 
رقـــم 11 ل�ضـــنة 2015، وعليه من ال�ـــرشورة تقيد 
اأ�ضحاب ال�رشكات بالقرارات واال�ضرتاطات الالزمة 

ملزاولة اأي من اأن�ضـــطة النقـــل الربي املرخ�س لها 
وفق جميع اال�ضـــرتاطات واملعايـــري التي حددتها 
الـــوزارة، فـــال تهـــاون من قبـــل الـــوزارة ملخالفي 
االأنظمـــة واللوائح القانونية، ويحـــق للوزارة اتخاذ 
ما تراه منا�ضًبا من اإجراءات وتدابري ملعاجلة وتاليف 
التاأثريات ال�ضلبية التي قد تنجم عن املخالفات يف 

مزاولة اأي من اأن�ضطة النقل الربي”. 

8.6 مليار دينار القرو�ض املمنوحة حتى نوفمرب
“ال�صالم” يد�صن اأف�صل عرو�صه للتمويل ال�صخ�صي والعقاري 

جوائز نقدية فورية... من 8 يناير حتى 15 مايو 2018

املنامة - م�رشف ال�ضالم: اأطلق م�رشف ال�ضالم-
ال�ضخ�ضـــي  للتمويـــل  عرو�ضـــه  اأف�ضـــل  البحريـــن، 
والتمويـــل العقـــاري املتوافق مـــع اأحـــكام ال�رشيعة 
االإ�ضـــالمية مع اأقل معدالتـــه للربح ال�ضـــنوي والذي 
�ضـــيتيح للعمـــالء املوؤهلـــني فر�ضـــة الفـــوز بجوائز 
فورية قيمة تبلغ قيمتها حتى 5 األف دينار اأو مليون 
ميـــل طـــريان اخلليج عنـــد التقدم بطلب احل�ضـــول 
على متويل جديد اأو زيـــادة قيمة التمويل احلايل اأو 
حتويل التمويل احلايل مع البنوك االأخرى اإلى م�رشف 
ال�ضـــالم. من املقرر اأن ت�رشي هذه احلملة من 8 يناير 

2018 حتى 15 مايو 2018.
وقـــال رئي�س اخلدمات امل�رشفية لالأفراد، حممد 
بوحجـــي “باعتبارنـــا م�رشفاً حملياً يركـــز على تقدمي 
اأف�ضل م�ضتويات اخلدمة لعمالئه الكرام، فاإننا ن�ضعى 
دائمـــاً اإلى اإبداع وطـــرح منتجات وخدمـــات متميزة، 
م�ضـــممة خ�ضي�ضـــاً لتلبيـــة االحتياجـــات املتنوعـــة 
لعمالئنا. وتاأتي هذه احلملة اجلديدة ا�ضتجابة لردود 

الفعـــل الهائلة التي تلقيناها من عمالئنا خالل حملة 
التمويل اخلا�ضة ال�ضابقة التي طرحت يف عام 2017. 
اإننا نعمل يف و�ضط �ضوق يت�ضم بحدة املناف�ضة حيث 
اأ�ضـــبح العمالء اأكـــرث تطوراً وتطلعـــاً ويتوقعون من 
�رشيكهـــم امل�ـــرشيف تزويدهـــم بحلول مالية �ضـــاملة، 

وم�ضممة ح�ضب احتياجاتهم”.
واو�ضـــح “اأن عرو�ضـــنا للتمويل اخلا�ضة توفر 
لعمالئنا االأف�ضـــل مـــن ناحيتني عنـــد التقدم بطلب 
احل�ضـــول على التمويل، فاأوالً �ضي�ضتفيد العمالء من 
الأق�شاط ال�ش���هرية املنخف�شة، ف�ش���ًا عن الفر�شة 
امل�ضـــمونة الأول 400 فائـــز للفوز باإحـــدى جوائزنا 
النقدية القيمة التي يح�ضـــل عليها من خالل بطاقة 
ام�ضـــح واربح مبا يف ذلك فر�ضة الفوز بجوائز نقدية 
ت�ضل قيمتها اإلى 5 األف دينار اأو مليون ميل طريان 

اخلليج لل�ضفر”. 
امل�ـــرشف  يف  “نحـــن  بوحجـــي  حممـــد  واأ�ضـــاف 
نثـــق يف قدرتنـــا على تزويـــد عمالئنا بت�ضـــكيلة من 

خيارات التمويل املطورة عن طريق اال�ضـــتفادة من 
احدى اأقـــل معدالتنا للربح ال�ضـــنوي املتوافر اليوم 
و�رشوط متويلية مرنة التي تتنا�ش���ب مع احتياجاتهم 
املتنوعة، عالوة على �رشعة اإنهاء اإجراءات التمويل مع 

احلد االأدنى من امل�ضتندات املطلوبة”.
ومـــع كل متويـــل عقـــاري اأو متويـــل �ضخ�ضـــي 
�ضـــيتمتع العمالء بفر�س الفوز بجوائز فورية والتي 
ترتاوح من 50 دينار اإلى 5 األف دينار اأو مليون ميل 
طريان اخلليج لل�ضـــفر جمانـــاً. وميكـــن للعمالء االآن 
التقدم بطلب للح�ضول على اأي من احللول التمويل 
مـــن خالل موقعنـــا االإلكـــرتوين عرب اخلدمـــة الذاتية 
اجلديـــدة “Apply@Home” اأو زيـــارة اأحد فروع 

امل�رشف لت�ضهيل معامالت التمويل. 
وملزيد مـــن املعلومـــات حول عر�ـــس التمويل 
اخلا�ـــس، يرجى االت�ضـــال مبركز خدمـــة العمالء على 
الرقـــم 17005500 اأو زيـــارة املوقـــع االإلكـــرتوين 

.www.alsalambahrain.comللم�رشف

بلغـــت القرو�ـــس املقدمـــة مـــن القطاع 
امل�ـــرشيف العامـــل يف البحريـــن حتـــى نهايـــة 
�ضـــهر نوفمرب املا�ضي )وفقا الأحدث بيانات 
متوافرة( نحو 8.64 مليار دينار، منها 3.734 
مليار دينار لالأ�ضـــخا�س و4.603 مليار دينار 
لقطاع االأعمال وحـــوايل 303.7 مليون دينار 
للحكومة. وت�ضكل القرو�س نحو 69.1 % من 

الناجت املحلي االإجمايل للمملكة.
و�ضـــعدت هذه القرو�ـــس بواقع 565.2 
مليون دينار اأي بن�ضبة 6.99 % قيا�ًضا ب�ضهر 

نوفمرب 2016 اأي خالل عام كامل.
وبح�ضـــب بيانـــات ر�ضـــمية �ضـــادرة عن 
م�ـــرشف البحريـــن املركـــزي فـــاإن القرو�ـــس 
ال�ضخ�ضـــية جـــاءت بواقع 1.60 مليـــار دينار 
ب�ضـــمان العقار و1.28 مليار دينار ب�ضـــمان 
الراتـــب، و116.4 مليوًنـــا ب�ضـــمان املركبـــة 
وحوايل 86.1 مليون دينار ب�ضـــمان بطاقات 
ب�ضـــمان  دينـــار  مليـــون  و55.9  االئتمـــان، 
الودائع فيما �ضنفت بقية القرو�س )592.1 
مليـــون دينـــار( حتـــت بنـــود اأخـــرى. وكانت 

القرو�س ال�ضخ�ضية بلغت نحو 1.49 مليار يف 
العام 2007، )اأي قبل 10 �ضنوات( وارتفعت 
اإلى 3.6 مليـــار يف العـــام 2016.اأما قرو�س 
قطـــاع االأعمال فتوزعـــت اإلـــى 1.631 مليار 
دينار لقطاع االإن�ضـــاء والتعمري، تاله التجارة 
بحـــوايل 1.151 مليـــار دينـــار ثـــم قطاعات 
اأخـــرى بــــ850.4 مليـــون دينار، فال�ضـــناعة 
695.1 مليـــون دينـــار، ثـــم القطـــاع املايل 
)غري امل�ضـــارف( بنحو 217.8 مليون دينار، 
والفنـــادق واملطاعـــم بواقـــع 170.6 مليون 
دينار، ثـــم النقل واالت�ضـــاالت بنحو 121.1 
مليـــون دينار تـــاله املناجـــم واملحاجر 50.2 
مليون دينار واأخرًيا الزراعة و�ضـــيد االأ�ضماك 
واالألبان 7.4 مليـــون دينار. وكانت القرو�س 
املمنوحـــة لقطـــاع االأعمـــال يف العـــام 2007 
حوايل 2.43 مليار دينار، يف حني �ضـــجلت يف 

نهاية العام 2016 نحو 4.16 مليار دينار.
اأما القرو�س املمنوحة للقطاع احلكومي 
فقد زادت على اأ�ضا�س �ضنوي نحو 13 % اأي 
حـــوايل 35 مليون دينار، حيث �ضـــجلت خالل 
نوفمرب املا�ضي 303.7 مليون دينار مقارنة 

بـ268.7 مليون دينار يف نوفمرب 2016.

زينب العكري

املحرر القت�صادي



االثنين 8 يناير 2018 
21 ربيع الثاني 1439

العدد 3373 11 business@albiladpress.comاقتصاد
664.8 مليون دينار النقد املتداول يف نوفمرب

عر�ض النقد يرتفع 2 % يف نوفمرب املا�ضي

احلكومة تخطط القرتا�ض 5 مليارات دينار خالل العام
عرب 88 اإ�ضداًرا من �ضندات الدين

يعت���زم م����رف البحري���ن املرك���زي، وهو 
املعني باالقرتا�ض نيابة عن احلكومة، اإ�ض���دار 
اأدوات دين حكومية بقيمة تفوق 5.2  مليارات 
دينار، �ض���من اخلط���ة ال�ض���نوية لالقرتا�ض من 

ال�ضوق بالتن�ضيق مع وزارة املالية.
وارتفع حج���م الديون احلكومية الق�ض���رة 
املجدول���ة للعام اجل���اري مبق���دار 360 مليون 
دين���ار، وف���ق ح�ض���ابات “الب���الد”، وال ت�ض���مل 
والت���ي  الدولي���ة  الدي���ن  �ض���ندات  البيان���ات 
ت�ض���درها البحري���ن ع���ادة لل�ض���وق اخلارجي���ة 

بالعملة االأمركية.
و�ضيبلغ عدد اإ�ضدارات ال�ضندات احلكومية 
نحو 88 اإ�ض���داًرا متنوًعا ما بني اأذونات اخلزانة 
الق�ض���رة ملدة ثالثة اأ�ض���هر، واأذونات اخلزانة 
ملدة �ض���تة اأ�ض���هر، واأذونات اخلزانة ملدة عام 
و�ض���كوك ال�ض���لم و�ض���كوك االإجارة الق�ضرة 
املدى، اإذ ارتف���ع حجم االإ�ض���دارات مقارنة مع 

العام املا�ضي.
وي�ض���در م�رف البحرين املركزي �ضندات 
الدي���ن احلكومي���ة بع���د التن�ض���يق والطلب من 
قبل وزارة املالية التي تقوم باحتياجات البالد 

ال�ضنوية من هذه االأوراق املالية.
ويف التفا�ض���يل، فاإن حجم اإ�ضدار اأذونات 
)ثالثة �ض���هور( �ضتبلغ 40 اإ�ض���داًرا خالل العام 
اجل���اري بقيم���ة 2.8 مليار دين���ار، يف حني تبلغ 
�ض���ندات )�ضتة �ضهور( 12 اإ�ضداًرا بقيمة 420 
مليون دينار، يف حني �ضي�ضدر م�رف البحرين 
املرك���زي 12 اإ�ض���داًرا ل�ض���ندات ذات اأجل عام 

واحد بقيمة 1.2 مليار دينار.
ويت���م اإ�ض���دار اأذون���ات اخلزانة م���ن خالل 
املزاي���دة، حي���ث يت���م دع���وة جميع م�ض���ارف 
التجزئة، وهيئ���ة ال�ض���مان االجتماعي والبنوك 
املركزية االأخرى الراغبة بامل�ضاركة، باالإ�ضافة 

اإل���ى اإمكانية م�ض���اركة املوؤ�ض�ض���ات وال�ركات 
اال�ض���تثمارية واالأف���راد ع���ن طري���ق م�ض���ارف 
التجزئ���ة اأو بور�ض���ة البحري���ن، بح�ض���ب م�رف 

البحرين املركزي.
كم���ا �ضي�ض���در م����رف البحري���ن املركزي 
12 اإ�ض���داًرا من �ضكوك ال�ضلم، بقيمة اإجمالية 
تبلغ 516 مليون دينار، و�ض���كوك ال�ضلم؛ هي 
اأداة ا�ض���تثمارية ت�ض���در وفًقا ملعاير ال�ريعة 
االإ�ض���المية، ويتم اإ�ضدارها على اأ�ضا�ض �ضهري 
لفرتة ا�ض���تحقاق ثالثة اأ�ضهر، مببلغ 43 مليون 

دينار.
وفيما يتعلق باأدوات اإ�ض���دارات �ض���كوك 
االإج���ارة الق�ض���رة، ف���اإن امل����رف املرك���زي 
ملي���ون   312 بقيم���ة  اإ�ض���داًرا   12 �ضي�ض���در 
دينار، و�ض���كوك االإجارة؛ هي اأداة ا�ض���تثمارية 
ت�ض���در وفًقا ملعاير ال�ريعة االإ�ضالمية، ويتم 
اإ�ض���دارها على اأ�ضا�ض �ضهري لفرتة ا�ضتحقاق 

�ضتة اأ�ضهر مببلغ 26 مليون دينار.
وت�ضتخدم البحرين �ضندات الدين احلكومية 

يف توفر ال�ض���يولة ملواكبة االلتزامات املالية 
احلكومية ال���واردة يف املوازن���ة احلكومية، كما 
تعد و�ضيلة مالية للتاأثر يف املعرو�ض النقدي 
يف ال�ض���وق وتوف���ر للبن���وك اأقنية ا�ض���تثمارية 
ق�ض���رة  ف���رتات  يف  لديه���ا  ال�ض���يولة  الإدارة 

ومب�ضتويات خماطرة متدنية.
وُيعن���ى م����رف البحري���ن املرك���زي بدعم 
وتنفي���ذ ال�ضيا�ض���ة النقدي���ة و�ضيا�ض���ة �ض���عر 
ال����رف للدين���ار يف اململك���ة، ويتولى اأي�ًض���ا 
اإ�ضدار اأدوات الدين، واإ�ضدار العملة الوطنية، 
واالإ�راف على نظم املدفوعات والت�ض���ويات يف 

البحرين.
وبح�ض���ب م����رف البحرين املرك���زي، فاإن 
�ضندات الديون احلكومية يف الوقت احلايل من 
 .)SSSS( خ���الل نظام ت�ض���وية االأوراق املالي���ة
ويتمي���ز ه���ذا النظ���ام باإمكاني���ة التعام���ل م���ع 
ال�ضندات احلكومية عن طريق تقدمي العطاءات 

مبا�رة من قبل م�ضارف التجزئة.

بل���غ جمموع النقد املت���داول يف البحرين 
ملي���ون   664.8 ح���وايل   2017 نوفم���رب  يف 
دين���ار، مقارنة ب�653.1 ملي���ون دينار نهاية 
اأكتوبر املا�ضي، حمققا ارتفاعا بن�ضبة 1.79 
%، وذل���ك وفقا الأحدث االإح�ض���اءات التابعة 
مل����رف البحرين املرك���زي، فيما بلغ جمموع 
اأوراق النق���د املت���داول يف نوفمرب املا�ض���ي 
644.8 مليون دينار وكان قد �ض���جل 632.4 

مليون دينار اأكتوبر 2017.
واأظه���رت بيانات امل����رف املركزي اأن 
النقد املتداول خارج امل�ض���ارف بلغ 541.8 
ملي���ون دين���ار يف نوفمرب املا�ض���ي فيما بلغ 
النقد املوجود لدى امل�ضارف ما يقارب 123 

مليون دينار.
النق���د  اأوراق  اأن  البيان���ات  واأو�ض���حت 
)Banknote( بل���غ جمموعها 644.2 مليون 
دينار، منه���ا 517.9 مليون من فئة الع�رين 
دين���ار، 72.6 مليون من فئ���ة الع�رة دنانر، 
و21.7 ملي���ون م���ن فئ���ة اخلم�ض���ة دنان���ر، 
و23.6 مليون من فئ���ة الدينار، و8.4 مليون 
م���ن فئ���ة الن�ض���ف دين���ار. اأما امل�ض���كوكات 
)العمل���ة املعدنية( فقد بلغ���ت حوايل 20.6 
ملي���ون دين���ار يف نوفم���رب 2017، مرتاجع���ة 
ع���ن 20.7 ملي���ون دينار الذي �ض���جلته خالل 
اأغ�ضط�ض و�ضبتمرب واأكتوبر، اذ تفيد االأرقام 
اأن قيمة تل���ك العمالت املعدنية ت�ض���اعفت 
92.2 % عن العام 2007 )خالل 10 �ضنوات( 

حيث كانت عند 10.3 مليون دينار.

اإجم���ايل ودائ���ع القطاع���ني   ارتف���ع 
العام واخلا�ض اإلى 11.980 مليار دينار 
حتى نوفمرب املا�ض���ي مقاب���ل 11.742 
ملي���ار دين���ار بنف����ض الفرتة م���ن العام 
املا�ض���ي، بارتفاع ن�ض���بته 2 %، وت�ضر 
البيان���ات اإلى اأن ودائ���ع القطاع اخلا�ض 
 2.818 �ض���جلت  ق���د  الطل���ب(  )حت���ت 
مليار دينار حت���ى نوفمرب مقابل 2.864 
مليار دين���ار يف اأكتوبر 2017، اأما ودائع 
القط���اع اخلا�ض )االأج���ل والتوفر( فقد 
بلغ���ت 7.218 ملي���ار دين���ار يف نوفمرب 
املا�ض���ي مقابل 7.155 ملي���ار دينار يف 
اأكتوب���ر 2017، اأم���ا ودائع احلكومة فقد 
زادت اإلى 1.943 مليار دينار يف نوفمرب 

مقارنة ب�1.937 مليار دينار يف اأكتوبر.
خ���ارج  املت���داول  النق���د  وهب���ط 
الطل���ب  حت���ت  والودائ���ع  امل�ض���ارف 

)مبفهوم���ه ال�ض���يق ن1( خ���الل نوفمرب 
املا�ض���ي اإلى 3.359 مليار دينار مقابل 
3.389 مليار دينار يف اأكتوبر 2017، اأي 
بانخفا�ض ن�ض���بته 0.88 %، فيما  ارتفع 
النق���د املت���داول مبفهوم���ه املتو�ض���ط 
امل�ض���ارف  خ���ارج  )املت���داول  )ن2( 
والودائع حت���ت الطلب والودائع الزمنية 
املا�ض���ي  نوفم���رب  خ���الل  واالدخاري���ة( 
لي�ض���جل 10.578 ملي���ار دين���ار مقاب���ل 
10.545 ملي���ار دينار يف اأكتوبر 2017، 

بارتفاع ن�ضبته 0.31 %.
مبفهوم���ه  املت���داول  النق���د  واأم���ا 
الوا�ض���ع )ن3(، الت���ي ت�ض���مل الودائ���ع 
احلكومي���ة وعر�ض النقد )ن2(، فقد بلغ 
خ���الل نوفمرب م���ن الع���ام 2017 حوايل 
12.521 ملي���ار دين���ار بزيادة يف ن�ض���بة 
النمو بلغت 0.31 % اإذ �ض���جل يف اأكتوبر 
الع���ام املا�ض���ي ح���وايل 12.482 مليار 

دينار.

علي الفردان

زينب العكري

املحرر االقت�صادي

اأمل احلامد

�ض���احية ال�ض���يف - تنظي���م االت�ض���االت: 
موؤخ���ًرا  االت�ض���االت  تنظي���م  هيئ���ة  اأ�ض���درت 
تقريره���ا ال�ض���نوي للع���ام 2017 ح���ول جودة 
خدمات �ضبكات االت�ضال املتنقلة، حيث اأجرت 
الهيئة درا�ض���ة عل���ى اأكرث خدمات االت�ض���االت 
املتنقلة اإقباالً يف البحرين، مبا يف ذلك ت�ض���فح 
ال�ض���ائعة  التطبيق���ات  وا�ض���تخدام  االإنرتن���ت 
وت�ض���غيل الفيدي���و ونقل البيانات والر�ض���ائل 
الق�ض���رة واملحادث���ات ال�ض���وتية، وذل���ك يف 
ظروف اختبار خمتلفة �ضملت اال�ضتعمال داخل 

املباين وخارجها.
وي�ض���لط التقري���ر ال�ض���وء ب�ض���كل خا����ض 
عل���ى تقيي���م الهيئ���ة لتغطي���ة ال�ض���بكة عل���ى 
م�ضتوى اململكة جلميع امل�ضغلني امل�ضتوفني 
ملتطلبات الرتخي�ض بن�ضبة 99 % من التغطية 
ال�ض���كانية يف البحرين مبجال ا�ضتخدام خدمات 
اأو  املكامل���ات  �ض���واء  املتنقل���ة  االت�ض���االت 
البيان���ات عل���ى اجليل���ني الثال���ث والراب���ع من 

الهواتف خارج املباين.
 واأو�ضح التقرير اأن امل�ضغلني قاموا باإجراء 
حت�ضينات على م�ض���تويات اأدائهم يف ا�ضتخدام 
البيانات، وخا�ض���ة منذ تفعي���ل اجليل الرابع يف 

العام 2014. 
فمتو�ض���ط �رع���ة التنزيل ال���ذي كان 8،4 
ميجاباي���ت يف الثاني���ة يف العام 2011، اأ�ض���بح 

االآن 37،3 ميجاباي���ت يف الثاني���ة واأ�ض���بح االآن 
باالإم���كان تنزي���ل 73.6 % م���ن امللفات ب�رعة 

تتجاوز 10 ميجابايت يف الثانية.
واأ�ضبح حتميل امللفات اأ�رع من ال�ضنوات 
املا�ض���ية، حي���ث كان متو�ض���ط ال�رع���ة نحو 1 
ميجاباي���ت يف الثانية مع اجلي���ل الثالث فقط، 
يف حني اأ�ض���بح االآن اأكرث م���ن 23 ميجابايت يف 
الثانية. واأ�ضبح االآن الوقت الالزم لتنزيل ملف 
بحجم 50 ميجابايت اأقل من 30 ثانية، وخا�ض���ة 

يف ا�ضتخدام تطبيقات ال�ضبكة االجتماعية.
كذل���ك، ارتفع���ت ب�ض���كل ملح���وظ ج���ودة 
اخلدمة ال�ضوتية على �ضبكات الهاتف املتنقل 

من���ذ الع���ام 2014، حي���ث بل���غ مع���دل اإج���راء 
املكامل���ات )مكامل���ات ملدة دقيقت���ني، دون 
انقط���اع ودون وجود تدين يف اجلودة اأثناء اإجراء 
املكامل���ة( االآن 99،3 % مقاب���ل 93،8 % قبل 
ثالث �ض���نوات. وقد ا�ضتقر م�ضتوى اجلودة هذا 

عند نحو 94 % منذ 2010.
ويف الوق���ت ال���ذي انخف�ض فيه ا�ض���تخدام 

خدمة الر�ض���ائل الن�ض���ية مع ارتف���اع تطبيقات 
ال�ض���بكات االجتماعي���ة وتب���ادل الر�ض���ائل، فال 
يزال م�ضتوى االأداء جيًدا، حيث اإن 96،6 % من 
الر�ضائل الن�ضية الق�ضرة يتم ا�ضتالمها خالل 
15 ثانية. وجرى تقييم ا�ضتخدام االإنرتنت عرب 
ت�ض���فح املواقع االأكرث اإقباالً يف البحرين )وهي 
جوج���ل وفي�ض���بوك ويوتيوب وغره���ا( وتبني 

اأن متو�ض���ط حتميل �ض���فحة املوقع االإلكرتوين 
ه���و نحو ث���الث ث���وان، واأن 96 % م���ن املواقع 

االإلكرتونية مت تنزيلها خالل 10 ثوان.
التوا�ض���ل  �ض���بكات  تقيي���م  مت  كذل���ك، 
االجتماعي االأكرث �ض���يوًعا وا�ضتخداًما منذ العام 
2016، فتبني اأن ال�رعة املتوافرة للتحميل يف 
الفي�ض���بوك هي نح���و 10 ميجابايت يف الثانية، 
مما يعني اأن متو�ض���ط ال�رع���ة الالزمة لتحميل 
ملف حجم���ه 18 ميجابايت من البيانات هي 30 
ثانية. وبالن�ضبة لالن�ض���تجرام، فاإنه ي�ضتغرق ما 
يق���ارب خم�ض ث���وان لن�ر �ض���ورة فوتوغرافية 

التقطت بالهاتف.
التقني���ة  ال�ض���وؤون  اإدارة  مدي���ر  وق���ال 
والعملي���ات يف هيئة تنظيم االت�ض���االت، حممد 
النعيم���ي “ياأتي هذا التقرير يف اإطار موا�ض���لة 
اهتمام الهيئة وحر�ض���ها على تطوير وحت�ضني 
ج���ودة اخلدم���ة، علًم���ا ب���اأن الهيئة ه���ي اجلهة 
الوحي���دة يف دول جمل����ض التع���اون اخلليج���ي 
الت���ي تقوم بن����ر نتائج االختب���ارات امليدانية 
با�ض���تخدام الربوتوكوالت التي و�ضعت لتكون 
اأق���رب م���ا يك���ون اإلى جت���ارب امل�ض���تخدمني. 
وق���د اأظهرت نتائج هذه ال�ضيا�ض���ة اأن �ض���بكة 
االت�ضاالت املتنقلة يف البحرين ت�ضاهي اأف�ضل 
املعاي���ر الدولية من حيث م�ض���تويات اجلودة 

ملجمل ت�ضكيلة خدمات االت�ضاالت املتنقلة”.

99 % تغطية �صبكات االت�صاالت املتنقلة ل�صكان البحرين
التقرير ال�ضنوي 2017 للهيئة حول جودة اخلدمات: 

10 موؤ�ص�صات براأ�ض مال 294 األف دينار تطلب تغيري ن�صاطها 
يف اأول اأ�ضبوع من 2018... “امل�ضتثمرين”:

�ض���هد مركز البحرين للم�ضتثمرين تقدمي 10 
موؤ�ض�ضات طلبات لتغير �ضكلها القانوين وحتويل 
ن�ض���اطها، باإجمايل روؤو�ض اأموال و�ضلت اإلى 294 
األف دينار، يف اأول اأ�ضبوع من العام اجلاري 2018.

وتوزعت ال�ركات التي طلبت حتويل ن�ضاطها 
ما ب���ني: موؤ�ض�ض���تان طلبتا حتويل ن�ض���اطهما من 
�ركة ذات م�ض���وؤولية حمدودة اإلى موؤ�ض�ضة فردية 
ما ن�ضبته 20 % من اإجمايل ال�ركات التي تقدمت 

بطلبات لتغير �ضكلها القانوين وحتويل ن�ضاطها، 
وطلبت موؤ�ض�ض���تان حتويل فرعهما من موؤ�ض�ض���ة 
فردي���ة اإل���ى �رك���ة ذات م�ض���وؤولية حم���دودة م���ا 
ن�ض���بته 20 %، كما طلبت موؤ�ض�ضة فردية حتويل 
ن�ض���اطها اإلى �ركة ال�ض���خ�ض الواحد ما ن�ضبته 10 
%، وتغيري ن�س���اط م�ؤ�س�سة فردية اإلى �رشكة ذات 
م�س����ؤولية حم���دودة، وكذلك حت�يل ن�س���اط �رشكة 
ذات م�ض���وؤولية حم���دودة اإل���ى �رك���ة ت�ض���امن ما 
ن�ض���بته 10 %، وحت�يل ن�س���اط �رشكة ت�سامن اإلى 
�رك���ة ذات م�ض���وؤولية حمدودة ما ن�ض���بته 10 %، 

و�ركة ال�ض���خ�ض الواحد اإلى �ركة ذات م�ض���وؤولية 
حمدودة م���ا ن�ض���بته 10 %، وتغيري ن�س���اط �رشكة 
ال�ض���خ�ض الواحد اإلى موؤ�ض�ضة فردية ما ن�ضبته 10 

.%
وات�ض���ح من البيانات الر�ض���مية املن�ضورة يف 
اجلري���دة الر�ض���مية اأن اأبرز ال����ركات التي طلبت 
تغير ن�ض���اطها هي �ركة ذات م�ضوؤولية حمدودة 
حتمل ا�ض���م “ب���از العقارية” لتحويله���ا اإلى �ركة 
ت�ضامن براأ�ضمال 250 األف دينار.وتاأ�ض�ضت �ركة 
باز العقارية يف 3 دي�ضمرب 2013، وتعمل يف جمال 

االأن�ض���طة العقارية ف���ى املمتل���كات اململوكة اأو 
املوؤجرة، با�ض���تثمار من اجلمهورية اليمنية، وفًقا 
للبيانات املن�ض���ورة على موقع “�ض���جالت” التابع 

ملركز البحرين للم�ضتثمرين.
واأبرز ال�ركات الت���ي تقدمت بطلبات حتويل 
ن�ض���اطها براأ�ض���مال جدي���د ه���ي “ب���از العقارية” 
براأ�ضمال 250 األف دينار، و”هوفرز للمقاوالت” 
اي.ت���ي.اأو”  و”اإم.  دين���ار،  األ���ف   20 براأ�ض���مال 
براأ�ض���مال 8 اآالف دين���ار، و”مركز �ض���لوان للطب 
النف�ض���ي” براأ�ض���مال 5 اآالف دين���ار، و”منجال���ور 

�ضتور” براأ�ض���مال 5 اآالف دينار، والفرع ال�ضاد�ض 
من موؤ�ض�ض���ة “مركز التعاون اخلليجي للدرا�ض���ات 
واال�ضت�ض���ارات التطوير” الذي يحمل ا�ضم “زرزور 
للماأك���والت وامل�ض���ويات العراقية” براأ�ض���مال 5 
اآالف دين���ار، والف���رع اخلام�ض م���ن “مطعم برن�ض 

برايد” براأ�ضمال األف دينار.
وتقدمت اإلى مركز البحرين للم�ض���تثمرين يف 
اآخر اأ�ضبوع من العام املا�ضي 19 موؤ�ض�ضة بطلبات 
لتغير �ضكلها القانوين وحتويل ن�ضاطها باإجمايل 

روؤو�ض اأموال بلغت 126.25 األف دينار.

• حممد النعيمي 	



قيد رقم

69039-01

شقة / محل 

24

بناية

-

طريق

6005

مجمع
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التاريخ: 03/01/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018-902( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

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

اعتراضه.
اسم التاجر: منى عبداهلل مرهون علي

االسم التجاري احلالي: املاسح األصلي للمقاوالت
االسم التجاري اجلديد: املاسح األصلي لتنجيد األثاث وتفصيل الستائر

األنشطة التجارية املطلوبة: تنجيد األثاث وتفصيل الستائر

تقدمت إلينا السيدة املعلنة أدناه / السيدة / خلود ابراهيم محمد عبدالغفار  بطلب 
حتويل احملل التجاري التالي :الى السيد / اناليسا اسماعيل حسن سوغيتا.

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

  التاريخ :2017/12/31
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  

CR2017- 192192  إعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

نوع النشاط االسم التجاريرقم القيد

بازار البحرين 1-110646
لألنتيكات

جتارة/بيع األعمال واملشغوالت 
اليدوية والتحف واملعارض الفنية 

والطوابع والعمالت االثرية 
والكماليات ومستلزمات الفروسية

العنوان

محل 412 
طريق 2516
بوكواره 925

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
تقدم اليها جرانت ثورنتون - عبدالعال باعتبارهم املصفني القانونيني 
لشركة بوند امبكس للتجارة ذ.م.م، املسجلة كشركة ذات مسؤولية 
محدودة مبوجب القيد رقم 77378، طالبني اشهار انتهاء اعمال تصفية 
الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا 
 21 رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام 

لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )183150( لسنة

بشأن اشهار انتهاء اعمال تصفية
بوند امبكس للتجارة ذ.م.م

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
باعتباره  شاهني  ناصر  جاسم  عباس  عيسى   / السادة  اليها  تقدم 
املصفي القانوني لشركة نوكيا سلوشنز اند نتوركس جي ام بي اتش 
رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  اجنبية(،  لشركة  )فرع  جي  كي  كو  اند 
66871، طالبا اشهار انتهاء اعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 
الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 66871   -   التاريخ: 07/01/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )9914( لسنة 2017
بشأن اشهار انتهاء اعمال تصفية

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

يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: مأمون شحاده يونس اخلطيب

االسم التجاري احلالي: مركز العاصمة للعالج الطبيعي والعالج الصيني
االسم التجاري اجلديد: مركز العاصمة للعالج البديل

األنشطة التجارية املطلوبة: نشاطات اخرى ذات عالقة بصحة االنسان

التاريخ: 29/11/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2017-184214( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

81682-1

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم اليها 
السيدة ATEFA ALI ABDULRASOOL RAJAB املالكة لـ سوت مي للخياطة 
)مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم 86534، طالبة حتويل املؤسسة 
بحريني،   دينار   5000 وقدره  برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى  الفردية 

بلتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
ATEFA ALI ABDULRASOOL RAJAB -1

ABDUL RASHEED PADATHODI -2
MOHAMMED SHUAIB -3
MOHAMMED JAMEEL -4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم اليها 
موسى  السيد  علوي   / السيد  املالك  عن  باإلنابة  البحرين  هوروث   / السادة 
طالبني   707 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  فردية(  )مؤسسة  العلوي  جعفر 
حتويل الفرعني 3 و 13 واملسميان محالت اليقظة التجارية املؤسسة الفردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره مببلغ -/25٫000 دينارا بحرينيا 
السادة  الشركة مملوكة من  بحرينياً(،  لتصبح  ديناراً  ألف  )خمسة وعشرون 

التالية اسمائهم:
1- السيد / باسم علوي السيد موسى العلوي
2- السيد / احمد علوي السيد موسى العلوي
3- السيد / امجد علوي السيد موسى العلوي

القيد: 707 - للفرعني 3-13   /   التاريخ: 10-12-2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )----( لسنة 2017
بشأن حتويل فروع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم اليها 
/ هوروث البحرين / شركة تضامن مهنية نيابة السيد علوي السيد  السادة 
واملسجلة  فردية(  )مؤسسة  البحرين  نيون  لـ  املالك  العلوي  جعفر  موسى 
مبوجب القيد رقم 707 طالبا حتويل كل من الفرعيم )1( )6( للمؤسسة الفردية 
لتصبح   30٫000/- مببلغ  وقدره  برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1- السيد / باسم علوي السيد موسى العلوي

2- السيد / احمد علوي السيد موسى جعفر العلوي
3- السيد / امجد علوي السيد موسى جعفر العلوي

القيد: 707   /   التاريخ: 13-12-2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )111( لسنة 2017
بشأن حتويل من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

املدعي: بيت التمويل الوطني
وكيلة احملامي على محمد حسن كمال الدين - احملاكم.

ضد املدعي عليها: IVY MADONNA JUSTO CENTENO )فلبينية(
العنوان: شقة 7 مبنى 1423 طريق 2835 مجمع 328 السقية

موضوع الدعوى: منع سفر )مستعجل(
او  حتضر  لم  اذا  بانها  عليها  للمدعي  املستعجلة  االمور  محكمة  تعلن  لذا 
تعيني وكيل عنها باحلضور جللسة 08/01/2018 فان احملكمة سوف تسير في 

االجراءات.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
CS3001056051 :رقم الدعوى: 01/2017/01070/3  -  رقم الكتاب

التاريخ: 04/01/2018
احملكمة االمور املستعجلة األولى  -  اعالن حضور

املدعي: بيت التمويل الوطني
وكيلة احملامي على محمد حسن كمال الدين - احملاكم.

ضد املدعي عليها: DIVAKARAN SYAMALA SHYJU )هندي(
العنوان: شقة 31 مبنى 534 طريق 1806 مجمع 328 السقية

موضوع الدعوى: منع سفر )مستعجل(
او  يحضر  لم  اذا  بانها  عليه  للمدعي  املستعجلة  االمور  محكمة  تعلن  لذا 
فان احملكمة سوف تسير في   08/01/2018 باحلضور جللسة  وكيل عنه  يعيني 

االجراءات.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
CS3001056055 :رقم الدعوى: 01/2017/01070/1  -  رقم الكتاب

التاريخ: 04/01/2018
احملكمة االمور املستعجلة األولى  -  اعالن حضور

املدعي: بيت التمويل الوطني
وكيلة احملامي على محمد حسن كمال الدين - احملاكم.

ضد املدعي عليها: ياسر محمد عمر مختار )سوداني(
العنوان: مبنى 861 طريق 4229 مجمع 1042 شهركان

موضوع الدعوى: منع سفر )مستعجل(
او  يحضر  لم  اذا  بانها  عليه  للمدعي  املستعجلة  االمور  محكمة  تعلن  لذا 
فان احملكمة سوف تسير في   08/01/2018 باحلضور جللسة  وكيل عنه  يعيني 

االجراءات.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
CS3001056026 :رقم الدعوى: 01/2017/01069/9  -  رقم الكتاب

التاريخ: 03/01/2018
احملكمة االمور املستعجلة األولى  -  اعالن حضور

تقدم إلى ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السادة الفاحت ملعدات 
الفروسية واالعالف ذ.م.م بطلب تغيير االسم التجاري للفرع 1:

من: الفاحت ملعدات الفروسية واالعالف ذ.م.م
ALFATEH EQUESTRIAN EQUIPMENT AND FEEDS W.L.L

إلى: هورس اند هاوند لألعالف واملعدات ذ.م.م
Horse and Hound Feed & Supply W.L.L

خمسة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراض

التاريخ: 2018/01/04
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة التسجيل
CR2017-198404 رقم الطلب
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الرئي�س الفرن�شي يوؤكد دعم بالده لـ “حل الدولتني”
باري�س ـ اف ب: اأكد الرئي�س الفرن�شي، اإميانويل ماكرون، موقف بالده الداعم حلل الدولتني 
الفل�شـــطينية واالإ�رسائيليـــة، م�شـــجعا “القادة الفل�شـــطينيني على موا�شـــلة الدعـــوة اإلى الهدوء 

واحلوار”.
جاء ذلك خالل لقاء جمع الرئي�س الفرن�شـــي بوفد للمجل�س املركزي الفل�شطيني بقيادة عزام 
االأحمـــد، رئي�س كتلة فتـــح يف املجل�س. و�شـــيعقد املجل�س املركزي الفل�شـــطيني اجتماعا يف 15 
يناير، لبحث الو�شع اإثر قرار وا�شنطن االعرتاف بالقد�س عا�شمة الإ�رسائيل، بح�شب بيان للرئا�شة 
الفرن�شية. واأ�شاف بيان االإليزيه اأن الوفد الفل�شطيني “�شكر فرن�شا على دعمها، وذكر مبواقفه 

الداعية اإلى �شالم عادل وتفاو�شي مع اإ�رسائيل”، ح�شب ما ذكرت وكالة فران�س بر�س.
كما اأكد الرئي�س الفرن�شي الذي �شيزور اإ�رسائيل واالأرا�شي الفل�شطينية يف 2018، على موقف 
بـــالده واأوروبا املوؤيد حلل الدولتني، و�رسورة قيام الظروف املالئمة خلارطة طريق �شيا�شـــية يف 

االأ�شابيع املقبلة، ح�شب ما اأ�شار اإليه الرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س”.

السنة العاشرة - العدد 3373 
االثنين

8 يناير 2018 
21 ربيع الثاني 1439
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القاهرة ـ رويترز:

 اأعلن رئي�س الوزراء امل�رسي االأ�شبق، 
اأحمـــد �شـــفيق، اأم�ـــس االحـــد، عـــدم نيته 
الرت�شـــح لالنتخابـــات الرئا�شـــية املقبلة 
يف م�ـــرس. واأعلن �شـــفيق عدم تر�شـــحه يف 
بيان عـــر �شـــفحته يف “تويـــرت” وكتب: 
“كنـــت قد قررت لدى عودتـــي اإلى اأر�س 
الوطـــن اأن اأعيـــد تقديـــر املوقـــف العام 
ب�شـــاأن مـــا �شـــبق اأن اأعلنته اأثنـــاء وجودي 
بدولة االإمـــارات العربيـــة املتحدة، مقدرا 
اأن غيابي لفرتة زادت عن 5 �شـــنوات رمبا 
اأبعدين عن املتابعة الدقيقة ملا يجري يف 
اأر�س وطننا”. واأ�شاف البيان: “باملتابعة 
للواقـــع، قـــررت اأنني لن اأكون ال�شـــخ�س 
االأمثل لقيـــادة اأمور الدولـــة خالل الفرتة 
القادمـــة. ولذلـــك قـــررت عدم الرت�شـــح 

لالنتخابات الرئا�شية املقبلة 2018”.
وتزامن اإعالن �شـــفيق عدم الرت�شـــح 
مع االإعالن عن اجلدول الزمني لالنتخابات 

الرئا�شية يف م�رس اليوم االثنني.

الخرطوم ـ سكاي نيوز العربية:

 اأكد روؤ�شاء حترير 6 �شحف �شودانية 
اأن جهاز االأمن واملخابرات �شادر ن�شخها، 
اأم�س االأحد، ب�شـــبب انتقادها زيادة اأ�شعار 

اخلبز التي ت�شاعفت هذا االأ�شبوع.
ورفعـــت املخابـــز االأ�شـــعار يف االأيام 
املا�شية اإثر زيادة كبرية يف اأ�شعار طحني 
القمـــح بعـــد اأن ان�شـــحبت احلكومـــة مـــن 
ا�شـــترياد القمح متخليـــة عن ذلك للقطاع 
اخلا�س. وانتقدت ال�شحف القرار اخلا�س 
بالقمـــح بينمـــا دعـــت اأحـــزاب معار�شـــة 
للتظاهر �شـــد زيادة االأ�شعار. وقام جهاز 
االأمن، اأم�س، مب�شـــادرة الن�شـــخ املطبوعة 
و”امل�شـــتقلة”  “التيـــار”  �شـــحف  مـــن 
و”ال�شـــيحة”  و”امليـــدان”  و”القـــرار” 
و”اأخبـــار الوطـــن”. و”امليـــدان” و”اأخبار 
الوطن” من �شـــحف االأحزاب املعار�شـــة، 
بينمـــا ال�شـــحف االأخـــرى م�شـــتقلة وتوجه 

انتقادات اإلى احلكومة من حني الآخر.

القدس المحتلة ـ رويترز:

 كـــرر رئي�ــــس الــــوزراء االإ�رسائيلــــي، 
بنيامــــني نتانياهــــو، اأم�س االأحــــد، دعوته 
الإغــــالق وكالة غــــوث وت�شــــغيل الالجئني 
الفل�شــــطينيني التابعــــة لالأمــــم املتحدة 
“اأونــــروا”، بعد اأيام مــــن تهديد اأمريكي 

بقطع امل�شاعدات عن الفل�شطينيني.
وقــــال نتانياهــــو، يف بــــدء االجتمــــاع 
االأ�شــــبوعي حلكومتــــه، “اأتفــــق متاما مع 
انتقــــادات الرئي�س )االأمريكــــي دونالد( 
وبح�شــــب  لالأونــــروا”.  القويــــة  ترامــــب 
نتانياهــــو، فــــاإن االأونــــروا “منظمة تدمي 
م�شــــكلة الالجئني الفل�شطينيني، وتدمي 
اأي�شا رواية ما ي�شــــمى بحق العودة الذي 
يهــــدف اإلى تدمــــري دولة اإ�رسائيــــل، ولذا 
يجــــب اأن تــــزول االأونــــروا مــــن الوجود”. 
واأ�شــــاف اأنــــه بينمــــا يح�شــــل ماليني من 
الالجئني حول العامل على م�شــــاعدات من 
مكتب املفو�شــــية العليــــا لالجئني، فاإن 
الفل�شــــطينيني وحدهــــم لديهــــم منظمة 
خم�ش�شــــة لهم تتعامل مــــع “اأبناء اأحفاد 

الالجئني، وهم لي�شوا الجئني”.

بكين ـ أ ف ب: 

اعلنت ال�شلطات ال�شينية ان النريان 
ما زالت م�شــــتعلة يف ناقلة نفــــط ايرانية 
فقــــد طاقمها املكــــون من 32 �شخ�شــــا، 
يف بحر ال�شــــني ال�رسقي بعد ا�شــــطدامها 
ب�شــــفينة �شــــحن �شــــينية، موؤكــــدة انهــــا 
ت�شــــعى الى احتــــواء ت�ــــرسب للمحروقات. 
وقالــــت وزارة النقــــل ال�شــــينية يف بيان 
ان ناقلة النفط “�شان�شــــي” كانت حتمل 
136 الف طنا من املحروقات “ا�شتعلت 
بالكامل” اثر احلادث الذي وقع ال�شــــبت 

على بعد حوالى 300 كلم عن ال�شاحل.
واو�شــــحت الــــوزارةان طاقــــم ناقلة 
النفــــط من 32 �شخ�شــــا هــــم 30 ايرانيا 
وبنغالد�شــــيني اثنــــني مــــا زال مفقــــودا. 

وقالت ان عمليات االنقاذ تتكثف.
اما �شــــفينة ال�شحن ال�شــــينية، فقد 
قالــــت الــــوزارة انهــــا “مل ت�شــــب با�رسار 
تعر�س امنها للخطــــر”، الفتة الى انه مت 

انقاذ طاقمها.

 اأحمد �شفيق يعلن عدم 
تر�شحه لرئا�شة م�رس

 م�شادرة �شحف �شودانية 
انتقادات ارتفاع االأ�شعار

 نتانياهو: يجب اأن تزول 
االأونروا من الوجود

 32 مفقودا با�شطدام ناقلة 
اإيرانية ب�شفينة �شينية

اإ�رضابات عمالية يف اليوم 11 النتفا�ضة اإيران
عنا�رس من البا�شيج يحرقون هوياتهم وين�شمون للمحتجني

عوا�شـــم ـ وكاالت: بداأ اليـــوم احلادي ع�رس 
النتفا�شة اإيران اأم�س االحد باحتجاجات عمالية 
يف كل مـــن �رسكـــة “هبكـــو” يف اأراك، مبحافظة 
مركـــزي، وعمال �رسكة ق�شـــب ال�شـــكر مبدينة 
التـــالل ال�شـــبعة )هفـــت تبـــة( �شـــمال اإقليم 
االأهـــواز، الذيـــن اأ�رسبوا عـــن العمـــل احتجاجا 
على رواتبهم املتاأخرة وعدم حت�شـــني ظروف 
عملهم واإخراج الكثري منهم وعدم رفع االأجور. 
كما بث نا�شطون �شورا عن اإ�رساب عمال �رسكة 
“خليج “ للنقل يف مدينة ا�شالم�شـــهر التابعة 
ملحافظـــة طهـــران، وهـــي ثـــاين اأكـــر مدينة 
باملحفظة بعد العا�شمة، والذين جتمعوا اأمام 
مبنى ال�رسكة احتجاجا على عدم حت�شني ظروف 

عملهم ال�شعبة وتاأخر رواتبهم.
Ira - “  ااأفاد موقع العمـــال االإيرانيني
Kargar “ االإخباري امل�شتقل اأن عمال م�شانع 
ق�شب ال�شكر بداأوا منذ �شباح االأحد باالإ�رساب 
العام احتجاجا على عدم تنفيذ م�شوؤويل ال�رسكة 

لوعودهم بدفع االأجور املتاأخرة.
ووفقـــا للتقريـــر، فقد احت�شـــد العمال يف 
�شـــاحة كبرية من امل�شـــنع واأغلقوا هذا اجلزء 
من مدخل امل�شـــنع، كما منعوا ال�شـــاحنات من 

دخول ال�رسكة ونقل �شحنات ق�شب ال�شكر.
وكان عمال ق�شـــب ال�شـــكر قـــد نظموا يف 
وقت �شـــابق وقفات احتجاجية عـــدة، وقامت 
ال�رسطـــة وقـــوات االأمـــن بقمعهـــا، اأمـــا عمـــال 
م�شـــنع “ هبكو” الأدوات احلفـــر والنقل، فهم 

م�شتمرون باالإ�رساب منذ 12 يوما.
هذا بينما اأفادت موقع العمال االإيرانيني 
بـــاأن حمكمـــة ثوريـــة حكمـــت ال�شـــبت، علـــى 
اأربعة من عمال ق�شـــب ال�شـــكر بال�شجن ملدة 
عـــام واحـــد، بتهمـــة “الدعايـــة �شـــد النظام” 

مل�شاركتهم يف االحتجاجات.
دعـــوات  نا�شـــطون  ن�ـــرس  ال�شـــياق،  ويف 
لالحتجاج �شـــد النظام، م�شاء االأحد، يف خمتلف 
املحافظـــات فيمـــا اختلفـــت �شـــاعات الدعوة 
للح�شـــور خالفـــا لالأيام املا�شـــية، ممـــا يعني 
باأن التجمعات اأ�شـــبحت اأكرث تنظيما، بح�شب 
نا�شـــطني. وهنالك مل�شقات ت�شري اإلى �شاعة 
ومكان التظاهرات يف مـــدن خمتلفة يف اإيران، 

باالإ�شـــافة اإلى ا�شـــتمرار حملة حـــرق بطاقات 
الع�شـــوية يف ميلي�شـــيا البا�شـــيج وبثهـــا عر 
مواقع التوا�شل االجتماعي من قبل املن�شقني 
الذين انحازوا لل�شفوف املتظاهرين يف اإيران.

املناه�شـــة  االحتجاجات  وفيما تتوا�شـــل 
للحكومـــة االإيرانيـــة ومر�شـــدها يف عـــدد مـــن 
البـــالد، عر�ـــس موقـــع املجل�ـــس  حمافظـــات 

الوطنـــي للمقاومـــة االإيرانيـــة على ح�شـــابه يف 
موقع يوتيوب ت�شـــجيالت لعنا�رس يف البا�شيج 
وهـــم يحرقـــون هوياتهم الع�شـــكرية، معلنني 

انحيازهم للمظاهرات التي جتتاح اإيران.
يف  البا�شـــيج  عنا�ـــرس  مـــن  عـــدد  ووثـــق 
ت�شجيالت م�شورة اإحراق هوياتهم الع�شكرية، 
معلنني بذلك ان�شـــقاقهم عن النظام القمعي، 

وانحيازهم ملطالب املتظاهرين.
وا�شـــتمرت االحتجاجات يف اإيران يف يومها 
احلادي ع�رس على التـــوايل، مبظاهرات يف مدن 

متفرقة من اإيران.
وبح�شـــب مراقبني فـــاإن هـــذه املوجة من 
االحتجاجـــات وعلـــى الرغـــم مـــن القمـــع الذي 
تواجهـــه فاإنها ات�شـــمت بجراأة غـــري ماألوفة يف 
اأ�شكال التعبري عن الغ�شب من النظام احلاكم 

يف البالد.
ومتيـــزت االحتجاجات التي ت�ـــرسب اإيران 
هذه املرة عن �شـــابقاتها بقيـــام املتظاهرين 
باأعمال و�شفت باجلريئة، وغري املاألوفة حيث 
تعر�شـــت مراكز اأمنية لهجمات، اإ�شافة حلرق 
�شور خلامنئي ورموز نظامه ورفع �شور لرموز 

املعار�شة يف اخلارج.
ووثقت كامريات املتظاهرين اأي�شـــا رفع 
�شـــورة كبرية ملـــرمي رجوي، رئي�ـــس املجل�س 
الوطني للمقاومة االإيرانية على �شارع رئي�شي 
يف غرب العا�شـــمة طهران قبـــل اأيام، وكذلك 
يف مـــدن وعوا�شـــم اأخـــرى يف اأوروبـــا والعامل، 
اإ�شافة اإلى كتابة عبارات على اجلدران، موؤيدة 

ملطالبهم وانتفا�شتهم �شد النظام الفا�شد.

• من احتجاجات اإيران.	

منع تدري�س اللغة االإجنليزية يف املدار�س االإيرانية
طهرانـ  وكاالت: منعت اإيران تدري�س 
اللغة االإجنليزيـــة يف املدار�س االبتدائية، 
بعد اأن حذر راأ�س النظام، خامنئي، من اأن 
تعليمهـــا يف �شـــن مبكرة “يفتـــح الطريق 

اأمام الغزو الثقايف الغربي”.
وقال رئي�س املجل�س االأعلى للتعليم 
الـــذي تديره الدولة، مهـــدي ناويد اأدهم، 
“تعليم االإجنليزية يف املدار�س احلكومية 
اإطـــار املنهـــج  وغـــري احلكوميـــة داخـــل 

الر�شمي، يخالف القوانني واللوائح”.
وياأتي هذا يف الوقت الذي تتهم فيه 
اإيران “قوى خارجية” باإ�شعال التظاهرات 
التـــي ت�شـــهدها البـــالد، والتـــي خرجـــت 

احتجاجا على الف�شاد والقمع.
االإيرانيـــة  ال�شـــلطات  وواجهـــت 
االحتجاجات ال�شلمية بالقوة، مما اأدى اإلى 
مقتل الع�رسات واعتقال املئات، ملمار�شة 

حقهم يف التعبري عن راأيهم.

 اأكـــد الرئي�ـــس اليمني عبدربه من�شـــور 
هادي اأم�س االحد اأن “�شاعة الن�رس قد حانت” 
على احلوثيـــني، وذلك خـــالل تاأدية حمافظ 
تعـــز اجلديـــد اأمـــني اأحمـــد حممـــود اليمني 

الد�شتورية اأمامه.
و�شـــدد هادي على “اأهمية توحيد العمل 
وجهود املجتمع يف حمافظة تعز لتتمكن من 
جتاوز املعانـــاة التي تواجههـــا املدينة منذ 
�شنوات”، يف مواجهة ما اأ�شماه “قوى التمرد 

والطغيان من امللي�شيا احلوثية االإيرانية”.
واأ�شـــار الرئي�ـــس اليمنـــي اإلـــى “اأهمية 
حتديد الروؤى وتوحيد ال�شف الختزال الوقت 
يف حتقيق االنت�شـــارات”، متحدثا عن اأهمية 
“اإيالء تعز جل الرعايـــة واالهتمام ملا متثله 

من اأهمية ومكانة يف خارطة اليمن”.
و�شـــهدت ال�شـــاعات االأخـــرية ت�شـــعيدا 
ع�شكريا يف اليمن يف اأكرث من مديرية ومدينة 
بني ميلي�شـــيات احلوثـــي االإيرانيـــة وقوات 

ال�رسعية املدعومة من التحالف العربي.
فقـــد �شـــنت هذه القـــوات ق�شـــفا على 
يف  للميلي�شـــيات،  وتعزيـــزات  جتمعـــات 
مديريتـــي اخلوخـــة وباجل يف جبهة ال�شـــاحل 
الغربـــي لليمـــن، واأ�شـــفرت عـــن مقتـــل 23 

م�شلحا من ميلي�شيات احلوثي.
ويف الوقت الذي تقو�س قوات التحالف 
تكثـــف  للحوثيـــني،  الع�شـــكرية  القـــدرات 
امليلي�شـــيات املدعومـــة من اإيـــران عمليات 

زراعـــة االألغـــام الريـــة والبحريـــة يف جبهـــة 
ال�شـــاحل الغربي، مب�شـــاعدة خراء من حزب 
اهلل اللبنـــاين. وتعر�س احلوثيون النتكا�شـــة 
ع�شـــكرية يف اأكرث من منطقة، اإذ �شـــلم قائد 
جبهة ال�شـــاحل الغربي التابع للميلي�شـــيات 
احلوثية اإبراهيم عذابو نف�شـــه مع 50 م�شلحا 
اآخريـــن لقـــوات ال�رسعيـــة يف جبهة ال�شـــاحل 
الغربـــي بعد معارك عنيفة مع قوات ال�رسعية 

يف مديرية حي�س.
كما ا�شـــتعلت معارك يف حمافظة اجلوف 
يف كل من مديريات ال�شـــعف وخب واأ�شفرت 
عن مقتـــل القيـــادي احلوثي البارز عي�شـــى 

بحيج.

وخيم التوتر اأي�شـــا على مديرية النادرة 
مبحافظة اإب و�شـــط اليمن، ب�شـــبب ح�شـــار 
احلوثيني منزل القائد ال�شابق لقوات االأمن 
املركزي يف عدن، اللواء عبداحلافظ ال�شقاف، 

والتهديد بتفجري منزله.
وكان ال�شقاف الذي قاتل مع امللي�شيات 
املتمردة بداية احلرب يف عدن، رف�س وجود 
امللي�شـــيات يف املديريـــة، وعـــزز منطقتـــه 

بع�رسات امل�شلحني.
كذلـــك جنحـــت قـــوات ال�رسطـــة اليمنية 
يف عـــدن يف اإيقـــاف خمطـــط للحوثيني لنقل 
مـــواد اإيرانية حمظورة ت�شـــتخدم يف �شـــناعة 

القذائف واملتفجرات اإلى �شنعاء. 

هادي: ساعة النصر على الحوثيين قد حانت
 استمرار االنتكاسات الكبيرة للمتمردين بمناطق عدة

•  احلوثيون يحاولون عرقلة قوات ال�رسعية	

 اأبوظبـــي - �شـــكاي نيـــوز عربيـــة: 
اأعلنت القيادة امل�شـــرتكة لتحالف دعم 
ال�رسعية يف اليمن اأنـــه مت اإجالء طيارين 
م���ن منطق���ة العملي���ات بع���د �س���قوط 
طائرتهمـــا املقاتلة، اأم�ـــس االأحد، جراء 

خلل فني.
واأو�شـــح املتحـــدث با�شـــم قـــوات 
التحالـــف امل�شـــرتكة، العقيـــد الركـــن 
تركـــي املالكـــي، اأنه “يف متام ال�شـــاعة 
الثالثة واأربعني دقيقة بعد ظهر اليوم 
تعر�شت اإحدى طائرات القوات اجلوية 
اأثنـــاء  املقاتلـــة  ال�شـــعودية  امللكيـــة 
عودتها مـــن اإحدى املهـــام العملياتية 
لدعـــم ال�رسعية يف اليمن خللل فني اأدى 
اإلى �شـــقوطها داخل منطقـــة العمليات 
الأي  اجلـــوي  الطاقـــم  تعر�ـــس  دون 
اإ�شابات..”. واأردف قائال، يف بيان ن�رسته 
وكالـــة االأنبـــاء ال�شـــعودية، اإن “قيادة 
القوات امل�شـــرتكة للتحالف قد نفذت 
عملية خا�شـــة م�شرتكة الإخالء الطيارين 
م���ن منطقة �س���قوط الطائرة �س���اركت 
فيهـــا قـــوات بريـــة وجويـــة ومت اإخـــالء 
الطيارين اإلى داخل اأرا�شي اململكة..”.

التحالف العربي: اإنقاذ 
طيارين يف عملية خا�شة
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هل �س���ينجح ماليل اإيران هذه املرة 
اأي�س���ا يف �س���حق االنتفا�س���ة ال�س���عبية 
والتنكيل باخل�س���وم واملعار�سني كما 
ح���دث يف ٢٠٠٩، اأم اأن���ه اآن االأوان لكي 
يدف���ع املاليل ثمن م���ا اقرتفته اأيديهم 
باملنطق���ة العربي���ة من تخري���ب ودمار 

و�سفك دماء؟ 
يف العراق قام���ت جماعات بالوكالة 
عن اإي���ران باأعم���ال قتل مل ي�س���بق لها 
مثيل، ف�س���قط االآالف وت����رد املاليني 
وارت���وت االأر����ض العراقي���ة بالدم، ويف 
احلوثي���ني ومولته���م  �س���لحت  اليم���ن 
واأدخل���ت اليم���ن يف دوام���ة ال تنته���ي 
وقتل���ت الرئي����ض علي عبداهلل �س���الح 
ومثلت بجثته ب�س���كل ب�سع، ويف �سوريا 
�س���اركت بكل و�س���وح يف قتل وت�ريد 
امل���دن  وحول���ت  ال�س���وريني  مالي���ني 
ال�س���ورية اإلى مدن اأ�سباح، ويف البحرين 
�ساعدت بكل ال�سبل املمكنة لكي تفجر 
االأو�س���اع ع���ن طريق العم���الء التابعني 
له���ا، رغم اأن البحري���ن مل تتوفر بها اأية 
ظروف توؤدي اإلى االحتجاج اأو التظاهر، 
مل ي�س���لم  بلد عربي من العبث االإيراين، 
اإيراني���ون م���ن  ومل يخج���ل م�س���وؤولون 
القول اإن عوا�س���م عربية عديدة اأ�سبح 

قرارها حتت �سيطرة اإيران.
كل  عل���ى  ال���دور  ج���اء  االآن  لك���ن 
الذي���ن تلطخ���ت اأيديهم بالدم���اء، االآن 
خرج اجلوع���ى االإيراني���ون ليعلنوها يف 
وجه امل���اليل واملر�س���د، ليقول���وا لهم 
كفى، لقد اأنفقتم اأموالنا على جماعات 
االإره���اب وتركتمون���ا بال رعاية �س���حية 
اجلوع���ى  اأ�س���بح  حت���ى  اجتماعي���ة،  اأو 
والعاطل���ون باملاليني، ه���وؤالء اجلوعى 
لن ت�سمنهم ال�سعارات ولن تغنيهم من 

جوع، فاجلوع كافر كما يقولون.
البد اأن تكون النتيجة كذلك، والبد 
اأن يدف���ع حكام اإيران ثم���ن الدماء التي 
�س���فكت يف الدول العربية التي تدخلوا 
يف �سوؤونها وقتلوا و�ردوا اأهلها، وحتى 
لو جنح ماليل اإيران يف اإخماد هذا احلراك 
ال�س���عبي عن طريق التنكي���ل بالنا�ض، 
ف�س���تبقى الن���ار حت���ت الرم���اد تتحني 

الفر�سة لكي ت�ستعل من جديد. 

إيران ولعنة الدم

تهت���م الكث���ر من ال���دول ب�س���ورتها 
اخلارجي���ة، ال�س���ورة املاأخ���وذة عنه���ا يف 
املجتم���ع ال���دويل، اأو الرائج���ة، ع���ن دول 
فيها م�س���توى اجلرمية مرتف���ع، اأو االأولى 
يف م�س���توى ال�سعادة عاملياً، اأو اأن الف�ساد 
ينخره���ا، اأو اأنه���ا دولة قم���ع ديكتاتورية، 
وبطبيع���ة احل���ال، ف���اإن ال���دول الك���رى 
والقوية واملطمئّنة، ال تلقي باالً، اأو هكذا 
اأظ���ن، لهذه الرّتهات، ف���ال يهّمها ما يقال 
عنه���ا، وال يعنيها كثراً ما ي�س���اع من اأمور 
�س���لبية يف االأ�س���ا�ض، فال اأحد �سيحا�سبها، 
ولن ُترفع عليها الع�س���ا، ولي�ست يف وارد 
التعر����ض للعقاب، اإذ هي م���ن يعاِقب، ال 

من يعاَقب.
لكن يف العالقات الدولية، هناك ما هو 
معروف ومك�س���وف متام���اً، اأال وهو �ركات 
العالقات العامة الدولي���ة، التي تنحو اإلى 

تبيي����ض وج���وه ال���دول، وت���ذّب عنه���ا ما 
و�سعها الذّب، وتعمل على تغطية االأخطاء، 
اجلرائ���م،  وتري���ر امل�س���ائب، وتهوي���ن 
يف  حم�س���ورة  وكاأنه���ا  االأنظم���ة  واإظه���ار 
الزوايا، وهناك من ال عمل له اإال مهاجمتها 
ليال ونه���ارا، واأن هناك موؤامرة كونية على 
هذه الدولة اأو تل���ك، ومن حّقها اأن تفكك 
خيوط اللعبة، وتف�سد املخططات، وتعّري 

الواقع.
لك���ن هل يجدي ه���ذا نفع���اً؟ فالكثر 
من االأنظم���ة لديها ����ركات عالقات عامة 
دولية معروفة، باال�س���م، وعنوان املكتب، 
ومع���روف عمله���ا، واأنها معنّي���ة بتنظيف 
روائحه���ا،  وفاح���ت  طفح���ت  ق���اذورات 
وجل���ب  للنف���ي  وهن���اك  هن���ا  وت�س���ارع 
اإعالميني ماأجورين من الغرب لي�سهدوا اأن 
رائح���ة العفن االإداري لي�س���ت اإال عطورات 

باري�سية، واأن القتلى يف ال�سوارع من خداع 
الفوتو�س���وب، واأن زوجة احلاكم مل ت�س���رت 
ال���رج الفالين لنف�س���ها، لك���ن لتنفق من 
دخل���ه على املعوزي���ن يف بالدها، والكذب 
املف�س���وح مفتوٌح ملن اأراد الت�سديق، اإال 
اأن���ه بعد كل ه���ذه النفقات الت���ي تنفقها 
االأنظمة على هذا النوع من املكاتب، يبقى 
الك���ذب كذب���اً، وال ميك���ن حتوي���ل طبيعة 

االألوان وت�سمية االأ�سياء بغر م�سمياتها.
هناك طريق اأ�س���هل، واأق����ر، واأجدى 
نفع���اً، واأٌق���ل ثمناً من هذا اله���راء كله، اأن 
تلتزم االأنظمة ال�س���يئة ال�سمعة وال�سيت، 
القان���ون يف الداخ���ل واخل���ارج، واأن تفتح 
االأب���واب للع���دل، واأن تك���ون اأق���ل ظلماً، 

واأكرث �سفافية مع مواطنيها.

نزار جاف

ال�سيد  االأ�سطر  ه��ذه  كاتب  �ساأل 
ال�سوؤون  جلنة  رئي�ض  حمدثني،  حممد 
اخلارجية يف املجل�ض الوطني للمقاومة 
االإيرانية خالل حوار �سحايف مف�سل مت 
الكويتية  »ال�سيا�سة«  جريدة  يف  ن�ره 
عن  االنتفا�سة،  اندالع  من  اأيام   3 قبل 
احلركات االحتجاجية، فاأجاب: »ما تراه 
اليوم يف اإيران لي�ض طارئا، اإمنا ي�ستمد 
اأ�سعفت  اأ�سا�سية  تغيرات  من  جذوره 
وهذه  �سعيفا،  �سار  وخامنئي  النظام 
لكي  النا�ض  وحفزت  دفعت  العوامل 
ونحن  ج��راأة،  اأك��رث  وي�سبحوا  يت�سجعوا 
كمقاومة اإيرانية، لنا القدرة التنظيمية 
وزيادة  ال�رية،  ال�سبكات  تنظيم  على 
ممكنا  �سار  ال�رية  ال�سبكات  وتطوير 
ال��داخ��ل��ي��ة  ال�����س��ب��ك��ات  ل��ن��ا..  بالن�سبة 
ت�سعى  التي  خلق  ملجاهدي  الكثرة 
حل�سن  وجنحنا  النا�ض،  وتوجيه  الإر�ساد 
كان  طاملا  اأن��ه  النا�ض  اإفهام  يف  احلظ 
ه���ذا ال��ن��ظ��ام م���وج���ودا، وط��امل��ا ك��ان 
كان  وطاملا  وروح���اين،  خامنئي  هناك 
هذه  ف��اإن  الفقيه،  والي��ة  نظام  هناك 
ولو  تقل،  ولن  �ستت�ساعف  امل�سائب 
بقبل  التظاهرات  ه��ذه  مبقارنة  قمنا 
اأن��ه��ا ال��ي��وم �سارت  ���س��ه��ور، ل��وج��دن��ا 
اأخ��ذت  املطالب  واأن  اأك��رث،  �سيا�سية 
ل�سياقها  باالإ�سافة  �سيا�سيا  �سياقا 
اأنها  حد  اإل��ى  و�سلت  حيث  املعي�سي، 
ال��ن��ظ��ام«،  اإ���س��ق��اط  ب�سعار  ارت��ب��ط��ت 
وبروز  االنتفا�سة  ان��دالع  ف��اإن  والري��ب 
املق�سود  للديكتاتور«  »املوت  �سعار 
به املر�سد االأعلى للجمهورية الذي مت 
اإحراق ومتزيق �سوره والتظاهر بالقرب 
ذلك  ك��ل  اعتبار  ميكن  ال  منزله،  م��ن 
م�سوؤولني  اأن  خ�سو�سا  �سدفة،  جمرد 
خلق  جماهدي  منظمة  اتهموا  اإيرانيني 
اأكرث من ت�ريح بالوقوف وراء هذه  يف 
االنتفا�سة، ومع اأن املنظمة مل تدع ذلك 
لكنها ال ومل ولن تنفي قوة عالقتها مع 
خوف  اأ�سا�ض  هو  الذي  االإيراين  الداخل 
االإيرانية. �سعب �سار  ال�سلطات  ورعب 
ن�سفه يعي�ض حتت خط الفقر باعرتاف 
االإدمان على املواد  ر�سمي، و�ساع فيه 
واأع�ساء  الر�سع  االأطفال  املخدرة وبيع 
ال��وق��ت  نف�ض  يف  ي���رى  وه���و  اجل�����س��د، 
وامل�سوؤولني،  للقادة  الفاح�ض  االإث��راء 
هذا  لبع�سهم،  الف�ساد  اتهامات  وكيل 
ال�سعب، عندما يراجع االأمور يف ذاكرته 
فاإنه  تن�ساها،  وال  احلقائق  تخزن  التي 
يعلم يف نهاية املطاف اأنه كان وطوال 
يف ظل وهم جمهورية  يعي�ض  عاما   38
رداوؤها اخلارجي الراق االإ�سالم، وحتت 
م�سائبه  كل  ال�سعب  واجه  الغطاء  هذا 
وماآ�سيه وذاق ما مل يذقه يف عهد ال�ساه، 
امل�سي�ض  االإ���س��الم  بهذا  يوؤمن  فكيف 
مبعنى  خا�سة؟  الأغ��را���ض  وامل�ستخدم 
االإ�سالم  يهاجم  مل  االإي��راين  ال�سعب  اأن 
ال�سلطوي  االإ�سالم  واجه  اإمنا  احلقيقي، 
القائم يف بالده ورف�سه جملة وتف�سيال، 
البقاء  يف  باال�ستمرار  يرغب  يعد  ومل 
التي  الر�سالة  ه��ي  وه��ذه  ظله،  حت��ت 
للعامل  اإي�سالها  االإي��راين  ال�سعب  يريد 
اجلمهورية  قادة  اإلى  فقط  ولي�ض  كله 
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سوالف

يفرت����ض من اجله���ات املخت�س���ة تقدمي 
الع���ون اإلى ال�س���وق ال�س���عبي مبدينة عي�س���ى 
باأ�س���كال خمتلفة ور�سم امل�س���ارات ال�سحيحة 
ع���ر تنفي���ذ العديد م���ن امل�روع���ات املهمة 
وحت�س���ني كف���اءة ما ه���و موجود حالي���ا، فمن 
غر املعقول اأن �س���وقا به���ذا احلجم ال تتوفر 
فيه �س���وى حجرة �س���غرة به���ا اأرب���ع دورات 
مي���اه فق���ط، �س���وق يرت���اده اآالف املواطنني 
واملقيم���ني ويحظ���ى ب�س���هرة وا�س���عة عل���ى 
م�س���توى املنطق���ة وال يوج���د ب���ه ع���دد كاف 
م���ن دورات املياه، وامل�س���األة االأخ���رى تتعلق 
بازدواجية ال�س���ارع الذي يخدم ال�س���وق، اأعني 

حتدي���دا ال�س���ارع املقاب���ل ملح���الت “رام���ز” 
ال�س���ارع  فه���ذا  املقا�س���ي�ض”،  و”ج���رات 
اأو الطري���ق ال�س���يق اأ�س���بح ال يتنا�س���ب م���ع 
وم���ن  املنطق���ة،  يف  املت�س���ارعة  املتغ���رات 
االأج���دى حتويل���ه اإلى خ���ط واحد ب���دل خطني 
“�س���يدين” فاالختناق���ات املرورية ال تتوقف 
ب�س���كل يومي وتزيد حدتها يف االإجازات تزامنا 
م���ع فت���ح “ج���رات املقا�س���ي�ض” يف يوم���ي 
اجلمعة وال�س���بت، بينما لو كان “�س���يد واحد” 
يب���داأ عن مدخ���ل حمالت “رام���ز” وينتهي عند 
فتحة اأ�س���واق “هوم اإلكرتونك����ض” اأو العك�ض 
عل���ى �س���كل مرب���ع �س���تخف اأزمة ال�س���ر على 

االأق���ل، لكن هذا ال مينع م���ن اأن هذه املنطقة 
برمتها حتتاج اإلى موا�س���فات جديدة يف البناء 
والت�س���ييد والتخطي���ط والتطوير ال�س���تيعاب 
حرك���ة مرورية اأو�س���ع بدل التكد����ض املروري 

املزعج الذي يعي�سه املواطن واملقيم.
الق�س���ية الثالثة تتعلق بتح�سني وتطوير 
البنية االأ�سا�س���ية الالزم���ة، فاملالحظ اأن عددا 
كبرا من زوار ال�سوق ال�سعبي خ�سو�سا بيومي 
اجلمعة وال�س���بت، يركنون �سياراتهم مبحاذاة 
�سور ال�س���وق على جانب الطريق العام “�سارع 
القد�ض” على م�س���احة ترابي���ة متتد 200 مرت 
تقريب���ا مقابل جمعية االإ�س���الح، وهذا يتنافى 

ويتعار�ض مع ال�س���المة العامة والقوانني ذات 
ال�س���لة، اإذ م���ن ال�س���هل جدا اأن تق���ع حوادث 
�سر ال �س���مح اهلل ب�سبب عدم توفر مزيد من 
احلماية مل�س���تخدمي هذا ال�سارع، لهذا نقرتح 
على اجلهات امل�س���وؤولة عمل ر�س���يف و�س���د 
امل�س���احة الرتابي���ة الت���ي يقف عليه���ا النا�ض 

وتطوير اخلدمات املرورية ب�سكل عام.
جم���رد مالحظ���ات ته���دف اإل���ى مزيد من 
عمليات التطوير املتوا�س���لة لل�سوق ال�سعبي 
وتنظيم اجلوانب املتعلقة بال�سالمة املرورية 
على اعتب���ار اأنها تعتر من اأهم االأ�س���ياء اأثناء 

ت�سميم وتنفيذ امل�ساريع.

مالحظات عن السالمة المرورية 
بـ “السوق الشعبي”

رغ����م م����رارة االأزمة وق�س����وة املحن����ة التي مير 
به����ا الفل�س����طينيون ويعان����ون منه����ا اأ�س����د معاناة 
عل����ى امتداد عقود كانت كفيل����ة ببث الإحباط ون�رش 
الياأ�����ض، اإال اأن االأيام دائما جت����ود بنماذج توؤكد اأن 
الق�سية �س����تظل باقية، واأن الن�ر اآت ال حمالة. من 
هذه النماذج، الطفلة الفل�س����طينية ال�سغرة عهد 
التميمي )16 عاما( الت����ي كان موقفها ورد فعلها 
“الكبر”، جتاه جنود همجيني غا�س����بني معًرا عن 

حال اأمة يراد لها االنق�س����ام والتفكك واأن ت�س����تعل 
الفنت بني دوله����ا وتنت�ر العداوة والبغ�س����اء بني 
اأبنائه����ا، اإم����ا ليقتتلوا فيما بينهم، اأو لكي ي�س����مح 
بع�س����هم بتمرير وت�س����هيل املوؤام����رات التي ترمي 
للفتك بج����زء منهم، وتك����ون النتيج����ة يف احلالتني 
الق�س����اء عليه����م جميع����ا طاملا ظل م����ن بينهم من 

يقبل االعتداء على اإخوانه وقتلهم.
عهد، تلك الطفلة الفل�س����طينية التي كان من 

املفرت�����ض اأن تلع����ب وتلهو كغرها م����ن االأطفال 
يف بق����اع كث����رة، اأب����ت بكل �س����جاعة اأن تك����ون يدا 
معاونة لالحتالل و�سهًما من �سهامه، بل اأعطت هذا 
االحتالل در�ًسا لن ين�ساه يف العزة والكرامة واالأخوة 
وال�س����هامة.. عهد، مل تكن وحدها، ومل يكن ت�رفها 
العف����وي ورد فعلها التلقائ����ي والطبيعي وقيامها 
بطرد و�سفع جنود اإ�رائيليني دن�سوا بيتها وهموا 
بقت����ل اإخوانها غريًبا على اأ�رة فل�س����طينية مقاومة 

وم�رة على هذه املقاومة مهما كانت الت�س����حيات 
الت����ي يقدمه����ا اأف����راد ه����ذه العائلة، حت����ى اإن كان 
م�سر هذه البنت ال�سغرة كم�سر اأمها باالعتقال 

يف �سجون االحتالل.
فعندم����ا اأخل����ت ال�س����لطات االإ�رائيلي����ة فج����ر 
اخلام�ض من يناير اجلاري �سبيل الفتاة نور التميمي 
)21 عام����ا( ابنة ع����م الطفلة عه����د التميمي بكفالة 
مالية، ميكن لنا اأن نتخيل اأن هذه الفتاة �س����تقول 

“كف����ى” مقاوم����ة الأ�س����تمتع بحياتي كما ي�س����تمتع 
االآخرون، خ�سو�س����ا بعد م����ا ذاقته اأثن����اء اعتقالها 
من عذابات، وما تعر�س����ت له من �سغوطات، لكنها 
خيب����ت ظن املتخاذل����ني واملتاآمري����ن وبثت مزيدا 
م����ن االأمل يف املقاومني، وقال����ت “اإن اعتقالها من 
قبل اجلي�����ض االإ�رائيلي زاد م����ن همتها يف مقاومة 
االحت����الل لنيل حقوق �س����عبها يف دولة فل�س����طينية 
م�ستقلة، و�ستبقى مع اأبناء بلدتها تقاوم االحتالل”.
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ما مشاعرك بعدما أعلن الحكم 
صافرة النهاية أمام عمان وأنت 

المتسّبب في هدف الفوز للمنتخب 
المنافس؟

لقد حزن��ت كثريًا ملا آل��ت إليه نتيجة 
املب��اراة طبًع��ا ودخل��ت يف نوبة بكاء 
عميقة تأث��رًا بالهدف الذي ولج مرمانا 
بالخطأ.. فلم أكن بالطبع أقصد إدخال 
الك��رة يف مرمان��ا وهو أم��ر يحدث يف 
ع��امل كرة الق��دم، وأكرث م��ا آملني هو 
خ��روج تلك الجامه��ري الكب��رية التي 
ا حزينة، فلقد  قصدت الكويت برًّا وجوًّ
حظينا بالتفاف شعبي ورسمي كبريين 
والخس��ارة بتلك الصورة مل تكن باألمر 
اله���نّ إطالًقا، ومل أتوقع أن نخرس بهذا 
الس��يناريو، وتأث��رت كث��ريًا مبا حصل 

ولكني قدر الله وما شاء فعل.

وهل لك أن تصف لنا اللحظة التي 
دخلت فيها الكرة المرمى .. كيف 

حصل ذلك؟

بطبيع��ة الحال كنت أري��د الدفاع 

عن مرمان��ا وإخراج الك��رة، ولكن 
جعلتن��ي  الرسيع��ة  الفع��ل  ردة 
أرتك��ب ذل��ك الخطأ ب��دون قصد 
طبًع��ا، وصدم��ت بالتأكيد لدخول 
الكرة، ومثلام ذكرت لك س��لًفا أنه 
أم��ر يحصل يف ك��رة القدم ومل أكن 
أمتنى أن تدخل الكرة ش��باكنا بتلك 
الص��ورة، ويف النهاية ف��إن الالعب 
يتعلم من أخطائ��ه وألتمس العذر 
من جمي��ع الجامهري التي حرضت 

ملؤازرتنا.

وكيف كان الشعور بعد نهاية 
المباراة أثناء توجهك إلى غرفة 

المالبس؟

بع��د نهاية املباراة خرج��ت متأثرًا 
وحزيًنا للغاية مل��ا آلت إليه نتيجة 
املباراة، ولكنني وجدت كل الدعم 
واملساندة من زماليئ الالعب� الذين 
واس��وين وخفف��وا عيل ح��زين، كام 
أن الدع��م الذي لقيت��ه من رئيس 

االتحاد الش��يخ عيل بن خليفة آل 
خليفة ونائب رئيس االتحاد الشيخ 
خال��د ب��ن س��لامن آل خليفة ترك 
أثرًا إيجابيًّ��ا يف نفيس، كام ال أنىس 
وقفة الالعب� القدامى أمثال طالل 
يوس��ف ومحمود ج��الل باإلضافة 
إىل عدد من الش��خصيات من نادي 
الرفاع ورئيس ن��ادي االتحاد أحمد 
جعف��ر، والب��د كذل��ك أن أش��كر 
الشعب البحريني بكل أطيافه عىل 

دعمه وتشجيعه ومواساته يل.

هل قرأت تعليقات الجمهور بعد 
نهاية المباراة؟

بع��د نهاي��ة املباراة وخ��الل الفرتة 
املس��ائية مل أحرص عىل مش��اهدة 
مواقع التواص��ل االجتامعي ملعرفة 
ردود الفعل، ولكنن��ي تابعت تلك 
ال��ردود يف اليوم الث��اين من املباراة 
ولق��د أس��عدتني وقف��ة الجامهري 
البحريني��ة ودعمه��ا الكبري يل وهو 

ما خفنّف عيل كثريًا وقلل من حزين 
ع��ىل ذلك اله��دف غ��ري املقصود، 
ومن خالل “البالد سبورت” أود أن 
م بجزيل الش��كر إىل الش��عب  أتقدنّ
البحريني ملا غمرين به من مش��اعر 

طيبة وصادقة.

وهل تأثرت ببعض التعليقات 
المسيئة أو ردود الفعل العنيفة؟

مل أجد إال الدعم والتشجيع واملؤازرة 
م��ن الجمي��ع وإذا كان هن��اك أحد 
قد أساء يل فس��امحه الله عىل ذلك 
فأنا جن��دي لهذا الوطن وهديف رفع 

اس��م بالدي عالًي��ا ومل أكن اقصد ما 
حص��ل، وهناك نج��وم عامليون كبار 
ارتكب��وا نفس هذا الخطأ، وبش��كل 
ع��ام فإننا قدمنا مس��توى مرشًفا يف 
البطولة ولكن الحظ مل يخدمنا وكان 
باإلم��كان أفض��ل م��ام كان، ونحن 
س��عداء باإلش��ادة الت��ي حظينا بها 
من قبل الجامهري والشارع الريايض 

واملسؤول�.

وهل ترى أن “خليجي 23” أبرزتكم 
على الساحة الكروية؟

م نفس��ه بصورة جيدة  املنتخ��ب قدنّ
أم��ام الجامهري البحرينية بش��هادة 
الجمي��ع وقدمن��ا أداًء مرضًي��ا كان 
محل ثناء وتقدير الش��ارع الريايض 
نع��ونّض  أن  ونتمن��ى  واملس��ؤول�، 
يف االس��تحقاقات القادم��ة ونف��رح 
جامهرين��ا الوفية، فجمي��ع الالعب� 
أظه��روا مس��تويات إيجابي��ة تبرش 

مبستقبل زاهر للكرة البحرينية.

أحمد مهدي

حقق فريقا النجمة وسرتة نتيجة الفوز 
عىل حس��اب مدينة عيىس والحد عىل 
الت��وايل، يف املبارات� اللت��� جمعتهام 
مس��اء أمس )األحد(، عىل صالة اتحاد 
الس��لة بأم الحصم، ضمن منافس��ات 
الجولة 19 من الدور التمهيدي لدوري 

زين. 
يف املباراة األوىل، استعاد النجمة نغمة 
االنتصارات التي غابت عنه يف الجولت� 
املاضيت� بفوز مئوي عىل مدينة عيىس 

بنتيجة 115/86.
وه��ذا هو الفوز العارش للنجمة مقابل 
7 هزائم، لريفع رصيده إىل 27 نقطة يف 
املركز الثامن، فيام هي الخس��ارة ال�15 
للمدينة مقابل انتصارين وبات رصيده 

إىل  19 نقطة يف املركز ال�11.
النجمة سيطر عىل املباراة منذ البداية 
وحتى النهاية، وخرج فائزًا يف أشواطها 
األربعة بالنتائج اآلتية: 35/20، 22/21، 

33/23 و25/22.
ويدين النجمة بف��وزه إىل تألق محمد 

بوع��الي بتس��جيله 33 نقط��ة منها 5 
ثالثيات، وأضاف األمرييك كيو 28 نقطة 

منها 4 ثالثيات.
ويف املباراة الثانية، تذوق س��رتة طعم 
الفوز للمرة األوىل يف القس��م الثاين من 
الدور التمهي��دي، إثر تغلبه عىل الحد 

بنتيجة 84/73.
وهذا هو الفوز الخامس لس��رتة مقابل 
12 خسارة، رافعا رصيده إىل 22 نقطة 
يف املركز 10، فيام تلقى الحد خس��ارته 
ال�15 مقابل فوزين وأصبح رصيده إىل 
19 نقطة يف املركز ال�12 وقبل األخري. 

وأنه��ى س��رتة الش��وط األول متقدما 
بنتيجة 43/33 بع��د أن فاز يف الربع� 
األول والث��اين ب���22/15 و21/18 عىل 

التوايل. 
وقلص الح��د النتيجة بف��وزه يف الربع 
الثال��ث 20/16، قب��ل أن يعود س��رتة 
ويحس��م املباراة بفوزه يف الربع األخري 

.25/18

النجم��ة وس��ترة ينتصران عل��ى المدينة والحد
ال��س��ل��ة ل���ك���رة  زي�����ن  ل�������دوري   19 ال���ج���ول���ة  ف����ي 

محمد الدرازي

حققت مدرس��ة مال��ك بن أمس 
االبتدائية للبن��� لقب كرة القدم 
االبتدائي��ة وذلك  البن���  ملدارس 
ضم��ن النش��اط الخارج��ي الذي 
يقيم��ه قس��م الرتبي��ة الرياضية 
بإدارة الرتبية الرياضية والكشفية 
الرتبي��ة  وزارة  يف  واملرش��دات 
والتعلي��م، وجاء ه��ذا الفوز بعد 
التغل��ب يف املب��اراة النهائية عىل 
فريق مدرسة عمر بن عبدالعزيز 
بركالت الرتجيح بعد انتهاء الوقت 
بالتع��ادل اإليجايب بهدف  األصيل 

لكال الفريق�.
وق��ام أخصائيا املس��ابقات جامل 
ربيع��ة ومش��عل ت��ريك بتتوي��ج 
مدرسة مالك بامليداليات الذهبية 

وكأس البطول��ة، وكذلك تم تتويج 

مدرس��ة عم��ر ب��ن عبدالعزي��ز 

وكان��ت  الفضي��ة،  بامليدالي��ات 

ميدالية املركز الثالث الربونزية من 

نصيب مدرسة البسيت�، وُأقيمت 

املنافسات عىل املالعب الخارجية 

التابع��ة لالتح��اد البحريني لكرة 
القدم.

ومثل الفريق البطل: محمد عزام، 
فيصل ياس���، زياد صالح، نواف 
عبده املان��ع، محمد أحمد، صالح 
عبدالحليم،  س��عد، محمد  الدين 
محمد نجم، قيم عبدالغني، عمر 
فالح، نارص أحمد، سلطان أحمد، 
عبدالعزيز  مج��دي،  عبدالرحمن 
عايش، عبدالله زكريا، وأرشف عىل 
الرياضية  الرتبي��ة  الفريق معل��م 
راكان مفل��ح، وأرشف ع��ىل فريق 
مدرسة عمر بن عبدالعزيز معلم 
الرتبية الرياضية محمد خالد، فيام 
أدار اللقاء النهايئ حس��� الدرازي 

وفراس تقي وعيىس مزعل.

مالك بن أنس بطال للكرة لمدارس البنين 
مدينة عيسى             وزارة التربية والتعليم

من تتويج مدرسة مالك بن أنس بالبطولة

 منتخبنا الوطني لكرة القدم

من لقاء الحد وسترة من لقاء النجمة ومدينة عيسى
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مهدي عبدالجبار: 
شكًرا لشعب البحرين 

على وقفتهم المشرفة

تألم للخروج الحزين ودخل في نوبة بكاء بعد مباراة عمان

بحقي أخ���ط���أ  م���ن  اهلل  وس���ام���ح  أس���ع���دن���ي  ال��ج��م��اه��ي��ر  دع����م 
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ر أن يخوض منتخبنا الوطني لكرة  تقرنّ
الصاالت معس��كرًا تدريبيًّا يف رصبيا؛ 
تحض��ريًا للمش��اركة يف نهائيات كأس 
آسيا 2018، والتي ستستضيفها الص� 
تايبيه خالل الف��رتة 1 حتى 11 فرباير 

املقبل.
وقال مدير منتخب كرة الصاالت رائد 
بابا إن وفد املنتخب س��يغادر يوم 12 
الجاري إىل املعس��كر الذي سيس��تمر 

حوايل 9 أيام.
وأش��ار إىل أن الجه��از الفن��ي بقيادة 
امل��درب الوطن��ي ع��ادل املرزوق��ي 
خص��ص األي��ام األربع��ة األوىل م��ن 
املعس��كر إلج��راء حص��ص تدريبي��ة 
مكثفة عىل 3 فرتات، عىل أن تتضمن 
األيام األربعة األخرى 3 مباريات ودية 

مع فرق املقدمة يف الدوري الرصيب.
وأوض��ح أن اختي��ار رصبي��ا كوجهة 
للمعس��كر يأيت يف كونها دولة مصنفة 
ال� 12 عىل مس��توى التصنيف الدويل، 
مبيًنا أن فرقها تشارك يف دوري أبطال 

أوروبا أيًضا.
ومتنى بابا أن يحقق املنتخب استفادة 
كامل��ة م��ن املعس��كر، خاص��ة وأن 

االتحاد وفر كافة التجهيزات إلقامته.
وذكر أن املنتخب س��يغادر للمعسكر 
بقامئة تض��م 16 العًبا، عىل أن تقلص 
بعد املعس��كر ل��� 14 العًبا، وهم من 
س��يمثلون املنتخب يف نهائيات آس��يا 

بالص� تايبيه.
إىل ذل��ك، أوضح رائد بابا أن املنتخب 

حقق استفادة كبرية من لقاءي األردن 
الودي��� اللذي��ن خاضه��ام املنتخب 
يوم��ي 5 و6 الج��اري، إذ انتهى األول 
بالتعادل )2-2( وفاز املنتخب يف الثاين 

.)3-1(
وأش��ار إىل أن منتخب األردن مصنف 
عامليًّ��ا يف املرتب��ة 59 ويتق��دم ع��ىل 
منتخبنا مبراكز كثرية، إذ يحتل منتخبنا 
املرتب��ة 95 عامليًّ��ا، مبيًن��ا أن تحقيق 
نتيجة إيجابية يف الوديات أمر يبعث 

عىل االطمئنان.
ر أن يخوض  من جهة أخرى، من املقرنّ
املنتخ��ب لقاءين ودي��� آخرين أمام 
منتخ��ب الكويت عىل صال��ة مدينة 
خليف��ة الرياضية، وذلك يومي 9 و10 

يناير الجاري.
يشار إىل أن منتخبنا وقع يف النهائيات 
إىل  األوىل  املجموع��ة  يف  اآلس��يوية 
جان��ب املس��تضيف الص��� تايبي��ه 

وفيتنام وماليزيا.

انضم املحرتف السابق بفريق املحرق، السوري محمد وائل الرفاعي إىل صفوف فريق الجزيرة األردين.

وكان السوري محمد وائل الرفاعي قد مثل فريق املحرق يف القسم األول من املوسم الريايض الجاري 

2017/2018، وذلك تحت قيادة املدرب الوطني سلامن رشيدة، قبل أن يستغني املحرق بالرتايض عن خدمات 

الالعب.

ل إنهاء عقد  م السوري مستويات جيدة مع املحرق يف النصف األول من املوسم، إال أن الفريق األحمر فضنّ وقدنّ

الالعب، وتعاقد مع الالعب الليبي محمد صولة بدياًل عنه.

وجاء توقيع النادي األردين مع الالعب محمد الرفاعي بهدف املنافسة عىل لقب كأس األردن بعد وصوله 

للمباراة النهائية، باإلضافة إىل منافسات الدوري األردين وكأس االتحاد اآلسيوي.

استعداًدا لنهائيات كأس آسيا

صربي��ا ف��ي  يعس��كر  الص��االت  ك��رة  منتخ��ب 

محترف المحرق محمد وائل ينضم للجزيرة األردني

اتحاد الكرة          المركز اإلعالمي

رائد بابامنتخب كرة الصاالت

  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(

مهدي مدن ينضم لليد 
األهالوية 

علي مجيد

انضم العب منتخبنا السابق لكرة اليد مهدي 
مدن إىل صفوف الفريق األول بالنادي 
األهيل ليمثله فيام تبقى من منافسات 

للموسم الريايض الجاري. 
وكان مدن قد ارتدى قميص األصفر يف 

املوسم املايض، واستطاع معه أن يخرج معه 
ببطولة الكأس عىل حساب غرميه النجمة الذي ظفر ببطولة الدوري.
مدن كان من املفرتض أن يكون مع األصفر يف مطلع املوسم الجاري، 

ولكن املفاوضات مل تفلح حينها وخصوًصا أن األول كانت لديه 
مستحقات مالية وطالب بها قبل امليض عىل عقد التجديد، ليغيب 

الالعب عن غالبية مباريات القسم األول باإلضافة ملباراة السوبر 
البحريني الذي كان فيه األهيل طرًفا مع النجمة.

ودون شك وجود مدن مع األهيل سيكون له فائدة كبرية للجهاز الفني 
وسيضيف القوة للجوانب الدفاعية والهجومية بجانب زمالئه الحالي�، 

ما سيعزز حظوظه يف دخول دائرة املنافسة عىل األلقاب املتبقية. 

ا الرفاع يستقبل مهاجًما فنزويلّيً

اليوم ختام بطولة الوحدة النقابية 

أحمد مهدي

من املؤمل أن يستقبل الفريق األول لكرة القدم بنادي الرفاع، فجر 
)اإلثن�( 8 يناير الجاري، محرتفا فنزوياًل. ويلعب املحرتف الفنزوييل 

يف خط الهجوم، ومن املتوقع أن ينضم مبارشة لتدريبات الفريق 
الساموي بقيادة املدرب الوطني عدنان إبراهيم.

ويأيت وصول املحرتف الفنزوييل ضمن إطار خطة اإلدارة الرفاعية 
لتعزيز صفوف “الساموي” يف فرتة االنتقاالت الشتوية الحالية.

وكان الرفاع استغنى عن املحرتف� الربازيلي� دانيلو بوينو وليوناردو، 
يف ح� أبقى عىل املحرتف الثالث وهو التونيس أسامة بوغامني.

يشار إىل أن الرفاع أنهى القسم األول من دوري بنك البحرين الوطني 
ألندية الدرجة األوىل يف املركز السادس برصيد 10 نقاط.

وسيدشن الساموي مشواره يف القسم الثاين يوم 11 الجاري مبواجهة 
الرفاع، علاًم أن مواجهة القسم األوىل انتهت رفاعية بنتيجة )3-0(.

البالد سبورت: تختتم مساء اليوم اإلثن� 8 يناير 2018 عىل ملعب 
نادي مجموعة فوالذ مبنطقة الحد الصناعية، بطولة الوحدة النقابية 

الثانية التي تنظمها النقابة العاملية العامة ملجموعة فوالذ والتي 
شارك فيها ستة فرق متثل أقسام العمل باملجموعة. وكان فريقا )امللت 

شوبMelt shop ( و )األمن Security( قد تأهال لنهايئ البطولة 
التي بدأت بتاريخ 10 ديسمرب 2017 ويرعى ديليب جورج؛ الرئيس 

التنفيذي للمجموعة، ختام البطولة اليوم. 

مهدي مدن 

استقبلت وزيرة الصحة فائقة 
الصالح مبكتبها يف ديوان 

الوزارة، فريق وزارة الصحة 
لكرة القدم الحائز عىل املركز 

الثاين يف بطولة “رياضيون 
بال تدخ�” السادسة، والتي 

نظمتها جمعية مكافحة 
التدخ� بالتزامن مع احتفاالت 
مملكة البحرين بالعيد الوطني 

املجيد.
بت  ويف بداية اللقاء، رحنّ

الوزيرة بفريق وزارة الصحة 
لكرة القدم الفائز باملركز 

الثاين يف بطولة “رياضيون 
بال تدخ�”، وهنأتهم بهذا 

اإلنجاز، ومتنت لهم التوفيق 
والسداد وأن يحقق الفريق 

املركز األول يف املرات القادمة، 

مؤكدًة دعمها وتشجيعها 
ومساندتها للمشاركة يف مثل 

هذه البطوالت الرياضية التي 
من شأنها تعزيز روح املنافسة 

وزيادة اللياقة واملحافظة 
عىل الصحة، الفتًة إىل أن 
هذه املشاركات الرياضية 

مع منظامت املجتمع املدين 
ومتثيلهم لوزارة الصحة ُيسهم 

يف رفع شأن وزارة الصحة.
م فريق وزارة  من جانبه، تقدنّ

الصحة لكرة القدم بجزيل 
الشكر والتقدير إىل وزيرة 

الصحة عىل منحهم فرصة هذا 
اللقاء وتشجيعهم للمشاركة 

يف البطوالت الرياضية وتحقيق 
مراكز متقدمة باسم وزارة 

الصحة.

ال���ص���ال���ح ت��س��ت��ق��ب��ل ف���ري���ق “ال���ص���ح���ة” ل���ك���رة ال���ق���دم

وزيرة الصحة تتوسط فريق الكرة

وّجه العب منتخبنا الوطني األول لكرة القدم مهدي عبدالجبار شكره وتقديره إىل الشعب البحريني واألرسة الرياضية واالتحاد 
البحريني لكرة القدم، ولكل من س��انده ودعمه خالل منافس��ات بطولة كأس الخليج العريب لك��رة القدم التي اختتمت مؤخراً 
بدولة الكويت الشقيقة، بعدما سجل هدًفا يف مرمى فريقه بالخطأ من كرة رأسية أمام عامن يف الدور نصف النهايئ من البطولة 

ليودع األحمر املنافسة.
وأكد عبدالجبار )يف أول ترصيح له بعد خليجي 23( ل� “البالد سبورت” بأنه حزين ملا آلت إليه نتيجة املباراة أمام عامن ولكن 
مش��اعر الش��عب البحريني خففت عليه كثريًا، مؤكًدا حرصه عىل مواصلة العطاء مبا يسهم يف تحقيق أفضل النتائج واملستويات 

مع املنتخب، كام تحدث عن بعض التفاصيل التي أعقبت املباراة أمام عامن يف هذا الحوار.

محمد وائل الرفاعي

ستكون جامهري كرة السلة البحرينية 

عىل موعد اليوم )اإلثن�( مع لقاءين 

هام� يف دوري زين، إذ يلتقي يف 

اللقاء األول فريقي املحرق واألهيل 

عند الساعة 6 مساًء، وتليها مبارشة 

مباراة ال تقل عنها قوة ب� املنامة 

واالتحاد، يف الساعة 7:45 مساًء، 

وستحتضن صالة اتحاد العبة مواجهتي 

“اليوم امُللتهب” كام جرت العادة، 

وسط توقعات بحضور جامهريي كبري.

وكل مباراة من مبارايت الليلة لها 

ا ستوضح معامل  أهميتها، ألنها إمنّ

الصدارة، أو ستوضح الفرق صاحبة 

الحظوظ األعىل “نسبينّاً” بالتأهل 

للمربع الذهبي أو ستجعل املنافسة 

تبلغ ذروتها يف الجوالت املقبلة.

يف اللقاء األول، سيبحث األهيل يف هذا 

اللقاء مواصلة عروضه الجيدة للحفاظ 

عىل صدارته لقامئة ترتيب الدوري، 
بينام املحرق يف مهمة “الصحوة” 

عقب سقوطه يف الخسارة بالجولة 
املاضية أمام االتحاد.

املحرق بكل تأكيد شعار “ال بديل عن 
الفوز” عندما يواجه التعاون أمال يف 
العودة مجددا للمنافسة عىل مركز 
الوصافة، وهو املركز املؤهل املبارش 

ملنافسات املربع الذهبي دون الحاجة 
لخوض املرحلة التأهيلية.

ويتصدر األهيل سلنّم الرتتيب العام 
برصيد 32 نقطة، جمعها من 15 

انتصار وخسارت�، فيام يحتل املحرق 
املركز الثالث ب�30 نقطة من 13 

انتصار و4 هزائم.
لقاء القسم األول االستثنايئ الذي جمع 

الفريق� يف فعالية سالوية مميزة 
نظمها اتحاد السلة دعاًم ملكافحة 

مرىض الرسطان، فقد استطاع األهيل 
من تحقيق نتجية الفوز ب�67/59، 

ملحقا الخسارة األوىل باملحرق آنذاك، 
لذا يتطلع “الذيب” اليوم لرد اعتباره 

وتعويض خسارته يف الدور األول.
وسيفتقد الفريقان يف مباراة اليوم إىل 
قائديهام، فمن جانب األهيل يتواصل 

غياب القائد حس� شاكر عن مباريات 
الفريق؛ بسبب عقوبة اإليقاف 

املوقعة بحقه من قبل إدارة النادي، 
فيام سيغيب عن املحرق القائد 

الراحل محمد حسن، الذي رحل عن 

الفريق قبل أيام.

بشكل عام، الفريقان قادران عىل 

تقديم مباراة مميزة من جميع 

النواحي، أو عىل األقل تكون مثرية، 

ويكون التنافس فيها عىل أشده من 

أجل حصد العالمة الكاملة.

المنامة واالتحاد

ويف املباراة الثانية يف ختام الجولة، 

فإن حامل اللقب فريق املنامة يدخل 

املواجهة بكل حيطة وحذر، خشية 

من مفاجأة قد يحملها له منافسه 

اليوم. املنامة يدرك متاًما أنه خصمه 

اليوم ليس صيًدا سهاًل، لذا فإنه 

سريمي بكل ثقله منذ البداية إلبطال 

أية مفاجأة يحرضها له منافسه، 

معوال عىل عنارص الخربة والفوارق 

الفنية واملهارية ودكة البدالء القوية.

يف املقابل، االتحاد املنتيش بفوزه 

األخري عىل وصيف الدوري وبطل 

كأس خليفة بن سلامن املحرق، 

يسعى اليوم ملواصلة مقارعة الفرق 

الكبار، متمسًكا بحقه املرشوع يف 

املنافسة عىل نقاط املباراة.

ويحتل املنامة املركز الثاين برصيد 

31 نقطة، فيام يحتل االتحاد املركز 

السادس برصيد 27 نقطة.

فريق المحرق لكرة السلة فريق األهلي لكرة السلة

الص��راع يتجدد بي��ن “الذيب” الجريح ونس��ر الصدارة
ح��ام��ل ال��ل��ق��ب ي��خ��ش��ى م��ف��اج��آت االت��ح��اد

البالد سبورت
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وج��ه ممثل جالل��ة املل��ك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئي��س 
والرياضة  للش��باب  االع��ى  املجلس 
رئي��س اللجن��ة االوملبي��ة البحرينية 
املل��ي  الفخ��ري لالتح��اد  الرئي��س 
للفروس��ية وس��باقات القدرة س��مو 
الش��يخ نارص ب��ن حم��د آل خليفة 
االتحاد ب��رورة االس��تعداد املتميز 
النطالق سباق خالد بن حمد للقدرة 
وال��ذي يقام ضم��ن روزنامة االتحاد 
له��ذا املوس��م ي��وم الس��بت القادم 
املوافق 13 من ش��هر يناي��ر الجاري 

بقرية البحرين الدولية للقدرة.
وبهذه املناس��بة أكد س��مو الش��يخ 
نارص بن حم��د آل خليفة ان االتحاد 
سيعمل جاهدا من اجل انجاح سباق 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
للقدرة وذلك تقدي��را وعرفانا للدور 
الكبري الذي يقوم به س��موه يف دعم 
رياضة القدرة وحرصه الش��ديد عى 
تطورها مش��ريا اىل ان ما وصلت اليه 
الق��درة البحريني��ة من تط��ور ومناء 
ج��اءت بفضل الرعاي��ة الفائقة التي 
تحظ��ى به ه��ذه الرياض��ة من لدن 

جاللة امللك.
وأشار سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة إىل أن مشاركة الفرسان املرتقبة 
يف السباق س��تعزز من قوة املنافسة 
يف السباق املرتقب، موضحا أن جميع 
الفرسان ميتلكون خربة كبرية ومتميزة 
باالضاف��ة اىل ان املس��تويات الكبرية 
التي ظهر عليها الفرس��ان يف س��باق 

العيد الوطني املايض تبرش مبس��توى 
كبري وتنافيس قوي يف الس��باق مؤكدا 
ان فرسان االسطبالت املحلية سيعون 
دامئ��ا اىل اثراء منافس��ات القدرة عرب 
بالفرسان  واالستعانة  الجيد  التدريب 
املؤهلني واصح��اب الخربة واملواهب 
باالضافة الجي��اد القوية القادرة عى 

انهاء السباق يف أزمنة متقدمة.
ورحب س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة بالفرس��ان املش��اركني من 
مختلف االس��طبالت املحلية والذين 
س��يكون له��م حضور ق��وي يف هذه 
البطولة، مشريا سموه إىل أن مشاركة 
س��تكون  والتي  املحلية  االس��طبالت 
قوي��ة جدا س��تعطي البطول��ة نكهة 
خاص��ة، وستس��اهم يف انجاح بطولة 

عزيزة عى قلوب الجميع.
ومتنى س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
لجمي��ع  التوفي��ق  كل  خليف��ة  آل 

الفرس��ان واالس��طبالت املش��اركة يف 
هذه البطول��ة، ومتمني��ا أن يحققوا 
واملراكز  املتمي��زة  االيجابية  النتائ��ج 

املتقدمة التي تعكس املكانة الكبرية 
التي وصلت اليها رياضة القدرة عى 

مختلف االصعدة.
كام وجه سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة جمي��ع اللج��ان املنظمة 
ملنافس��ات بطول��ة خالد ب��ن حمد 
واعض��اء االتح��اد امللي للفروس��ية 
وس��باقات الق��درة عى االس��تعداد 
املبك��ر والتنظي��م الجيد الس��تضافة 
أحد اه��م الس��باقات والبطوالت يف 
هذا املوس��م مؤكدا أن جميع اللجان 
مطالبون بالتنظيم املميز كام عودونا 
دامئ��ا، وأن تك��ون كاف��ة الرتتيب��ات 
جاه��زة  واالمكان��ات  والتجهي��زات 
إلقام��ة البطولة التي سيش��ارك فيه 

نخبة فرسان اململكة.

ننتظر سباقًا مثيرًا في بطولة خالد بن حمد للقدرة
وجه لالستعداد لها ضمن روزنامة االتحاد... ناصر بن حمد:

عوالي          المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ خالد بن حمد سمو الشيخ ناصر بن حمد

الرميثي يفتتح دورة المستوى 
الثالث اآلسيوية لحراس المرمى

منتخب التنس يعسكر في تركيا
تحضيرا لتصفيات كأس ديفيس

اتحاد الكرة - املركز 
اإلعالمي: افتتحت 

يوم أمس دورة 
االتحاد اآلسيوي 

لحراس املرمى 
املستوى الثالث، 

وذلك يف مقر اتحاد 
الكرة بالرفاع.

وجرت مراسم االفتتاح برعاية عضو مجلس إدارة االتحاد ورئيس لجنة 
التدريب والتطوير يارس الرميثي، وبحضور رئيس قسم الشؤون الفنية 

باالتحاد عابد األنصاري.
ويحارض يف الدورة املحارض الدويل السعودي جاسم الحريب.

وتستمر الدورة حتى 12 يناير الجاري، وتشتمل عى جوانب نظرية 
وأخرى عملية.

وخالل كلمته بحفل االفتتاح، نقل الرميثي تحيات مجلس إدارة 
االتحاد برئاسة الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد آل خليفة إىل 

الدارسني. مؤكًدا أن االتحاد حريص عى تكثيف الدورات التخصصية 
مبا تضمن تخريج دارسني عى مستوى من الكفاءة. وأشار إىل أهمية 

دورة حراس املرمى يف كونها من الدورات التخصصية. الفًتا إىل أن 
استمرار إقامة الدورات يؤكد نهج االتحاد يف سلك التدريب والتطوير، 

مبا يضمن رفع كفاءة الكوادر الوطنية يف األجهزة الفنية للمنتخبات 
واألندية الوطنية. وأشاد بتواجد املحارض جاسم الحريب، مشريًا إىل أنه 

من خرية املحارضين املشهود لهم بالكفاءة.
ويشارك يف الدورة 12 دارًسا وهم: رشيد بخاري، السيد محمد جعفر، 

خميس يوسف خميس، سلطان البلويش، سليامن العيىس، صالح 
مهدي، صالح سلامن، عارف العريض، عبدالرحمن عبدالكريم، عبدالله 

بالل، عيل سعيد وفالدميري سرييك.

مدينة عيىس – 
اتحاد التنس: توجه 

منتخبنا الوطني 
للتنس للرجال إىل 
اسطنبول للدخول 
يف معسكر إعداد 

وتدريب استعدادا 
للمشاركة يف تصفيات كاس ديفيس للمجموعة الرابعة األسيوية التي 

تستضيفها سلطنة عامن يف الفرتة من 29/1 إىل 3/2/2018م، ويقام 
املعسكر يف GD TENNIS ACADEMY يف الفرتة من ) 7 – 21 ( 

يناير 2018.  ويضم املنتخب الالعبني حسن عبد الرضا، يوسف إبراهيم 
قائد، إلياس عبد الرضا، حمد عصام عبد العال ويرافق الالعبني املدير 
الفني عصام عبد العال .  وجدير بالذكر أن مجلس إدارة االتحاد قد 

اجتمع بالعبني املنتخب قبل السفر، وحر االجتامع الشيخ عبد العزيز 
بن مبارك آل خليفة نائب رئيس االتحاد وفؤاد الرويعي أمني الرس 

العام، محمد عيل سلامن مدير املنتخبات، حيث أعطى نائب الرئيس 
توجيهاته لالعبني برورة االلتزام التام بتعليامت املدربني وأوقات 

التدريب والعمل عى االستفادة القصوى من املعسكر لتطوير مستوى 
أدائهم، وأكد أن مجلس إدارة االتحاد يعقد عليهم اآلمال لتحقيق نتائج 
جيدة والتأهل للمجموعة الثالثة األسيوية هذا العام، حيث أنهم ميثلون 

مجموعة متجانسة جيدة السيام بعد انضامم الالعب املتميز عيل نبيل 
ديواين إىل تشكيلة املنتخب، وحثهم عى بذل أقىص درجات العطاء من 

أجل ترشيف مملكة البحرين يف جميع املشاركات. 
ويشمل برنامج املعسكر تدريبات يومية تحت إرشاف طاقم مدربني 

أكفاء وكذلك برنامج لياقة بدنية، وبرامج تكنيك وخطط تكتيك. 
وقد اطأمن أعضاء مجلس اإلدارة عى جاهزية الالعبني واكتامل 

جميع اإلجراءات الخاصة بالسفر، والرتتيبات مع الجانب الرتيك، ومتنوا 
للمنتخب كل التوفيق والنجاح. 

جانب من افتتاح الدورة

 من االجتماع الذي سبق السفر 

أكد األمني العام لالتحاد العريب 
للكرة الطائرة جهاد خلفان 
عن مشاركة 15 نادًيا لغاية 

اآلن يف البطولة السادسة 
والثالثني لألندية العربية 
للرجال والتي ستحتضنها 

الجمهورية التونسية خالل 
الفرتة من 14 لغاية 26 فرباير 

املقبل.
وأضاف خلفان ل� “البالد 

سبورت” أن األمانة العامة 
لالتحاد العريب للكرة الطائرة 
تلقت لغاية اآلن موافقة 15 

نادًيا رسميًّا ملشاركة منذ فتح 
باب التسجيل قبل شهرين 

تقريًبا وهي األهيل )البحرين(، 
النجم الساحيل والرتجي 

)تونس(، سبيد بول، تنورين 
)لبنان(، االتحاد والهالل 

)السعودية(، السالم والسيب 
)سلطنة عامن(، البيشمركة 

والرشطة )العراق(، السويحيل 
وأهيل بنغازي ) ليبيا(، املجمع 

البرتويل، برج بوعريريج 

)الجزائر( عى أن يقفل باب 
املشاركة يف 14 يناير الجاري.
وعربرّ خلفان عن ارتياحه من 
عدد األندية املشاركة متمنيًّا 

بأن يرتفع العدد مع قرب 
انتهاء إغالق باب التسجيل، 

موضًحا أنه وفق لنظام 
مسابقات االتحاد العريب 
يف حال مشاركة 13 نادًيا 

وأكرث فإنه يتم توزيع األندية 

املشاركة عى أربع مجموعات 
عى أن يتأهل األول والثاين 

من كل مجموعة إىل دور 
الثامنية.

وذكر خلفان أنه لغاية هذه 
اللحظة فإن األهيل البحريني 
يعترب املمثل الوحيد ململكة 

البحرين يف بطولة األندية 
العربية بصفته حامل لقب 

بطولة كأس سمو ويل العهد يف 

املوسم املنرصم 2016/2017 
ويحق لكل الدولة املشاركة 

بناديني.
ويشار إىل أن األهيل هو 

حامل لقب النسخة األخرية 
من بطولة األندية العربية 

الخامسة والثالثني التي 
استضافتها اململكة خالل فرباير 

املايض 2017 ليتوج باللقب 
للمرة الثانية يف تاريخه.

تحت رعاية وزير ش��ؤون الشباب 
والرياضة هشام الجودر يقام اليوم 
للمراكز  الس��وبر  “االثن��ني” كأس 
الش��بابية بني بطل ال��دوري مركز 
ش��باب أبوقوة وبطل الكأس مركز 
شباب الهملة يف الساعة الخامسة 
والنصف مس��اء عى ستاد النادي 

األهيل.
وه��ذا ه��و اللق��اء الثال��ث ب��ني 
الفريقني إذ التقيا يف الجولة الثانية 
من دوري املراكز الشبابية وانتهى 
اللقاء بف��وز عريض لصالح أبوقوة 
بثالثة أهداف دون مقابل سجلهم 
عبدالغني  وعبدالل��ه  حميد،  عيل 
)هدف��ني(، ويف نصف نهايئ الكأس 
رد الهملة الدين وفاز بهدف دون 
مقابل س��جله السيد كاظم حميد 
م��ن ركلة ثابتة قبل نصف س��اعة 
من نهاية املباراة وتأهل إىل النهايئ.
مباراة اليوم ستكون لفض الرشاكة 
وتس��جيل االنتص��ار الث��اين ألحد 
الفريق��ني، وس��يكون ل��ه طع��م 

مختلف؛ ألنه س��يجلب معه كأس 
الس��وبر وبطول��ة ثاني��ة للفائ��ز 
ستمنحه دفعة معنوية كبرية عند 
انطالق مسابقة الدوري يف نسخته 

الثانية.
فريق أبوقوة يعتمد عى مجموعة 
كبرية من األسامء املعروفة بقيادة 
الدويل الس��ابق ع��الء حبيل الذي 
يق��وم ب��أدوار كب��رية يف الوس��ط 
والهجوم حس��ب ظ��روف الفريق 
واملباراة، ويقود خ��د الدفاع قائد 
الفريق الس��يد صالح تريك صاحب 
الخ��ربة الكبرية واملداف��ع الصلب 

أبوالقاسم الصائغ.
ويح��رس مرم��ى الفري��ق املتألق 
مدربه  ويعتمد  عبدالغني،  حسني 
ع��يل عباس ع��ى مجموع��ة من 
العب��ي الوس��ط بقي��ادة الع��ب 
االرتكاز وأفض��ل صانعي األلعاب 
يف ال��دوري محم��د عيادوبجانبه 
س��لامن عبدالرضا ونايف كويتي، 
لكنه سيفتقد جهود أكرث من ثالثة 

العبني لإلصابة.
ويجي��د أبوق��وة األداء الجامع��ي 
مش��اركة  عند  باقت��دار، خصوصاً 
عياد ال��ذي يلجأ لتنوي��ع الهجوم 
ع��ى  الك��رات  توزي��ع  بُحس��ن 
املهاجمني بدقة متناهية واستغالل 
بالتمريرات  الفارغ��ة  املس��احات 
الدقيق��ة الس��تغالل الوقت وبطء 

عودة املدافعني.

يف املقاب��ل يرتك��ز م��درب فريق 
مركز ش��باب الهملة السيد حسن 
حميد عى تأل��ق العبيه يف جميع 
الخط��وط وأولهم الح��ارس أحمد 
شاكر الذي ينتفع منه عند وصول 
املب��اراة إىل ركالت الرتجي��ح، فيام 
يقود خط الدفاع متوس��طي قلب 
الدفاع الس��يد ش��رب م��ي وصالح 
حميد والظهري األمي��ن عيل نارص، 
فيام س��يفتقد جهود قائد الفريق 
عبدالله  األي��رس حس��ن  الظه��ري 

إلصابة خفيفة.
أما الوس��ط فهو من أكرث الخطوط 
قوة بوجود حس��ني إبراهيم، هاين 
صالح وش��قيقه عيل صالح وبعض 
البدالء ومنهم فاضل عادل وعادل 
عبدالله وقاسم إبراهيم، وسيغيب 
الع��ب االرت��كاز املتمي��ز هش��ام 
بالوظيفة، فيام  س��عيد لالرتب��اط 
يعترب املهاجم الس��يد كاظم حميد 
الورقة الرابحة بتمركزه واخرتاقاته 

وإجادته تنفيذ الكرات الثابتة.

األهلي ممثل المملكة الوحيد

برعاية وزير “الشباب والرياضة”

مشاركة 15 نادًيا بالبطولة العربية لرجال الطائرة

سوبر المراكز الشبابية بين أبوقوة والهملة

حسن علي

ضاحية السيف          اللجنة اإلعالمية

األهلي البحريني حامل لقب النسخة الماضيةجهاد خلفان

هشام الجودر



تحت رعاية ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة، اختتمت منافسات 
األس��بوع األول لس��باق الخيل وسباق 
الهجن وسباق السلق لبطولة نارص بن 

حمد للصقور والصيد.
وأقيمت منافسات األسبوع األول عىل 
كأس س��مو الش��يخ عبدالله بن خالد 
ب��ن حم��د آل خليفة بحض��ور النائب 
األول لرئيس املجلس األعىل للش��باب 
والرياض��ة رئي��س االتح��اد البحريني 
أللعاب القوى س��مو الش��يخ خالد بن 

حمد آل خليفة.
وشهدت املنافس��ات حضورا جامهرييا 
كبريا يف منافسات سباق الخيل وسباق 

الهجن وسباق السلق.

سباق الخيل

وأقيم��ت منافس��ات س��باق الخي��ل 
وش��هدت إثارة وندية بني املش��اركني، 
وحقق الفارس صالح عيىس املركز األول 
عىل منت الجواد واراوي ساوهان للاملك 
اس��طبالت املجد، وجاء يف املركز الثاين 
الفارس أحمد عيىس الدورسي عىل منت 
الجواد مذهلة الفاتح للاملك اسطبالت 
امل��روك، ويف املركز الثالث جاء الفارس 
محمد عبدالله محمد عىل منت الجواد 

كريانا للاملك اسطبالت الرفاعني.

سباق الهجن للشيوخ

ويف منافسات س��باق الهجن للشيوخ، 
جاء الهجن رقم 8 للاملك س��مو الشيخ 
عبدالله بن حم��د آل خليفة يف املركز 
األول، وحص��ل املال��ك س��مو الش��يخ 
عبدالله بن حمد آل خليفة عىل املركز 
الث��اين بالهجن رق��م 13، واحتل املالك 
سمو الشيخ فيصل بن خالد آل خليفة 
عىل املركز الثالث بالهجن رقم 3، وجاء 
الهج��ن رقم 1 يف املرك��ز الرابع للاملك 
سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة، 
والهج��ن رقم 2 للاملك س��مو الش��يخ 
فيصل بن راش��د آل خليف��ة يف املركز 

الخامس.

نتائج الهجن

وأقيم سباق الهجن ضمن بطولة نارص 

بن حم��د للصقور والصي��د عىل كأس 
سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد 

آل خليفة.
وج��اء الهجن رق��م 8 يف املرك��ز األول 
للاملك س��امل ن��ارص ، والهجن رقم 44 
للاملك عبدالله سعد النعيمي يف املركز 
الث��اين، والهجن رق��م 6 للاملك أحمد 
معيوف يف املركز الثالث، واملركز الرابع 
الهجن رق��م 25 للاملك محمد العامر، 
واملركز الخامس الهجن رقم 11 للاملك 

أحمد سعد النعيمي.

نتائج السلق

وأقيمت منافس��ات الشوط التأهييل 
األول لس��باق الس��لق، حيث شهدت 
منافسات قوية بني السلقان املشاركني 
وس��ط حض��ور واس��ع م��ن امل��الك 

وجامهري كثرية.
ويف فئ��ة الذكور، جاء فريق درعان يف 
املركز األول، واملالك إبراهيم الفضالة 
يف املركز الثاين، واملال��ك عبدالرحمن 
ال��دورسي يف املركز الثال��ث، واملالك 
املرك��ز  يف  ال��دورسي  عبدالرحم��ن 
الراب��ع، واملالك فريق درعان يف املركز 

الخامس.
أما يف فئة اإلن��اث، جاء املالك خليفة 
البنع��يل يف املركز األول، واملالك عامر 
ال��دورسي يف املرك��ز الث��اين، وحصل 
املال��ك عبدالل��ه خال��د البلويش عىل 
املركز الثالث، وح��ل فريق درعان يف 

املركزين الرابع والخامس.

سالم ناصر: سباق مثير

أكد املالك س��امل نارص أن سباق الهجن 

كان مث��رياً وش��هد منافس��ة قوية بني 
املش��اركني، مبين��اً أن اإلث��ارة كان��ت 
العنون األبرز للسباق، وأوضح أن دعم 
ورعاية سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة له��ذه الس��باقات تؤكد حرص 
سموه عىل دعم س��باقات اإلرث التي 

تحظى باهتامم كبري من جاللة امللك.
وأوضح س��امل ن��ارص أن ف��وزه باملركز 
األول يف سباق الهجن مل يأت بسهولة، 
مش��رياً إىل أنه كان يدرك بأن املنافسة 
ستكون قوية خصوصا أن هناك العديد 
من امل��الك الذين ميتلك��ون امكانات 

عالية.
وأشار سامل نارص أن هذا الفوز يعطيه 
دفعة معنوية عالية لتقديم األفضل يف 
الس��باقات القادمة واالستعداد الجيل 
ملثل ه��ذه الس��باقات يف املس��تقبل، 

مقدماً جزيل الش��كر والتقدير للجنة 
املنظمة العليا للبطولة برئاس��ة خليفة 

عبدالله القعود.

خليفة البنعلي: طموحاتنا 
عالية

أكد املالك خليفة البنعيل أن طموحاته 
عالي��ة مبواصل��ة الحصول ع��ىل املركز 
األول يف الس��باقات القادم��ة بع��د أن 
احتل املركز األول يف سباق السلق لفئة 
بإقام��ة البطولة التي  اإلناث، مش��يداً 
تحظى برعاية واهتامم من سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة.
وأوضح خليفة البنعيل أن املنافسة عىل 
املراكز األوىل كان��ت قوية جداً يف فئة 
اإلناث بسباق السلق، وقال: “كنا ندرك 
بأن املنافسة لن تكون سهلة، إن فوزي 
باملركز األول يف فئة اإلناث يعتر مبثابة 
االنطالق��ة نحو االمجاد يف الس��باقات 
القادم��ة، أنا س��عيد للغاي��ة بحصويل 
عىل املركز األول، وأؤكد بأننا سنس��عى 
للمحافظة عىل هذا املركز يف السباقات 

القادمة”.
ك��ام أش��اد خليف��ة البنع��يل بالتهيئة 
امليداني��ة للمش��اركني يف الس��باق عر 
توفري س��بل الراحة لكافة املش��اركني، 
مش��يداً باملتابعة املس��تمرة من رئيس 
اللجنة املنظمة العلي��ا خليفة عبدالله 
القع��ود ومقدم��اً ل��ه جزيل الش��كر 

والتقدير وإىل أعضاء اللجنة املنظمة.

منافسات مثيرة في بطولة ناصر بن حمد للصقور والصيد 
ف����ي س���ب���اق���ات ال���خ���ي���ل وال���ه���ج���ن وال���س���ل���ق

تغطية              اللجنة اإلعالمية

تفتتح اليوم )اإلثنني( مباريات الجولة 

الثامنة من دوري الدرجة الثانية 

“الظل” لكرة القدم للموسم الريايض 

الحايل 2017/2018.

ويلعب اليوم لقاءان، حيث يلتقي 

التضامن مع الحالة عىل ملعب 

مدينة حمد، والبديع مع مدينة 

عيىس عىل ملعب الرفاع، وذلك عند 

6 مساء.

وتستكمل مباريات الجولة غدا 

بإقامة لقاءين أيًضا: األول يجمع 

البسيتني مع االتفاق عىل ملعب 

مدينة حمد، وسرتة مع قاليل عىل 

ملعب الرفاع.

وتأيت عودة دوري الدرجة الثانية بعد 

فرتة التوقف التي شهدتها املنافسات، 

إذ لعبت آخر جولة يوم 1 ديسمر 

املايض.

وبالعودة ملباريات اليوم، فإن فريق 

التضامن يدخل بقيادة املدرب 

الوطني عيل منصور أمام الحالة 

الذي يقوده املدرب الوطني عارف 

العسمي.

ويسعى الحاالويون للبقاء يف مقدمة 

الرتتيب وتحقيق فوز يضمن له 

االستمرار يف الصدارة أو االنفراد بها، 

أمام التضامن الراغب يف كسب مزيد 

من النقاط والتقدم إىل األمام.

ويف اللقاء الثاين، فإن مدينة عيىس 

يرغب يف استمرار نتائجه اإليجابية 

هذا املوسم، واملنافسة عىل الصعود 

إىل الدرجة األوىل، أمام البديع 

املنافس القوي أيًضا وأحد أطراف 

املنافسة عىل الصعود.

ويقود الطرفني مدربان وطنيان: 

عبداملنعم الدخيل يف البديع وجاسم 

محمد يف مدينة عيىس.

ويشري ترتيب الدوري حاليًّا إىل 

صدارة فريقي مدينة عيىس والحالة 

برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، ثم 

البديع 13 من 6 مباريات، البسيتني 

11 من 6، التضامن 8 من 7، البحرين 

7 من 7، سرتة 5 من 6، قاليل 3 من 

6، وأخريًا االتفاق بال نقاط من 6 

مباريات.

انطل��ق ي��وم الجمعة امل��ايض الجولة 
الثالثة من بطولت��ي الكارتنج املحلية 
املتمثل��ة يف بطول��ة الروتاكس موجو 
ماك��س للكارتن��ج وبطول��ة س��ودي 
س��رنت للكارتنج، وذلك عىل مضامر 
حلبة البحرين الدولية للكارتنج والتي 
ش��هدت مش��اركة واس��عة ومنافسة 
كبرية. وانطلقت ثالث جوالت بطولتي 
الكارتنج عىل مض��امر ال�CIK والبالغ 
طوله 1.414 كيلومرت، كام وتقام بطولتا 
الكارتن��ج بتنظيم م��ن حلبة البحرين 
الدولية واالتحاد البحريني للس��يارات 
وبالتعاون مع نادي البحرين للكارتنج. 
وخالل منافس��ات بطول��ة الروتاكس 
موجو ماك��س للكارتنج ويف الس��باق 
األول وضم��ن فئة ماكس فج��اء أوالً 
نجايش رش��دان، وذلك يف 10 دقائق و 
32.686 ثانية، وثانًيا راش��د املعامري 
وذلك بفارق 5.266 ثانية وثالًثا حسني 

حس��ن وذلك يف 10 دقائق و38.064 
ثاني��ة، فئة الجوني��ور ماكس تصدرها 
فه��د الخالد وثانًيا س��ليامن الكندري 

وثالًثا ألكسندر بيكرز. 
أم��ا خالل الس��باق الختام��ي للجولة 
متكن نجايش رشدان من خطف املركز 
األول، وذلك ضمن فئ��ة ماكس منهًيا 
الس��باق يف 14 دقيقة و54.502 ثانية، 
ويف املركز الثاين راش��د املعامري وذلك 
بف��ارق 5.200 ثاني��ة، وثالًثا حس��ني 
حس��ن وذلك يف 14 دقيقة و29.461 
ثانية، رابًعا فه��د فقيه، أما ضمن فئة 
ماكس جونيورز فجاء أوالً فهد الخالد 
وثانًيا سليامن الكندري وثالثا ألكسندر 

بيكرز.
أما فئتا املتس��ابقني الصغار فجاء أوالً 
ضمن فئ��ة املايكرو ماكس س��انتوش 
كوم��ار، وثانًي��ا كاالن ف��ني وغ��رايس 
غرانث��وم، وفئة املين��ي جاكوب توب، 

السباق الختامي تصدر السباق ضمن 
فئة املايكرو كاالن فني وثانيا سانتوش 
كومار وثالًثا لوكا هونغثون، فئة امليني 
تصدرها فه��د املقلة وثانيا أكس��اندا 

توب.
وبع��د الجولة الثالث��ة يتصدر البطولة 
ضم��ن فئ��ة ماك��س نجايش رش��دان 
برصيد 97 نقطة، وثانًيا راشد املعامري 
برصيد 84 نقطة، ثالًثا حس��ني حس��ن 
برصيد 61 نقط��ة، رابًعا فهد فقيه 54 
نقط��ة، فئة ماكس جوني��ور يتصدرها 
س��ليامن الكندري برصي��د 82 نقطة، 
وفئة مايكرو ماكس يتصدرها سانتوش 
كوم��ار برصيد 94 نقط��ة، فئة امليني 
يتصدرها أكس��اندا ت��وب برصيد 64 

نقطة.
أما بطولة س��ودي س��رنت للكارتنج 
فش��ارك بها 23 متنافًس��ا عىل مضامر 
الحلب��ة العاملي��ة وخالل الس��باق ما 

قب��ل الختام��ي متكن أحم��د إبراهيم 
من خطف املركز األول وثانًيا يوس��ف 
كمريي، وثالًثا عيل بسلر ورابًعا محمد 
جالل وخامًسا أدم سامل، وسادًسا خالد 

الزايد.
أما الس��باق الختامي فتمكن فتمكن 
عبدالله بوهندي من خطف الس��باق 
وثانًي��ا عيل بس��لر وثالثا خال��د الزايد 
رابًعا محمد جالل وخامًسا محمد أمني 
وسادًسا يوس��ف كمريي. أما السودي 
بوهندي  عبدالله  فيتصدرها  س��رنت 
برصيد 112 نقطة، ثانًيا يوسف كمريي 
برصيد 78 نقطة وثالًثا عيل بس��لر76 

نقطة، ورابًعا محمد أمني 76 نقطة.
وجدي��ر بالذك��ر أن املوس��م الجديد 
من بطولتي الكارتن��ج املحلية ينطلق 
بخم��س ج��والت، الجول��ة الرابعة 2 
مارس والجولة الخامسة والختامية يف 

6 أبريل.

التضامن والبديع أمام الحالة ومدينة عيسى

على مضمار حلبة البحرين الدولية

لقاءان في افتتاح الجولة الثامنة لدوري “الظل” الكروي

رشدان والخالد يسيطران على بطولة الكارتنج المحلية

أحمد مهدي

الصخير           حلبة البحرين الدولية

موعد جديد لفعاليات ليالي 
“الدراغ والدرفت” الليلة 

الصخري – حلبة البحرين الدولية: تنطلق عىل مضامر حلبة البحرين 
الدولية “موطن رياضة السيارات يف الرشق األوسط” فعالية جديدة 

من فعاليات ليايل إبراهيم خليل كانو ل� )الدراغ والدرفت( والتي 
ستقام الليلة االثنني املوافق 8 يناير عىل مضامر الصخري، إىل جانب 
الفعالية األكرث إثارة “تجارب الدراغسرت”، حيث ستشهد الفعاليات 

إثارة ومتابعة كبرية من عشاق السيارات.
وستتاح الفرصة إىل الراغبني يف املشاركة بسياراتهم ودراجاتهم النارية 

الخاصة املشاركة ضمن “ليايل الدراغ” وذلك عىل مضامر الربع ميل يف 
حلبة البحرين الدولية بالصخري، حيث ستكون هذه التجربة حقيقية 

لعشاق الرسعة والتسابق. 
ويف نفس الوقت ستشهد الحلبة انطالق فعالية “ليايل الدرفت” والتي 

ستقام يف مواقف السيارات لحلبة البحرين الدولية. وبإمكان املشاركني 
قيادة سياراتهم الخاصة وذلك من أجل اختبار قدرتهم يف السيطرة 

عىل املركبة خالل املنعطفات الحادة والحواجز التي ستوضع مع 
اختبار املهارات لكل مشارك وقدرته عىل االنزالق والتحكم بالسيارة. 
وتتيح الحلبة للمشاركني بإجراء االختبارات يف واحدة من الفعاليتني 

املثريتني أو االثنتني معاً مساء اليوم، برسوم اشرتاك رمزية تبلغ 10 
دنانري لكال الفعاليتني فيام تبلغ رسوم االشرتاك لواحدة من الفعاليتني 

7 دنانري فقط.
وتقدم حلبة البحرين الدولية عىل هامش الفعالية فرصة فريدة أمام 

الحضور، بتخصيص عدد من سيارات” الدراغسرت”املعروفة برسعتها 
الخارقة وقوتها الحصانية البالغة 1000 حصان للركوب بجانب سائق 

محرتف يقودك يف رحلة تنطلق من الصفر وحتى 100 ميل يف الساعة 
خالل ثانية واحدة فقط لتجربة العمر وذلك مببلغ 40 دينار للشخص 

الواحد.
وسيكون التسجيل للفعالية يف موقع الحدث بدءاً من الساعة 

الخامسة مساءاً فيام تطلق شارة االنطالق عند الساعة السادسة 
وحتى الحادية عرش قبل منتصف الليل. كام يتعني عىل املشرتكني 

الخضوع لفحص السالمة إلزامي لسياراتهم قبل أن تطأ إطاراتها أرضية 
املضامر.

وخصصت الحلبة مدرج بتلكو الرئييس ملشاهدة جوانب اإلثارة كاملة 
املطل عىل املضامر الرئييس للفعالية بتذاكر تبلغ قيمتها دينارين 

فقط فيام سيتمكن الراكبون مالزمة السائقني يف سياراتهم أيضاً لعيش 
اللحظة وذلك مببلغ 4 دينار.

جانب من الفعاليات
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لن يؤثرتعاقد برش��لونة مع فيليب 
كوتيني��و العب ليفرب��ول كثريًا عىل 
تحقي��ق أهداف متصدر الليجا هذا 
املوس��م، لكن هذه الصفقة توضح 
أن الن��ادي الكتال��وين، ال يزال ميثل 
قوة عظمى يف ك��رة القدم العاملية 

رغم رحيل نيامر جونيور.
وذكرت تقارير بريطانية أن برشلونة 
س��يدفع حوايل 142 ملي��ون جنيه 
دوالر(  ملي��ون   193( إس��رليني 
لضم كوتينيو م��ن ليفربول، ليصبح 

صاح��ب ثالث أغىل صفق��ة انتقال 
بع��د ني��امر وكيلي��ان مب��ايب ثنايئ 
باريس س��ان جريمان، ومتقدًما عىل 

زميله يف برشلونة عثامن دميبيل.
ويش��تهر كوتينيو بالرسعة والقدرة 
ع��ىل إرس��ال الك��رات الحاس��مة، 
وسيمنح ذلك أفضلية لربشلونة الذي 
أثبت نجاحه تحت قي��ادة املدرب 
إرنستو فالفريدي، لكنه افتقر للمسة 
اإلبداع من العبه الربازييل الس��ابق، 
وبات اعتامده بش��كل ش��به كامل 

عىل تألق ليونيل مييس.
وس��يقود كوتينيو )25 عاًما(، حملة 
لتجديد دماء برشلونة يف ظل وجود 
عدد كبري من الالعبني البالغ عمرهم 
30 عاًم��ا، أو يقرب من ذلك العمر 
مثل جريار بيكيه، وأندريس إنيس��تا 

،وسريجيو بوسكيتس ومييس.
ويستمتع برش��لونة بالتقدم بفارق 
مريح ع��ىل أقرب منافس��يه، ومن 
املنتظ��ر أن مين��ح كوتيني��و دفعة 
الفريق، ويس��اعده  لهجوم  إضافية 

عىل إحراز لق��ب الدوري للمرة 25 
يف تاريخه.

لكن مش��اركة كوتينيو مع ليفربول 
يف دوري أبط��ال أوروبا، س��تمنعه 
م��ن اللع��ب مع برش��لونة يف هذه 
املس��ابقة خ��الل املوس��م الجاري، 
ورغم ذل��ك فإن وجوده سيس��مح 
لفالف��ريدي بإراح��ة مجموع��ة من 
العبي��ه الكبار يف ال��دوري، ليكونوا 

مستعدين ألوروبا.
وس��جل كوتيني��و 20 هدًفا يف آخر 

41 مب��اراة بالدوري م��ع ليفربول، 
لذا فإنه من املفرض أن يشارك مع 
مييس مسؤولية هز شباك املنافسني، 
ك��ام أن قدرت��ه عىل التس��ديد من 
مس��افات بعي��دة، ميك��ن أن متنح 
الن��ادي أفضلية أمام الفرق املتكتلة 

دفاعًيا.
بعالقة  الربازييل  الالعب  واس��تمتع 
قوية مع لويس سواريز يف ليفربول 
داخ��ل امللع��ب وخارج��ه، وم��ن 
املنتظر أن يساعد قدومه عىل إعادة 

التألق ملهاجم أوروجواي الذي عاىن 
هذا املوسم يف بعض األحيان بسبب 

غياب نيامر.
لكن قدوم كوتينيو رمبا يؤثر بشكل 
س��لبي عىل ف��رة مش��اركة القائد 
إنيس��تا )33 عاًما( الذي يقرب من 
نهاية مشواره عىل املستوى الرفيع، 
وأصبح يتعرض لالستبدال يف معظم 
املباري��ات، ورغم ذل��ك قال العب 
وسط منتخب إسبانيا الشهر املايض 

إنه سريحب بقدوم كوتينيو.

صفقة
تجديد الدماء 

وكاالت
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كاليخون
يدخل التاريج 

)وكاالت(: دخل خوسيه كاليخون، تاريخ 
الدوري اإليطايل، من أوسع األبواب، 
بعدما أصبح أفضل هداف إسباين يف 

الكالتشيو، متفوًقا عىل أسطورة برشلونة 
السابق، لويس سواريز.

وسجل كاليخون، يوم السبت، 
هدفه رقم 52 يف مسريته مع نابويل 

بالكالتشيو، ليتفوق عىل سواريز، 
الذي أحرز 51 هدًفا مع إنر ميالن 
وسامبدوريا، ما بني 1961 - 1973.

وشارك كاليخون يف 170 مباراة بالدوري 
اإليطايل، منذ وصوله لنابويل مع 

بداية موسم 2013/2014، قادًما من 
ريال مدريد. وانضم الالعب األندليس 
لصفوف “اآلتزوري” يف صيف 2013 
قادما من الفريق املليك ريال مدريد 
مقابل 10 ماليني يورو، وسجل هدفه 
األول أمام بولونيا يف لقاء انتهى بفوز 
فريقه بثالثية نظيفة. وسجل الجناح 
األمين 15 هدفا يف موسمه األول مع 

نابويل و11 يف الثاين و7 يف الثالث و14 
يف الرابع و5 يف املوسم الحايل، ليتخطى 
األسطورة سواريز الذي سجل 42 هدفا 

مع “النرياتزوري” و9 مع “السامب”
وواصل نابويل تصدره للكالتشيو، بعد 

فوزه بهدفني نظيفني عىل هيالس فريونا، 
حيث ميلك الفريق 51 نقطة بعد 20 

مباراة، ويأيت خلفه يوفنتوس، برصيد 47 
نقطة من 19 مباراة.

دربي االندلس 
)وكاالت(: قال اإليطايل 

فينتشينزو مونتيال، املدير 
الفني إلشبيلية، عقب الخسارة 

القاسية بنتيجة )5-3(، أمام 
الجار ريال بيتيس، يف “ديريب 

األندلس”السبت، ضمن الجولة 
ال�18 لليجا، إنه يشعر ب�”الحزن 

من أجل الالعبني والجامهري”، 
واعترب أن “النتيجة غري عادلة” 

وفقا ألحداث املباراة.
ووصف مونتيال، الذي خاض أول 

مباراة له يف الليجا مع الفريق، 
وأيضا أمام جامهري ملعب 
“رامون سانشيز بيثخوان”، 

خالل املؤمتر الصحفي، الديريب 
ب�”الحاميس والعامر باألهداف”.

وقال إنه عىل الرغم من أن 
فريقه، كان “يعود” يف النتيجة 

يف كل مرة، إال أن “الواقع” 
يقول، إنهم استقبلوا “هدفا بعد 
20 ثانية”. وأضاف: “يف الشوط 

األول، أعتقد أنه كان بإمكاننا 
تسجيل أكرث من هدف، ويف 

املقابل، أهدينا اثنني للمنافس، 
بينام مل يكن األداء بنفس 

الشكل، يف الشوط الثاين”. وتابع: 
“النتيجة غري عادلة إىل حد ما، 
بالنظر ألحداث املباراة.. نشعر 

جميعا بالحزن من أجل الالعبني 
والجامهري، وحقيقة األمر أن 
الخسارة كانت غري متوقعة”.

عــــــــــودة جيجـــــــــز  
)وكاالت(: يتصدر ريان جيجز العب وسط مانشسر يونايتد السابق 

ومايكل أونيل مدرب منتخب أيرلندا الشاملية قامئة املرشحني لتدريب 
ستوك سيتي اإلنجليزي، بحسب ما ذكرته وسائل اإلعالم الربيطانية أنس 

األحد.
وأقدم ستوك سيتي مساء السبت عىل اإلطاحة مبدربه مارك هيوز يف 
أعقاب الخروج من دور ال�64 لكأس االتحاد اإلنجليزي عىل يد فريق 

كوفنري املنافس بدوري الدرجة الثالثة السبت.
وتوىل هيوز تدريب ستوك ألربعة أعوام ونصف العام وقاد الفريق إلنهاء 

الدوري اإلنجليزي يف املركز التاسع يف أول ثالث سنوات من عمله.
ولكن ستوك عاىن كثريا هذا املوسم حيث استقبلت شباكه 47 هدفا خالل 

22 مباراة وخرس 8 مرات يف آخر 11 مباراة.
وذكر ستوك يف بيان له “نود أن نوجه الشكر ملارك هيوز عىل ما قدمه 
للنادي عىل مدار أربع سنوات ونصف وأبرزها قيادته الفريق إىل املركز 
التاسع يف ثالثة مواسم متتالية يف الدوري املمتاز، ونتمنى له النجاح يف 

مستقبله”.
وأضاف البيان “يتطلع النادي للتعاقد مع مدرب جديد يف أرسع وقت 

ممكن ولن نديل بأي تعليقات إضافية يف الوقت الحايل”.

مطعم 
بودولسكي

)وكاالت(: وقف املئات من 
املشجعني يف قامئة االنتظار 

لتذوق الكباب يف املطعم الجديد 
لنجم كرة القدم األملاين لوكاس 
بودولسيك بعدما افتتح فرعه 

الجديد ملطعم “مانجال دونر” يف 
مدينة كولونيا.

واحتشد حوايل ألف مشجع يف 
املطعم الذي يقدم مأكوالت تركية.

وقال سيباستيان النج املتحدث 
باسم بودولسيك: “األجواء كانت 
رائعة، ولوكاس بودولسيك سعيد 

للغاية”.
وبدأت الجامهري يف االحتشاد قبل 

نحو خمس ساعات من افتتاح 
املطعم.

وبدا بودولسيك ) 32 عاما( سعيدا 
للغاية أثناء التقاط صور له وهو 
واقف أمام الحامل الضخم للحم 

الذي تصنع منه الوجبات يف 
مطعمه، ووقع للجامهري املحتشدة 

أمام املطعم.
ويدير بودولسيك، الذي يلعب 

حاليا يف نادي فيسيل كويب الياباين، 
سلسلة مطاعمه رفقة رشيكني له.
وأبدى بودولسيك اعجابه مبذاق 

الطعم الريك خالل الفرة التي 
قضاها يف تركيا مع نادي جالطة 

رساي.

يتطلع فريق الزمالك بقيادة مدربه 
الجديد إيهاب جالل، ملنع غرميه 
األهيل حامل اللقب، من انتزاع 

صدارة الدوري املرصي املمتاز، يف 
مباراة القمة املرتقبة، اليوم االثنني.

وستمثل هذه املباراة تقريًبا الفرصة 
األخرية للزمالك للعودة إىل أجواء 

املنافسة عىل اللقب، رغم أنها 
ستكون األوىل تحت قيادة جالل.
وتوىل جالل قيادة الزمالك أمس 

السبت خلًفا للمدرب نيبوشا 
يوفوفيتش، القادم من الجبل األسود 

عقب الخسارة -1صفر أمام طالئع 
الجيش يف الجولة املاضية.

ولدى الزمالك 28 نقطة من 16 
مباراة، ويتأخر بثامين نقاط عن 

األهيل الذي خاض 15 مباراة، 
ويحتل املركز الثاين بفارق نقطة 

واحدة عن اإلسامعييل املتصدر من 
16 مباراة.

وقال جالل الذي قاد مرص للمقاصة 
الحتالل املركز الثاين بالدوري املوسم 

املايض: “أنا فخور بتويل تدريب 
الزمالك، وفخور بثقة مجلس إدارة 

النادي ومتسكهم بالتعاقد معي”.
وأضاف: “سأتحمل املسؤولية 

وسأحاول إسعاد الجامهري البيضاء 
بحصد النقاط الثالث، الفريق يضم 

مجموعة مميزة من الالعبني يف 
جميع املراكز”.

أما األهيل، الذي خرس مرة واحدة 
يف الدوري هذا املوسم، فبدأ يف 

استعادة مستواه العايل يف الفرة 
األخرية وتفوق عىل بروجيت 

والنرص يف آخر جولتني، بعدما سجل 
سبعة أهداف ودون أن تهتز شباكه.

وسيستعيد األهيل صانع اللعب 
املخرضم عبد الله السعيد بعد غيابه 

عن لقاء النرص، وإن كان بديله 
الشاب أحمد حمدي ظهر بشكل 

رائع، كام تعاىف الثنايئ حسام عاشور 
وسعد سمري وبات بوسعهام خوض 

لقاء القمة.
ووافق األهيل عىل رحيل العبه 

مؤمن زكريا، املحظوظ بالتسجيل 
يف شباك الزمالك، إىل صفوف األهيل 

السعودي عىل سبيل اإلعارة، لكن 
ذكرت تقارير أن االتفاق يتضمن 

مشاركة الالعب يف لقاء القمة، 
وكذلك يف مباراة كأس السوبر 

املرصية أمام املرصي البورسعيدي، 
يوم الجمعة املقبل قبل االنتقال 
إىل جدة لبدء املشوار مع فريقه 

الجديد.

وتعرض حسام البدري مدرب األهيل 
النتقادات بعد املوافقة عىل إعارة 

زكريا وأحمد الشيخ، هداف الدوري 
املرصي يف املوسم املايض، وعامد 

متعب دون ضم أي بديل.
لذا فإن البدري يدرك جيًدا أن الفوز 

عىل الغريم وانتزاع صدارة الدوري 
ألول مرة هذا املوسم، سيخفف من 

الضغوط املفروضة عليه يف األيام 
األخرية، وستجعله يسري بثبات نحو 

االحتفاظ باللقب.
وبالتايل ستكون القمة 115 بني 

قطبي الكرة املرصية، مبثابة الفرصة 
األوىل إليهاب جالل إلثبات جدارته 

بقيادة الزمالك وتوصيل رسالة 
اطمئنان لجامهريه، وكذلك أول 
فرصة سانحة لألهيل للقفز عىل 

صدارة جدول الرتيب للمرة األوىل 
هذا املوسم يف إطار سعيه لالحتفاط 
باللقب للموسم الثالث عىل التوايل، 
كام أنها آخر فرصة للزمالك للدخول 

يف املنافسة عىل الدوري هذا 
املوسم، إذا ألحق الهزمية األوىل 

مبنافسه التقليدي يف املسابقة منذ 
عام 2007.

ن��ادي يوفنتوس  )وكاالت(: يخ��ى 
اإليط��ايل غي��اب أهم أس��لحته عن 
املواجهة األوىل ضد توتنهام هوتسبري 
اإلنجليزي يف ذهاب مثن نهايئ دوري 

أبطال أوروبا.
ووفقا لصحيفتي جازيتا ديلو سبورت 
وتوتوسبورت فإن الالعب األرجنتيني 
باولو ديباال البالغ من العمر 24 عاما 
ميك��ن أن يغيب ع��ن املالعب ملدة 
ش��هر تقريبا بس��بب إصابة يف أوتار 

الركبة.
وكان األرجنتين��ي غادر أرض امللعب 
مصاب��ا يف الدقيق��ة 50 م��ن مباراة 
الس��بت خارج األرض ض��د كالياري، 
ضمن الدوري اإليطايل، والتي انتهت 

بفوز اليويف بهدف دون رد.
وتح��وم الش��كوك ح��ول مش��اركة 
الالعب مع البيانكونريي ضد توتنهام 

يوم 13 فرباير/ شباط املقبل.
يذك��ر أن ديب��اال ع��اىن تراجع��ا يف 
املس��توى مؤخ��را، وربطت��ه تقارير 
بإمكانية الرحيل عن السيدة العجوز 
ملانشس��ر يونايتد، ري��ال مدريد، أو 

باريس سان جريمان.
وقال ماسيمليانو أليجري ان كالياري 

مل يستحق الهزمية.
وع��ن تقني��ة الفيديو، الت��ي أثارت 
الجدل خالل اللقاء، قال أليجري، يف 

ترصيحات لشبكة “برمييوم سبورت” 
اإليطالية: “أعتق��د أنها أداة عظيمة 
تس��اعد الحكام، ويجب أن تس��اعد 
يف إيقاف الجدل.. يف النهاية أرى أن 
كالياري مل يس��تحق الخسارة، لكننا 
حققنا انتصارًا مهاًم، ضد فريق جيد 
جًدا”. وكان الحكم قد استخدم تقنية 
الفيديو، ملعرف��ة إذا ما كانت الكرة، 
قد ملست يد فيديريكو برينارديسيك، 
العب يوفنتوس، داخل منطقة جزاء 
فريقه، قبل أن يرفض احتساب يشء.
وبخصوص إصابة ديباال، قال املدرب: 
“لن أق��ول إن من حس��ن الحظ أن 
هناك فرة توق��ف، ألن الالعب كان 
يقدم مباراة جيدة، وكان استثنائًيا يف 
مركزه، لكن ميكنني القول إنه سينال 

فرص��ة للراح��ة، أكرث م��ن اآلخرين، 
وس��يكون أكرث جاهزية، حتى نهاية 
املوس��م”. وحول أداء برينارديس��يك، 
صاحب الهدف الوحيد، علق أليجري 
قائ��اًل: “لقد لعب يف املنطقة اليمنى 
خلف املهاجم، وترك مساحة لكوستا 
بع��د دخوله، ما س��اعد الفريق عىل 

التحرر أكرث”.
وتابع: “كنا نع��رف الصعوبات التي 
س��تواجهنا، لكننا حاولنا التكيف مع 
هذه املباراة القوية بدنًيا، وبالنس��بة 
لن��ا، م��ن املهم أن نبق��ى يف أعقاب 
ناب��ويل، وأن نزي��د الف��ارق مع إنر 
ميالن وروم��ا.. كنا حريص��ني اليوم 
عىل العودة باالنتص��ار، لذلك أبارك 

للرجال عىل ما قدموه”.

مواجهة مرتقبة تخطف األنظار المصرية 

باولو ديباال

ريان جيجز

قمـــة الفرصــــة األخيـــرة

يوفنتــوس مهــدد بخســارة ديبــاال

وكاالت

وكاالت
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تدشين “تكساس رودهاوس” 
األميركي في “أفنيوز البحرين”

يع�ش���ق النا����س جترب���ة اجلدي���د وغري 
���ا لدى تن���اول االأطعمة،  املاأل���وف خ�شو�شً
وجتربة تناول الوجبات يف مطعم تك�شا�س 
رودهاو����س تع���د م���ن اللحظ���ات اجلميلة 
والتي ت���رتك انطباًع���ا ممي���ًزا يف الذاكرة، 
وال���ذي افتتح حديًثا فرع���ه االأول يف جممع 
ممي���زة  جدي���دة  بحل���ة  البحري���ن  اأفني���وز 

ومطورة مع اإطاللة على البحر.
وي�ش���عى العامل���ون دائًم���ا يف املطعم 
منذ انطالقه العام 1993 بتقدمي اأ�ش���هى 
االأطب���اق الغنية واملح����رة يدوًيا لزبائنه، 
حي���ث يتم تقطي���ع �رائح ال�ش���تيك يدوًيا 
وتطهى االأ�شلع مبهارة لت�شبح طرية، كما 
يتم حت�شري االأطباق اجلانبية واخلبز طازًجا 
عل���ى مدار اليوم. ويتم احلر�س على اإعداد 
الطع���ام وفق اأف�ش���ل املعايري للح�ش���ول 

على نكهات غنية ولذيذة يومًيا.
وق���د ا�ش���توحى “كينت تايل���ر” فكرة 
مطعم تك�ش���ا�س رودهاو�س م���ن املطاعم 
التقليدي���ة املتواجدة على الطرق الريفية 
اجلمي���ع  كان  فق���د  تك�ش���ا�س  والي���ة  يف 
يق�شدها من عائالت و�شكان تلك املنطقة 
من خمتل���ف االأعمار لي�ش���تمتعوا بوجباتها 
واملو�ش���يقى  امل���رح  واأج���واء  ال�ش���هية 

اأثناء تن���اول الطع���ام، حيث تعت���ر مكاًنا 
لال�ش���رتاحة بعد ي���وم طويل واال�ش���تمتاع 
بوجب���ات لذي���ذة حم����رة يدوًي���ا. ومازال 
“تك�ش���ا�س رودهاو����س” ملتزًم���ا مببادئ 
اجلودة على مدى 25 �شنة حيث د�شن اأكرث 

من 500 مطعما يف خمتلف اأنحاء العامل.
يق���ول مدير املطع���م بف���رع البحرين 
فيليب ويند، اإنها “جتربة رائعة التواجد يف 
اململكة، وق���د افتتحنا فرعنا االأول مبجمع 
اأفنيوز البحرين منذ قرابة �شهر واحد، وقد 
تلقين���ا الكثري م���ن ال���ردود االإيجابية من 
الزبائن الذين اأبدوا �رورهم و�ش���عادتهم 

بتجربة تواجدهم يف املطعم”.
والت�ش���ويق  املبيع���ات  فري���ق  وزار 
تك�ش���ا�س  مطع���م  “الب���الد”  ب�ش���حيفة 
رودهاو����س، حيث �رح مدي���ر املطعم اأن 
“ه���ذا الف���رع االأول للمطع���م يف البحرين، 
والث���اين ع����ر يف منطق���ة ال�رق االأو�ش���ط، 

اإذ يتواج���د يف منطقة ال�رق االأو�ش���ط منذ 
والكوي���ت  االإم���ارات  بدول���ة  �ش���نوات   6
وال�ش���عودية وقط���ر، والف���رع االأح���دث يف 
البحري���ن، وكان اأول الف���روع يف دبي مول 

منذ العام 2011”.
خط���ط  لدي���ه  املطع���م  اأن  واأ�ش���اف 
تو�ش���عية يف منطق���ة ال�رق االأو�ش���ط خالل 
الع���ام اجل���اري 2018 بافتت���اح 4 ف���روع 
جدي���دة، اأحدها يف دولة االإم���ارات العربية 
املتح���دة يف �ش���اطئ جم���ريا و3 ف���روع يف 
اململك���ة العربية ال�ش���عودية، م�ش���رًيا اإلى 
اأن خي���ار فتح ف���رع ث���ان يف البحرين خيار 

مطروح للدرا�شة.
اأن قائم���ة الطع���ام  وك�ش���ف فيلي���ب 
)املني���و( يف فرع البحري���ن ومنطقة ال�رق 
االأو�ش���ط تختلف ع���ن الوالي���ات املتحدة؛ 
كونه���ا ال حتت���وي عل���ى حل���م اخلنزير وال 
امل�روب���ات الكحولي���ة باأنواعها، م�ش���يفا 

اأنهم بداأوا يف ف���رع البحرين بقائمة اأطعمة 
جديدة “املنيو” وهي حتتوي على اأ�شناف 
جدي���دة مثل الكب���اب والدج���اج اإلى جانب 
�رائح ال�شتيك املعدة من االأ�شلع، و�شيتم 
ترويجها يف الف���روع االأخرى مبنطقة ال�رق 

االأو�شط.
وي�ش���عر الزبائن باالألف���ة واملودة من 
العامل���ن يف املطعم، وهو اأمر ي�ش���تهر به 
“تك�ش���ا�س رودهاو����س” يف املدين���ة االأم 
تك�شا�س، وامليزة االأخرى هي اخلبز الطازج 
واله�س، كما يقدم املطعم ا�شتعرا�ش���ات 

مو�شيقية لزبائنه عدة مرات يف اليوم.
ويالحظ الزائر للمطعم الأول مرة تقدمي 
الفول ال�ش���وداين )ال�شمبل( للزبائن، وهو 
مفه���وم مغاي���ر ملا ه���و متع���ارف عليه يف 
املطاعم، بيد اأن املطعم ا�ش���تهر بذلك يف 
الوالي���ات املتحدة وتعود الق�ش���ة يف ذلك 
اإلى ال�ش���وت املميز لتك�ر ق�ش���ور الفول 

ال�ش���وداين بعد رميه على االأر�س، وهو اأمر 
جديد ال ُي�شاهد يف املطاعم االأخرى.

واختتم مدير املطعم حديثه باالإعراب 
عن �ش���عادته وفرحته بالتواجد والعمل يف 
البحرين، قائال “عندما طلب مني م�شوؤويل 
 2016 اإل���ى البحري���ن يف الع���ام  الق���دوم 
الفتت���اح الفرع اجلديد بها كنت مت�ش���وًقا 
للمج���يء من اأجل االلتقاء ب�ش���عب اململكة 
وتق���دمي جترب���ة اأ�ش���طورية لزبائننا، كما 
اأن بحرن���ة 10 % م���ن الوظائف يف املطعم 

تعتر جتربة جديدة بالن�شبة لنا.
املبيع���ات  فري���ق  زي���ارة  خت���ام  ويف 
“الب���الد” ملطع���م  والت�ش���ويق ب�ش���حيفة 
تك�شا�س رودهاو�س، توجه الفريق بال�شكر 
للمطعم على ح�ش���ن ا�ش���تقباله و�شيافته، 
واأعرب مدير املبيعات والت�ش���ويق جا�شم 
م�ش���كور عن جزي���ل امتنانه و�ش���كره على 
وحف���اوة  املطع���م  اإدارة  �ش���يافة  ح�ش���ن 
التجرب���ة  تك���رار  متمنًي���ا  ا�ش���تقبالهم، 
واإعادته���ا مرات عديدة. واأ�ش���اد م�ش���كور 
بج���ودة االأطعمة املع���دة يدوًي���ا باملطعم 
والت���ي متت���از بلذته���ا، كم���ا اأن اخلدم���ة 
ممت���ازة، ويتمتع املطعم باأج���واء احتفالية 
بوجود فرقة ا�شتعرا�ش���ية ت�شفي مل�شات 
جمالي���ة و�ش���حرية عل���ى امل���كان باطاللته 

الرائعة على البحر.

“البرجوال بيربليني” بداية عصر جديد من الضيافة بفندق الخليج “المعماريون العرب” تحصد شهادة آيزو  
ح�شلت �ركة املعماريون العرب 
الهند�شية على �شهادة  لال�شت�شارات 
اجلودة اآي���زو 2015:9001 املعرتفة 
���ا بتاري���خ 1 نوفم���ر 2017 يف  دوليًّ
جمال الت�شميم املعماري والهند�شي 

وخدمات االإ�راف واال�شت�شارة. 
من جهته، فقد �شلم حممد عا�شم 
م���ن �رك���ة مرييدي���ان ال�شت�ش���ارات 
للرئي����س  االآي���زو  �ش���هادة  اجل���ودة 
التنفيذي ل�رك���ة املعماريون العرب 

مازن عريقات. 
االآي���زو  �ش���هادة  وحت���دد 
2015:9001 كمعيار عاملي جمموعة 
م���ن املتطلبات التي يج���ب تطبيقها 
من �ش���من نظ���ام اإدارة اجل���ودة، وهو 
م���ا مت حتقيق���ه بنج���اح وج���دارة من 
قب���ل املعماري���ون الع���رب م���ن خالل 
اآلية عمل مت و�ش���عها بعناية، وب�شكل 
عام ت�ش���عى ال�ركات لال�ش���تفادة من 
ه���ذا املعي���ار الإظه���ار الق���درة عل���ى 
توف���ري املنتج���ات واخلدم���ات الت���ي 
تلب���ي احتياج���ات العم���الء واملب���ادئ 
وق���د  م�ش���تمر،  ب�ش���كل  التنظيمي���ة 

ح�ش���لت املعماري���ون الع���رب عل���ى 
اإثب���ات جدارته���ا يف  بع���د  ال�ش���هادة 
تلبية املتطلبات االأ�شا�ش���ية من خالل 
عمليات تقييم داخلية وخارجية التي 

�شملت جميع االإدارات. 
واأعرب الرئي�س التنفيذي ل�ركة 
�ش���عادته  ع���ن  الع���رب  املعماري���ون 
بخال�س  “اأتق���دم  بالقول  بال�ش���هادة 

التقدير لفريق مهند�شي املعماريون 
الع���رب لعمله���م مًع���ا كاأ����رة واحدة 
ومب���ادرات  جب���ارة  جه���وًدا  وبذله���م 
رائعة لنتمكن من احل�ش���ول على هذا 
االعتم���اد العاملي، وي���دل هذا االإجناز 
عل���ى ع���زم املعماريون الع���رب على 
املحافظ���ة على الريادة يف اململكة يف 

جمال خرتها”.

اتخذ فندق اخلليج البحرين للموؤمترات 
و�شبا، اأ�ش���هر وجهة لل�شيافة يف البحرين، 
خطوة اأخرى يف �ش���عيه املتوا�شل لتطوير 
خدماته وحر�شه على تقدمي معايري عاملية 
جديدة يف جمال املطاعم يف البحرين، حيث 
وقعت اإدارة فندق اخلليج اتفاقية تعاون 
مع ال�ش���يف االإيطايل العاملي “جيانكارلو 
بريبليني” احلائ���ز اأكرث من مرة على جنمة 
مي�ش���الن �ش���تار، وال���ذي �ش���يقوم بقيادة 
فريق العم���ل املطعم االإيط���ايل بالفندق 

“البرجوال” بال�راكة مع فندق اخلليج. 
���ا املراحل االأولى  وبداأت االإدارة فعليًّ
من اأعمال اإعادة ت�ش���ميم وجتديد املطعم 
ومن املخط���ط اإعادة افتتاحه يف الن�ش���ف 
الثاين من عام 2018 با�شم “البرجوال باي 
بريبليني” ليكون واجهة اأنيقة كال�شيكية 
تق���دم اأطباًق���ا اإيطالية مع مل�ش���ة ع�رية 

مبتكرة من ال�شيف بريبليني.  
وح�ر ال�ش���يف العاملي بريبليني اإلى 
البحري���ن ليجع���ل منه���ا اأول حمط���ة له يف 
ال�رق االأو�شط لتن�شم بدورها اإلى حمفظة 
مطاعمه ال�ش���هرية املنت�رة يف اأرجاء العامل 

واأهمه���ا مطع���م “Casa Perbellini” يف 
منطق���ة فريون���ا باإيطاليا واحلا�ش���ل على 
Dop “2” مي�ش���الن �ش���تار، ومطعم “-
lavoro” بفيني�ش���يا واحلا�شل على “1” 
مي�شالن �ش���تار، هذا باالإ�شافة اإلى مطعمه 
ال�ش���هري “Locanda” يف كولون ومطعم 

“Rana” يف نيويورك. 
بداأ ال�ش���يف بريبليني بالعمل يف خمبز 
عائلت���ة حيث منا �ش���غفه بخب���ز املعجنات 
واملاأك���والت باأنواعه���ا، وق���رر ان���ذاك اأن 
يط���ّور هذا ال�ش���غف ويدع���م موهبته وفنه 

بالدرا�شة.  
وق���اده حبه وتعلقه به���ذا املجال اإلى 

بدء م�شريته املهنية يف عدة مطاعم �شهرية 
واملنت�رة يف اأرجاء اإيطاليا وتقدمي اأطباق 
تتمي���ز باالبت���كار مع احلفاظ عل���ى الطعم 

التقليدي لالأطباق.
وح�شد ال�شيف بريبليني اأولى ثمرات 
جناح���ه يف عام 1992م، حيث ح�ش���ل على 
Chef E -“  ململرك���ز االأول يف م�ش���ابقة
ropeen du Poisson”. وبحل���ول ع���ام 
اأول  عل���ى  “بربيلين���ي”  ح�ش���ل   1996
مي�شالن �ش���تار وتالها ح�شوله على جنمته 
الثانية يف عام 2002، والتي اأ�شيف اإليها 
“ثالثة �شوك – Three forks” من دليل 

Gambrio Rosso يف عام 2005.

 “م����ن����ي����و” ج����دي����د ي���ح���ت���وي أص����ن����اف����ا م�����ع�����دًة خ���ص���ي���ًص���ا ل��ل��ب��ح��ري��ن 
األوس����ط ال���ش���رق  ف���ي   12 وال������  ب��ال��ب��ح��ري��ن  األول  ال���ف���رع   
ع�������روض م��وس��ي��ق��ي��ة م���م���ي���زة م����ن ال���ع���ام���ل���ي���ن ع���ل���ى م�������دار ال���ي���وم

اأمل احلامد من املنامة

تصوير: خليل إبراهيم
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�أكد �لفنان �أحمد مكي �أنه م�ضغول حاليا بالتح�ضري 
لعمل �ض���ينمائي جديد ي�ض���عى من خالله لتقدمي فكرة 
خمتلفة، ويعود بها للمناف�ض���ة �ل�ض���ينمائية من جديد، 
ومن �ملق���رر �أن يعلن عنه قريبا. وق���ال �أحمد مكي، �إنه 

قرر �أن يغيب عن �لدر�م���ا �لتليفزيونية �لفرتة �ملقبلة 
من �أجل رغبته يف �لرتكيز يف �ل�ض���ينما، و�أنه يعكف حاليا 
عل���ى حت�ض���ري �ألب���وم غنائي جديد م���ن نوعي���ة �لر�ب، 

�ضي�ضم عدد� من �لأغاين �لتي تقدم ر�ضالة وهدفا.

  للتو��ضل:  )ق�ضم �ملنوعات: 17111479(              ق�ضم �لإعالنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )�ل�ضرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434(
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يفتحون  �مل�ضلمون 
م����دي����ن����ة �ل���ق���د����س 
وي���ن���ت���زع���ون���ه���ا م��ن 

�لبيزنطيني.

 1297
عن  موناكو  ��ضتقالل 

جنوة.

 1790
 جورج و��ضنطن يلقي 
�أول  ن��ي��وي��ورك  م���ن 

خطاب �ضنوي له.

 1863
“معركة  وق��������وع   
يف  �ضربينغفيلد” 
�لأهلية  �حل��رب  �إط��ار 

�لأمريكية.

 1892
�لثاين  حلمي  عبا�س 
ي���ت���ول���ى ح���ك���م م�����ر 
خلًفا لو�لدة �خلديوي 
�لذي تويف يف  توفيق 

�ليوم �ملا�ضي.

 1900
�لأم��ريك��ي  �لرئي�س   
ويليام مكينلي ي�ضع 
�أل���ض��ك��ا حت��ت �حلكم 

�لع�ضكري.

1912
 ت��اأ���ض��ي�����س �مل��وؤمت��ر 
�ل��وط��ن��ي �لإف��ري��ق��ي، 
وهي منظمة �ضيا�ضية 
جنوب  يف  ت��اأ���ض�����ض��ت 

�إفريقيا.

مسافات

الجداوي تتزوج من ثري إماراتي

بودالمة تحاضر 
عن “األتيكيت في 

الموروث الشعبي”

“6 رؤى” بـ “البحرين التشكيلية” 

شفيقة يوسف في 
“الخافي أعظم” 

وقعت �لفنانة رجاء �جلد�وي عقد �مل�ض����اركة يف �لفيلم �لإمار�تي - �مل�ري 
�جلديد “َرْم�َض����ة كرمي”، �ملتوقع بدء ت�ض����ويره يف فرب�ي����ر �ملقبل بني �أبو ظبي 

ودبي و�لقاهرة.
و�أكدت رجاء �جلد�وي �ضعادتها بامل�ضاركة يف هذ� �لعمل �لإمار�تي �مل�ري 
�لذى يجمع جنوماً بارزين من �لبلدين، كما �أنها �ض����عيدة جد�ً بالدور و�ل�ضخ�ضية 

�لكوميدية �لتي جت�ضدها يف �لفيلم.
و�أ�ض����افت �أن هن����اك �لكث����ري من عنا�ر �جل����ذب �لتي جعلته����ا تو�فق على 
�مل�ض����اركة يف “َرْم�َض����ة كرمي”، من بينه����ا �لتعرف �إلى جمال جديد هو �ل�ض����ينما 
�لإمار�تية، كما �أنها ��ضت�ض����عرت من حديثها مع خمرج �لعمل لوؤي �ل�ض����عدي �أنه 
خمرج نا�ض����ج ومدرك لأهمية �لر�ضائل �لتي يحملها �لفيلم للم�ضاهد �لعربي يف 
قال����ب كوميدي جمي����ل.   و�أبدت رج����اء �إعجابها بتج�ض����يد دور �أم هاين رمزي يف 
�لفيل����م �لذي يجمعها به من جديد، بالإ�ض����افة �إلى م�ض����اركة فنانني �إمار�تيني 

معروفني على �ل�ضاحتني �لإمار�تية و�خلليجية.
و�أك����دت �جلد�وي �ض����عادتها بامل�ض����اركة يف هذ� �لعم����ل �لإمار�تي �مل�ري 
�لذي يجمع جنوماً بارزين من �لبلدين، كما �أنها �ض����عيدة جد�ً بالدور و�ل�ضخ�ضية 

�لكوميدية �لتي جت�ضدها يف �لفيلم.

رعب وأكشن.. جديد السينما في البحرين

قدم���ت �رك���ة �لبحرين لل�ض���ينما مطل���ع �ل�ض���بوع �جلاري 
فيلمني من �كرب �لفالم �ملعرو�ض���ة حالي���ا من هوليوود، �لول 
 Insidious: The Last و�لث���اين Molly s Game بعن���و�ن
Key بح�ضور كبري نظر� ملا تقدمه �ل�ضينما من خيار�ت جديدة.

Molly s Game
�لفيل���م �ل�ض���ينمائي �لكب���ري Molly s Game من بطولة 
�لنجمة جي�ض���يكا ت�ضا�ضتني و�لنجم �ل�ض���مر �إدري�س �إلبا، �لفيلم 
ينتم���ي لفئ���ة �لدر�م���ا و�ل�ض���رية �لذ�تي���ة، �إنتاج �رك���ة �لإنتاج 
�لأمريكية �إ�س تي �إك�س فيلمز، و�إخر�ج �رون �ضوركني، وتاأليف 
مول���ى بل���وم بن���اء عل���ى مذكر�ته���ا، وي�ض���ارك يف بطولته عدد 
كبري م���ن �لنجوم �لى جانب ت�ضا�ض���تني و �إلبا مثل �لنجم كيفن 

كو�ضترن وجو كريي.
در�م���ا جدي���دة ت���دور يف ع���و�مل �لطبق���ة �لربيطاني���ة يف 
خم�ضينيات �لقرن �ملا�ض���ي، وهو للمخرج �ملتميز بول توما�س 
�أندر�ض���ون يف ثاين تعاون يجمعه باملمث���ل د�ين دي لوي�س بعد 

 There Will لنجاح �ل�ض���احق لهما قبل ع�ر �ض���نو�ت يف فيلم�
Be Blood

ي���روي �لفيل���م �ل���ذي يعر����س يف �لبحري���ن حاليا �لق�ض���ة 
�حلقيقية لل�ض���ابة �لأمريكية �ملخادعة مويل بل���وم �لتي �أد�رت 
لعبة بوكر لنخبة �أثرياء وم�ضاهري �لعامل، قبل �أن يتم �عتقالها. 

Insidious: The Last Key
�لفيلم ينتمي لفئة �لرعب و�لغمو�س، ق�ض���ة �لفيلم تدور 
يف �إط���ار م���ن �لرعب و�لإثارة ح���ول �أخ�ض���ائية �لظو�هر �خلارقة 
للطبيعة �لدكتورة �إيلي�س ر�يرن �لتي تو�جه �أكرب عمل م�ض���كون 

خميف يف م�ضريتها على �?طالق، وهذه �ملرة بعقر د�رها.
�لفيل���م م���ن �إنتاج �رك���ة �لإنت���اج �لأمريكية يونيفر�ض���ال 
�ض���توديوز، و�إخر�ج �آدم روبيتي���ل، وتاأليف لي و�نيل، بناء على 
مذكر�تها، وي�ض���ارك يف بطولته عدد كبري م���ن �لنجوم �أبرزهم، 
�ضبن�ر لوك، ماركو�س هندر�ضون، لي و�نيل، �أفا كولكر، �أماند� 
جارو����س، لني �ض���اين، �إجنو�س �ضامب�ض���ون، هان���ا هايز، جو�س 

�ضتيو�رت، تي�ضا فريير، خافيري بوتيت، برو�س د�في�ضون.

برفقة نجوم الفن البحريني

مبادرة “كلنا معك” تنبض في جناح األورام بالسلمانية 
ق���ام وفد م���ن مب���ادرة كلنا مع���ك لدعم 
مر�ض���ى �ل�رطان مكون من �أع�ضاء من جمعية 
�ل�ضحة �لطبيعية وفريق نب�ضة حياة �ل�ضعايف 
وفري���ق فوت���و �آرت وجمموع���ة م���ن �لطب���اء 
و�لعامل���ني باملجال �ل�ض���حي، بزيارة لق�ض���م 
�لور�م مبجم���ع �ل�ض���لمانية �لطب���ي ير�فقهم 
�لفنان علي �لغري���ر و�ملخرج جمعان �لرويعي 

و�لفنانة رمي �أرحمه.
و�رح �ملن�ض���ق �لعام للمب���ادرة �لإعالمي 
عمار �ملخت���ار �ن �لزيارة هي ج���زء من مبادرة 
دعم مر�ضى �ل�رطان ومبنا�ضبة �ل�ضنة �جلديدة 

لرفع معنويات �ملر�ض���ى ور�ض���م �لبت�ض���امة 
على وجوههم، حيث تركت م�ضاركة �لفنانني 
بالزي���ارة �ث���ر� طيب���ا يف نفو�س �ملر�ض���ى من 
كبار و�طفال ن�ضاء ورجال، و�ضتكون �لفعالية 
�لرئي�ضة للمبادرة يف �ض���هر فرب�ير �ملقبل يف 

�حد �ملجمعات �لتجارية. 
وختام���ا ق���دم �ع�ض���اء �ملبادرة �ض���كرهم 
وتقديرهم �لى �د�رة جممع �ل�ض���لمانية �لطبي 
لتعاونهم وت�ض���هيل �ج���ر�ء�ت �لزيارة وكذلك 
جلميع �لعاملني بق�ض���م �لور�م على جهودهم 

�جلبارة يف خدمة �ملر�ضى ور�حتهم.

    BUZZ      
أحداث

ي�ض���ري هذ� �لي���وم �لى �آف���اق مهنية جديدة 
وو��ضعة

ي���وم و�ع���د ج���د�ً على �ض���عيد �ت�ض���التك 
�ملهنية و�ل�ضخ�ضية 

ل تق���م بالعمل �أكرث من قدرتك، فج�ض���مك 
يحتاج �إلى �لر�حة 

تبحث �بتد�ًء من هذ� �ليوم يف م�ضاألة مهنية 
مهمة تتعلق بك 

�أف���كارك �ملميزة متنحك �لق���وة يف مو�جهة 
�لزمالء

�لأف�ض���ل لك ه���ذه �ليام �لعم���ل بجد لكي 
تنجح وتتميز

ل تذه���ب يف نزه���ة و�أن���ت يف حال���ة ذهنية 
�ضيئة جد� 

عزيزي �ضحتك مهمة، لذ� مار�س 
�لريا�ضات �خلفيفة 

يتز�من هذ� �ليوم مع و�ض���ع �ضحي مرتجرج 
نتيجة �أزمة 

ت�ض���طر �إلى �لتكّيف مع �مل�ضتجد�ت �أو �إلى 
تقدمي تربير�ت 

تتخطى �لتعب �لنف�ض���ي �ل���ذي كان يحول 
دون تقدمك 

و�ض���عك  ب�ض���اأن  قر�ر�ت���ك  يف  تتف���رد  ل 
�ل�ضحي، بل ��ضت�ر 
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يقي���م مرك���ز �جلزي���رة �لثقايف و�ض���من �ن�ض���طته �ل�ض���بوعية يوم 
�لربعاء �ملقبل �ملو�فق 15 يناير ويف متام �ل�ض���اعة �ل�ضابعة و�لن�ضف 
م�ضاء ندوة بعنو�ن “�لتيكيت يف �ملوروث �ل�ضعبي” �ضتقدمها �لكاتبة 

لولوه بودلمة و�ضيدير �للقاء خالد بومطيع.
و�ض���تتناول بودلمة موؤلفة كتاب “�ض���م طال عمرك” االرتباط بني 
�ملوروث �ل�ض���عبي و�لع���اد�ت و�لتقاليد و�لتي تع���رف باللغة �لد�رجة 
قو�عد “�ل�ض���نع” وبني �لتيكيت �لعاملي و�ضت�ض���لط �ل�ض���وء على �هم 
�لتقاطعات بني �ملوروث �ل�ضعبي و�لعاد�ت و�لتقاليد �خلليجية وبني 

�لتيكيت �لعاملي. 

�لبحريني  �لفن���ان  �خت���ري 
خالد �لرويعي ع�ض���و� يف جلنة 
حتكيم مهرجان �مل�رح �لعربي 
يف دورته �لعا�رة �لتي �ضتقام 
يف تون����س يف �لفرتة من 10 – 
16 يناير �جلاري، وت�ضم جلنة 
�لتحكيم �ي�ض���ا و�لتي ير�أ�ضها 
�لفنان �للبن���اين �لقدير رفيق 
على �حمد، عثمان جمال �لدين 
من �ل�ض���ود�ن، وحمم���د مبارك 

من �لكويت، وحممد �لبكري من فل�ضطني.
ت�ضارك يف �لدورة �لعا�رة من �ملهرجان ع�ر م�رحيات �ضتناف�س 
على جائزة �ض���مو �ل�ضيخ �ضلطان بن حممد �لقا�ضمي لف�ضل عر�س 
م�رح���ي عربي وهي “خ���وف” تاألي���ف جليلة بكار و�خر�ج �لفا�ض���ل 
�جلعايبي للم�رح �لوطني بتون�س، وم�رحية “�ل�ضمع” تاأليف و�خر�ج 
جعفر �لقا�ضمي لفرقة فنون �لتوزيع من تون�س. م�رحية “ �جلل�ضة” 

تاأليف و�خر�ج منا�ضل عنرت مل�رح �لطليعة من م�ر.
م�رحي���ة “ح�رة ح���رة” تاأليف حمم���د ديبان و��ض���امة �حلفريي 
و�خر�ج ديبان و�مل�رحية ل�ركة حركة �لرق�س من �ملانيا و�ض���وريا. 
كما ت�ض���ارك �ي�ض���ا م�رحي���ة “طوفان” م���ن تاأليف بوكث���ري دومة 
و�خر�ج حافظ خليفة لفرقة فن �ل�ض���فتني لالنتاج بتون�س. وتقدم 
�جلز�ئ���ر م�رحية “ما باقات هدرة” من تاأليف و�خر�ج حممد �ر�ض���ل 
ولفرقة جهوي ��ض���كيكدة. و�ي�ضا ت�ض���ارك تون�س مب�رحية عنو�نها 
“خم�ضة حلقو باجلرة” تاأليف و�خر�ج لطفي تركي ولفرقة �لنه�ضة 
�لتمثيلية. و�مل�رحية �لثامنة يف �ملهرجان �ي�ضا من تون�س ولفرقة 
كتار�ضي�س لالنتاج و�لتوزيع وهي بعنو�ن “فريدوم هاو�س” تاأليف 
و�خر�ج �ل�ض���اديل �لعرفاوي، وتق���دم �لردن م�رحية “�ورك�ض���رت�” 
تاألي���ف �ض���ميحة خري����س و�خ���ر�ج جم���د �لق�ض����س ولفرقة�مل�رح 

�حلديث، و�خري� من �ضوريا م�رحية”هن” تاأيف و�خر�ج �نا عكا�س.
يجدر بالذكر �أن �لرويعي كان قد �ضارك يف �لدورة �لتا�ضعة من 
�ملهرج���ان �لتي �أقيمت �لعام �ملا�ض���ي باجلز�ئر، كما عاد قبل �أيام 
م���ن دبي بعد �أن قدم م�رحية �لأطفال “جلجام�س.. �لبحث عن زهرة 
�خلل���ود” ملوؤ�ض�ض���ة فار�س ميدي���ا يف مهرجان عرو����س دبي مل�رح 

�لطفل و�لدمى �لدولية.

حتت رعاية وكيل وز�رة �لد�خلية ل�ضوؤون �جلن�ضية و�جلو�ز�ت و�لقامة 
�لرئي����س �لفخ���ري جلمعي���ة �لبحري���ن للفن���ون 
�لت�ض���كيلية �ل�ض���يخ ر��ض���د بن خليفة �آل 
خليفة، تقيم جمعي���ة �لبحرين للفنون 
�لت�ض���كيلية �بت���د�أ من �لي���وم �لأحد 
7 يناي���ر معر����س “ 6 روؤى” نبيلة 
�خل���ري، فائق���ة �حل�ض���ن، جيهان 
�ض���الح، عبد�لإل���ه �لعرب،جمال 
��ضماعيل.  ��ض���غر  عبد�لرحيم، 
�ملعر����س  ي�ض���تمر  و�ض���وف 

مفتوحا لغاية 25 يناير.

و�ض���لت �لفنانة �لقديرة �ض���فيقة يو�ض���ف �إلى دول���ة �لكويت 
لتنظ���م لفريق عمل م�ضل�ض���ل  �خلايف �أعظ���م ، من تاأليف عبد�هلل 
�ل�ض���عد و�إخ���ر�ج �لقدير �أحم���د يعقوب �ملقل���ة و�إنتاج كنوز 
�خللي���ج وبطول���ة نخب���ة كب���رية من �لنج���وم، منه���م هيا 
عبد�ل�ض���الم و�إبر�هي���م �حلرب���ي وم���ر�م وليل���ى عبد�هلل 
وعبد�هلل �لباروين وحممد �لعجيمي وعبد�لإمام عبد�هلل. 

اأ�سامة املاجد
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الرويعي عضوا في 
لجنة تحكيم مهرجان 

المسرح العربي

• خالد �لرويعي 	

• لولوة بودلمة 	

• •جمال عبد�لرحيم	 نبيلة �خلري 	

• �ضفيقة يو�ضف	

طارق البحار
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البحث عن فائز جمهول بـ 450 مليون دوالر
قالت يان�صيب )ميجا مليونز( الأمريكية اإن بطاقة واحدة تتطابق اأرقامها مع كل الأرقام 

ال�صتة الفائزة بيعت يف فلوريدا.
واملفرت����ض اأن حت�صد البطاقة اجلائزة الكربى التي تقدر بنحو 450 مليون دولر وهي 

رابع اأكرب قيمة للجائزة يف تاريخ اللعبة، ح�صب رويرتز.
والأرق���ام الفائ���زة الت���ي خرجت يف اأحدث �صح���ب ه���ي 28 و30 و39 و59 و70 مع الكرة 

الكربى رقم 10. ومل يعلن م�صوؤولو اليان�صيب عن هوية حامل البطاقة. 
وقيمة اجلائزة 281 مليون دولر نقدا اإذا ما تخري الفائز اأن يح�صل عليها دفعة واحدة.

و�صت�ص���نح لالعبي اليان�صيب الأمريكيني فر�ص���ة اأخرى ليكون اأحدهم فاح�ض الرثاء عند 
�صحب يان�صيب )باوربول( التي تقدر قيمة جائزتها الآن بنحو 570 مليون دولر وهي خام�ض 

اأكرب قيمة يف تاريخ اللعبة، ح�صب رويرتز.
وفاقت قيمة اجلائزتني معا املليار دولر بعد اأن مرت اأ�ص���هر دون وجود فائز وتلك هي 

ثالث اأكرب قيمة للجوائز يف تاريخ اليان�صيب الأمريكية.

الــرد  يتحــدون  االآالف  بلجيــكا.. 
القار�س بال�سباحة

زواج الفتيات يف �سن التا�سعة ي�سعل ال�سارع الرتكي
نفت اإدارة ال�ص����وؤون الديني����ة الرتكية اأنباء 
عن �ص����ماحها بزواج الفتيات يف �ص����ّن 9 �صنني، 
بع����د جدل كب����ري وموجة غ�ص����ب اجتاح����ت جميع 
�رصائح املجتمع حول ت�رصيحات الإدارة عن �ص����ن 

البلوغ.
واأ�صدرت رئا�صة ال�ص����وؤون الدينية الرتكية 
بيانا اأ�ص����ارت في����ه اإلى اأن الأخب����ار التي انت�رصت 
يف بع�ض ال�ص����حف وو�صائل الإعالم حول ت�رصيح 

رئا�صة ال�ص����وؤون الدينية باإمكانية الزواج املبكر 
للفتيات ال�ص����غريات عارية عن ال�ص����حة متاما، 
واأنها مل ت�ص����مح يف تاريخها بالزواج املبكر ولن 

ت�صمح.
م����ن جهت����ه، عل����ق نائ����ب رئي�����ض ال����وزراء 
املتحدث با�ص����م احلكومة الرتكية بكري بوزداغ، 
على هذه الأخبار قائال: “ل يوجد مثل هذا البيان 
لل�ص����وؤون الديني����ة، ول اأ�ص����ا�ض ل����ه”، موؤكدا اأن 

“مديرية ال�ص����وؤون الدينية �ص����د الزواج يف �صن 
مبكرة”. واأو�ص����ح اأن هذه احلملة يزعمها اأولئك 
الذي����ن ل ميك����ن احلدي����ث معه����م ع����ن الأخالق 
وفقا ملبادئ واأخالقيات ال�ص����حافة، وميار�صون 
الكذب با�صتمرار، من اأجل ت�صويه اإدارة ال�صوؤون 
الديني����ة. ت�رصي����ح الإدارة جاء بعد حركة غ�ص����ب 
اجتماعي����ة عمت اأرج����اء تركي����ا، اأطلقتها ع�رصات 
اجلمعي����ات الن�ص����وية واحلقوقي����ة التي اعتربت 

امل�صاألة انتهاكا حلقوق الأطفال، بعدما تداولته 
و�ص����ائل اإع����الم حملية لبيان ن�ص����ب اإلى رئا�ص����ة 
ال�صوؤون الدينية يف تركيا )ديانت( اأ�صارت فيه 
اإلى �ص����ن البلوغ للفتيات والفتيان، وقالت اإنه 
وفقا لل�رصيعة الإ�ص����المية، ف����اإن بداية املراهقة 
للبنني 12 عاما اأما بالن�ص����بة اإل����ى الفتيات فاإن 
�ص����ن البلوغ 9 �ص����نوات، واأ�ص����افت اأنه يف �ص����ن 

البلوغ ميكن لل�صخ�ض اأن يتزوج.

ت�ســجع  برتغالية  قرية 
على تدخني االأطفال 

تتميز احتف���الت عيد الغطا����ض يف قرية 
فيل دي �صالغويرو الربتغالية، بتقليد �صنوي 
يت�سبب يف غ�سب يف �أو�ساط �لأجانب، �إذ يقوم 
الآباء بت�ص���جيع اأطفالهم، وبع�ص���هم يبلغ من 

العمر 5 �صنوات، على تدخني ال�صجائر.
ويقول ال�ص���كان املحليون اإن هذه العادة 
متتد لقرون م�صت، لكن ل اأحد يعرف بال�صبط 
م���ا ترمز اإلي���ه، اأو ملاذا يقدم الآب���اء على �رصاء 
عل���ب ال�ص���جائر لأطفاله���م وت�ص���جيعهم على 
امل�ص���اركة يف هذا التقليد؟ ال�ص���ن القانونية 
ل����رصاء التبغ يف الربتغال ه���و 18 عاما، لكن ل 
يوجد �ص���يء مين���ع الآب���اء من جع���ل اأطفالهم 
يدخن���ون، كم���ا اأن ال�ص���لطات الربتغالي���ة مل 

تتدخل لوقف هذه العادة.

علــى  يثنــي  ترامــب 
نف�سه: اأنا عبقري

اأثن���ى الرئي�ض الأمريك���ي دونالد ترامب 
على نف�ص���ه قائال اإنه “عبق���ري وراجح العقل 
ج���دا”، وذلك بع���د ن�رص كتاب ينتقده ب�ص���دة 

وي�صكك يف اأهليته لتويل الرئا�صة.
واأورد ترام���ب يف تغري���دة عل���ى تويرت، 
ال�ص���بت: “يف الواقع اأكرب نعمتني يف حياتي: 

رجاحة العقل و�صدة الذكاء”.
وكت���ب ع���ن م�ص���ريته “من رج���ل اأعمال 
ناجح جدا اأ�صبحت جنما تلفزيونيا لمعا )...( 
ثم رئي�ص���ا للوليات املتح���دة )من حماولتي 
الأول���ى(. اأعتق���د اأن ه���ذا يوؤهل امل���رء ل اأن 

يكون ذكيا بل وعبقريا راجح العقل جدا”.

الفئــران تفتــح اآفاقــا 
لعالج م�سكلة ال�سلع

تو�ص���ل علم���اء يف كلي���ة الط���ب بجامعة 
اإنديان���ا الأمريكي���ة ال���ى طريق���ة جديدة قد 
تفتح اآفاق���ا واآمال جديدة للذين يعانون من 

م�صكلة ال�صلع.
جن���ح العلم���اء يف اإبت���كار جل���د ينمو فيه 

ال�صعر باإ�صتخدام خاليا جذعية من الفئران.
وجنح العلماء يف اإبتكار جلد من طبقتني 
علوية و �ص���فلية، قادرة على اإنبات ب�صيالت 
�ص���عر كتلك املوجودة لدى الفئران، ح�صبما 

ذكر موقع “ديلي ميل”. 
يذك���ر اأنه مت يف وقت �ص���ابق اإ�ص���تخدام 
اخلالي���ا اجلذعية لع���الج ال�ص���لع، لكن جميع 
املح���اولت بائت بالف�ص���ل لأن اجللد يتكون 

من 20 نوعا من اخلاليا.
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ف�سل تواأم فل�سطيني �سيامي
بداأت �صباح ام�ض الأحد عملية ف�صل التواأم ال�صيامي الفل�صطيني “فرح وحنني” مب�صت�صفى 
امللك عبداهلل التخ�ص�صي لالأطفال، وذلك بناء على توجيه من ويل العهد ال�صعودي الأمري حممد 
بن �ص���لمان. ووفقا ل�ص���حيفة “�ص���بق”، فاإن الفريق الطبي اأنهى مرحلة التخدير وتنظري املثانة 
والق�ص���طرة، وبداأت مرحل���ة القطع للتواأم حنني وف���رح. وقال رئي�ض الفريق الطبي امل�صت�ص���ار 
بالدي���وان امللكي عب���داهلل الربيعة، الذي يجري العملية، اإن ن�ص���بة جناح العملية ت�ص���ل اإلى 70 
%، واإنه يتوقع اأن ت�ص���تغرق العملية مدة ت�ص���ل اإلى 15 �ص���اعة، بح�صب موقع “اأخبار 24”. وكان 
الفري���ق الطب���ي واجلراحي عقد اجتماعا الأ�ص���بوع املا�ص���ي در����ض خالله حالة التواأم ال�ص���يامي، 
وات�ص���ح اأن التواأم حنني مكتملة ولديها مقومات احلياة، ولها طرف �ص���فلي واحد، اأما فرح فهي 
غ���ري مكتملة وتعد تواأما طفيلي���ا، ولي�ض لديها قلب، ول رئة كما اأن امل���خ غري مكتمل، وتعتمد 

اعتمادا كليا يف الدورة الدموية على اأختها حنني. 

حت����دى اآلف البلجيكيني الربد القار�ض و�ص����بحوا يف بحر ال�ص����مال مبدينة اأو�ص����تند، يف 
تقليد �ص����نوي احتفال بالعام اجلديد. ورغم و�ص����ول درجة حرارة اجلو واملياه اإلى 6 درجات 
مئوية، نزل 4500 �صخ�ض، وهم يرتدون اأزياء غري تقليدية زاهية الألوان، اإلى املياه قبالة 
القاع����ات امللكي����ة يف املدين����ة. وبينما اكتفى البع�ض بو�ص����ع اأقدامهم يف املياه، ا�ص����تغل 

اآخرون وجود كثري من رجال الإنقاذ و�صبحوا يف الأمواج الباردة.
وقال اأحد امل�ص����اركني يف الحتف����ال وكان يرتدي زي الرج����ل البدائي ويدعى يوري�ض: 
“عندما تنزل اإلى املياه ت�ص����عر اأنها باردة، لكن اإذا دخلت مل�ص����افة اأعمق ت�ص����عر اأنها جيدة 
للغاية ورائعة”. وقال منظمون اإن الإقبال على الدورة ال�صابعة والع�رصين من هذه الحتفالية 
متو�ص����ط، واإن درجات احلرارة لي�ص����ت باردة للغاية مقارنة مبا كانت عليه العام املا�ص����ي، 

حني كانت حتت ال�صفر.
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حار�س �سخ�سي حلرا�سة 
خامت باري�س هيلتون

اإذا كنت متلك �ص����يئا قيمته مليونا دولر، فهل تعنّي حار�ص����ا �صخ�ص����يا حلمايته يف كل 
الأوقات؟ ذلك ما قامت به النجمة الأمريكية باري�ض هيلتون، وفق ما ذكر موقع “اإي اأونالين”.
وقال امل�صدر نف�صه اإن هيلتون عينت حار�صا �صخ�صيا حلماية خامت خطوبتها على مدار 
ال�ص����اعة وطوال اأيام الأ�ص����بوع. وذكر “اإي اأونالين” اأن قيمة اخلامت “الثمينة” دفعت النجمة 
اإلى تعيني حار�ض حلمايته من ال�رصقة اأو التلف، اإذ يبلغ �ص����عره حوايل مليوين دولر. ويتميز 
اخل���امت )22 قرياط���ا( بحجم كبري، وه���و من الأملا�ض، ومن ت�ص���ميم م�ص���مم جموهرات 
امل�صاهري مايكل غرين. وقال مايكل غرين “هيلتون ات�صلت بي قبل حلظات وقالت يل 

اإن اخلامت اأعجبها كثريا”، م�صيفا اأنها “�صعيدة جدا ومتحم�صة”. 

ح�سناء هوليوودية تتحول اإلى رجل
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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

الطق�ض بارد ن�صبيا مع 
بع�ض ال�صحب وت�صاعد 

الأتربة يف بع�ض املناطق.

الرياح �صمالية غربية من 
10 اإلى 15 عقدة وت�صل 

من 17 اإلى 22 عقدة احيانا.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى قدمني قرب ال�صواحل 
ومن 3 اإلى 5 اقدام يف عر�ض البحر. درجة احلرارة 

العظمى 23 درجة مئوية، وال�صغرى 13 درجة مئوية.

حالة 
الطقس

 ن�رصت املمثلة العاملية جينيفر غارنر عرب �ص���فحاتها على مواقع التوا�ص���ل الجتماعي �صورة لها 
وهي بهيئة رجل ب�صعر ق�صري وحلية مما اآثار �صكوكا وت�صاوؤلت عن حقيقة هذه ال�صورة. وعلقت غارنر 
على ال�صورة بالقول: “�صنة جديدة، اأنا جديدة” واأطلقتها بها�صتاغات عديدة دون اأن تو�صح تفا�صيل 
اإ�ص���افية، واأحدثت هذه ال�صورة جدل وا�ص���عا وبلبلة كبرية بني حمبيها ومتابعيها للبحث عن حقيقتها 
وذه���ب البع�ض اإلى اأنها اأجرت عملية حتول لرجل. ونالت ال�ص���ورة العديد من التعليقات، اإذ �ص���بهها 

البع�ض باملمثل جيم�ض فرانكو والبع�ض الآخر �صبهها باملمثل العاملي اإيدي ريدماين.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16-17
	18
	19
	20
	21
	22-23
	24

