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مطالبات بتخفي�ض الوقود 
وتغيري الت�سعرية  لـ “التاك�سي”

طالب���ت جمعي���ة �س���و�ق �سيار�ت �لنق���ل �لعام 
يف �لبحري���ن باأن تق���دم وز�رة �ملو��سالت و�جلهات 
�ملعنية �لدعم الأ�سحاب �سيار�ت �الأجرة “�لتاك�سي” 
بعد رف���ع �أ�سعار �لوقود مرت���ني يف غ�سون عامني، 
و�قرتحت �أن يتم منح كوبونات �أو بطاقات تخفي�س 

الأ�سع���ار �لوق���ود الأ�سح���اب �لتاك�سي على 
غر�ر جتربة �سلطنة عمان.

لقاءات بني ال�سلطتني لإعادة هيكلة الدعم
 ا�ستناًدا للتوجيهات امللكية ال�سامية... خالد بن عبداهلل:

�ملنام���ة - بنا: ��ستناد� للتوجيه���ات �مللكية �ل�سامية لعاهل 
�لبالد �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة، �رصَّح نائب 
رئي����س جمل�س �ل���وزر�ء رئي�س �للجن���ة �لوز�رية لل�س���وؤون �ملالية 
و�سب���ط �الإنف���اق �ل�سي���خ خالد بن عب���د�هلل �آل خليفة ب���اأن �الأيام 
�ملقبلة �ست�سهد عقد عدد م���ن �للقاء�ت �لتن�سيقية و�لت�ساورية 
م���ع �ل�سلط���ة �لت�رصيعية ته���دف للعمل على �إع���ادة هيكلة �لدعم 

وتوجيهه مل�ستحقيه من �الأ�رص �لبحرينية و�ملو�طنني.
وق���ال �إن رئي�س �لوزر�ء �ساح���ب �ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة 
ب���ن �سلمان �آل خليف���ة، وويل �لعهد نائب �لقائ���د �الأعلى �لنائب 
�الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان 
ها يف جل�سة جمل�س �ل���وزر�ء يوم �أم�س  ب���ن حمد �آل خليف���ة، قد وجَّ
الإع���ادة هيكلة �لدعم وتوجيهه مل�ستحقي���ه، ودر��سة �آلية موحدة 
لال�ستحقاق عرب توحيد �لنو�حي �لت�رصيعية و�لتنظيمية، موؤكدين 
�سموهما تنفيذ ما ورد يف برنامج عمل �حلكومة لالأعو�م )2015 – 

2018( وما ت�سمنه من �إعادة توجيه �لدعم مل�ستحقيه.

جلنة اأمنية عليا بني البحرين وال�سعودية

�ملنام���ة - وز�رة �لد�خلي���ة: عق���د وزير 
�لد�خلي���ة �لفري���ق �لركن �ل�سي���خ ر��سد بن 
عب���د�هلل �آل خليفة �أم�س جل�س���ة مباحثات مع 
وزير �لد�خلية باململك���ة �لعربية �ل�سعودية 
�ل�سقيق���ة �ساح���ب �ل�سم���و �مللك���ي �الأمري 
عبد�لعزي���ز ب���ن �سعود بن ناي���ف �آل �سعود، 
بح�سور عدد م���ن كبار �مل�سوؤولني بالوز�رة، 

و�سفريي �لبلدين.
ومت �التف���اق عل���ى ت�سكيل جلن���ة �أمنية 
علي���ا م�سرتكة ب���ني �جلانب���ني، ير�أ�سها من 
�جلانب �لبحريني نائ���ب وزير �لد�خلية ومن 
�جلان���ب �ل�سع���ودي وكي���ل وز�رة �لد�خلية؛ 

�لتي  لبحث ومناق�س���ة �ملو�سوعات 
3يتم �التفاق عليها.

 

رف���ع جمل�س �لنو�ب �ق���رت�ح برغبة )غري ملزم تنفي���ذه للحكومة( وقف 
قر�ر رفع �سعر �لبنزين بعد �لت�ساور بقاعة مغلقة الأكرث من ن�سف �ساعة.

و�سوت جميع �لنو�ب �لثالثني �حلا�رصين على طلب وقعه عي�سى تركي 
وعبد�لرحمن بوجميد وذياب �لنعيمي وعلي �ملقلة وحممد �لعمادي.

و�عت���رب ترك���ي �أن �لقر�ر خمالف للقان���ون 52 ل�سن���ة 2006 ب�ساأن ن�رص 
�للو�ئ���ح �الإد�ري���ة، �إذ �رصى تطبيق �لقر�ر قبل ن����رصه باجلريدة �لر�سمية، و�أن 

�لقر�ر لي�س لديه �سند د�ستوري وقانوين.
و�أك���د بوجمي���د �أن �لقر�ر خمال���ف لربنامج عمل �حلكوم���ة، و�أن تر�سيد 
�الإنف���اق يج���ب �أن يك���ون بالتو�فق ب���ني �ل�سلطتني.  من جانب���ه، علق وزير 

�سوؤون جمل�سي �ل�سورى و�لنو�ب غ���امن �لبوعينني باأن �لقر�ر و�رد 
بربنامج عمل �حلكومة �لذي �أقره �لربملان.

ب�سوتك... “ما تقدر” توقف رفع اأ�سعار البنزين

ودائع البحرينيني يف اإيران مهددة بال�سياع جزافون ينفون ربط غالء الأ�سماك بالوقود

بد�أ �سي���د ح�سن ي����رصب �أخما�س���ا باأ�سد��س؛ 
خوف���ا من �سي���اع �أمو�ل���ه �لت���ي �أودعه���ا يف �أحد 
�لبن���وك �الإير�نية منذ �أكرث م���ن 3 �سنو�ت مقابل 
فو�ئد مرتفعة جد�، م���ع ت�ساعد حدة �لتظاهر�ت 

هناك وتر�جع �سعر �رصف �لتومان.
يق���ول �سيد ح�س���ن، �ل���ذي ف�س���ل �الكتفاء 
با�سم���ه �الأول، �إن���ه تلقى فو�ئد )�أرب���اح( وديعته 
�لت���ي تبلغ 20 �ألف دين���ار بحريني بانتظام، لكنه 

ب���ات �الآن خائف���ا من توق���ف �الإي���ر�د�ت و�الأرباح 
و�سي���اع �لنق���ود بعد دخ���ول �نتفا�س���ة �ل�سعب 
�الإي���ر�ين يومه���ا �لثالث ع�رص. وتابع “ل���ديَّ �أور�ق 
ر�سمي���ة، لكنن���ي �أعتقد باأنها لن جت���دي نفعا يف 
حال وق���ع �القت�ساد هن���اك، )...( ماذ� �ستفيدين 
�الأور�ق يف نظ���ام �سيا�س���ي و�قت�س���ادي مع���اٍد 
للع���امل، من �سيجلب يل حق���ي؟”. وال توجد �أرقام 
دقيق���ة عن حج���م ود�ئ���ع �لبحريني���ني يف �إير�ن، 
خ�سو�سا �أنها تتم ب�سكل غري ر�سمي، لكن بع�س 

�ملر�قبني يقدرونها باملاليني.

�رتفع���ت �أ�سع���ار �الأ�سم���اك بالتز�م���ن مع 
زي���ادة �أ�سعار �لوق���ود، �إذ بيع كيل���و �ل�سايف 
ب�سع���ر 4 دنان���ري، و�ل�سعري ب���� 3 دنانري. جاء 
ذل���ك يف وقت تد�ول في���ه نا�سطون يوم �أم�س 
على و�سائ���ل �لتو��سل �الجتماعي فيديوهات 
عن �رتف���اع �أ�سع���ار �ل�سمك وربطه���ا بارتفاع 
�أ�سع���ار م�ستقات �لوقود �لت���ي بد�أت منذ يوم 
�أم�س �الأول، بينما نف���ى جز�فون عالقة �رتفاع 

�أ�سع���ار �الأ�سماك بالوقود. وق���ال علي �سلمان 
وه���و �أح���د باع���ة �الأ�سم���اك يف �س���وق �ملنامة 
�ملرك���زي، �إن �رتف���اع �أ�سع���ار �الأ�سماك يعود 

لتذبذب حالة �لطق�س وبرودة �جلو.
و�أو�سح �سلمان �أن زيادة �أ�سعار �الأ�سماك 
�الأي���ام �ملا�سي���ة،  �لري���اح يف  ب�سب���ب �س���دة 
و�لتحذي���ر�ت م���ن عدم دخ���ول �لبح���ر ل�سيد 
�الأ�سماك، فعلى �سبيل �ملثال كانت تدخل 10 

ق���و�رب يف �ليوم و�نخف�س �لعدد �إلى 
10�ثنني فقط. 11

• �ل�سيخ خالد بن عبد�هلل	
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�سلمان زميان يطلق “�سربة ماء” 
ر�سميًا على “يوتيوب” 

مسافات البالد

22

مازن الن�سور اأمل احلامد

علي الفردان 

را�سد الغائب وليلى مال اهلل

• )ت�سوير: خليل �إبر�هيم(	 نقا�س نيابي حاد يف �لقاعة �ملغلقة  

• وزير �لد�خلية يف جل�سة مباحثات مع نظريه �ل�سعودي	

متخ�ست جل�سة الربملان وولدت رغبة غري ملزمة
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جاللة امللك يتلقى �شكر رئي�س رومانيا

وزير اخلارجية يت�شلم اأوراق ال�شفري الرتكي

�شفرينا لدى الفاتيكان يلتقي البابا فرن�شي�س 

مريزا: عالقات تاريخية تربط املنامة بالهند

اأهم اأولويات االقت�شاد موا�شلة تطوير “اللوج�شتي” 

يف العام اجلـاري عودة معـر�س “مراعــي” 

ا�شتمرار توزيع وحدات م�رشوع 609 ب�شرتة

�شموه اطلع على اآخر برامج “طريان اخلليج”...  �شمو ويل العهد:

خلف: الرثوة احليوانية اإحدى اأهم الركائز يف تعزيز االأمن الغذائي

تنفيًذا لتوجيهات �شمو ويل العهد... “االإ�شكان”:

املنامة- بنا: اأكد ويل العهد نائب القائد االأعلى 
النائب االأول لرئي�س جمل�س ال���وزراء �شاحب ال�شمو 
امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة اأهمية البناء 
على عراقة �رشكة ط���ريان اخلليج وعالمتها التجارية، 
وذل���ك مبوا�شل���ة تطوي���ر خدماتها ب�ش���ورة متميزة 
وتناف�شي���ة ت�شع ر�شا امل�شافر وراحته هدفا حموريا 

تنطلق منه نحو اأفق اأرحب من النجاح والنمو.
ول���دى لق���اء �شم���وه يف ق����رش الق�شيبي���ة اأم�س 
جمل����س اإدارة �رشك���ة ط���ريان اخللي���ج برئا�ش���ة وزير 
ال�شناع���ة والتج���ارة وال�شياح���ة زايد الزي���اين، اأ�شار 
�شم���وه اإل���ى اأن الرتكيز على موا�شل���ة جهود تطوير 
القطاع اللوج�شتي كونه اأحد القطاعات ذات االأولوية 

االقت�شادية يتطلب تكامل هذه اجلهود لت�شمل كل 
مكونات ه���ذا القطاع احليوي وتع���زز اإ�شهاماتها يف 
دعم االقت�شاد، ومن اأبرزها جمال النقل اجلوي الذي 
تعترب الناقل���ة الوطنية �رشكة طريان اخلليج من اأهم 
اأوجه���ه، ليج�ش���د ذلك حج���م اجله���ود والربامج التي 
ته���دف لتعظيم مردود القطاع اللوج�شتي واإمكانات 
الفر����س في���ه. ونوه �شم���وه بالكف���اءات الوطنية يف 
�رشك���ة طريان اخللي���ج، م�شريا اإلى اأنه م���ن ال�رشوري 
االهتم���ام مبوا�شل���ة تطوي���ر اإمكان���ات الكفاءات يف 
ال�رشكة مبا يتوازى م���ع حجم الطموح واالإجناز، ويعزز 
من رف���ع تناف�شي���ة ط���ريان اخلليج عل���ى امل�شتوى 

االإقليمي لربط مملكة البحرين باملنطقة والعامل.

وق���ال �شموه اإن���ه �شيت���م دعم جه���ود موا�شلة 
اأ�ش����س  وف���ق  العم���ل  ال�رشك���ة يف  عل���ى  القائم���ن 
اال�شتدام���ة والتناف�شي���ة للدف���ع نح���و املزي���د م���ن 
املخرجات عل���ى خمتلف امل�شتويات واال�شتفادة من 
االتفاقات التي مت اإبرامها لالإ�شهام يف توفري جتربة 

متميزة للم�شافرين على منت رحالتها.
م���ن جانبه، اأع���رب جمل����س اإدارة �رشك���ة طريان 
اخلليج ع���ن ال�شكر والتقدير ملا يلق���اه عمل ال�رشكة 
من دعم وم�شاندة لتبلغ م�شتوى اأعلى من التميز مبا 
يدعم موقعها ويعزز اإ�شهامها يف االقت�شاد الوطني، 
كما اأطلع املجل�س �شموه على اخلطط والربامج التي 

تعمل عليها ال�رشكة يف املرحلة املقبلة.

املنام����ة - وزارة االأ�شغ����ال و�ش����وؤون البلديات 
والتخطي����ط العمراين: اأعلن وزي����ر االأ�شغال و�شوؤون 
البلديات والتخطيط العمراين ع�شام خلف عن عودة 
معر�����س البحري����ن لالإنت����اج احلي����واين “مراعي” من 
جدي����د للجمه����ور يف 2018، موؤك����دا اأن قطاع الرثوة 
احليوانية اأحد اأهم الركائز االأ�شا�شية يف تعزيز االأمن 

الغذائي. 
وك�ش����ف خل����ف اأن احلكوم����ة اعتم����دت برام����ج 
وخط����ط وطني����ة لالرتقاء بقط����اع ال����رثوة احليوانية 
وتنميته����ا با�شتخ����دام االأ�شاليب العلمي����ة احلديثة 
مب����ا �شي�شهم يف رف����ع اإنتاجيتها، ف�ش����ال عن تعزيز 
الرعاية االأولية الوقائي����ة ودعم املزارعن وتطبيق 
اأف�ش����ل املمار�ش����ات والتقني����ات وبن����اء القدرات، 
وفق����ا ملعطي����ات االإ�شرتاتيجي����ة الوطني����ة للتنمية 
الزراعية امل�شتدام����ة، م�شيفا اأنه ومن هذا املنطلق 
�رشع����ت ال����وزارة يف اإعادة تنظيم معر�����س )مراعي(، 
كحدث علمي ا�شتثماري تقن����ي ترفيهي متخ�ش�س 
يف جمال االإنت����اج احليواين، وا�شع����ا مملكة البحرين 
عل����ى اخلارطة العاملية لهذه املعار�س املتخ�ش�شة 

ومعززا دورها الريادي يف هذا املجال. 
ج����اء ذل����ك على هام�����س اجتم����اع عق����ده الوزير 
خلف ويف ح�ش����ور الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة اإجناز 
البحرين �شمو ال�شيخ����ة ح�شة بنت خليفة اآل خليفة، 
م����ع الرئي�س التنفيذي ل�رشكة )بيك����و( خالد جمعان، 
مب�شارك����ة وكي����ل �ش����وؤون الزراعة وال����رثوة البحرية 
ال�شي����خ خليفة ب����ن عي�شى اآل خليف����ة، وكيل �شوؤون 
البلديات نبي����ل اأبو الفتح، مدير عام اأمانة العا�شمة 
ال�شي����خ حممد بن اأحمد، عا�ش����م عبدالطيف، الوكيل 

امل�شاعد وائ����ل املبارك، الوكي����ل امل�شاعد للموارد 
واملعلوم����ات باالإناب����ة ح�ش����ن املناع����ي، والوكي����ل 

امل�شاعد ل�شوؤون الزراعة باالإنابة اإبراهيم يو�شف. 
وناق�����س االجتم����اع املوقع ال����ذي �شتنظم عليه 
املخ�ش�ش����ة  وامل�شاح����ات  والقاع����ات  الفعالي����ة 
البحري����ن  داخ����ل  م����ن  وللعار�ش����ن  للفعالي����ات 
وخارجه����ا لعر�س اأحدث املنتج����ات والتقنيات ذات 
العالقة بقطاع االإنت����اج احليواين، واالآالت واملعدات 
واحلي����واين،  الزراع����ي  االإنت����اج  يف  امل�شتخدم����ة 
واملنتج����ات  واالألب����ان،  الغذائي����ة  وال�شناع����ات 
واخلدم����ات البيطرية، واالأع����الف وتغذية احليوانات 
والطي����ور، واملن�شورات واملجالت العلمية وجميع ما 
يتعل����ق بهذا القطاع الوا�شع. وم����ن اأهم املقرتحات 
العرو�س احلي����ة للخيل ومعر�س للطي����ور ومعر�س 
احليوانات ومعر�س لالأ�شم����اك، اإ�شافة اإلى عرو�س 

ترفيهية لالأطفال. 
ون����وه الوزير ب����اأن “مراع����ي” فر�ش����ة حقيقية 

للم�شتثمري����ن يف قط����اع الرثوة احليواني����ة ليطلعوا 
عل����ى اأح����دث م����ا اأنتجت����ه ال�����رشكات واملوؤ�ش�ش����ات 
العاملي����ة، داعيا امل�شتثمرين اإلى �رشورة اال�شتفادة 
م����ن تواجد هذا العدد الكبري م����ن ال�رشكات العاملية 
املتخ�ش�ش����ة للنهو�س بالقط����اع؛ بهدف امل�شاهمة 
يف حتقي����ق االأم����ن الغذائ����ي للب����الد، م�ش����ددا عل����ى 
حر�س الوزارة توفري جميع ال�شبل الإجناح املعر�س؛ 
لتعزيز تواجده عل����ى خريطة املعار�س املهمة التي 
ترعاه����ا اململكة، لت�ش����ب يف خطواته����ا الرامية اإلى 
حتقي����ق اأهداف روؤيته����ا االإ�شرتاتيجي����ة، م�شريا اإلى 
اأن معر�س هذا الع����ام �شي�شهد للمرة االأولى منتدى 
علم����ي متخ�ش�����س يتي����ح الفر�ش����ة للمتخ�ش�ش����ن 
والعار�شن واملهتمن لالط����الع على جوانب قّيمة 
من االأبحاث التي اأعدت يف هذا املجال، يقدمها نخبة 
م����ن الباحثن املتميزي����ن؛ من اأجل اإث����راء املعر�س 
�شعياً اإلى تكامل جمي����ع عنا�رشه ليوفر حتت مظلته 

كل العلوم واملعارف املرتبطة به. 

املنام���ة - بن���ا: تنفي���ًذا الأم���ر ويل العهد نائب 
القائ���د االأعلى النائب االأول لرئي����س جمل�س الوزراء 
�شاح���ب ال�شم���و امللكي االأم���ري �شلمان ب���ن حمد اآل 
خليف���ة بتخ�شي�س وت�شلي���م 4800 وحدة �شكنية يف 
حمافظ���ات اململكة كاف���ة، وا�شل���ت وزارة االإ�شكان 
عملي���ة توزيع وح���دات م�رشوع جمم���ع 609 االإ�شكاين 

مبنطقة �شرتة على املواطنن امل�شتحقن.
واأفاد الوكيل امل�شاع���د لل�شيا�شات واخلدمات 
اخلدم���ات  اإدارة  اأن  احلي���دان  خال���د  االإ�شكاني���ة 
االإ�شكانية وا�شلت اأم�س عملية توزيع الوحدات على 
املواطنن امل�شتحقن، لت�شتمر وترية التوزيع على 
دفع���اٍت حتى منت�شف االأ�شبوع املقب���ل، م�شرًيا اإلى 
حر�س الوزارة على اال�شتمرار يف و�شع اأن�شب احللول 
واالآليات التي ت�شمن تقدمي خدمات اإ�شكانية تلبي 
الطلب���ات املتزايدة على االإ�ش���كان يف بيئة متكاملة 

من حيث االإن�شاءات واخلدمات واملرافق.
وتابع احليدان اأنه جرى التوا�شل مع املواطنن 
امل�شتحقن؛ م���ن اأجل احل�شور اإلى ال���وزارة واإمتام 

اإج���راءات توزيع الوحدات ال�شكني���ة، وهو االأمر الذي 
حظي با�شتح�شان املواطن���ن امل�شتحقن، مثمنن 
اأم���ر �شمو ويل العه���د بتوزيع امل�شاري���ع االإ�شكانية، 
ومتوجه���ن بال�شكر اإلى القي���ادة واحلكومة على ما 
تولي���ه م���ن اهتم���اٍم باملواطنن وتق���دمي اخلدمات 
االإ�شكانية له���م. يذكر اأن م�رشوع جممع 609 مبنطقة 
�شرتة يعد من اأبرز امل�شاريع االإ�شكانية التي نفذتها 

وزارة االإ�شكان مبحافظة العا�شم���ة، واأحد امل�شاريع 
املدرج���ة يف برنام���ج عمل احلكوم���ة املتعلق بتوفري 
25 األف وحدة �شكني���ة، وميتاز مبوقعه ومناذج بناء 
وحداته ال�شكني���ة التي تطابق اأف�ش���ل املوا�شفات 
التي تنا�ش���ب احتياجات االأ����رش البحرينية، ويت�شمن 
خمطط امل����رشوع العديد من املرافق واخلدمات التي 

تلبي احتياجات امل�شتفيدين.

• �شمو ويل العهد م�شتقبالً جمل�س اإدارة �رشكة طريان اخلليج برئا�شة وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة زايد الزياين	

املنام����ة - بنا: تلقى عاهل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليف����ة برقي����ة �شك����ر جوابية من 
رئي�����س جمهوري����ة روماني����ا كالو�س 
ا على  فرين����ر يوهاني�����س؛ وذل����ك ردًّ
برقي����ة جاللت����ه املهنئة ل����ه مبنا�شبة 
العي����د الوطني لب����الده، واأعرب فيها 
عن جزي����ل �شك����ره وتقدي����ره جلاللة 
املل����ك عل����ى م�شاعر جاللت����ه النبيلة، 
ال�شح����ة  موف����ور  جلاللت����ه  متمني����ا 
وال�شعادة، ول�شع����ب مملكة البحرين 

املزيد من التقدم واالزدهار.

املنامة - وزارة اخلارجية: ا�شتقبل وزير 
اخلارجي���ة ال�شيخ خالد ب���ن اأحمد بن حممد اآل 
خليف���ة مبكتبه بالديوان الع���ام للوزارة اأم�س 
�شف���ري اجلمهوري���ة الرتكي���ة املع���ن ل���دى 
اململكة كمال دميريجيلر، حيث ت�شلم ن�شخة 
من اأوراق اعتم���اده �شفريا لبالده لدى مملكة 

البحرين.
وخ���الل اللق���اء، رح���ب وزي���ر اخلارجي���ة 
ب�شف���ري اجلمهوري���ة الرتكي���ة املع���ن لدى 
مملكة البحرين، معرًبا ع���ن اعتزازه وتقديره 
للعالق���ات الثنائي���ة التي جتمع ب���ن مملكة 

البحرين واجلمهوري���ة الرتكية، موؤكًدا حر�س 
مملكة البحري���ن على االرتقاء بهذه العالقات 
اإلى اآفاق اأرحب مبا يحقق امل�شالح امل�شرتكة 
للبلدي���ن وال�شعب���ن ال�شقيق���ن، متمنًيا له 

التوفيق يف مهامه اجلديدة.
من جانب���ه، اأع���رب ال�شفري ع���ن اعتزازه 
بعالقات التعاون الثنائي مع مملكة البحرين، 
موؤك���ًدا اأنه �شيب���ذل ق�شارى جه���ده من اأجل 
تو�شيع جماالت التعاون والتن�شيق امل�شرتك، 
م�شيدا بالتقدم والتطور الذي ت�شهده مملكة 

البحرين على االأ�شعدة كافة.

املنامة- بنا: نقل �شفري مملكة البحرين 
ل���دى دول���ة مدين���ة الفاتي���كان املقي���م يف 
باري����س حمم���د عبدالغف���ار، حتي���ات عاه���ل 
الب���الد �شاحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة، ورئي����س الوزراء �شاح���ب ال�شمو 
امللك���ي االأمري خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة، 
وويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
االأمري �شلمان بن حم���د اآل خليفة، اإلى رئي�س 

الفاتي���كان الباب���ا فرن�شي�س. ج���اء ذلك خالل 
لقاء البابا فرن�شي�س ال�شفري حممد عبدالغفار 
يف احلف���ل ال���ذي اأقام���ه لروؤ�ش���اء البعث���ات 
املعتمدين ل���دى حا�رشة الفاتيكان؛ مبنا�شبة 
الع���ام اجلديد 2018. كما اجتم���ع عبدالغفار 
اأم�س، مع كل من �شكرتري الدولة الكاردينال 
بيي���رتو ب���اروالن، و�شكرت���ري العالق���ات مع 
الدول يف الفاتيكان املون�شينيور بول ري�شار 

غاالغري، كال على حدة.

املنام���ة - بن���ا: �ش���ارك وزي���ر �ش���وؤون 
الكهرباء وامل���اء عبداحل�شن مريزا يف موؤمتر 
املنظمة العاملية لل�شعوب من اأ�شول هندية 
)GOPIO( ال���ذي ُيعقد مبملكة البحرين يف 
الفرتة ما بن 6 وحتى 9 يناير 2018 بفندق 
اخللي���ج بح�شور كبري م���ن اجلالي���ة الهندية 
من خمتلف البلدان م���ن اجلمهورية الهندية، 

ومب�شاركة نخبة من ال�شخ�شيات البارزة.
واألق���ى الوزي���ر م���ريزا كلم���ة رئي�شة يف 
املوؤمت���ر اأك���د خالله���ا حر�س حكوم���ة مملكة 
البحرين على توطي���د العالقات مع جمهورية 
الهن���د. واأكد عمق العالق���ات التاريخية التي 
ترب���ط مملك���ة البحرين م���ع جمهوري���ة الهند 
ال�شديقة خا�شة يف جم���االت الكهرباء واملاء 

والطاق���ة املتج���ددة، ف�ش���اًل ع���ن العالقات 
التجاري���ة العريقة. كما تقدم بال�شكر اجلزيل 
للمنظمن له���ذا امللتقى، والذي يعد من�شة 
فري���دة م���ن نوعه���ا عل���ى ال�شعي���د الدويل 
االأعم���ال  لرج���ال  االإ�شرتاتيجي���ة  لل�شب���كات 
م���ن اجلالي���ة الهندية، حيث م���ن املتوقع اأن 
يجت���ذب ما يزيد ع���ن 400 وفد من 40 دولة 
والتي تت�شم���ن �شل�شلة من املناق�شات حول 
التطلع���ات، وا�شتعرا����س الفر����س التجارية 
واال�شتثماري���ة، ع���الوة عل���ى تعزي���ز مكان���ة 
الهن���د كوجهة �شحية “حت���ت عنوان” فر�س 
الهن���د”،  يف  ال�شحي���ة  الرعاي���ة  وحتدي���ات 
وت�شلي���ط ال�شوء عل���ى دور االبتكار يف ريادة 

االأعمال.

• جاللة امللك	

• جانب من االجتماع	

• وزارة االإ�شكان توا�شل توزيع وحدات م�رشوع جممع 609 االإ�شكاين مبنطقة �شرتة 	
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جلنة اأمنية عليا م�سرتكة بني البحرين وال�سعودية
وزيــر الداخلية اأ�شاد بالعالقات املتميزة بني الوزارتني

املنامة - وزير الداخلية: ا�شتقبل وزير الداخلية 
الفريــــق الركــــن ال�شيخ را�شد بن عبــــداهلل اآل خليفة 
اأم�ــــس وزير الداخليــــة باململكة العربيــــة ال�شعودية 
ال�شقيقــــة �شاحب ال�شمو امللكــــي الأمري عبدالعزيز 
بن �شعود بن نايف اآل �شعود، بح�شور عدد من كبار 
امل�شوؤولــــني بالوزارة، و�شفــــريي البلدين، وذلك يف 

اإطار زيارة �شموه اإلى البحرين.
وعزفــــت الفرقــــة املو�شيقية لل�رشطــــة ال�شالم 
امللكــــي للمملكــــة العربيــــة ال�شعوديــــة ال�شقيقــــة. 
بعــــد ذلــــك، قدمت ف�شائــــل طابور العر�ــــس، بهذه 
املنا�شبــــة، ا�شتعرا�شا ميدانيا للمهــــارات العملية، 
اأظهر كفاءة وان�شباط العنا�رص امل�شاركة وما تتحلى 

به من جهوزية عالية ودقة يف الأداء املتميز.
وبع����د انته����اء العر�ض، توج����ه �شاح����ب ال�شمو 
امللكــــي ووزيــــر الداخلية اإلــــى قلعــــة ال�رشطة، حيث 
اطلع����ا على ما يت�شمنه متح����ف القلعة من مقتنيات 
تعك�ــــس تاريخ قلعــــة ال�رشطة، ويف جمل�ــــس الديوان، 
ت�رشف كبــــار امل�شوؤولني بــــوزارة الداخليــــة بال�شالم 
عل����ى �شم����و ال�شي����ف الك����رمي، كم����ا ت�����رصف اأع�شاء 
الوفــــد الر�شمي املرافق ل�شمــــوه بال�شالم على وزير 
الداخلية، بعدها األقى وزير الداخلية كلمة ترحيبية، 
ج����اء فيها: ي�شعدين يف هذا اليـــوم املبارك الرتحيب 
ب�شموكم الكرمي والوفد املرافق يف زيارتكم الأخوية 
لبدلكـــم الثاين مملكة البحريـــن. اإن هذه الزيارة هي 
حمل التقديـــر والعتـــزاز، واإنها ول�شـــك ت�شاهم يف 
تعزيـــز قـــوة الرتابط الأمنـــي بيننا يف اإطـــار ما ينعم 
ب���ه البل���دان ال�شقيقان م���ن عمق العالق���ات الأخوية 
الرا�شخ���ة يف ظل قيادة عاهل الب���الد �شاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، واأخيه خادم احلرمني 

ال�رشيفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود. 
كما اأود الإ�شادة بالعالقات الوطيدة واملتميزة 
بني وزارتي الداخلية يف كل من البلدين ال�شقيقني 
والتــــي �شهدت تطــــوًرا ملمو�ًشــــا يف خمتلف جمالت 
التعــــاون الأمنــــي. مقدرين علــــى الــــدوام املواقف 
الأ�شيلــــة للمملكــــة العربيــــة ال�شعوديــــة ال�شقيقــــة 
املوؤيــــدة والداعمــــة يف اإطار حتقيق الأمــــن والنظام 
يف مملك����ة البحرين.  �شاحب ال�شمو امللكي اإن رجال 
الأمــــن يف بلدينا ال�شقيقني قد مــــروا بتجارب اأمنية 
ا يف جمال مكافحة الإرهاب،  ميدانية كبرية وخ�شو�شً
وقدموا ت�شحيات ج�شام وه����ي حمل تقدير واعتزاز 
اجلميــــع و�شوف تبقى خالــــدة يف تاريخ الوطن. وهو 
الأمــــر الذي يدعونــــا لال�شتفادة من هــــذه التجارب، 
والعم����ل على حتليلها ل�شتخال�ض الدرو�ض من قبل 
املعنيني من اأجل تطوير اأدائنا الأمني يف امل�شتقبل. 
ويف اخلت����ام اأمتنى ل�شموكم زيارة ناجحة ت�شهم 
يف تعزيز اآفاق التعــــاون الأمني يف خمتلف املجالت 
لتحقيق امل�شالح امل�شرتكــــة يف احلفاظ على الأمن 
وال�شتقرار وتوحي����د املواقف يف مواجهة التحديات 
الأمنيــــة الراهنــــة وامل�شتقبليــــة. مبا منلــــك من قوة 
الإرادة و�شــــدق العزمية بــــاإذن اهلل، مرحًبا ب�شموكم 
بــــني اأهلكــــم واإخوانكــــم، فاأهــــاًل و�شهاًل بكــــم وعلى 
الرحب وال�شعة. وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

بعدهــــا، قــــدم الفريق الركــــن وزيــــر الداخلية، 

هدية تذكاري����ة لأخيه �شاحب ال�شم����و امللكي وزير 
الداخليــــة باململكة العربيــــة ال�شعوديــــة ال�شقيقة، 
ثم عقدت جل�شة مباحث����ات، مت خاللها مناق�شة عدد 
مــــن املو�شوعــــات الأمنيــــة املهمــــة ذات الهتمــــام 
امل�شــــرتك، يف اإطــــار تعزيــــز التعــــاون والتن�شيق يف 
جم����ال العم����ل الأمني والبناء على م����ا مت حتقيقه يف 
م�ش����رة التع����اون الأمن����ي؛ به����دف الرتقاء ب����الأداء 
ملواجهة التحدي����ات الأمنية واملتغرات املت�شارعة 
يف ال�شاحــــة الإقليمية والدوليــــة، ويف هذا الإطار مت 
التفــــاق علــــى ت�شكيــــل جلنــــة اأمنية عليــــا م�شرتكة 
بــــني اجلانبني، يراأ�شها من اجلانــــب البحريني نائب 
وزيــــر الداخلية ومن اجلانب ال�شعــــودي وكيل وزارة 

الداخلية؛ وذل����ك لبحث ومناق�شة املو�شوعات التي 
يتم التفاق عليها.

ويف ختام الزيارة، �شجل وزير الداخلية باململكة 
العربيــــة ال�شعودية ال�شقيقة �شاحب ال�شمو امللكي 
الأمــــري عبدالعزيــــز بن �شعــــود بن نايــــف اآل �شعود، 
كلمة يف �شج����ل الزيارات، اأعرب فيه����ا عن �شعادته 
بزي����ارة وزارة الداخلي����ة واللتق����اء م����ع اأخي����ه وزير 
الداخليــــة الفريق الركن ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل 
خليفة، وبحــــث �شبل تعزيز العالقــــات بني البلدين 
ال�شقيقني مب����ا يخدم امل�شال����ح امل�شرتكة ويحقق 
تطلعات القيادة وال�شعبــــني ال�شقيقني، معربا عن 
جزيل �شكره على حفاوة ال�شتقبال وكرم ال�شيافة.

• وزير الداخلية م�شتقبال نظريه ال�شعودي	

رئي�س “الوطني الهندي” ي�سيد بج�رس امللك فهد

املنامة - بن���ا: قام رئي�ض حزب املوؤمتر 
الوطنـــي الهنـــدي راهـــول غانـــدي والوفـــد 
املرافق بزيارة جل�ـــرش امللك فهد من اجلانب 
البحرينـــي، وكان يف ا�شتقبالهـــم بقاعة مركز 
اإدارة العالقـــات العامـــة  املعلومـــات مديـــر 
والت�رصيف���ات باجل�رص جم���ال الياقوت، وخالل 
اللقاء رحب بهم )الياقوت( ونقل لهم حتيات 
مدير عام املوؤ�ش�شـــة العامة جل�رش امللك فهد 
املبـــارك. وا�شتمع )غاندي( خالل الزيارة اإلى 
�رصح مف�ش���ل عن مراحل بن���اء اجل�رص واخلطط 

منطقـــة  لتطويـــر  والتح�شينيـــة  التطويريـــة 
اخلدمات التي تقدمها املوؤ�ش�شة العامة جل�رص 
امللك فهد؛ لت�شهي���ل حركة النقل والتنقل، 
اإل���ى جانب امل�شاريع الت���ي نفذتها وتنفذها 
املوؤ�ش�شـــة العامة جل�رش امللـــك فهد لت�شهيل 
عبـــور امل�شافرين والعابرين. و�شاهد والوفد 
املراف���ق الفيل���م اخلا����ض عن مراح���ل اإن�شاء 
اجل�رش ومـــا بعـــد الت�شغيل، واأ�شـــاد )غاندي( 
والوف���د املرافق له باجله���ود التي بذلت يف 

اإن�شاء هذا ال�رصح احل�شاري التنموي الكبر. 

ُصنَّاع األمن واألمل
�رشَّفـــت البحريـــن موؤخًرا بزيارة كرميـــة من لدن �شاحب ال�شمـــو امللكي الأمري 
عبدالعزيـــز بـــن �شعود بـــن نايـــف اآل �شعـــود، وزير الداخليـــة باململكـــة العربية 
ال�شعودية، حي���ث ا�شتقبله معايل الفريق ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة وزير 

الداخلية، وبزيارة ترمي لتعزيز العالقات الأخوية بني البلدين ال�شقيقني.
ولطاملـــا كانت هذه الزيـــارات مثلجة ال�شدر لأ�شباب عـــدة، اأهمها اأنها حتمل 
موؤ�رشات �شحية العالقات، وعمقها، وجتذرها بني البلدين، وباأن ال�شقيقة الكربى 
م�شتم���رة وبحزم يف و�شع اأولويات الأمن الوطني للبحرين ببوؤرة اهتماماتها، كجزء 

اأ�شيل من الأمن القومي ال�شعودي نف�شه.
والأ�شق���اء بال�شعودية ه���م الأكرث معرفة بحج���م التحديات الأمني���ة اجل�شيمة 
اجلاثم���ة على البحرين من اإيران، ومن ميل�شياته���ا املتناثرة بالإقليم، وطوابرها 

اخلام�شة داخل البلد.
ال�شعوديون ه���م الأكرث حنكة يف التعامل مع هذا العدو التاريخي، والذي يرى 
ب���اأن نه�شته تبداأ ب���زوال اأوطان الع���رب، بت�شدير البارود والدم ع���ر ال�شواحل، 
بت�شطري املجتمعات، وتفتيتها اإلى فرق متناحرة ومت�شارعة، يكني كل فرد منها 

الآخر باملذهب، والطائفة، ولي�س الوطن.
نف���رح بهذه الزي���ارات، ونثمنه���ا عالياً؛ لأنه���ا جت�شد �ش���ورة ملحمية ل�شناع 
الأمن والأمل، ملن يقودون الفكر، والنهج، ويوؤ�ش�شون املنظومات، واملوؤ�ش�شات 
الأمنية الواعدة، ك�شمام اأمان للبلد، ول اأن�شى الرجالت الذين يعملون ليال ونهارا 
خلـــف الكوالي�س، ل نعرفهم بال�شم، لكننـــا نقدر ت�شحياتهم وتفانيهم، للبحرين 

واأهلها.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

“حريــق بــوري” اأثبت حجم التالحــم بيــن اأفراد املجتمـع
حــمــيــدان:  الأهـــلـــيـــة...  والأنـــديـــة  للجمعيات  الإيــجــابــي  الــــدور  مــثــمــًنــا 

مدين����ة عي�شى - وزارة العمل والتنمية الجتماعية: 
التق����ى وزير العمل والتنمي����ة الجتماعية جميل حميدان 
النائ����ب ماج����د املاج����د، بح�ش����ور رئي�ض جمل�����ض اإدارة 
جمعي����ة بوري اخلرية عبدالر�ش����ول احلجري، وعدد من 
اأع�شاء جمل�����ض الإدارة، وذلك يف مكتبه بالوزارة. وخالل 
اللقاء، مت بحث اأوجه التعاون بني وزارة العمل والتنمية 
الجتماعي����ة وخمتلف املنظمات الأهلية؛ بهدف الرتقاء 
مب�شتوى اخلدم����ات التنموية املقدم����ة للمواطنني، مبا 
يف ذل����ك اجلمعي����ات اخلرية، حي����ث مت ا�شتعرا�ض اآلية 

عمل جمعية بوري اخلرية، واأبرز براجمها واأن�شطتها يف 
املرحل����ة املقبلة، كما مت يف ه����ذا ال�شياق تقدمي ال�شكر 
للقيادة على توجيهاتها ب�رصع����ة تفقد احتياجات اأهايل 
بــــوري ممن ت�ــــرشرت م�شاكنهــــم نتيجة احلريــــق يف اأحد 
اأنابيب النفط يف القرية، مثمنني جهود اجلهات املعنية 
كاف����ة وبالأخ�����ض وزارة العم����ل والتنمي����ة الجتماعي����ة 
يف توفــــري �شكــــن بديل، و�ــــرشف التعوي�شــــات النقدية 
للم�شتحقني مــــن اأهايل القريــــة. واأكد الوزيــــر حميدان 
عل����ى الدور الإيجابي الذي تقوم ب����ه اجلمعيات والأندية 

الأهلية وموؤ�ش�شات املجتمع املدين يف خدمة املواطنني 
بال�رشاكــــة املجتمعيــــة الفاعلة مع اجلهــــات الر�شمية يف 
مملكــــة البحرين، م�شريا اإلى اأن حادث حريق اأحد اأنابيب 
النف����ط يف قرية ب����وري اأثبت حج����م التالحم ب����ني اأفراد 
املجتمع البحريني، منوها بدور جمعية بوري اخلرية يف 
التعامل مع الأزمة بالتعاون مع اجلهات الر�شمية، موؤكدا 
يف الوقت ذات����ه اأن العمل التطوعي �رصورة من �رصورات 
احلياة، ويعت����ر ر�شالة اإن�شاني����ة واجتماعية تهدف اإلى 

امل�شاركة يف البناء والتنمية وتقوية دعائم املجتمع.

تقدير املواقف ال�شعودية املوؤيدة والداعمـة 
يف اإطار حتقيق الأمن والنظام يف البحرين

رجال الأمن يف بلدينا مروا بتجارب ميدانية 
ا يف جمال مكافحة الإرهاب كبرية خ�شو�شً

الت�شحيات اجل�شام حمل تقدير واعتزاز اجلميع 
و�شوف تبقى خالدة يف تاريخ الوطن
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للثقاف���ة  البحري���ن  -هيئ���ة  املنام���ة 
والآث���ار: ك�شف���ت هيئ���ة الثقافة ع���ن اأهم 
حتتف���ل  حي���ث   ،2018 الع���ام  فعالي���ات 
الهيئة ر�شمي���ا باملحرق عا�شم���ة للثقافة 
الإ�شالمي���ة ي���وم 28 يناي���ر برعاي���ة كرمية 
و�شامي���ة من �شاحب اجلالل���ة امللك، ويوم 
17 يناير يفتح معر����ض البحرين ال�شنوي 
للفن���ون الت�شكيلية 44 اأبواب���ه برعاية من 
رئي�ض الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 
خليف���ة ب���ن �شلم���ان اآل خليف���ة، يف اخليمة 
التي �شّي���دت خ�شي�شا لحتف���الت ال�شنة 
بجانب قلعة عراد. كم���ا و�شتعر�ض الهيئة 
ي���وم 17 يناير نتائج �شمبوزي���وم البحرين 
ال���دويل للنحت ال�شاد�ض، واملقام حاليا يف 
ال�شاح���ة اخللفية ملتح���ف البحرين الوطني 
برئا�شة فخرية من النحات امل�رصي العاملي 

اآدم حنني. 
اأما يوم 18 يناي���ر، في�شت�شيف متحف 
البحرين الوطني معر�ض “الفن يف ح�شارة 
ب���الد امل�شلم���ني - جمموع���ة اآل �شب���اح” 
والقادم من دار الآثار الإ�شالمية يف الكويت 
برعاية من قرينة العاه���ل رئي�شة املجل�ض 
العلى للمراأة �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية 
�شبيكة بنت اإبراهي���م اآل خليفة. ومبنا�شبة 
ي���وم ال�شياحة العربي ال���ذي يوافق تاريخ 
مي���الد الرحالة العربي امل�شلم ابن بطوطة، 
ي�شت�شي���ف م�رصح البحرين الوطني يوم 25 
فرباير حفال مو�شيقيا اأعّده خ�شي�شا لهذه 
املنا�شب���ة املو�شيقي العاملي عابد عازرّية 

بعنوان “ملحمة جلجام�ض”. 
ويف مار����ض، �شي�شهد متح���ف البحرين 
الوطن���ي افتت���اح “قاع���ة املداف���ن” يوم 
18 مار����ض موافق���ا بذلك الي���وم العاملي 
للمتاحف. ويوم 28 من ال�شهر نف�شه تنظم 
هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة والآث���ار معر�ض 

البحرين الدويل ال� 18 للكتاب. 
وي���وم 24 يوني���و 2018، جتتمع جلنة 
ال���راث العاملي مل���دة ع�رصة اأي���ام برئا�شة 
مملك���ة البحري���ن يف املنام���ة. اأم���ا يوم 27 
�شبتمرب، فتطل���ق هيئة البحري���ن للثقافة 
والآث���ار الن�شخ���ة الثاني���ة م���ن ج���واز عبور 
ال�شياحة الثقافية بتزامن مع يوم ال�شياحة 
العاملي. وتختتم ال�شنة فعالياتها يوم 28 
نوفمرب مع التد�ش���ني الر�شمي ملركز زوار 
م�رصوع “طريق اللوؤلوؤ: �شاهد على اقت�شاد 
جزي���رة” برعاية كرمي���ة و�شامية من عاهل 
البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

اآل خليفة. 
و�شتوا�شل هيئة الثقاف���ة خالل العام 
الثقافي���ة  ال�شنوي���ة  موا�شمه���ا  تق���دمي 
املعتادة: مهرج���ان ربيع الثقافة، مهرجان 
الراث ال�شن���وي، مهرجان �شيف البحرين، 
ال���دويل للمو�شيق���ى،  مهرج���ان البحري���ن 
مهرج���ان ت���اء ال�شب���اب، فعالي���ة الطع���ام 

ثقافة، م���ا نامت املنامة، ه���ذا اإ�شافة اإلى 
تقدمي العديد من املعار�ض، ور�ض العمل، 
املحا����رصات وغريها الكثري، والتي �شتعلن 

عنه���ا هيئة البحري���ن للثقاف���ة والآثار اأول 
culture. باأول ع���رب موقه���ا الإلك���روين

 .gov.bh

جاء ذلك لدى اإعالن الهيئة عن برنامج 
الإ�شالمي���ة  الثقاف���ة  عا�شم���ة  “املح���رق 
2018”، يف موؤمتر �شح���ايف عقدته بجانب 
قلعة بوماهر م�شاء الإثنني املن�رصم بح�شور 
رئي�ش���ة هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة والآثار 
ال�شيخة مي بنت حممد اآل خليفة، وعدد من 
ال�شف���راء املعتمدين، وح�ش���ور املهتمني 

بال�شاأن الثقايف يف مملكة البحرين.
الإ�شالمي���ة للربية  وكان���ت املنظم���ة 
والعل���وم والثقاف���ة ق���د اأعلن���ت املح���رق 
عا�شمة للثقاف���ة الإ�شالمي���ة للعام 2018 
خالل ال���دورة التا�شعة للموؤمت���ر الإ�شالمي 
ل���وزراء الثقاف���ة، وال���ذي عق���د يف م�شقط 

العام 2015. 
وبه���ذه املنا�شب���ة، اأ�ش���ارت ال�شيخ���ة 
م���ي اإل���ى اأن هيئة الثقاف���ة �شتقّدم خالل 
العام م�شاريع بنية حتتية ثقافية �شترثي 
املدين���ة، وتزي���د م���ن رونقه���ا وجماله���ا 
ال���ذي عهده اجلميع، اأهمه���ا م�رصوع طريق 
اللوؤلوؤ املوقع امل�شجل على قائمة الراث 
اإ�شاف���ة  العامل���ي ملنظم���ة اليوني�شك���و، 
لربنام���ٍج حاف���ل بالن�ش���اط واالحتف���االت 
واملعار����ض يف اأرجاء البحري���ن كافة التي 
حتتفي بهذا احلدث املهّم بطريقة ترقى 

لغنى تراثها العريق. 
وعند اإع���الن املحرق عا�شم���ة للثقافة 
الإ�شالمي���ة، اأك���د املدي���ر الع���ام للمنظمة 
والثقاف���ة  والعل���وم  للربي���ة  الإ�شالمي���ة 
عبدالعزي���ز التويجري عراق���ة تاريخ مدينة 
ت�شم���ه  وم���ا  الإن�ش���اين  واإرثه���ا  املح���رق 
البحري���ن من مقوم���ات ح�شاري���ة متميزة، 
م�شريا اإل���ى ����رصورة احلفاظ عل���ى الهوية 
الثقافي���ة للم���دن التاريخي���ة، منّوها بدور 
هيئ���ة البحري���ن للثقافة والآث���ار يف �شون 

الإرث احل�شاري البحريني. 

اإعالن فعاليات عام “املحرق عا�سمة الثقافة الإ�سالمية 2018”
معار�ض وم�رصحيات واأن�شطة �شياحية على مدار ال�شنة

• احل�شور	 • ال�شيخة مي تتحدث يف املوؤمتر	

”bWallet“ بتلكو” تطلق املحفظة املالية الرقمية“
الأولى من نوعها بال�رصاكة مع “اخلدمات العربية”

املنام���ة - بن���ا: اأطلق���ت كل من �رصكة 
“بتلكو” و�رصك���ة اخلدمات املالية العربية 
“AFS” م�شاء اأم�ض خدمة املحفظة املالية 
الرقمي���ة “bWallet” الت���ي تع���د الأولى 
م���ن نوعها يف البحرين وم���ن اأ�رصع الأدوات 
الع�رصية يف نظام الدفع املايل الإلكروين.
نتيج���ة   ”bWallet“ خدم���ة  وتعت���رب 
“AFS”؛  و  “بتلك���و”  جه���ود  ت�شاف���ر 
لت�شهيل عملية ت�شوق الزبائن يف اململكة 
وتعزيز عملية الدفع بط���رق �رصيعة واآمنة، 
لتح���دث ث���ورة يف ع���امل الت�ش���وق والدفع 
ال�رصي���ع والآم���ن ع���ن طريق حتوي���ل مبالغ 
مالية من ح�شاب ال�شخ�ض امل�شتخدم لهذا 
التطبيق اإلى هاتفه النقال ومن ثم القيام 
بعملي���ة الدفع من خالل هاتف���ه اإلى البائع 

لل�رصاء مبا�رصة.
والى جانب هذه اخلدمة، هناك خدمات 
اأخرى م�شاحبة مثل القيام بعمليات مالية 
من دون احلاجة اإلى جهاز ال�رصاف الآيل، مما 
يجنب اأي فر�ش���ة ل�شياع النقود، وحتويل 
 bWallet مبال���غ بني م�شتخدمي التطبيق
to bWallet، اإ�شاف���ة اإل���ى اإر�شال طلب 
احل�ش���ول على مبالغ مالية بني م�شتخدمي 

نف�ض التطبيق.
وميك���ن جلمي���ع م�شتخدم���ي الهواتف 
الذكي���ة احل�ش���ول على ه���ذا التطبيق عن 
طري���ق حتمي���ل “bWallet” مل�شتخدمي 
“اأبل” من “اأبل �شتور” اأو من “غوغل بالي 

�شتور” ومن ثم الت�شجيل مبا�رصة للخدمة.
واأك���د رئي����ض جمل����ض اإدارة “بتلكو” 
ال�شي���خ حمم���د ب���ن خليف���ة اآل خليف���ة اأن 
اخلدمة اجلديدة تتما�شى مع التزام ال�رصكة 

ب�شم���ان اأف�شل احلل���ول الرقمية واحللول 
التقني���ة للم�شتهلك���ني يف اململكة، وهي 
خطوة جديدة يف م�شريته���ا لتلبية التطور 
ال�رصيع يف الع���امل الرقمي مبا ينا�شب روؤية 

2030 يف التحديث والتطور.
من جانب���ه، اأكد الرئي����ض التنفيذي ل� 
“بتلك���و البحرين” حمم���د بوب�شيت حر�ض 
ال�رصكة الدائ���م على اعتماد مب���داأ البتكار 
به���دف تق���دمي جترب���ة ممي���زة لعمالئها، 

كخطوة يف عملي���ة الدفع للزبائن من خالل 
تطبيق احلل امل���ايل، وذلك مب�شاركة اأكرث 
م���ن 40 عالم���ة جتاري���ة و300 حم���ل بي���ع 
بالتجزئ���ة لتفعيل ه���ذه اخلدم���ة الثورية 

اجلديدة.
وبدوره، قال رئي�ض جمل�ض اإدارة �رصكة 
اخلدمات املالية العربي���ة �شائل الوعري، 
اإن طرح ه���ذه املحفظة ميثل عالمة فارقة 
جدي���دة يف ا�شراتيجي���ة “AFS” وخط���وة 

اأ�شا�شي���ة نحو حتقيق روؤيته���ا باأن ت�شبح 
ال�رصيك املف�شل يف تقدمي حلول الت�شديد 

املايل والتقنية املالية يف املنطقة.
واأك���د الت���زام ال�رصك���ة بال�شتثم���ار يف 
تطوي���ر بني���ة اأ�شا�شي���ة حديث���ة للتقني���ة 
املالية تقدم حل���ول الت�شديد واملنتجات 
�رصكائه���ا  احتياج���ات  لتلبي���ة  املبتك���رة 

وعمالئهم. 
واأ�شاف “نحن فخ����ورون بهذه ال�رصاكة 
املهمة، ونوؤكد التزامنا بدعم روؤية البحرين 
الت����ي ت�شع����ى للتحول اإلى �ش����وق ل يعتمد 
على املال النقدي يف التعامالت التجارية”.
التنفي���ذي  الرئي����ض  ق���ال  كم���ا 
ب���ي  العربي���ة  املالي���ة  اخلدم���ات  ل�رصك���ة 
�شاندرا�شي���كار، اإن ال�رصاك���ة م���ع “بتلكو” 
م���ن �شاأنه���ا تعزي���ز اخلدم���ات املالية من 
خ���الل توف���ري خيار الدف���ع الغ���ري النقدي 
bWa -“  ��ش���كل اآمن و�شه���ل، وتعت���رب
let” حمفظ���ة مالية رقمية جديدة مبيزات 
 QR فريدة من نوعها تت�شمن ديناميكية
)رمز ال�شتجاب���ة ال�رصيع اأو رمز الرد ال�رصيع 
اأو الرم���ز املرّبع( والدف���ع دون احلاجة الى 

وجود الدفع النقدي الفعلي.
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بخالص التعازي والمواساة 

إلى الزميلة

زينــب العكــري
في وفاة المغفور لها  بإذن اهلل

أخــت زوجهـــا
سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 
رحمته وأن يسكنها الفردوس األعلى وأن يلهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان
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فح�ص الأجهزة واملعدات الطبية للتاأكد من موا�صفاتها العاملية

ال�صماح مبحل جتاري واحـد بدور العبـادة

مبوجب اتفاقية بني “تنظيم املهن” و“DME”... اجلالهمة لـ “$”:

ا�سرتاط ترك ارتداد اأمامي ملواقف ال�سيارات

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئي�ـــس  ك�شفـــت 
الوطنية لتنظيـــم املهن واخلدمـــات ال�شحية 
مرمي عذبي اجلالهمـــة عن اأن توقيع االتفاقية 
ب���ن الهيئ���ة و�رشكة عاملي���ة لفح����ص �سالمة 
االجهزة واملعدات الطبية، ياأتي حتقيقاً لروؤية 
الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم املهـــن واخلدمات 
ال�شحيـــة لتوفـــر خدمـــات �شحيـــة موثوقـــة، 
اآمنـــة، م�شتدامـــة وذات جودة عاليـــة، وللتاأكد 
من مطابقـــة املعدات واالأجهـــزة للموا�شفات 

العاملية املعتمدة. 
واأو�شحـــت اجلالهمــــة يف ت�رصيـــح �شحـايف 
لـ “البالد” على هام�س توقيع االتفاقية يف مقر 
الهيئة يف منطقة ال�شيف �شباح اأم�س الثالثاء، 
اأن من �ساأن هذه االتفاقية �سمان عدم ا�سترياد 
�سحنات مزورة وترتتب عليها اأ�رشار �سحية يف 
حال ا�شتخدامهـــا يف عمليات دقيقة؛ ول�شمان 
�شالمة االأجهزة الطبية ح�شب املعاير الوطنية 
والعاملية، كما �شت�شاهم االتفاقية يف التعامل 
مع االأجهزة الطبية بالطريقة ال�شحيحة واالآمنة 
ل�شمان �شالمة املر�شى واإدارة االجهزة الطبية 
بالطريقـــة التـــي تتوافق مع اأف�شـــل املعاير 

واملوا�شفات.

واأكـــدت الرئي�ـــس التنفيـــذي اأن الهيئـــة 
الوطنية لتنظيـــم املهن واخلدمـــات ال�شحية 
وحتقيق���ا لتوجيهات القي���ادة الر�سيدة تويل 
اأهمية ق�شوى ل�شالمة واأمن املر�شى ومرتادي 
املن�شاآت ال�شحية يف مملكة البحرين، ويف هذا 
االإطار، فـــاإن فح�س جودة و�شالمـــة املنتجات 
الطبي���ة امل�سنعة يتما�سى م���ع اأحدث القواعد 
ومبـــادئ الرقابـــة املتبعـــة عاملياً علـــى جميع 
املنتجات الطبية امل�شتوردة اأو امل�شتخدمة يف 
املوؤ�ش�شات ال�شحية البحرينية؛ ل�شمان جودة 

و�شالمة اخلدمات املقدمة يف مملكتنا العزيزة 
ومواكبة التطورات امل�شتجدة يف هذا ال�شاأن .

اتفاقيـــة  اإبـــرام  اأن  اجلالهمـــة  وذكـــرت 
التعاون م���ع �رشك���ة “DME” املتخ�ش�شة يف 
معاير ال�شالمة الطبية ينبع من حر�س الهيئة؛ 
لتوفر اخلـــرة الالزمـــة، والتاأكد مـــن �شالمة 
وجـــودة املعـــدات الطبيـــة اجلراحيـــة وم�شدر 
ت�شنيـــع وم�شاهمة من الهيئة يف اإعالء م�شتوى 
اخلدمـــات ال�شحية املقدمـــة للعامة يف مملكة 

البحرين.

�سم���ح مقرتح ق���رار اال�سرتاط���ات التنظيمية 
للتعمـــر بفتـــح حمل جتـــاري واحـــد يف العقارات 
املخ�ش�شـــة لـــدور العبادة؛ وذلك بعـــد احل�شول 

على موافقة تخطيطية.
وح���ّدد مق���رتح الق���رار ا�سرتاط���ات خا�س���ة 
للم�شاجد واملرافق الدينية اأو �شاالت املنا�شبات 

واملرافق ال�شكنية واخلدمية امل�شاحبة.
واأكد املقرتح عدم جت���اوز ارتفاع امل�سجد اأو 
املبنـــى العام عن طابقني وبحد اأق�شى 10 اأمتار، 
اإلى جانب عدم جتاوز ارتفاع املئذنة عن 25 مرًتا، 
واأنه يتوج���ب موافقة �س���وؤون االأ�سغال واجلهات 

املعنية يف حال جتاوز ارتفاعها احلد املذكور.
وا�سرتط �رشورة اإعداد درا�سات مرورية وفنية 
ومـــن ثم احل�شول على موافقة تخطيطية، يف حال 
اإن�شاء �شاالت املنا�شبات اأو املاآمت اأو وغرها من 

املرافق الدينية.
واأتاح القرار بناء املرافق ال�شكنية واخلدمية 
على احلد اجلانبـــي واخللفي، اأو من �شمن املبنى 
العـــام، وفـــق ال�شوابـــط واملعايـــر املتبعة لدى 
�سوؤون االأوقاف. وحدد م�ساحة بناء امل�سجد وكافة 
مالحق���ه ومرافق���ه بح���دود 160 % مـــن م�شاحـــة 
االأر�ـــس، واأن ال يزيـــد م�شطـــح البناء عـــن م�شاحة 

االأر�س مبقدار 80%.

• على هام�س توقيع االتفاقية يف مقر الهيئة	

• 25 مرًتا حًدا اأق�سى الرتفاع املاآذن و10 اأمتار للم�شجد	

تعاون بني “ال�صحة” و “الدرا�صات امل�رصفية”

توا�صل اإلكرتوين مبا�رص بني “اخلدمة املدنية” واملوظفني

املنامة - وزارة ال�شحة: ا�شتقبلت وزيرة 
ال�شحـــة فائقـــة ال�شالح مبكتبهـــا يف ديوان 
الـــوزارة، �شبـــاح اأم�س، املديـــر العام ملعهد 
واملاليـــة  امل�رصفيـــة  للدرا�شـــات  البحريـــن 
اأحمـــد ال�شيـــخ، وممثلني عـــن املعهد؛ وذلك 
لبح���ث اأوجه التع���اون امل�سرتك ب���ن معهد 
البحريـــن للدرا�شـــات امل�رصفيـــة واملاليـــة، 
ووزارة ال�شحـــة. وخـــالل اللقاء، قـــدم ال�شيخ 
للوزيـــرة نبذة عن معهـــد البحرين للدرا�شات 
برامـــج  ُيقـــدم  الـــذي  امل�رصفيـــة واملاليـــة، 
تدريبيـــة يف 36 دولة حول العـــامل، وقام منذ 
بداي���ة تاأ�سي�سه خالل 37 عامـــاً بتدريب نحو 
43 األ���ف �سخ�ص، كما ق���دم �رشحا حول م�رشوع 
�رشكة اأم���ازون املتمثل يف خدم���ات االإنرتنت 
واحلو�شبة ال�شحابية، داعيا وزارة ال�شحة اإلى 

االنخراط واال�ستفادة م���ن الربامج التدريبية 
املتخ�ش�شـــة التـــي يقدمها معهـــد البحرين 
للدرا�شات امل�رصفية واملالية يف هذا املجال، 
مبا ُي�شهم يف زيادة معرفة املوظفني مبجال 
احلو�شبة ال�شحابية ومواكبة اأحدث االجتاهات 
يف جمـــال تكنولوجيـــا املعلومـــات وتطويـــر 

مهاراتهم.
اإل���ى ذلك، اأ�س���ارت وزي���ر ال�سح���ة اإلى 
اأهمية التعاون والتن�شيق بني معهد البحرين 
ووزارة  واملاليـــة،  امل�رصفيـــة  للدرا�شـــات 
ال�شحـــة، يف جمـــال تدريـــب املوظفني على 
خدم���ات االإنرتن���ت واحلو�سب���ة ال�سحابية مبا 
ي�شـــب يف التطور والنمـــاء يف اجلانب التقني 
والتكنولوجـــي، وا�شتثمـــار الفر�ـــس املتاحة 

للتطوير يف هذا اجلانب مبملكة البحرين.

مملكة البحرين- املنامـــة: تعزيزا ملبداأ 
بـــني  احلكومـــي  االأداء  تطويـــر  يف  ال�رصاكـــة 
اليـــوم  تنطلـــق  وامل�شوؤولـــني،  املوظفـــني 
لدي���وان  االإلكرتوني���ة  املدون���ة  )االأربع���اء( 
اخلدمة املدنية، التي يتوا�شل عرها رئي�س 
ديوان اخلدمـــة املدنية اأحمـــد الزايد حول ما 
يخت�ـــس باخلدمة املدنيـــة، و�شتتاح املدونة 
بالتعـــاون مـــع هيئـــة املعلومـــات واحلكومة 
Bahrain. االإلكرتونية ع���رب البوابة الوطنية

.bh
الزاي���د يف تفاعل���ه م���ع عم���وم  ويرك���ز 
اجلمه���ور املتوا�سل���ن مع���ه ع���رب املدونة، 
وعلى وجه اخل�سو�ص املوظفن احلكومين 
منهـــم، حـــول حمـــاور خمتلفـــة ت�شمـــل نظام 
تقيي���م االأداء الوظيف���ي )اأداء(، الذي يهدف 
لرفـــع الكفـــاءة الوظيفية وزيـــادة االإنتاجية 
يف  ي�س���ب  مب���ا  املوظف���ن  اأو�س���اط  ب���ن 
حت�شني م�شتـــوى اخلدمات للمواطنني، ورفع 
امل�شتويات التنموية على امل�شتوى الوطني 
ب�شـــكل عام. كما يتطـــرق الزايـــد اإلى م�رصوع 
االأداء املوؤ�س�سي )تكامل( الذي يعنى بتعزيز 

التعـــاون بني اجلهات احلكومية مبا يزيد من 
�رصعة اإجنـــاز امل�شاريع توافقـــاً مع التوجهات 
التي طرحهـــا امللتقى احلكومي 2017، ومن 
ناحية اأخـــرى، يتوا�شل الزايـــد حول مو�شوع 
مدونة قواعد ال�شلـــوك الوظيفي واأخالقيات 
الوظيفـــة العامة التي ت�شهـــم بتطوير البيئة 
العامـــة للوظيفـــة مبـــا يجعلها بيئـــة مالئمة 

للعمل ومريحة لالإجناز.

بدور املالكي

الدرا�سة املرورية والفنية �رشط الإن�ساء املاآمت و�ساالت املنا�سبات

• اأحمد الزايد	

غلق م�صار بتقاطع �صارع 
ال�صلمانية مع �صارع الكويت

املنام���ة - وزارة االأ�سغال و�س���وؤون البلديات 
االأ�سغ���ال  وزارة  اأعلن���ت  العم���راين:  والتخطي���ط 
و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين وبالتن�سيق 
مـــع االإدارة العامة للمـــرور بـــوزارة الداخلية، باأن 
اأعمـــال اإعـــادة “تبليـــط” تقاط���ع اإ�س���ارة �س���ارع 
ال�سلماني���ة م���ع �س���ارع الكويت مبنطق���ة املنامة 
ت�شتدعي غلـــق م�شار على مراحـــل، وتوفر م�شار 

للحركة املرورية.
و�شيتـــم العمـــل يف املوقع املذكـــور بدءا من 
يـــوم غد اخلمي�ـــس ال�شاعـــة 11 م�شاًء حتـــى االأحد 
املقبل ال�شاعة 5 �شباحا؛ لذا يرجى من املواطنني 
واملقيمـــني االلتـــزام بالقواعد املروريـــة حفاظا 

على �شالمة اجلميع.

�صيد علي املحافظة



احتراق

جلسة 
النـــواب

• رئي�س املرا�سم والت�رشيفات مبجل�س النواب نبيل 	
ال�رشوقي اأمام كر�سي رئا�سة الربملان.

قرار رفع �سعر البنزين وارد بربنامج عمل احلكومة

40 ر�سالة مركزة من “$” اإلى برملان “اأم البالدين”

البوعينني: ال��ع��ام��ة...  ال�����رشك��ات  م��ن  امل��ي��زان��ي��ة  دع��م  على  اتفقتا  ال�سلطتان 

اأن���ت���م اأم������ام اخ���ت���ب���ار رق���اب���ي ع�����س��ر وب���االم���ت���ح���ان ُي���ك���رم امل�����رء اأو ي��ه��ان

قال وزير �سوؤون جمل�سي ال�سورى والنواب غامن 
البوعينني اإن قرار رفع �سع���ر البنزين وارد بربنامج 

عمل احلكومة الذي اأقره الربملان.
واأو�س���ح اأن ه���ذا الق���رار وارد باملح���ور املايل 
واالقت�س���ادي بربنام���ج عم���ل احلكومة ببن���د زيادة 
االإيرادات احلكومية وتر�سيد امل�رشوفات، وجاء فيه 
دع���م امليزانية العامة بروافد اإ�سافية من االإيرادات 
املح�سل���ة م���ن الهيئات وال����رشكات، وعل���ى راأ�سها 
ال�رشك���ة القاب�س���ة للنفط والغاز، ويفه���م من الن�س 
اأن احلكوم���ة والربملان اتفقا على دعم امليزانية من 

ال�رشكات احلكومية.
وتابع “وي�ساأل ذوي ال�ساأن ما اإذا كان �ستذهب 
اإي���رادات الزيادة بامليزانية العامة للدولة اأو لل�رشكة 

القاب�سة”.
م���ن جهته، اأكد النائب اأحم���د قراطة اأن الزيادة 

خ���ال ال�سن���وات املا�سية فاق���ت 100 % وبطريقة 
مفاجئ���ة دون �ساب���ق اإنذار، وهي حتم���ا �ستوثر على 

املواطنني ذوي الدخل املحدود خا�سة.

وتاب���ع ال نعلم م���ا �سبب رفع االأ�سع���ار، ومطالبا 
مبوا�سلة تعليق اجلل�سات النيابية حتى اإلغاء القرار 

اأو تعوي�س املواطنني.

توقف رفع اأ�سعار البنزين ب�سوتك... “ما تقدر” 
متخ�ست جل�سة الربملان وولدت رغبة غر ملزمة

رف���ع جمل�س النواب اق���راح برغبة )غر ملزم تنفي���ذه للحكومة( وقف قرار 
رفع �سعر البنزين بعد الت�ساور بقاعة مغلقة الأكرث من ن�سف �ساعة.

و�س���وت جميع الن���واب الثاث���ني احلا�رشين على طلب وقع���ه عي�سى تركي 
وعبدالرحمن بوجميد وذياب النعيمي وعلي املقلة وحممد العمادي.

واعت���رب النائب عي�س���ى تركي اأن الق���رار خمالف للقان���ون 52 ل�سنة 2006 
ب�ساأن ن�رش اللوائح االإدارية، حيث �رشى تطبيق القرار قبل ن�رشه باجلريدة الر�سمية، 

واأن هذا القرار لي�س لديه �سند د�ستوري وقانوين، ويجب اأال يكون له اأي اأثر.
وت�س���اءل عن حق املواطنني واملقيمني الذين عبوؤوا �سياراتهم بعد تطبيق 
الق���رار. واأك���د بوجمي���د اأن الق���رار خمالف لربنامج عم���ل احلكوم���ة، واأن تر�سيد 
االإنف���اق يجب اأن يك���ون بالتوافق بني ال�سلطتني. ونا�س���د جالة امللك التدخل 
الإلغ���اء القرار. وذكر العم���ادي اأن عوائد رفع االأ�سعار ال تدخ���ل مبيزانية الدولة، 
ول���ن تغطي العجز فيها، بل تدخ���ل مبيزانية ال�رشكة القاب�سة للنفط والغاز التي 

ال تتع���دى م�ساهمتها بامليزانية العامة 65 مليون دين���ار. وطالب بتعليق جميع 
اجلل�سات حتى الراجع عن القرار.

ليلى مال اهلل
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تصوير: خليل ابراهيم

• العرادي والوزير البوعينني وبوح�سن	

• نقا�س نيابي حاد بالقاعة املغلقة	

مسار الجلسة

9:45
افتتح النائب األول لرئيس مجلس النواب علي العرادي 

الجلسة، وأعلن تأجيل انعقادها لمدة نصف ساعة للتشاور 
النيابي – النيابي بشأن قرار رفع سعر البنزين.

عاد النواب لقاعة البرلمان وأعلن االتفاق على رفع اقتراح 11:00
برغبة بصفة مستعجلة للحكومة لوقف القرار.

رفعت الجلسة بعد عدد من المداخالت النيابية والحكومية.11:20

تراأ�ست جل�سة 
�سعبة واأدرتها 

بهدوء، وا�ستوعبت 
اآراًء متاطمة.

 البرول ذهب 
ثاٍن.

جمال�س املحرق 
اأول قاطرة 

التذمر.

ال تغرِّد وحيدا 
خارج ال�رشب.

قاوم املغريات. اأعانك اهلل على 
حتمل ال�ضغوط 
واالت�ساالت من 
اليمني والي�سار.

ال تت�رشع بالت�رشيح 
عن قرارات قد 

تف�سدها االأغلبية 
وحترجك.

ا�ستثمر عاقاتك 
املت�سعبة 

بامل�سوؤولني؛ الإي�سال 
�سوت الغ�سب.

نحِّ خ�سوماتك مع 
كبار املوظفني 

بالربملان، وركز 
باأكرب املوا�سيع.

لكل فعل رد 
فعل م�ساو له يف 

املقدار ومعاك�س 
له يف االجتاه.

أسامة الخاجة:علي العرادي: جمال بوحسن: جالل المحفوظ:إبراهيم الحمادي: جمال داود:أنس بوهندي: عبدالحليم مراد:  أحمد قراطة:أحمد المال: 

�سيعتربون 
مفاو�سات 

امليزانية العامة 
قمي�س عثمان.

�سدقت... 
ال تدعهم 
يرببرون.

ال تعاتب من ال 
اأذن له.

اقراحك زيادة 
عاوة الغاء حل 

جيد و�سعب.

موقفك نقي 
حتى واإن مل 

تقدمي مداخلة.

ملاذا مل تنتبه 
للغم املخباأ 

بربنامج عمل 
احلكومة؟ 

املو�سوع لي�س 
بحاجة الى 

“برزنتي�سن”.

�سي�ستمرون يف 
التكوُّد مبن�سة 

احلكومة اأثناء 
اجلل�سات.

اإ�ساءتك 
القانونية تف�سد 
ماكياج “درزي” 

القرارات.

�ستتاأثر االأندية 
وال�سباب اأي�سا 

من القرار.

دموع �سيادي 
البديع �ستغِرق 

البحر.

ناق�سي التفا�سيل 
معهم ك�سخ�سيتك 

التي تفكك 
التفا�سيل.

اآن اأوان 
توقيعك طلب 
اال�ست����جواب.

ما حّذرت منه 
�سابقا وقع 

اليوم؛ الأنهم مل 
ي�سمعوا كامك.

ي�سلح هذا 
املو�سوع 
ملناق�سته 

مبجل�سك اجلديد.

لكل داء دواء. 
عاجلي املر�س 

برملانيا.

اغتنم الفر�سة 
بوجود قاعدة 

نيابية مت�سجعة 
للم�ساءلة اجلدية.

ا�����س����ت����م����ر يف 
ب���ث ال���ت���ف���اوؤل 

والبالونات.

حاول اأال تتغيب 
عن جل�سة اإقرار 

اال�ستجواب 
هذه املرة.

ال تركن 
ملواقف كاملاء 
با لون اأو طعم 

اأو رائحة.

اعر�س جتربة 
الدمنارك 
لن�ستفيد.

اأف�سدوا ب�سارتك 
بافتتاح حمطة 
بنزين بقايل.

احذر من ت�رشيب 
الت�سجيات 

ال�سوتية.

 اعمل اأكرث 
وتكلم اأقل.

انتف�س. ال ت�سبل جفنيك 
وتلطم.

ال تربر بالنيابة 
عن اأ�سحاب 

القرار.

ال تراجع حتى 
واإن تراجعوا.

كن ال�سندوق 
االأ�سود وا�ستمر 

بتفتي�س 
املحا�رش

ك��ن م��ع 
االأغلبي��ة 

االأمين�ة.

را�سد الغائب

اأع�ساء جمل�س النواب اأمام اختبار رقابي ع�سر، وباالمتحان ُيكرم املرء اأو 
يهان، وحتمل “$” ر�سائل مركزة من اأهل الباد لربملان اأم البادين كما 

و�سفها الفنان املرحوم حممد علي عبداهلل  باأغنيته الوطنية عن البحرين.

حمد الدوسري:

عبدالرحمن بوعلي:

مجيد العصفور: 

رؤى الحايكي: 

علي المقلة: 

محمد الجودر:

خليفة الغانم: 

علي العطيش:

محمد العمادي: 

عادل العسومي: 

عيسى الكوهجي: 

محمد المعرفي: 

عبدالحميد النجار:

فاطمة العصفور: 

نبيل البلوشي: 

جميلة السماك: 

عبدالرحمن بومجيد: 

ماجد الماجد:

ذياب النعيمي: 

علي بوفرسن:

محمد ميالد: 

خالد الشاعر: 

عبداهلل بن حويل: 

محسن البكري:

عادل بن حميد: 

عيسى تركي: 

محمد األحمد: 

عباس الماضي: 

غازي آل رحمة: 

ناصر القصير: 
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بن حويل: يجب جتميد القرار فوًرا

“املنرب” يطالب مبراجعة االإ�صرتاتيجية االقت�صادية

ندرك التحديات االقت�صادية اال�صتثنائية بالبحرين واملنطقة

رفع �صقف عالوة الغالء اإلى 200 دينار

128 مليون دينار تكلفة برنامج “عالوة الغالء” خالل 2017

اأ�ساد بالتوجيهات امللكية للتوافق بني ال�سلطتني وتفعيل ال�رشاكة... املال:

يف مقرتح يقدمه الكوهجي اليوم

كافة اأوجه الدعم النقدي �ست�سل للم�ستحقني بي�رش و�سهولة... حميدان: 

الق�سيبية - جمل�س النواب: اأكد رئي�س 
جمل����س النواب اأحمد امل���ال اأن نهج التوافق 
ب���ني ال�سلطت���ني الت�رشيعي���ة والتنفيذي���ة، 
وال���ذى اأر�سى دعائمه عاه���ل البالد �ساحب 
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة، 
وتوجيهات���ه ال�سامي���ة ب���اأن تك���ون �سوابط 
واإج���راءات تر�سيد اإنفاق امل���ال العام مبنية 
عل���ى التوافق ب���ني ال�سلطت���ني، وا�سعني 
يف العتبار تق���دم الأهم على الأق���ل اأهمية، 
مل���ا في���ه �سالح الوط���ن واملواطن���ني، واأن 
مب���داأ التع���اون ب���ني ال�سلط���ات ال���ذي اأكد 
عليه الد�ستور، ه���ي قاعدة ثابتة من ثوابت 
الإ�سالحي وامل�سرية الدميقراطية،  امل�رشوع 

وتفعيال ملبداأ ال�رشاكة يف �سنع القرار.
واأ�ساد رئي�س جمل�س النواب بتوجيهات 
رئي����س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
خليف���ة بن �سلم���ان اآل خليف���ة، وويل العهد 
نائب القائ���د الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
�سلم���ان بن حم���د اآل خليفة، لإع���ادة هيكلة 
الدع���م وتوجيهه مل�ستحقي���ه، ودرا�سة اآلية 
موح���دة لال�ستحق���اق ع���ر توحي���د النواحي 

الت�رشيعي���ة والتنظيمي���ة، وتاأكي���د �سموهما 
على تنفيذ م���ا ورد يف برنامج عمل احلكومة 
لالأع���وام )2015 - 2018( وم���ا ت�سمنه من 

اإعادة توجيه الدعم مل�ستحقيه.
ال�سلط���ة  تقدي���ر  ع���ن  امل���ال  واأع���رب 
الت�رشيعي���ة بالتجاوب الك���رمي من احلكومة، 
ال���ذي يوؤكد حر�سه���ا على تعزي���ز التعاون 
والت�س���اور والتواف���ق املن�س���ود م���ن اأج���ل 
الوطن واملواطنني، بعقد عدد من اللقاءات 

التن�سيقية والت�ساورية يف الأيام املقبلة مع 
ال�سلطة الت�رشيعية؛ بهدف العمل على اإعادة 
هيكل���ة الدعم وتوجيهه مل�ستحقيه من الأ�رش 
البحريني���ة واملواطنني، وفقا لت�رشيح نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة الوزارية 
لل�سوؤون املالية و�سبط الإنفاق ال�سيخ خالد 

بن عبد اهلل اآل خليفة.
واأك���د رئي�س جمل�س الن���واب اأن اجلميع 
حري�س عل���ى م�سلحة الوط���ن واملواطنني، 
ومدرك���ني متام���ا التحدي���ات القت�سادي���ة 
ال�ستثنائي���ة الت���ي ت�سهده���ا الب���الد ودول 
املنطق���ة، والت���ي ت�ستوج���ب املزي���د م���ن 
التع���اون والتكاتف، والتكامل والتفهم، من 
خ���الل خطة عمل توافقي���ة م�سرتكة، والعمل 
مع���ا م���ن اأج���ل �سم���ان امل�ستقب���ل الزاهر، 
واحلر�س على حق���وق املواطنني، خ�سو�سا 
اأ�سح���اب ذوي الدخل املتو�س���ط واملحدود 
وامل�ستحق���ني للدع���م، وف���ق اآلي���ات اإعادة 
توجيه���ه، تنفي���ذا لرنام���ج عم���ل احلكومة 
وال���ذي وافق عليه جمل����س النواب يف خطوة 
دميقراطي���ة متقدمة، توؤكد تط���ور امل�رشوع 

الإ�سالحي.

النائ���ب عي�س���ى الكوهج���ي  ك�س���ف 
اأنه �سيتق���دم اليوم )الأربع���اء( مبقرتح 
برغبة لزي���ادة ع���الوة الغ���الء؛ مل�ساعدة 
املواطنني يف مواجه���ة الأعباء املعي�سية 
يف  احلا�سل���ة  والزي���ادات  املتزاي���دة 
الأ�سع���ار والإج���راءات اخلا�س���ة بتقليل 
اآخره���ا  الدع���م احلكوم���ي، والت���ي كان 

ارتفاع اأ�سعار البنزين.
ويق�سي املقرتح ب�رشف 200 دينار 
�سهري���ا للفئة الأول���ى امل�ستحقة لعالوة 
الغ���الء )م���ن ل يزي���د دخل���ه عل���ى 300 
دينار(، و�رشف 175 دينارا �سهريا للفئة 
الثاني���ة )م���ن يكون دخله م���ن 301 اإلى 
700 دينار(، و�رشف 150 دينارا �سهريا 
للفئ���ة الثالثة )من يكون دخله من 701 

اإلى 1000 دينار(.
ه���ذا  اأن  عل���ى  الكوهج���ي  و�س���دد 
املقرتح ين���درج �سمن الدور الذي يجب 
اأن يق���وم به اأع�س���اء جمل����س النواب يف 

التخفي���ف عل���ى املواطن���ني بالو�سائل 
والآليات العملي���ة ومتا�سيا مع ما قامت 
به بع����س دول اجل���وار؛ ملعاجل���ة الآثار 
ال�سلبية لرفع الدع���م احلكومي جزئيا اأو 
كلي���ا ومبا يراعي الأو�س���اع القت�سادية 
واملالية التي متر بها الدولة كغريها من 
الدول، داعيا اجلمي���ع اإلى التعاون واإلى 
ا�ستحداث وتنفيذ املبادرات التي تعني 

املواطنني يف هذه الظروف ال�سعبة.
واأك���د الكوهجي اأن م���ن �سيقف �سد 
ه���ذا املق���رتح ال���ذي �سيتقدم ب���ه فهو 
اإمنا يق���ف بوجه ال�سع���ب يف وقت يحتم 
ويفر����س الوق���وف اإلى جان���ب املواطن 
فيم���ا ن�سهده من ارتفاع���ات يف الأ�سعار 
وفر����س لل�رشائ���ب الت���ي �ستوؤث���ر �سلبا 
وب�سدة على معي�س���ة وميزانية املواطن، 

و�ستحدث اإرباكا يف حياته.

مدينة عي�سى - وزارة العمل والتنمية 
الجتماعي���ة: اأ�ساد وزير العم���ل والتنمية 
الجتماعية جميل حميدان مبا ت�سمنه بيان 
جمل����س الوزراء م���ن توجيه���ات واهتمام 
ومتابعة، والتي جاءت تاأكيدا للتوجيهات 
امللكي���ة ال�سابق���ة، باأهمي���ة احلفاظ على 
مكت�سب���ات املواطن���ني، وال�ستم���رار يف 
تركيز برام���ج الدعم املايل املقدم لذوي 
الدخ���ل املنخف�س واملتو�س���ط، و�سمان 
الدع���م  اأوج���ه  جمي���ع  م���ن  ا�ستفادته���م 

وامل�ساعدات الجتماعية املقررة.
الرتكي���ز  اأن  اإل���ى  حمي���دان  واأ�س���ار 
احلكومي ي�سب يف �سالح توجيه وتكثيف 
اأوج���ه الدع���م ل���ذوي الدخ���ل املنخف�س 
لتح�سني و�سعهم املعي�سي  واملتو�سط؛ 
ع���ر برامج متع���ددة، منها ع���الوة الغالء، 
وع���الوة بدل ال�سك���ن، وم�ساعدة ال�سمان 
الجتماع���ي، وكفال���ة الأيت���ام والأرام���ل، 
وعالوة حت�س���ني املعي�س���ة للمتقاعدين، 
والتعوي�س النقدي مقابل رفع الدعم عن 
اللحوم، وخم�س�س���ات الإعاقة، اإلى جانب 
موازن���ات دعم اأجور البحرينيني العاملني 
يف القط���اع اخلا�س من جان���ب )متكني(، 
والتاأهي���ل  التدري���ب  برام���ج  ومتوي���ل 
املهن���ي، ومن���ح العاطل���ني ع���ن العم���ل 

الإعانات والتعوي�سات املنا�سبة.
واأ�س���ار اإل���ى اأن حر����س احلكومة على 
�سمان توفري حي���اة كرمية لالأفراد والأ�رش 
البحريني���ة، وحت�س���ني دخ���ل الأ����رش ذات 
الدخل املنخف�س واملتو�سط، مبا ي�سمن 
توفري الرفاه والعدالة الجتماعية للجميع، 

ياأتي يف اإط���ار م�سرية الإ�س���الح ال�سامل، 
حي���ث تتمثل املب���ادرات اخلا�سة بالدعم 
النق���دي املبا�رش املق���دم للمواطنني من 
جانب الوزارة يف العديد من الرامج، منها 
ال�سمان الجتماعي الذي يقدم م�ساعدات 
اجتماعية لالأ�رش املحتاج���ة وللفئات كافة 
التي لي�س لها م�س���در دخل كاف ي�سمن 
لها التمت���ع بحياة كرمية، واحل�سول على 
متطلبات احلياة الأ�سا�سية كافة، مع حفظ 
كرامتها الإن�سانية، وي�سمل امل�ستفيدين 
منها 11 فئة، وقد بلغ عدد امل�ستفيدين 
م���ن م�ساعدة ال�سمان الجتماعي يف العام 
2017 نح���و 15523 مواطنا، وبلغ اإجمايل 

املبالغ امل�رشوفة )21.5( مليون دينار.
ويف ه���ذا ال�سياق، تط���رق الوزير الى 
�سل�سل���ة م���ن املب���ادرات احلكومية التي 
املعي�سي���ة  الأعب���اء  تخفي���ف  ت�سته���دف 
وا�ستكم���ال منظوم���ة الأم���ن الجتماعي، 

ومنه���ا برنام���ج )ع���الوة الغ���الء(، حي���ث 
ت�ستحق هذه العالوة كل اأ�رشة يقل دخلها 
ع���ن )1000( دينار، من خ���الل دعم مايل 
حكوم���ي مبا����رش، ويف الع���ام 2017، بل���غ 
عدد امل�ستفيدين م���ن الدعم املايل نحو 
)118659( اأ����رشة ، مببل���غ اإجمايل قيمته 

)128( مليون دينار.
واأ�سار اإلى اهتمام احلكومة البالغ بفئة 
ذوي الإعاق���ة، )ذوي العزمي���ة(، وال�سعي 
للحف���اظ عل���ى مكت�سباته���م، با�ستحقاق 
ذوي الإعاق���ة م���ن اأبناء امل���راأة البحرينية 
املتزوجة من اأجنبي املقيمني اإقامة دائمة 
باململكة، وقد بلغ عدد امل�ستفيدين من 
خم�س����س الإعاق���ة يف الع���ام 2017 نحو 
)11144( مواطن���ا وبل���غ اإجم���ايل املبالغ 
امل�رشوفة )18،1( ملي���ون دينار، اإ�سافة 
اإلى الدعم الذي تقدمه احلكومة، للمراكز 
الأهلية املخت�سة ب�س���وؤون رعاية وتاأهيل 
ذوي الإعاق���ة، مببلغ وقدره )1.2( مليون 

دينار.
ولفت اإل���ى مبادرة التعوي�س النقدي 
مقاب���ل رفع الدعم عن اللح���وم، حيث بلغ 
ع���دد امل�ستفيدين نح���و )154642( رب 
اأ�رشة يف العام 2017، وبلغ اإجمايل املبالغ 

امل�رشوفة )25.9( مليون دينار.
واأ�س���اف، اأن الدولة اأق���رت تعوي�ساً 
لالأ�رش الت���ي تعر�ست م�ساكنه���ا للحريق، 
لفت���ا اإل���ى اأن ع���دد امل�ستفيدين منه يف 
العام 2017 بلغ )33( م�ستفيدا، باإجمايل 
)46.4( األ���ف دين���ار بحرين���ي مت �رشف���ه 

العام 2017. 

الق�سيبية - جمل�س النواب:  قال 
رئي�س جلنة ال�سوؤون اخلارجية والدفاع 
الن���واب  مبجل����س  الوطن���ي  والأم���ن 
عب���داهلل بن حويل باأن القرار املفاجئ 
برفع اأ�سع���ار اجلازول���ني ل ميثل حالً 
للظ���روف القت�سادية الت���ي متر بها 
البل���د، والت���ي تتطلب و�س���ع اخلطط 
القت�سادي���ة ذات اجل���دوى، وتنوي���ع 
م�س���ادر الدخ���ل، وحمارب���ة الف�س���اد 

الإداري واملايل، كخطوات اأولى.  
واأ�س���ح بن حوي���ل ب���اأن القرارات 
القت�سادي���ة الت���ي جت���د باملواط���ن 
منف���ذا لتحقيقه���ا ل ميك���ن العتماد 
عليه���ا، اأو النظ���ر له���ا؛ لأنه���ا تق���وم 
على ح�س���اب فئة يفرت����س اأن تكون 
هي اأ�سا����س التنمي���ة، والبناء، وحمور 

الرفاهية، ولي�س العك�س.
واأك���د ب���اأن الق���رار يج���ب اأن يتم 
جتمي���ده فورا، خ�سو�ساَ واأن املواطن 
الي���وم، يع���اين الأمرَّين، م���ن الظروف 
القت�سادية اخلانق���ة، والتي تتطلب 
من الدولة اأن ت�سعه يف بوؤر الهتمام، 
عر تخفي�س كلفة املعي�سة، وخف�س 
املخرج���ات  وحت�س���ني  الر�س���وم، 

القت�سادية بالبلد، ولي�س العك�س.
الأمرَّين  “املواطن يعاين  واأ�ساف 
اليوم، �سواء على م�ستويات املعي�سة، 
اأو الغالء، اأو الر�س���وم املتفاقمة، كما 

اأن الق���رارات ال�سبيه���ة برف���ع اأ�سعار 
اجلازول���ني، والت���ي تعلن فج���اأة دون 
الرجوع لأحد، تت�سب���ب -بواقع الأمر- 
بنك�س���ة كب���رية مليزاني���ة املواط���ن، 
وال���ذي يق���ف على مفرتق ط���رق، كل 

حلوله �سده”.
وزاد بن حويل جمل�س النواب بكل 
اأع�سائ���ه مدع���وون لأن يتخذوا موقفا 
ج���اداً قبالة هذه الق���رارات امل�سنونة، 
والت���ي حتم���ل املواط���ن املزي���د من 
الأعباء القت�سادية واملعي�سية، وهي 
ق���رارات تخال���ف احلكم���ة وال�سواب، 
وعلي���ه فاآم���ل ب���اأن يلغى ه���ذا القرار 
ف���وراً، وب���اأن تع���ود الأم���ور ك�ساب���ق 

عهدها”.  

املن����ر - جمعي����ة املن����ر الوطني 
الإ�سالم����ي: طالب����ت جمعي����ة “املنر” 
احلكوم����ة بوق����ف العم����ل بق����رار رف����ع 
اأ�سع����ار الوقود الذي اتخ����ذ اأم�س الأول 
وجرى تنفي����ذه مبا�رشة بعد �ساعات من 

اإعالنه.  
وبين����ت “املن����ر” اأن ذل����ك القرار 
جاء و�سط موجة ارتفاع اأ�سعار يف جميع 
ال�سل����ع واخلدم����ات زادت م����ن الأعب����اء 
املعي�سية للمواطنني واأثقلت كاهلهم، 
كزيادة اأ�سعار خدمات الكهرباء واملاء 
وفر�����س �رشائ����ب القيم����ة امل�ساف����ة، 
ورف����ع الدع����م وغريه����ا من الق����رارات 
التي اتخذته����ا احلكومة منفردة ودون 

م�ساركة جمتمعية ودرا�سة حقيقية.
واأ�سافت اجلمعية يف بيان اأ�سدرته 
اأم�س اأن ال�سيا�سة القت�سادية للمملكة 
مت�سي م����ن دون اأي م�سارك����ة �سعبية 
قائمة على نقا�س جاد يتعلق باحللول 
والبدائل التي ينبغي للحكومة و�سناع 
ال�سيا�س����ة القت�سادي����ة يف اململكة اأن 
يتبنوه����ا لتجن����ب الآث����ار ال�سلبية التي 
تزيد من معان����اة املواطنني املعي�سية 

وتنتق�س من مكت�سباتهم املعي�سية.
وح����ذرت املن����ر م����ن التداعي����ات 
املحتمل����ة اجتماعي����ا واقت�ساديا لرفع 
اأ�سعار الوقود وال�سلع واخلدمات على 

قدرة املواطنني على حتمل ذلك.
واأو�سح����ت اأن احلكوم����ة تلج����اأ اإلى 
الإج����راءات والق����رارات ال�سهل����ة كرفع 
الدع����م وزي����ادة ال�رشائ����ب ل�س����د عجز 
املوازنة ب����دل من الكثري م����ن البدائل 
واحللول والآليات التي عرت بها دول 
كثرية م����ن اأزمتها وحت����دث بها خراء 
اقت�سادي����ون ون�����رشت م����رارا وتك����رارا 
الف�س����اد  ومكافح����ة  اله����در  كوق����ف 
والتج����اوزات املالي����ة والإداري����ة التي 
يطالعنا بها تقرير الرقابة املالية كل 

عام.
ودعت “املنر” اإلى �رشورة مراجعة 
الإ�سرتاتيجي����ة القت�سادي����ة للحكومة 
واإدارة م����وارد البالد الطبيعية كالنفط 
والغ����از والأرا�س����ي وال�سواحل وغريها 
ب�سفافية تامة واإ�رشاك املواطن يف حل 
الأزم����ة القت�سادية من خالل اإ�رشاكه يف 
النقا�س والرقابة على جميع الإجراءات.

أبـو “بـوز َوَحـَره”!
 

ل تختل����ف �سمكة “الوحرة” عن �سفات ت�سدي بع�����س اأع�ساء جمل�س النواب 
لقرارات �سادمة مثل رفع �سعر البنزين.

ه����ذه ال�سمك����ة �ساحبة فم عري�س وكبري، ولهذا يطل����ق العامة على من يرثثر 
كثرًيا، باأن له “حلج اأوحره” اأو “بوز َوَحَره”!

تتحرك بحذر بالقيعان، وي�سميها باحثون ب� “الراقود”، وت�ستطيب ال�سرتخاء 
البح����ري امل�ست����دمي، ومتيل لدفن ج�سمه����ا بالرمال، ول تبق����ي اإل عينها متفرجة 
ببالهة، ويفاجاأ ال�سياد لو ُرِزَق بها. وبع�س البحارة يكبونها بالبحر جمدًدا؛ لأنهم 

ينفرون منها.
انتف�����س البحريني����ون غ�سًب����ا من القرار املث����ري للجدل. ونّف�س����وا عن حنقهم 
ج لل�سخرية تعمي����ة على القرار املزعج.  بتغريدات م�سحون����ة. واأعتب على من يروِّ
ولتتوق����ف هذه الر�سائ����ل امل�ستهينة بعقل البحريني النبي����ه. ومواجهة القرارات 

اجلادة بالنكتة يوغل توقيع اإجراءات اأخرى اأق�سى.
اأم����ا اإذا ا�ستمر دوران الر�سائ����ل ال�ساحكة بو�سائل التوا�س����ل الجتماعي فال 

“تتحلطموا” على اأّي قرار اآخر اأ�سود.
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قتله� ثم فقع عينه� ب�إ�صبعه

“اال�صتئن�ف” ت�ؤّجل نظر ق�صية “الب�صطة”

تعديل عق�بة مزور اأوروبي لل�صجن 3 �صن�ات

حذاء... يف�صح جن�ة �رشع�ا يف قتل �رشطة

“املن�زع�ت” تطرد بنًك� معروًف� من مقره

تاأييد ال�سجن 15 عاًما لـ3 متهمني

رغم ت�سديده امل�ستحقات الإيجارية

رف�ســـت حمكمـــة ال�ستئنـــاف العليا 
اجلنائيـــة الأولى ا�ستئنافـــات 3 ُمدانني 
بال�ـــرشوع يف قتـــل 4 مـــن اأفـــراد ال�رشطـــة 
اإثـــر  التابعـــني لقـــوات حفـــظ النظـــام، 
تفجـــر اأحدثوه برفقـــة 4 ُمدانني اآخرين 
�سبـــق احلكم عليهم بالقـــرب من منطقة 
الُقرّية، واأيدت املحكمة معاقبة كل منهم 

بال�سجن ملدة 15 عاًما.
وكانـــت حمكمـــة اأول درجـــة ق�ســـت 
يف وقت �سابـــق على املتهمـــني ال�سبعة 
بالق�سيـــة بال�سجـــن ملـــدة 15 عاًما لكل 
منهـــم واأمـــرت مب�ســـادرة امل�سبوطات 

اخلا�سة بالق�سية.
وتعـــود التفا�سيل اإلى ورود بالغ من 
غرفـــة العمليات الرئي�ســـة، مفاده وجود 
حريق بعدد 7 اإطارات و4 حاويات قمامة 
علـــى �سارع اجلنبيـــة بالقرب مـــن مدخل 
منطقـــة الُقرّيـــة، ممـــا اأدى اإلـــى تعطيل 

وقطع حركة ال�سر.
وبتوجـــه قـــوات حفظ النظـــام ملوقع 
البالغ، واأثنـــاء حماولتهم اإخمـــاد احلريق 
امل�ستعل بالإطارات واإزاحتها عن ال�سارع، 
انفجر ج�ســـٌم غريب، مما اأ�سفر عن اإ�سابة 
4 مـــن اأفراد قوات حفظ النظام، والذين 
ملداركتهـــم  للم�ست�سفـــى  نقلهـــم  مت 

بالعالج الالزم.
واأثنـــاء معاينة اأفراد ال�رشطة التابعني 
للمنطقة الأمنية واأفراد من الإدارة العامة 
للمباحث والأدلـــة اجلنائية واإدارة الإعالم 
الأمني وقوات التدخل ال�رشيع، مت العثور 
على قـــاذف حملي ال�سنع خلـــف الأ�سجار 
املطلة على ال�سارع العام، مثبت به �سلك 
خم�س�ص ل�سيد الأ�سماك ممتد اإلى داخل 
القريـــة، فتـــم تعقب اأثـــر ال�سلـــك الذي 
انتهى عند اأحـــد املنازل، وكانت بالقرب 
من ذلك ال�سلـــك اآثار لـ “حـــذاء” اختفت 

عند ذات املنزل �سالف البيان.
فا�ستاأذن اأفـــراد ال�رشطة من اأ�سحاب 
املنزل للدخـــول فتم ال�سماح لهم بذلك، 
وخـــالل تفتي�سهـــم للمنـــزل عـــروا على 

�سخ�ـــص لي�ص مـــن العائلة، وعـــروا معه 
على احلذاء الذي مت تتبع اأثره اإ�سافة اإلى 
حيازتـــه لقناع واقي من الغازات ونظارة، 
وب�سوؤاله عن الواقعـــة اعرتف بها واأر�سد 

ال�رشطة على بقية امُلدانني.
اأم  للمحكمـــة  ثبـــت  وقـــد  هـــذا، 
امل�ستاأنفني واآخرين �سبق احلكم عليهم 
اأنهم بتاريخ 13 يوليو 2013، اأولً: �رشعوا 
واآخرين جمهولني يف قتل املجني عليهم 
“اأربعـــة مـــن اأفراد قوات حفـــظ النظام” 
لوظيفتهـــم،  تاأديتهـــم  وب�سبـــب  اأثنـــاء 
باأن بيتـــوا النية على ذلـــك، م�ستخدمني 
الإرهـــاب ل�ستدراجهـــم، واأعـــدوا كميًنـــا 

لذلك بـــاأن حرقوا اإطارات وو�سعوا قنبلة 
قا�سدين من ذلك قتل رجال ال�رشطة عند 
ح�سورهم، وقد خـــاب اأثر اجلرمية ل�سبب 
ل دخل لإرادتهم فيه وهو تلقيهم العالج.
اأحدثـــوا واآخريـــن جمهولـــني  ثانًيـــا: 
تفجًرا لعبوة حملية ال�سنع بق�سد ترويع 

الآمنني تنفيًذا لغر�ٍص اإرهابي.
ثالًثا: اأ�سعلوا عمًدا واآخرين جمهولني 
�سانـــه  مـــن  كان  املنقـــولت  حريًقـــا يف 

تعري�ص حياة النا�ص واأموالهم للخطر.
رابًعـــا: ا�سرتكوا واآخرين جمهولني يف 
جتمهـــر موؤلف مـــن اأكر مـــن 5 اأ�سخا�ص 

الغر�ص من الإخالل بالأمن العام.

قالـــت املحامية منال حمـــود اإن جلنة 
املنازعـــات الإيجاريـــة قّررت طـــرد اأحد 
البنوك مـــن مقر فرعـــه يف منطقة �سرتة 
واإلزامه باإخالء املحـــل امل�ستاأجر، بالرغم 
مـــن �سداده لالإيجـــارات امل�ستحقة عليه، 
اإل اأنـــه مل يـــودع م�رشوفـــات التقا�ســـي 

البالغة اأكر من 520 ديناًرا.
واأ�ســـارت حمود اإلـــى اأن اللجنة براأت 
ذمة البنك من مبلغ الأجرة التي تزيد على 
11 األًفا والتـــي كان يطالب بها وكيلها 
املدعـــي -�ساحب املبنـــى امل�ستاأجر-، 
كمـــا األزمـــت اللجنـــة البنك امل�ســـار اإليه 
بر�ســـوم الدعـــوى وم�رشوفاتهـــا ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
ويتبني من حكم املحكمـــة اأن وقائع 
الدعـــوى تتح�ســـل فيمـــا ذكرتـــه وكيلة 
املدعـــي، اأنـــه اأقـــام دعـــواه بتاريخ 24 
مايـــو 2017 �سد البنـــك املدعى عليه، 
للمطالبة باإخالء البنك املدعى عليه عني 
التداعـــي لعدم �ســـداد الأجـــرة، ولإلزامه 
باأن يوؤدي للمدعـــي مبلغ 11 األًفا و700 
دينـــار، بالإ�سافـــة اإلـــى ر�ســـوم الدعوى 
وامل�ساريـــف من ر�ســـوم ت�سجيل العقد 
املحامـــاة،  اأتعـــاب  ومقابـــل  وترجمتـــه 

والفائدة القانونية بواقع 5 %.
واأ�ســـارت اإلى اأن �سبـــب رفع الدعوى 
باأن املدعي كان قد متلك العقار الكائن 
يف منطقـــة �ســـرتة من مالكـــه القدمي يف 
�سهـــر دي�سمرب مـــن العـــام 2016، واأنه 
مبوجـــب عقـــد الإيجار املـــوؤرخ يف مار�ص 
2015، ا�ستاأجر البنك من املالك ال�سابق 
املحل مقابل 1300 دينار اأجرة �سهرية، 
وامتنـــع عن �ســـداد الأجـــرة للمدعي منذ 
دي�سمـــرب 2016 علـــى الرغـــم مـــن علمه 
بانتقـــال امللكيـــة، وقد اأ�سعـــره ب�رشورة 

ال�سداد فرف�ص.
وقالـــت اللجنـــة اإنهـــا اأعلنـــت البنك 
بالئحـــة الدعوى للرد عليها خالل اأ�سبوع، 
فاأودع رّده قائـــاًل اإن العقد ال�سابق كان 
بقيمة اأجـــرة 1300 دينـــار، لكن املالك 
احلـــايل طالب بزيادة الأجـــرة اإلى 2000 

دينـــار بخـــالف مـــا مت التفـــاق عليـــه يف 
العقد، واأنه عر�ـــص عليه الأجرة اأكر من 
مـــرة، اإل اأنـــه رف�ص ا�ستالمهـــا، ومت�سك 
بعدم اأحقية املدعي بالأجرة عن دي�سمرب 
2016 كون اأن عقد البيع مل ي�سجل اإل يف 

يناير 2017.
وطالـــب البنـــك بقبول اإيـــداع الأجرة 
عـــن الفرتة من يناير وحتى يوليو 2017 

بواقع 1300 دينار، وبرف�ص الدعوى.
واأو�سحت جلنـــة املنازعات الإيجارية 
اأن ملكيـــة العقـــار قـــد اآلـــت للمدعي يف 
يناير 2017، ومت ت�سجيل العقد وحترير 
وثيقة امللكية يف مار�ص 2017، ومن ثم 
فال تكون للمدعي اأحقيـــة بالأجرة اإل من 
التاريخ ال�سابق، وحيث اإن البنك املدعى 
عليه قـــد اأودع الأجـــرة املتخّلفة، واإن مل 
تكـــن يف مواعيدهـــا القانونيـــة مبوجـــب 
العقد، اإل اأن ذمـــة املدعى عليه ترباأ من 

الأجرة لإيداعها خزينة اللجنة.
اأما ب�ساأن طلب املدعي اإخالء املدعى 
عليـــه للعـــني املوؤجـــرة، فقالـــت اللجنة 
اإن طلـــب الإخـــالء هـــو يف حقيقتـــه طلب 
ف�سخ عقـــد الإيجار، وملـــا كان البنّي من 
�رشوط �لعقد حم���ل �لتد�عي �أنه �إذ� �أخفق 
الدفعـــات  مـــن  اأيٍّ  دفـــع  امل�ستاأجـــر يف 

امل�ستحقـــة فرتتـــني متتاليتـــني، فـــاإن 
للمالك احلق يف اإلغـــاء العقد فوًرا بدون 

اإ�سعار امل�ستاأجر.
وتابعـــت، اأنـــه ملـــا كان الثابـــت اأن 
املدعـــى عليـــه قـــد اأودع قيمـــة الأجـــرة 
املطالب بهـــا باأول جل�سة بعـــد ا�ستالمه 
لئحـــة الدعـــوى، اإل اأنـــه مل يقـــم باإيداع 
م�رشوفـــات التقا�ســـي، وفًقا ملـــا قررته 
الفقـــرة الأولـــى مـــن املـــادة 38/1 من 
قانـــون اإيجـــار العقـــارات، الأمـــر الـــذي 
ت�ستخل�ـــص منـــه اللجنـــة باأحقية املدعي 
بطلـــب اإخالء املدعى عليه عني التداعي، 
وتلزمـــه ب�سداد 1 % فوائـــد �سنوية من 
تاريـــخ 9 يوليـــو 2017 وحتـــى ال�سداد 
التام؛ وذلك لتجارية الدين عمالً باملادة 

81 من قانون التجارة.
فلهذه الأ�سباب قّررت اللجنة الآتي:

اأولً: �سحة العر�ص بالوفاء والإيداع، 
وبـــراءة ذمة املدعى عليه من مبلغ الأجرة 

املطالب بها.
ثانًيـــا: ف�ســـخ عقـــد الإيجـــار واإخـــالء 

املدعى عليه من املحل.
ثالًثـــا: اإلزام املدعى عليـــه بالر�سوم 
وامل�ساريف البالغة 528 ديناًرا ون�سف 
ومببلغ 10 دنانر مقابل اأتعاب املحاماة.

املنامة - النيابـــة العامة: �رشح 
وكيل النائب العام بنيابة حمافظة 
املحـــرق عامـــر العامر بـــان النيابة 
العامة اأجنزت حتقيقاتها يف واقعة 
قتـــل العمـــد وانتهاك حرمـــة جثة، 
واأمرت باإحالة املتهم اإلى املحكمة 
الكربى الأولى اجلنائية مع ا�ستمرار 
حب�ســـه وحددت لنظرهـــا جل�سة 15 

يناير 2018.
وكانت النيابة العامة قد تلقت 
بالًغـــا مـــن الإدارة العامـــة للمباحث 
والأدلـــة اجلنائية م�سمونـــه العثور 
على جثـــه باأحـــد ال�سقـــق ال�سكنية 
وبهـــا  اجلن�سيـــة  اآ�سيويـــة  لمـــراأة 
اإ�سابـــات ت�ســـر اإلى وجـــود �سبهه 
جنائية، وعلى الفور انتقلت النيابة 
العامـــة مل�ـــرشح اجلرميـــة وعاينـــت 
اجلثـــة ولحظت وجود جـــرح قطعي 
يف العنق واإ�سابة فالعني، ومبعاينة 
م�رشح اجلرمية مت �سبط اأداة اجلرمية 

وحتريزها واأمرت بفح�سها. 
كما طلبت حتريات ال�رشطة حول 
الواقعـــة، وقد تو�سلـــت التحريات 
املكثفـــة اإلـــى املتهم الـــذي كان 
يرتدد على مكان الواقعة يف الفرتة 
املعا�ـــرشة للواقعـــة فتـــم القب�ص 
الواقعـــة،  بارتكابـــه  واأقـــر  عليـــه 
وبا�ـــرشت النيابة ا�ستجوابه واعرتف 
بارتكابـــه الواقعة بعـــد خالف معها 
فا�ستـــّل �سكيًنـــا وقـــام بنحرها من 
رقبتهـــا وبعـــد مفارقتهـــا احليـــاة 
انتهـــك جثتهـــا بـــاأن فقـــع عينيها 

بوا�سطة اإ�سبعه. 
املتهـــم  رفقـــه  النتقـــال  ومت 
اإلى م�ـــرشح اجلرميـــة وقـــام باإعادة 
متثيل اجلرميـــة، كما ا�ستمعت اإلى 
�سهود الإثبات وورد اإليها التقارير 
الفنية التي توؤكـــد اقرتاف املتهم 
للجرميـــة، ومن ثـــم اأمـــرت باإحالته 

حمبو�ًسا للمحكمة املخت�سة.  

ال�ستئنـــاف  حمكمـــة  قـــّررت 
العليـــا اجلنائية الأولى اإرجاء النظر 
يف ا�ستئنافـــات امُلدانني بالق�سية 
“قروب الب�سطة”،  املعروفة با�سم 
حتـــى جل�ســـة الرابـــع مـــن فربايـــر 
املقبـــل؛ وذلـــك ل�ســـم مفـــردات 
الق�سيـــة، والتـــي خال منهـــا امللف 

حني نظرت املحكمة الق�سية.
وكانت حمكمة اأول درجة دانت 
يف وقـــت �سابـــق جميـــع املتهمني 
منهـــم   8 وعاقبـــت  بالق�سيـــة، 
 15 وبال�سجـــن  املوؤبـــد،  بال�سجـــن 
عاًمـــا لت�سعة متهمني، من �سمنهم 
�سحفي ودبلوما�سي اإيراين وثالث 
م�ســـوؤول يف حـــزب اهلل، كما حكمت 
ب�سجـــن متهَمـــني ملـــدة 10 �سنني 
وتغرمي كل منهمـــا مبلغ 100 األف 
دينار، ف�سالً ع���ن �إ�سقاط �جلن�سية 
البحرينية عـــن 15 متهًما من اأ�سل 

19 متهم بالق�سية.
وقالـــت املحكمـــة يف حيثيـــات 
كان  الــــ18  املتهـــم  اإن  حكمهـــا 
يعمـــل �سمن البعثـــة الدبلوما�سية 
كملحق جتاري و�سيا�سي و�سكرتر 
اأول بال�سفـــارة الإيرانيـــة مبملكـــة 
البحرين وهـــو م�سوؤول عن ال�سوؤون 
واعتربته  وال�سيا�سيـــة،  الثقافيـــة 
وزارة اخلارجيـــة البحرينية �سخ�ًسا 
غر مرغوب يف تواجده بالبالد ومت 
اإبعـــاده يف مار�ـــص 2011، والـــذي 
تبـــني اأنـــه كان يكّلـــف املتهمني 
اإلى  بنقـــل الر�سائـــل وتوجيهـــات 
بع�ـــص ال�سخ�سيـــات واجلمعيـــات 

ال�سيا�سية باململكة.

واأ�سافـــت اأن املذكـــور ا�ستمر 
يف التوا�ســـل مـــع املتهمـــني بعد 
للعمل  مغادرتـــه اململكـــة ونقلـــه 
لبنـــان،  بدولـــة  اإيـــران  ب�سفـــارة 
بنقـــل  تكليفـــه  يف  ا�ستمـــر  اإذ 
ر�سائـــل وتوجيهات اإلـــى جمعيات 
و�سخ�سيـــات �سيا�سيـــة باململكـــة 
ف�سالً عن طلبه مـــن املتهم الثاين 
عـــن  دوريـــة  بتقاريـــر  موافاتـــه 
الأو�ســـاع ال�سيا�سيـــة والجتماعية 

والقت�سادية باململكة.
كمـــا ا�ستغـــل املذكـــور عملـــه 
نائبًـــا لل�سفـــر الإيـــراين بلبنان يف 
التن�سيق مع قيادات مبنظمة حزب 
اهلل اللبنـــاين الإرهابيـــة مل�ساعـــدة 
املتهمـــني يف احل�سول على الدعم 
ال�سيا�ســـي واملـــادي مـــن املنظمة 
املذكـــورة لال�ستمـــرار يف م�رشوعها 

الإجرامي باململكة.
وبالفعل، متكن مـــن التوا�سل 
مـــع املتهم التا�سع ع�ـــرش امل�سوؤول 
عن امللـــف البحريني مبنظمة حزب 
اهلل الإرهابيـــة وجنـــح يف التفـــاق 
معهمـــا يف دعم املتهمـــني لتنفيذ 
لتنظيـــم  الإجراميـــة  املخططـــات 
قـــروب الب�سطـــة الإرهابـــي داخـــل 
مملكـــة البحريـــن والإنفـــاق علـــى 

اأن�سطته.
وقد اأكدت حتريات املالزم اأول 
اأن غر�ـــص جماعة “قروب الب�سطة” 
هو حتري�ص ال�سارع البحريني �سد 
نظام احلكـــم والدعـــوة اإلى تغير 
القـــوة  نظـــام احلكـــم با�ستعمـــال 

والعنف.

عّدلت حمكمـــة ال�ستئناف العليا 
الأولـــى عقوبـــة م�ستاأنـــف  اجلنائيـــة 
اأوروبـــي اجلن�سيـــة )41 عاًمـــا(، ُمدان 
مع اآخـــر يف وقت �سابـــق بو�سع جهاز 
اإلكرتوين لقـــراءة وت�سجيل معلومات 
بطاقات الئتمان مـــن اأجهزة ال�رشاف 
الآليـــة، واكتفـــت مبعاقبتـــه بال�سجن 
ملـــدة 3 �سنـــوات عما اأ�سنـــد اإليه من 
اتهامـــات، واأيـــدت احلكـــم باإبعـــاده 
نهائيًّا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة 

املق�سي بها بحقه.
وكانت حمكمـــة اأول درجة ق�ست 
يف وقـــت �سابـــق مبعاقبـــة امل�ستاأنف 
بال�سجن ملـــدة 5 �سنني، فيما حب�ست 
اآخر ملدة �سنـــة واحدة فقط عما اأ�سند 
اإليهما مـــن اتهامات، واأمـــرت باإبعاد 
امُلدانني نهائيًّا عن البالد بعد تنفيذ 

العقوبة املق�سي بها.
اأن  اإلـــى  التفا�سيـــل  وت�ســـر 
امل�ستاأنـــف “املتهـــم الأول” كان قد 
ح�ـــرش اإلى مملكـــة البحريـــن وا�ستاأجر 
�سيـــارًة رفقـــة باملتهـــم الثـــاين “مل 
ي�ستاأنـــف”، وتوجها اإلى اأجهزة �رشاف 
اآيل يف لبنكـــني يف منطقـــة املنامـــة، 
واأحدثـــا ثقوًبـــا يف اجلهازيـــن؛ وذلك 
بهـــدف تركيب اأجهـــزة خا�سة بقراءة 
بيانات البطاقات الئتمانية ون�سخها، 
ليتمكنـــا من اإعادة طباعـــة البطاقات 

الأ�سليـــة علـــى اأخرى مـــزّورة، وغادرا 
البالد عقب تلك الواقعة.

ت�سجيـــل  علـــى  الطـــالع  وبعـــد 
كامرات املراقبة املثبتة على ال�رشاف 
التعـــرف علـــى املتهَمـــني،  الآيل مت 
واللذيـــن ثّبتـــا جهاز قـــراءة وت�سجيل 
بيانات البطاقـــات الئتمانية، كما مت 
التو�سل اإلى رقم لوحة ال�سيارة التي 
كانـــا ي�ستقالنهـــا، والتي تبـــني اأنها 

م�ستاأجرة با�سم اأحدهما.
لكن امل�ستاأنف عـــاد اإلى اململكة 
يف وقـــت لحق ملحاولة ا�ستعمال تلك 
البطاقات املزّورة التي حت�ّسل عليها 
وطبعهـــا علـــى اأخـــرى مقلـــدة، لكنه 
ومبجـــرد و�سوله للمملكـــة كان اأفراد 
ال�رشطة بانتظاره للقب�ص عليه، اإذ مت 
�سبطـــه وكان بحوزته اأجهـــزة خا�سة 

بتزوير البطاقات الئتمانية.
وثبت للمحكمـــة اأن امل�ستاأنف يف 
غ�ســـون �سهـــري نوفمـــرب ودي�سمرب 
مـــن العـــام 2016، اأتلف عمـــًدا اأجزاًء 
مـــن اأجهـــزة ال�ـــرشاف الآيل اململوكة 
للبنكني املجني عليهما، فيما وجهت 
للم�ستاأنف واملتهم الثاين اأنهما حازا 
ب�سوء نية اأداة اإن�ساء توقيع اإلكرتوين 
ل�سخ�ـــص اآخر، بـــدون تفوي�ـــص منه؛ 
وذلـــك لغر�ـــصٍ احتيـــايل علـــى النحو 

املبني بالتحقيقات.

اإعداد: عب��س اإبراهيم
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اعرف ما يجري 
في بيتك أواًل

�ع���رف ما يج���ري يف بيت���ك قب���ل �أن تهتم 
مبا يج���ري يف بيوت غ���رك، بعد ذل���ك ميكنك 
�أن تهت���م ببي���ت غ���رك لأنه من �مله���م كذلك 
�أن تع���رف ما يج���ري لغرك لتكون ح���ذر�ً، لكن 
ل يج���ب �أن ت���ويل �هتمام���ك كله جل���ارك و�أنت 
ل تع���رف م���ا يج���ري ببيت���ك، وهذ� م���ا جرى يف 
�إي���ر�ن حني تدخلت يف �ش���وؤون �جلميع و�أغفلت 
ما يج���ري د�خله���ا، له���ذ� ويف خ�ش���م �ن�شغالنا 
بالو�ش���ع يف �إير�ن وحما�س كتابنا و�شيا�ش���يينا 
باحلال���ة �لإير�ني���ة، ل يجب �أن نغفل ق�ش���ايانا 
وم�ش���كالتنا �لد�خلية �لتي تتطلب تركيز�ً حتى 
ل تغي���ب عن بالنا �ش���وؤوننا �ملحلي���ة �ملتعلقة 
باأمننا و��ش���تقر�رنا وه���ي �أولويتنا جتاه وطننا، 
م���ا يج���ري يف �إي���ر�ن كان نتيجة غي���اب �لنظام 
ع���ن �لهتم���ام بو�ش���عه �لد�خلي حيث �ن�ش���غل 
بت�شدي���ر �لث���ور�ت و�لتدخل يف �ش���وؤون �لدول 
وتورط يف م�ستنقعات كثرية على ح�ساب تنمية 
�لب���الد حتى �أدركو� يف �لنهاية بعد فو�ت �لأو�ن 

�أن بيتهم من �لد�خل كان خمروماً بل معطالً.
مالحظت���ي �لي���وم �أنن���ا �نغم�شن���ا بال�ش���اأن 

�خلارجي وذه���ب �لبع�س منا لتاأجيل �هتماماته 
�لوطنية و�ن�شغل بال�شاأن �لفل�شطيني و�لإير�ين 
و�لقد�س وت���رك �ل�شاأن �ملحلي يف �لوقت �لذي 
مت���ر ب���ه �ملنطقة مبنعط���ف تاريخ���ي من حيث 
�رسع���ة �ملتغر�ت �لتي تتطل���ب تركيز�ً وحذر�، 
�خلارجي���ة  و�لتدخ���الت  و�لأم���ن  فالقت�ش���اد 
و�لأو�شاع �ملالي���ة كلها حتا�رس �ملنطقة بدليل 
ه���ذ� �لتخب���ط يف �تخ���اذ ق���ر�ر�ت وخط���و�ت مل 
ن�شتع���د لها كفر�س �ل�رس�ئب و�لر�شوم وتغير 
�لأولويات من دون �إتاحة �لفر�شة و�رسح وتوعية 
�ملو�طن���ني �لذين وقع���و� يف حي�س بي�س وهم 
يتلق���ون تلك �لإج���ر�ء�ت و�ل�رس�ئ���ب و�لر�شوم 
دون مقدم���ات حت���ى �أنه���م مل يج���دو� و�شيل���ة 

�إعالمية و�حدة ت�رسح لهم تفا�شيل ما يجري.
م���ن هن���ا ل �أ�شتنك���ر �لهتم���ام بامل�شائل 
�خلارجي���ة ول �أعرت����س عل���ى متابعتها ولكن ل 
يجب �أن تن�شينا هذه �ملتابعة �شوؤوننا �لد�خلية 
ذ�ت �لأولوية �لق�شوى �ملتعلقة باأمننا �لوطني 
و��شتقر�رنا، لقد حدث ما حدث يف �إير�ن نتيجة 
تدخلها يف �شوؤون �لآخري���ن و�ن�شغالها باخلارج 

عل���ى ح�ش���اب �لد�خ���ل وعلين���ا تعل���م �لدر�س، 
فنظ���ام �ملاليل ز�ئل �لي���وم �أو غد�ً لأنه بب�شاطة 
نظ���ام يعي����س خارج �لع����رس و�لتاري���خ، لكن ما 
يج���ب �لتفكر فيه هو �لع���ودة للد�خل �ملحلي 
و�لهتم���ام بالأم���ور �ل�شغ���رة قب���ل �لكب���رة 
فاحلريق �لكبر ياأت���ي من �أ�شغر �ل�رسر، فهناك 
�ليوم من �مل�شكالت و�لعقبات �لتي تو�جهنا ما 
يجعلن���ا نلتفت للوطن لرت�شي���خ �لبناء وتقوية 
�لقو�ع���د ليلتح���م �ملو�ط���ن باأر�ش���ه وقيادته 
وثو�بت���ه م���ن �أج���ل �حلف���اظ عل���ى �ملكا�ش���ب 
و�ملنج���ز�ت ولي����س �لتفريط بها ب�ش���د �لآذ�ن 
و�إغما����س �لعي���ون، �إن جم���رد تف�ش���ي ظو�هر 
�شغ���رة هن���ا وهناك م���ن دون معاجل���ة يكفي 
لتحويلها مل�شكالت كربى حني ل يتم �لت�شدي 
لها منذ �لبد�ية، فخلل ب�شيط يف وز�رة كالتجارة 
�أو �لإع���الم �أو �إج���ر�ء يتخ���ذ دون توعي���ة و����رسح 
للمو�طن م���ن �شاأنه �أن يعك�س �لتخبط، وهذ� ما 

�أحذر منه �ليوم قبل �لغد حني يت�شع �ل�رسخ.
تنويرة: دع �جلهل ينت�رس وبعده �شيطر على 

�لأمة كلها.

 د. زهرة حرم

إدريس سالم

�لأنظم���ة  ت�شق���ط  �أن  نري���د  كّلن���ا 
�لديكتاتورية، غربي���ة كانت، �أم عربية، �لدول 
�لأنظم���ة �لدميقر�طي���ة،  �لك���ربى ل تنفعه���ا 
و�حل���كام  �لديكتاتوري���ة  لالأنظم���ة  وحاجته���ا 
�لظامل���ني، كحاجة �لإن�شان للم���اء و�لهو�ء. لن 
ي�شقط �لنظام �لإير�ين! �أثبت �أن �لديكتاتورية 
يف  �مل�شتكربي���ن  م�شال���ح  عل���ى  حتاف���ظ 
�لأر����س، وهو يحمي نف�ش���ه حتت عباءة �لدين، 
و�لدميقر�طية عدّو مدّم���ر لالأنظمة �لإ�شالمية، 
فالأدي���ان �نطلقت م���ن مبد�أ حتري���ر �لإن�شان، 
و�نتهت على يد طبقات �قت�شادية وع�شكرية 
�إلى تدمره، منّوها �ل�شيا�شي و�لتنموي مرتبط 
مب���لء جيوب �لطاق���م �حلاكم، ولي����س �زدهار 
�لبالد، وتق���ّدم حياة �لعباد، �أم���ركا و�إ�رس�ئيل 
�شتخ�رس�ن لو �شقط �لنظام �لإير�ين، �إل يف حال 
لو �أ�شقط���اه، وغّر� نظامه، وفقاً ملقيا�شيهما. 
يف �ملقابل، ورغم كّل حماولت �لنظام �ليائ�شة، 
تتجّمع رياح �لفكر �لدميقر�طي �جلديد، ولبّد 
لها م���ن �أن ته���ّب ذ�ت يوم لتع�ش���ف بالفكر 
�ملتط���ّرف، وميلي�شي���ات �لطاع���ون �لطائفي، 
�لع�ش���ور  كه���وف  مغ���ادرة  يري���د  ل  �ل���ذي 
���ال �أن يغ���ادر. للطاقم �حلاكم  �ملا�شي���ة، وحمحُ
يف �إي���ر�ن، ��شرت�تيجيت���ان، ظاهري���ة، مبعاد�ة 
�لغ���رب وحماباة �ل����رسق، وباطني���ة، مب�شادقة 
�لغ���رب وحماربة �ل�رسق، وبعد عقود من �لزمن، 
متّك���ن هذ� �لطاقم من �إجن���از �لتفاق �لنووي، 
وحتقي���ق �خرت�ق���ات ��شرت�تيجي���ة يف منطقة 
�ل����رسق �لأو�ش���ط، وغلته���ا ب�رس�ع���ات و�أزمات، 
وعلى ح�شابها، من �لع���ر�ق �إلى �شوريا ولبنان 
و�ليمن، لكن هذه �لإجناز�ت، مل تنعك�س �إيجاباً 
يف �لد�خ���ل �لإير�ين، بل ك�شف���ت و�قع �ل�شعب 
�لإي���ر�ين �ملري���ر، و�لي���وم �لتم���ّدد �خلارج���ي 
�نعك�س �شلباً على �لو�شع �لد�خلي، كاإخفاقات 
�لتنمية، وتف�ّشي �لف�شاد يف موؤ�ّش�شات �لدولة، 
و�زدياد ن�شبة �لبطال���ة، و�نت�شار ظاهرة �لولء 
و�ل�شت���زلم عل���ى ح�ش���اب �لكف���اءة، وهروب 
�لكف���اء�ت نح���و �أوروب���ا، وعدم ق���درة �لنظام 
وطاقم���ه على �إقناع �ل�شعب ب����رسورة ��شتمر�ر 
�لقطيع���ة م���ع �لغ���رب، ول�شيما بعدم���ا ف�شل 
يف �إيج���اد م���و�رد �قت�شادية ومالي���ة من خارج 
�ل���روة �لنفطي���ة، فيم���ا �لقم���ع �لآيديولوجي 
و�لديكتاتوري���ة بات���ا �لعن����رس �لوحي���د �ملمّيز 
لل�شلطة �حلاكمة، �لتي �شقطت كل �شعار�تها 
جتاه تقدمي �لنم���وذج �ل�شيا�شي و�لقت�شادي 
و�لجتماع���ي �لبدي���ل ع���ن �لعومل���ة، �أو �لنظم 
�ل�شرت�كي���ة.  �لحتج���اج، يتو��ش���ل ويتو�ّش���ع 
و�لقتل���ى و�جلرح���ى يتز�ي���دون و�ملعتق���الت 
تكتّظ بالنا�شط���ني يف ع�رس�ت �ملدن �لإير�نية، 
بينه���ا طه���ر�ن، �لعا�شم���ة �ل�شيا�شي���ة، وقم، 
�لث���ورة  َمنح���ى  لتنح���و  �لروحي���ة،  �لعا�شم���ة 
�ل�شورية، من حيث رفع ر�يات �شّد �لديكتاتور، 
و�ملطالب���ة بالتغير. �لدع���م �لنظري �شيكون 
م���ن ن�شيب �ل�شعب، و�لعملي للطاقم �حلاكم، 
اإ�سق���اط النظ���ام الإي���راين، يعن���ي زوال �سبح 
�لرع���ب عن �لع���رب، وهذ� م���ا ل تتمّناه �أمركا 
و�إ�رس�ئيل، وكل �لغرب �مل�شتفيد من مقّدر�ت 
ال�رشق، اإذ، من ال�سعوبة اأن يتم اإ�سقاط النظام 
�لإي���ر�ين �لذي يدعمه ويحمي���ه �حلر�س �لثوري 
�لإير�ين، وهو مبكانة �ل�رسطة �لعقائدية حلماية 
�لنظ���ام، ولي����س كال�رسطة �لتقليدي���ة، فهوؤلء 
مهوو�ش���ون بقت���ل �أنف�شهم، للو�ش���ول للجنة 

�لتي وعدها �ملاليل لهم. “�إيالف”.

ثورة الجياع في إيران 
لن تُسقط النظام! )1(

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

وتعقيب���ات  ومت�شعب���ة  كث���رة  ق�شاي���ا 
ومناق�ش���ات د�رت يف �ل�ش���ارع �لبحريني مع زيادة 
�شع���ر بيع وقود �لبنزين بنوعي���ه �جليد و�ملمتاز، 
وكل �ل���كالم ترك���ز على ناحية و�ح���دة هي �لقر�ر 
�ملفاج���ئ �لذي خل���ق حالة م���ن ع���دم �ل�شتقر�ر 
“م���رة �أخرى” عند �أ�شحاب �لدخل �ملحدود �لذين 
يعان���ون اأ�سال من نقاط �سعف خطرية يف حياتهم 
�ملعي�شي���ة �أم���ام كتل���ة �لغ���الء �جلب���ارة و�رتفاع 
�لأ�شع���ار عل���ى �أكتافه���م ورقابهم و�لأم���ر �أ�شبه 
بقنبل���ة ذرية معلقة ف���وق روؤو�شهم قد تنفجر يف 
�أية حلظ���ة، ولكن م���ا �لعمل فاحلقيق���ة �ملطلقة 
و�لنهائي���ة �جلامعة هي �أن هذ� ه���و �لو�شع �لعام 

يف دول �ملنطق���ة �لت���ي �أع���ادت توجي���ه �لدع���م 
للم�شتق���ات �لنفطي���ة لتحقي���ق �لت���و�زن �ملايل 
وتقلي�س �لفارق يف �لأ�شعار �خلليجية و�لعاملية، 
بعر�شه���ا  �مل�شاف���ة  �ل�رسيب���ة  كان���ت  وقبله���ا 
و�شمكه���ا، مبعن���ى �أن �ملو�طن �أ�شب���ح يف مثلث 
هند�شي من �ل�رس�ئب وبحرة �شا�شعة من �خلوف 
و�لقل���ق ب�شبب تاآكل ر�تبه �ملتو��شع و��شطد�مه 
ب�ش���دود عدم زي���ادة �لرو�تب مبع���دلت معقولة 
ت�شاعده على مو�جهة �ملتغر�ت �لتي تع�شف به 

من كل ناحية.
�مل�شكلة هنا �أن كل �ملناهج طبقت �إل زيادة 
ر�تب �ملو�ط���ن �لب�شيط، وبطبيعة �حلال �شيوؤدي 

�رتف���اع �شعر �لبنزي���ن �إلى تطور ح���اد يف �رتفاع 
�أ�شع���ار كل �شيء موجود بالفع���ل، و�لنتيجة �لتي 
�شترتتب على ذلك ميكن �أن نعرفها باأزمة �ل�رس�ء، 
فاملطاعم �شتزيد �شعرها، و�لرب�د�ت، و�شت�شتمر 
�لدحرج���ة بن���ار �لأ�شع���ار لتاأتي عل���ى كل �شنف 
وب�شاعة ومنتج، �شحيح �أن �ملو�طن ي�شتفيد من 
دعم “عالوة �لغ���الء” و”�لتعوي�س �لنقدي مقابل 
رف���ع �لدع���م ع���ن �للحوم”، لك���ن ه���ذه �ملبالغ ل 
ت�شمد �أم���ام ج�شع �لتجار وتقدير�تهم �لإح�شائية 
وجتاربهم �لكث���رة من جيب �ملو�ط���ن، ومل يبق 
له���م �إل �شح���ب �للحاف م���ن على ج�ش���ده وو�شع 

وجهه على فوهات مد�فع �أ�شعارهم.

�لتو�ش���ع يف  �أهمه���ا  نع���م،  هن���اك حل���ول... 
تنويع م�شادر �لدخ���ل وتنفيذ م�رسوعات �شياحية 
كربى ورفع كف���اءة و�إنتاجي���ة �مل�شاريع �حلالية، 
فنح���ن بحاجة �لي���وم �إل���ى �قت�شاد متن���وع قادر 
عل���ى تلبي���ة �حتياجات �ملجمت���ع يف كل �لظروف، 
وبقي���ت كلمة �أخ���رة لل�شادة �لن���و�ب... “بر�فو” 
عل���ى عاملكم �ل�شبابي و�لعائ���م، فقد ت�شببتم يف 
ذه���اب �ملو�طن �لب�شيط �إلى طبيب نف�شي، وكما 
يقول���ون... لي�س �أ�شهل م���ن �أن ت�شعون خططكم 

ووعودكم على ورق.
مالحظة: �أ�شعر برغبة �شديدة بال�شتغناء عن 

�شيارتي و��شتخد�م “�شكوتر”.

كل المناهج طبقت 
إال زيادة راتب المواطن

 �أن���ت ل�ش���ت �أن���ت، �أنت كم���ا �أحُريد ل���ك �أن 
تكون! ف���ال تتغ���ن باحلديث عن �ل���ذ�ت، وبلوغ 
�ل���ذ�ت، وتقدير �ل���ذ�ت... و�لو�ش���ول �إلى قمة 
 ما�شلو �ل�شهرة، يكفيك منها �لطعام و�ملاأوى.
�أن���ت كم���ا �أر�دت ل���ك �جلماعة.. �جلماع���ة �لتي 
�أجنبت���ك، وجعل���ت و�لدي���ك و�شي���ني عليك... 
و�لديك �للذين �ن�شاعا لأو�مر هذه �جلماعة بكل 
طو�عية، لتخرج �إل���ى �لدنيا طفال و�شابا ثم �إلى 
و�شيا قبل �لدفن باتباع خطى �جلماعة.  �لقرب، محُ
�أن���ت باخت�شار �إرث �جلماعة، تنقله من جيل �إلى 
�آخر، وجماعتك تقع يف بقعة من �لأر�س، تقابلها 

جماعات �أخرى، له���ا �إرث يختلف يف �لغالب عما 
لدي���ك، وهكذ� دو�لي���ك بني �جلماع���ات... غر 
�أن هن���اك جماع���ة ي�ش���رتك �جلمي���ع يف طاعتها، 
فاإليها يرجع �حلل و�لعقد �لكبر�ن، فالكر�شي 
 �ل���ذي جتل����س علي���ه �أكرب حجم���ا كم���ا تعلمون!
ه���ذه حقيق���ة وجودن���ا جميع���ا يف �ملجتمعات، 
فم���ن �أر�د �أن ي�شق �لع�شا، فهو خ���ارج �لد�ئرة 
كم���ه �لطرد و�ل�شتبع���اد، ورمبا �لنفي، فمن  وححُ
يج���روؤ على قول ل: لالأب، للم�ش���وؤول يف �لعمل، 
لأي كب���ر يف �جلماع���ة؟ �أل يك���ون ه���ذ� �جلريء 
م�شاك�ش���ا متمرد� يحت���اج �إلى حالق���ة! وماذ� لو 

مل تنف���ع �حلالقة؟ رمب���ا يقفز �حلل م���ن �ل�شعر 
�إل���ى �لر�أ�س! فم���ن تك���ون �أن���ت لتخ���رج ببدعة 
)�لأن���ا(، �أنت يا هذ� )ه���م( بت�شديد �شم �لهاء، 
هاوؤه���م.. ف���اإْن �أردت �أنت تك���ون �أنت، كن هم، 
وع���ربِّّ عن )ه���م(، وكن ل�شان )ه���م(، و�ملد�فع 
عن )هم(، و�ل�شال���ك درب )هم(، وع�س )لهم(، 
و�ك���رب )فيه���م(، وت���زوج )منه���م(، وم���ت يف 
 مقاب���ر )ه���م( ول تن����س و�شيت���ك ع���ن )هم(.
ل جم���ال لالخت���الف مطلقا، ل تقل �أن���ا )غر(... 
�لغري���ة �خت���الف، و�لختالف تهلل ل���ه �لأل�شنة 
وترتف���ع له �لأ�شنة، �ختالفك خ���الف، فاإن �أردت 

�أن تختل���ف �بح���ث ع���ن طريقة تعبر �أخ���رى، �أو 
ع���ّدل �ل�شياغ���ة �لت���ي تتحدث بها ع���ن نف�شك 
)�أن���اك( بالطريق���ة �لت���ي جتعل منك ج���زء� من 
)ه���م(. م���ن هن���ا؛ ح���اذر �أن تفكر )عل���ى كيف 
كيف���ك(، و�أن ت�شتخ���دم �ل���� 98 م���ن �مل�شاح���ة 
�ملتبقية من دماغك، فح�شبما يقول �ملتفقهون 
يف علم �لنف����س �إن �لإن�شان ل ي�شتخدم �شوى 1 
– 2 باملئة و�لبقية هدر م�شاحة، و�إن �مل�شتخدم 
منه���ا للجماع���ة، تخي���ل! �إن م�ش���رة �لبحث عن 
)�أن���اك( طويل���ة.. )هيي���ه(.. ولك���ن �لأمل باهلل 

موجود.

 أنت... كما يريدون!

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

 زهير توفيقي

ztawfeeqi
@gmail.com

و�شلني ع���رب و�شائل �لتو��شل 
�لجتماع���ي �إعالن ع���ن ور�شة عمل 
ملوظف���ات جمل�س �لن���و�ب بعنو�ن 
“�أن���ت غ���ر” و�شبق ��ش���م �لور�شة 
عب���ارة تق���ول “ه���ل تبحث���ني عن 
عو�مل �جلاذبي���ة و�لقوة �لأنثوية”، 
ولأن �إع���الن �لور�ش���ة ل يتنا�ش���ب 
�لبت���ة م���ع �لكلم���ات غ���ر �لالئقة 
�لت���ي مت ��شتخد�مه���ا فق���د و�ج���ه 
هذ� �لإع���الن هجوماً ح���اد�ً من قبل 
�لعديد من �لأ�شخا�س و�جلهات يف 
�ملجتمع من خالل و�شائل �لتو��شل 

�ملتعددة.
�ل�شوؤ�ل �لذي يطرح نف�شه هنا، 
�إن كّنا بالطب���ع نحُح�شن �لظن يف من 
ت�شدى لإع���د�د ه���ذه �لور�شة، من 
هو �مل�ش���وؤول عن �شياغة مثل هذ� 
�لإعالن، وكيف يتم ن�رسه دون �إجر�ء 
مر�جعة دقيقة من �مل�شوؤولني، و�أنا 
هن���ا ل ميكنني �أن �أوج���ه �للوم �إلى 
�ل�ش���ارع �لبحريني �إذ� غ���رَّد ب�شلبّية 
حيال هذ� �لأمر، �إذ �إنه يتوّجب على 
�جلهة �مل�شوؤول���ة �أن تعرف كيفية 
ت�شويق �لور�ش���ة، فاجلهاز �لإد�ري 
يف حقيق���ة �لأمر وقع يف خطاأ فادح، 
وعليه حتم���ل �لنتق���اد�ت �لالذعة 

�لتي وجهت �إليه.
علينا �أن نعي متاماً �أن �لت�شويق 
�ملتق���ن هو �أحد �أه���م �أ�شباب جناح 
�أي عم���ل �أو برنامج، كم���ا �أن هناك 
�أ�ش�شا ونظم���ا معينة كفيلة باإجناح 
�أي عم���ل �إد�ري، وكما نعلم جميعاً، 
�لإع���الم �ش���الح ذو حدي���ن ويج���ب 
�أن يت���م �لتعام���ل مع���ه باحرت�فية 
�شدي���دة ولي�س غر ذل���ك. نعم �إذ� 
�أردنا �أن ننج���ح يف عملنا فاإن هناك 
قو�عد و�أ�ش�شا حم���ددة و�أنظمة من 
�شاأنه���ا �أن ت�شم���ن خ���روج �لعم���ل 
ب�ش���ورة �شليمة ومقبول���ة، ووجود 
نظام حمدد وو��شح يف �لعمل حتى 
�إن كان في���ه �ش���يء م���ن �ملبالغ���ة 
من حيث �أخ���ذ �ملو�فقة على �خلرب 
�ل�شح���ايف، فه���ذ� يعت���رب �شل���وكاً 
�شحيح���اً ل غب���ار علي���ه، لذلك جند 
�أنه يف كثر م���ن �ملوؤ�ش�شات هناك 
�شخ�س على قم���ة �لهرم �لوظيفي 
�أخ���ذ �ملو�فق���ة �لنهائي���ة  ينبغ���ي 
من���ه و�ل�شبب ه���و ح�شا�شية بع�س 
�ملو��شي���ع �ملطروحة ذ�ت �لعالقة 
مبوؤ�ش�شت���ه، بحي���ث يك���ون ذل���ك 
�ل�شخ����س �مل�ش���وؤول �لأول يف حال 
ح���دوث �أي خط���اأ، �إذ �شيت���م حينئٍذ 
توجيه �للوم �إلي���ه ولي�س ملوظفي 

�لعالقات �لعامة بتلك �ملوؤ�ش�شة.
�أدرك �أن كثري���ن �شيجدون �أن 
هذ� �لأمر ل يخلو من �ملبالغة بع�س 
�ل�ش���يء، ولك���ن �شدق���وين خربتي 
�لعملية يف هذ� �ملجال توؤكد �شحة 
ه���ذ� �لط���رح، وملاذ� نخ�ش���ى ذلك، 
فف���ي نهاي���ة �لأمر �شيلق���ي �لعمل 
�ملتق���ن ظالل���ه على جمي���ع فريق 

�لعمل .و�هلل من ور�ء �لق�شد.

التسويق فن 



26 مليون دينار لتغطية 
�صكوك تاأجري 

املنامة - امل�رصف املركزي: اأعلن م�رصف البحرين 
 ISIN( 149 املرك���زي باأن���ه مت تغطية الإ�صدار رق���م
BH0008107B52( من �صك���وك التاأجري الإ�صالمية 
احلكومية ق�صرية الأج���ل التي ي�صدرها امل�رصف نيابة 
عن حكوم���ة البحرين. وتبلغ قيمة الإ�ص���دار 26 مليون 
دين���ار لف���رة ا�صتحق���اق 182 يوًما تب���داأ يف 11 يناير 
2018 اإل���ى 12 يولي���و 2018. ويبل���غ العائد املتوقع 
 %  3.05 % مقارن���ة ب�صع���ر   3,15 ال�صك���وك  له���ذه 
لالإ�ص���دار ال�صابق بتاريخ 14 دي�صمرب2017, علًما باأنه 

قد متت تغطية الإ�صدار بن�صبة 100 %.

اجلزائر حتظر ا�صترياد نحو 900 �صلعة
اجلزائ����ر - رويرز: اأفادت وثيقة ر�صمية اطلعت عليها رويرز اأن اجلزائر �صتحظر ا�صترياد نحو 

900 �صلعة ت�صنف باأنها غري �رصورية �صعًيا خلف�ض قيمة فاتورة الواردات.
وذك����رت الوثيقة اأن القائمة ت�ص����م الهواتف املحمولة وبع�ض فئات الأجه����زة املنزلية والأثاث 
واخل�����رصاوات واللحوم والأجبان والفواك����ه وال�صوكولتة واملعجنات واملعكرون����ة والع�صائر واملياه 

املعباأة ومواد البناء. و�صتتم مراجعة احلظر ب�صكل دوري. 
وج����اء يف الوثيقة التي اأعدتها وزارة التجارة واأكد م�صوؤول �صحتها اأن وقف ا�صترياد هذه ال�صلع 
�صيك����ون لفرة حم����ددة و�صريفع تدريجيًّا م����ع احلفاظ على ال�رصائ����ب والر�صوم الأخ����رى اأو زيادتها 
اأو ب����دون ذل����ك. وحتاول اجلزائر ع�صو اأوب����ك خف�ض الإنفاق منذ بدء تراج����ع اأ�صعار اخلام يف منت�صف 
ع����ام 2014, وتعتمد ميزانية اجلزائر بن�صبة 60 % عل����ى النفط والغاز لكن اإيرادات القطاع تراجعت 

للن�صف منذ انهيار اأ�صعار اخلام.
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اقتصاد
ودائــع البحرينيـيـن فـي اإيـران مـهـددة بـالـ�ضـيـاع

ب�صبب الحتجاجات وتراجع �صعر �رصف “التومان”

بداأ �صي���د ح�صن ي�رصب اأخما�ًص���ا باأ�صدا�ض, 
خوًف���ا م���ن �صياع اأموال���ه التي اأودعه���ا يف اأحد 
البن���وك الإيرانية منذ اأكرث من 3 �صنوات مقابل 
ا, مع ت�صاعد حدة التظاهرات  فوائد مرتفعة جدًّ

هناك وتراجع �صعر �رصف “التومان”.
يق���ول �صيد ح�ص���ن, الذي ف�ّص���ل الكتفاء 
با�صمه الأول, اأن���ه تلقى فوائد )اأرباح( وديعته 
التي تبلغ 20 األف دينار بحريني بانتظام, لكنه 
ب���ات الآن خائًفا من توقف الإي���رادات والأرباح 
و�صي���اع النق���ود بعد دخ���ول انتفا�صة ال�صعب 

الإيراين يومها الثالث ع�رص.
وتاب���ع “لدي اأوراق ر�صمي���ة, لكنني اأعتقد 
باأنه���ا لن جت���دي نفًعا يف حال وق���ع القت�صاد 
هن���اك, )...( م���اذا �صتفي���دين الأوراق يف نظام 
م���ن  للع���امل,  مع���ادي  واقت�ص���ادي  �صيا�ص���ي 

�صيجلب يل حقي؟”.
ول يوج���د اأرق���ام دقيق���ة عن حج���م ودائع 
ا اأنها تتم ب�صكل  البحرينيني يف اإيران, خ�صو�صً
غري ر�صم���ي, لكن بع�ض املراقب���ني يقدرونها 

باملاليني.
ويوؤك���د �صي���د ح�ص���ن اأن���ه واأخ���واه وبع�ض 

اأ�صدقائ���ه لديهم ودائع يف اإي���ران, )...( اأعرف 
العديد م���ن البحرينيني الذين و�صعوا اأموالهم 
يف البنوك الإيرانية لال�صتفادة من حجم الفائدة 
الكب���ري, لكنن���ا جميًع���ا الآن اأ�صبحن���ا يف مه���ب 

الريح.
وم���ن املعل���وم اأن ن�صبة الفوائ���د ال�صنوية 
لدى البنوك الإيراني���ة تراوح بني 16 % و22 
ا قيا�ًصا بتلك التي متنحها  %, وهي مرتفعة جدًّ

البنوك يف اأي مكان بالعامل.
واأ�ص���اف “ن�صحن���ا الكث���ري م���ن الأ�صدقاء 
ال�صليعني بالأمور القت�صادية �صابًقا ب�رصورة 
�صح���ب ا�صتثماراتنا من البن���وك الإيرانية لأنها 
حتول نقودن���ا اإلى التومان وه���ي عملة خطرة, 
وعر�ص���ة لالنهي���ار ب�صب���ب تعقي���دات املل���ف 
النووي والعقوب���ات القت�صادي���ة والتطورات 

ال�صيا�صية لكننا مل ن�صتمع لهم”.
وزاد �صي���د ح�صن “ل ميكنن���ا الذهاب الآن 
اإلى هن���اك ل�صح���ب اأموالنا, فالظ���روف �صعبة 

والحتجاجات ال�صعبية يف تزايد”.
ي�ص���ار اإلى اأن �صعر ����رصف التومان الإيراين 
تراج���ع بن�صب���ة كبرية خ���الل ال�صن���وات القليلة 
املا�صية, حيث ي�ص���اوي كل مليون تومان نحو 
100 دينار بحريني, فيما كان ي�صل اإلى 400 

دينار تقريًبا يف العام 2008, ما يعني اأنه تراجع 
اأكرث من 75 % بغ�صون 10 �صنوات.

كم���ا اأن كثرًيا من مكات���ب ال�رصافة اأوقفت 
الت���داول بالتومان الإيراين كون���ه عملة خطرية 
بالظ���روف  �صلًب���ا  وتتاأث���ر  م�صتق���رة,  وغ���ري 
ال�صيا�صي���ة وبالعقوبات الت���ي يفر�صها العامل 
على طه���ران ب�صبب دعمه���ا لالإرهاب وتدخلها 
واإثارته���ا للم�ص���اكل يف العدي���د م���ن ال���دول, 

ي�صاف اإلى ذلك امللف النووي ال�صائك.
وح���ول طريقة ال�صتثمار هن���اك قال �صيد 
ح�ص���ن اإن ذل���ك يت���م م���ن خ���الل و�صط���اء لهم 
عالق���ات بالبنوك الإيراني���ة, اأو ميكن لل�صخ�ض 

نف�صه الذهاب واإيداع اأمواله ب�صكل �صخ�صي.
واأ�ص���اف “يف املا�صي كان هن���اك اإمكانية 
لتحوي���ل الأم���وال عند طريق مكات���ب ال�رصافة, 
اأو م���ن خ���الل ف���روع لبع����ض البن���وك الإيرانية 

املوج���ودة يف دول اخللي���ج العربي لكن ذلك ل 
يحدث الآن”.

وفر�صت القوى العاملية العظمى عقوبات 
اقت�صادي���ة ومالي���ة عل���ى اإي���ران مت تخفيفها 
بع���د توقي���ع التف���اق الن���ووي يف 2015, لكن 
الإدارة الأمريكية اجلدي���دة اأعلنت موؤخًرا باأنها 
�صتوقف العمل بهذا التفاق كونه “الأ�صواأ على 
الإطالق” بح�صب و�صف الرئي�ض دونالد ترامب.
ويوؤكد مراقبون اأن الودائع التي خرجت من 
البحرين اأو من اأي دولة اأخرى ب�صكل غري ر�صمي 
لإيران ل يوجد لها ما ي�صمنها ل هنا ول هناك, 
م�صريي���ن اإلى اأنه حتى يف حال وجود عقود بني 
املودع والبن���وك اأو و�صطائهم م���ن موؤ�ص�صات 
ال�رصافة فهي غري معرف بها, كونها تتم على 
�صفقات غري �رصعية, وقد توقع اأ�صحابها حتت 

طائلة قانون غ�صل الأموال ومكافحة الإرهاب.
و�صه���د الن�صف الثاين م���ن العام املا�صي 
اإفال����ض العدي���د م���ن البن���وك الإيراني���ة ه���ي: 
“كوثر, ثام���ن احلجج, كا�صبني, اآرمان تو�صعه, 
ثامن الأمة”, فيما توقفت بنوك اأخرى عن �رصف 
الأم���وال لأ�صحابها دون تو�صيح اأ�صباب, منها: 
“بنك اقت�صاد, بنك با�صاركاد, بنك اآينده, بنك 

اإيران زمني, بنك مهر, بنك قوامني”.

• حمتجون اأمام اإحدى املوؤ�ص�صات املالية التي اأعلنت اإفال�صها.  )اأر�صيفية منقولة عن الإنرنت(	

مازن الن�ضور 

اجتماع خليجي لالئحة “مكيفات اال�ضتطاعة العالية” 

العمالت االإلكرتونية ت�ضجل خ�ضائر حادة 

“البور�ضة” تنظم بيع االأوراق املالية بـ “اأمر حماكم التنفيذ”

اإدراج االإ�ضدار 15 ل�ضندات التنمية بـ 200 مليون دينار

ابتداء من اأم�ض

اأ�ص����در الرئي�ض التنفي����ذي لبور�ص����ة البحرين 
ال�صي����خ خليفة ب����ن اإبراهيم اآل خليف����ة اأم�ض الثالثاء 
قرار رقم )2( ل�صنة 2018 ب�صاأن تنظيم بيع الأوراق 
املالي����ة مبوج����ب اأمر حماك����م التنفي����ذ بالبحرين يف 
البور�صة, وهو �صاري املفعول ابتداًء من يوم اأم�ض. 
ون�����ض القرار الذي ن�����رص اأم�ض على موق����ع البور�صة 
عل����ى ا�ش����راط تنفي����ذ اأوام����ر بي����ع الأوراق املالية 
ال�صادرة من حماكم التنفيذ من خالل اأحد الو�صطاء 
امل�صجل����ني لدى البور�صة وفًقا للمادة )1(. ون�صت 
امل����ادة )2( من القرار على اأن تق����وم اإدارة عمليات 
الت����داول بالبور�ص����ة بدرا�صة �صع����ر الأوراق املالية 
للمنف����ذ �صده وحتديد ال�صع����ر الفتتاحي التقريبي 
لها قب����ل عر�صه����ا للبيع يف ال�ص����وق تنفي����ًذا لقرار 
املحكمة باحلجز على الأ�صهم وبيعها باملزاد العلني 

يف البور�صة.
كما ن�ص����ت املادة )3( من القرار على اأن تقوم 
اإدارة عمليات التداول بور�صة البحرين بتوزيع ن�رصة 
بي����ع الأوراق املالية على الو�صط����اء امل�صجلني لدى 
البور�ص����ة لتحدي����د الراغب����ني يف اإدارة عملية البيع 
وم����ن ثم يت����م اإجراء قرعة ب����ني الو�صط����اء الراغبني 
لختيار اأحده����م للقيام بعر�ض وبيع الأوراق املالية 

يف ال�صوق.
عل����ى  الق����رار فن�ص����ت  م����ن   )4( امل����ادة  اأم����ا 
توقي����ع اخلب����ري املع����ني من قب����ل حمكم����ة التنفيذ 
عل����ى ال�صتم����ارات الآتي����ة )منوذج مطابق����ة توقيع 
امل�صتثمر, ا�صتم����ارة طلب رقم م�صتثمر “لالأفراد - 
لل�����رصكات”, ا�صتمارة فتح ح�صاب م�صتثمر, ا�صتمارة 
ب����دل فاقد “اإذا لزم”, اأو اأي ا�صتمارات اأو م�صتندات 

اأخ����رى  حتدده����ا بور�ص����ة البحرين و�رصك����ة البحرين 
للمقا�صة من  وقت اإلى اآخر.

كما ن�ص����ت امل����ادة )5( من الق����رار “ت�صتخدم 
ال�صتم����ارات املوقعة من اخلب����ري املبينة يف املادة 
)4( م����ن هذا الق����رار تنفيًذا لق����رار املحكمة باحلجز 
عل����ى الأوراق املالي����ة وبيعه����ا بامل����زاد العلن����ي يف 
بور�ص����ة البحري����ن وتلغ����ي ال�صتمارات ف����ور اإمتام 
عملي����ة البي����ع وت�صوي����ة الأوراق املالي����ة اخلا�ص����ة 
باملنف����ذ �ص����ده. وكذل����ك ن�ص����ت امل����ادة )6( على 
“تعتمد عملية بي����ع الأوراق املالية يف حدود املبلغ 
املطل����وب ملحكمة التنفي����ذ والأ�صه����م الباقية بعد 
البي����ع حت����ول م����ن ح�ص����اب الو�صيط حل�ص����اب مالك 
الأ�صهم ويف حالة عدم تغطية الأوراق املالية املباعة 
للمبل����غ املطلوب للمحكمة ي�ص����اف عدد من الأوراق 
املالية لإمت����ام املبلغ املطل����وب واإن زادت الأوراق 
املالية يف املرحلة الثانية ترجع اإلى ح�صاب املالك.

واأي�ًص����ا ن�ص����ت املادة )7( عل����ى “تعتمد مهمة 

اخلبري املكلف م����ن قبل املحكم����ة يف ا�صتالم �صيك 
با�صم املحكمة ثمن الأوراق املالية التي مت بيعها”. 
وامل����ادة )8( ن�صت عل����ى “ر�صوم واأتع����اب اخلبري 
املع����ني م����ن قب����ل حمكم����ة التنفي����ذ ل حت�صل من 
العمولة التي يتقا�صها الو�صيط امل�صجل يف بور�صة 

البحرين لإمتام عملية بيع الأوراق املالية”.
وبح�ص����ب ن�����ض الق����رار املن�ص����ور عل����ى موق����ع 
البور�صة اأم�ض, فاإن املادة )9( ن�صت على “تعتمد 
الأوراق املالية مبوجب اأمر حماكم التنفيذ بالبحرين 
اخلا�ص����ة بال�����رصكات امل�صاهمة العام����ة وامل�صاهمة 
املقفل����ة يف عمليات بي����ع الأوراق املالية يف بور�صة 

البحرين دون ال�رصكات التجارية الأخرى”.
اأم����ا امل����ادة )10( فن�صت عل����ى اأن يعمل بهذا 
القرار ابتداء من يوم اأم�ض الثالثاء, واأن يعمم القرار 
عل����ى م����دراء البور�ص����ة و�رصك����ة البحري����ن للمقا�صة 
لتنفي����ذ اأحكام����ه, وفًق����ا للم����ادة )11( والأخرية من 

القرار.

اأعلن����ت بور�ص����ة البحرين اأم�����ض الثالثاء 09 
 )15( رق����م  الإ�ص����دار  اإدراج  ع����ن  يناي����ر2018 
ل�صندات التنمية احلكومية التي اأ�صدرها م�رصف 
البحري����ن املركزي بالنيابة ع����ن حكومة البحرين 
GDEV15. حيث �صيت����م تداولها حتت الرم����ز

BND اعتبارا من اليوم الأربعاء 10يناير2018. 
ويبل����غ حجم الإ�ص����دار 200 ملي����ون دينار بقيمة 
ا�صمي����ة قدره����ا دين����ار واح����د لل�صن����د, يف ح����ني 
تبل����غ مدة الإ�ص����دار 5 �صن����وات اعتب����اراً من 27 

دي�صم����رب2017 حت����ى  27 يوني����و2023. ويبلغ 
العائ����د الثاب����ت 5.50 % �صنوي����اً, يت����م خالله����ا 
دفع فوائد الإ�ص����دار كل �صتة �صهور ت�صتحق يف 
27 يوني����و و 27 دي�صمرب من كل عام خالل مدة 

الإ�صدار.
�صيتمك����ن  الأربع����اء  الي����وم  م����ن  واعتب����ارا 
امل�صتثم����رون م����ن التعام����ل بيعاً و�����رصاء يف هذا 
ال�صدار باإعطاء اأوامره����م للو�صطاء لإدخالها يف 
النظام الذي �صيقوم اآلي����اً مبطابقة الأوامر وفق 

الآلية املعتم����دة ل�صوق ال�صندات واأدوات الدين 
املدرج����ة يف البور�صة حيث تاأت����ي اأولوية ال�صعر 
يف املرتب����ة الأولى يليها اأولوي����ة توقيت اإدخال 
الأم����ر يف النظ����ام يف املرتب����ة الثاني����ة. و�صيكون 
احلد الأدنى ل�صفق����ات ال�صندات واأدوات الدين 
يف ال�ص����وق الرئي�صي ه����و 400 دين����ار. وباإدراج 
ه����ذا الإ�صدار ي�صب����ح عدد اإ�ص����دارات ال�صندات 
وال�صكوك املدرجة يف البور�صة 13 اإ�صدار تبلغ 

قيمتها الإجمالية حوايل 6.151 مليار دولر.

والتج����ارة:  ال�صناع����ة   - املنام����ة 
والتج����ارة  ال�صناع����ة  وزارة  ا�صت�صاف����ت 
املوا�صف����ات  ب����اإدارة  ممثل����ة  وال�صياح����ة 
واملقايي�����ض �صب����اح اأم�ض الثالث����اء 9 يناير 
2018, الجتم����اع اخلليج����ي الثاين ملجموعة 
ذات  املكيف����ات  لئح����ة  درا�ص����ة  عم����ل 
ال�صتطاعة العالية, وذلك مب�صاركة ممثلني 
م����ن هيئة الكهرب����اء وامل����اء وخمت�صني من 
اأجه����زة التقيي�����ض الوطني����ة ب����دول جمل�ض 
التع����اون لدول اخللي����ج العربية, وممثل عن 

الأمانة العامة لهيئة التقيي�ض اخلليجية. 
املوا�صف����ات  اإدارة  مدي����ر  وقال����ت 
واملقايي�ض منى كاظ����م العلوي “اإن الإدارة 
وم����ن خ����الل م�صاركتها يف اللج����ان اخلليجية 
والوطني����ة تدر�����ض م�صاري����ع املوا�صف����ات 
بكف����اءة  العالق����ة  ذات  الفني����ة  واللوائ����ح 
الطاقة, وتعمل ب�صكل وثيق وفاعل مع اإدارة 

تر�صي����د الكهرب����اء وامل����اء بهيئ����ة الكهرباء 
واملاء ال�رصيك الأ�صا�صي يف الربامج الوطنية 
املطبقة يف جمال كفاءة الطاقة الكهربائية”.   
يذك����ر اأن جمموع����ة العم����ل احلالي����ة منبثقة 
من اللجن����ة الفني����ة اخلليجي����ة للموا�صفات 
الكهربائي����ة والإلكرونية التي تتولى مدير 
اإدارة تر�صي����د الكهرب����اء رنا حم�ص����ن �صلوم, 
رئا�صة اللجن����ة الفنية املحلية املناظرة لها, 
ورئا�ص����ة فريق العمل املكلف باإعداد م�رصوع 
الالئح����ة الفني����ة اخلليجي����ة للمكيفات ذات 
ال�صعة العالية لكف����اءة الطاقة التي تتجاوز 
 ,BTU 70 األ����ف وح����دة حراري����ة بريطاني����ة
وياأت����ي امل�رصوع �صمن اإطار مب����ادرات هيئة 
التقيي�����ض اخلليجية للتو�ص����ع يف رفع كفاءة 
الطاقة يف العديد م����ن املنتجات للدفع نحو 
تر�صي����د ا�صتهالك الطاقة يف الدول الأع�صاء 

وتقليل الهدر. 

العم����الت  هبط����ت  مبا�����رص:   - �ص����ول 
الإلكروني����ة ب�ص����كل ح����اد خ����الل تعام����الت 
الإثن����ني, لت�صج����ل خ�صائ����ر باأك����رث من 133 
مليار دولر، مع هب����وط ملحوظ لعمالت مثل 

“الريبل”.
العم����الت  اأ�شع����ار  الهب����وط يف  وياأت����ي 
الفرا�صي����ة بالتزام����ن م����ع اإع����الن اجلهات 
املالي����ة يف كوريا اجلنوبي����ة ووكالت اأخرى 
بفح�ض 6 بنوك حملية تقدم خدمة ح�صابات 

تتعامل بالعمالت الرقمية.
لإجم����ايل  ال�صوقي����ة  القيم����ة  وته����اوت 
العم����الت الإلكرونية اإل����ى 694.348 مليار 
دولر. وكان����ت القيم����ة ال�صوقي����ة للعمالت 
الفرا�صية جمتمعة ت�صجل 828.161 مليار 
دولر يف خت����ام جل�صة اأم�����ض الأول, ما يعني 
اأنها حققت خ�صائر قيمتها 133.813 مليار 

دولر يف اأقل من 24 �صاعة.

وخالل الف����رة نف�صه����ا, ته����اوت عملة 
“البيتكوين” يف التعام����الت اللحظية باأكرث 
من 14 % لتراجع اإل����ى م�صتوى 14363.1 
دولر   16477.6 مب�صت����وى  مقارن����ة  دولر 

�صجلته بختام تعامالت الثنني.
كما انخف�ض �صعر العقود الآجلة للعملة 
الفرا�صي����ة يف بور�ص����ة �صيكاغ����و لل�صل����ع 

بن�صبة 13.6 % لت�صجل 14500 دولر.
بينما هبط����ت عملة “الإيرثي����وم” بنحو 
5.8 % لتراج����ع اإلى 1056.7 دولر بعد اأن 
�صجلت م�صتوى قيا�صيًّا عند 1266.9 دولر 
يف وق����ت �صاب����ق م����ن الت����داولت م�صتعيدة 

مكانتها كثاين اأكرب عملة اإلكرونية.
كم����ا توا�صل عملة “الريب����ل” خ�صائرها 
احل����ادة لتته����اوى باأك����رث م����ن 30.5 % اإلى 
2.35 دولر, بعد تراجع و�صل اإلى 40 % يف 

وقت �صابق من التداولت.

املحرر االقت�ضادي
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“الراوي” يفوز بجائزة حممد بن را�شد مل�شاريع ال�شباب 

 الذهب يرتاجع و�شط توقعات رفع الفائدة الأمريكية

ارتفاع اأ�شعار الأ�شماك جراء �شوء وبرودة الطق�س 

“النقل” تطالب ببطاقات تخفي�س وقود “التاك�شي”

“الت�شالت” توافق لـ “امل�شغلني” باإقامة اأبراج جديدة 

رغم ربطها بزيادات الوقود ... جزَّافون لـ “$”:

�رضورة تغيري الت�سعرية لـ 100 فل�س لكل 300 مرت 

عرب اإطار تنظيمي حديث 

ارتفعت اأ�سعـــار الأ�سماك بالتزامن مع زيادة 
اأ�سعـــار الوقود، حيث بيع كيلـــو “ال�سايف” ب�سعر 
4 دنانـــري، و”ال�سعري” بــــ 3 دنانري. جاء ذلك يف 
وقت تداول فيه نا�سطون يوم اأم�س على و�سائل 
التوا�ســـل الجتماعـــي فيديوهـــات عـــن ارتفـــاع 
اأ�سعار ال�سمك وربطها بارتفـــاع اأ�سعار م�ستقات 
الوقود التي بداأت منذ يوم اأم�س الأول، بينما نفى 
جزافون عالقة ارتفاع اأ�سعـــار الأ�سماك بالوقود. 
وقال علي �سلمان وهو اأحد باعة الأ�سماك يف �سوق 
املنامة املركزي، اإن ارتفاع اأ�سعار الأ�سماك يعود 

لتذبذب حالة الطق�س وبرودة اجلو.
واأو�ســـح �سلمـــان اأن زيادة اأ�سعـــار الأ�سماك 
املا�سيـــة،  الأيـــام  يف  الريـــاح  �ســـدة  ب�سبـــب 
والتحذيرات من عدم دخول البحر ل�سيد الأ�سماك، 
فعلـــى �سبيل املثال كانـــت تدخل 10 طراريد يف 

اليوم وانخف�س العدد اإلى اثنني فقط.
واأكـــد اأن الرتفاع يف اأ�سعـــار الأ�سماك لي�س 
له اأي ارتب���اط بارتفاع اأ�سع���ار الوقود، فال�سوق 
هـــو الذي يتحكم يف ال�سعـــر ولي�س ارتفاع اأ�سعار 
الوقـــود، فعمليـــة البيـــع يف ال�سوق تتـــم مزايدة 
وال�سوق هو الذي يتحكم يف �سعر البيع، مبيًنا اأن 
البحارة هم املتاأثرون من ارتفاع اأ�سعار الوقود.

واأ�ســـار اإلى اأن �سعر �سمـــك ال�سعري ل يزال 
يبـــاع بــــ 3 دنانـــري، و”ال�ســـايف” بــــ 4 دنانـــري، 
و”الكنعـــد” احلجـــم الو�سط بــــ 3.5 والكبري بـ 4 
دنانـــري، يف حـــني ل يتوفر الروبيـــان منذ يومني 
ب�سبـــب التحذيرات من دخول البحـــر، اإل اأنه لدى 

توفـــره �سيباع ب�سعر دينارين للحجم الو�سط، و3 
دنانـــري للحجم الكبري، و�سيتـــم اإيقاف �سيده يف 

نهاية ال�سهر اجلاري.
بـــوزارة  اجلويـــة  الأر�ســـاد  اإدارة  وكانـــت 
املوا�سالت والت�سالت قد اأفادت اأم�س الثالثاء 
ـــا، ويتحول اإلى غائم  اأن حالـــة الطق�س بارد ن�سبيًّ
ـــا اأحياًنا، والرياح �سمالية غربية من 10 اإلى  جزئيًّ
15 عقـــدة وت�سل من 15 اإلـــى 20 عقدة اأحياًنا، 
كمـــا اأن ارتفاع املوج مـــن قدم اإلى قدمني قرب 

ال�سواحل ومن 3 اإلى 5 اأقدام يف عر�س البحر.
ي�سار اإلى اأن الهيئـــة الوطنية للنفط والغاز 
اأعلنـــت الثنـــني عن تعديـــل اأ�سعـــار اجلازولني 
بنوعيـــة اجليد واملمتـــاز لعـــام 2018، بناًء على 

مراجعة الأ�سعـــار اخلليجية والعاملية، حيث تقّرر 
لـــة باأن يبـــاع اجلازولني  تطبيـــق الأ�سعـــار امُلعدَّ
اجليد )91 اأوكتني( ب�سعر 140 فل�ًسا للرت الذي 
كان يبلغ 125 فل�ًسا للرت، حني �سيباع اجلازولني 
املمتـــاز )95 اأوكتـــني( ب�سعـــر 200 فل�ـــس للرت 
الـــذي كان يبلغ 160 فل�ًسا للرت. حيث تبلغ ن�سبة 
الرتفاع يف �سعر اجلازولني املمتاز يف حدود 25 

% و12 % فقط للجازولني اجليد. 
ووفًقـــا لبيان الهيئـــة، فاإن م�ستـــوى الدعم 
لوقود اجلازولني اجليد واملمتاز �سنة 2017 بلغ 
ما يقارب 41 مليون دينار ومن املتوقع اأن يبلغ 
م�ستـــوى الدعم يف �سنـــة 2018 اإلى اأكرث من 66 

مليون دينار.

طالبـــت جمعية �ســـواق �سيـــارات النقـــل العام 
يف البحرين بـــاأن تقـــدم وزارة املوا�سالت واجلهات 
املعنية الدعم لأ�سحاب �سيارات الأجرة “التاك�سي” 
بعـــد رفع اأ�سعـــار الوقود مرتـــني يف غ�سون عامني، 
واقرتحت اأن يتم منح كوبونات اأو بطاقات تخفي�س 
لأ�سعار الوقود لأ�سحـــاب التاك�سي على غرار جتربة 
�سلطنة عمـــان. وقال رئي�س جمعيـــة �سواق �سيارات 
النقل العـــام حممد الرببـــوري لـ “البـــالد” اإن هناك 
مناق�سات جتري بني اأع�ســـاء اجلمعية حيال اخلطوة 
الأخرية برفع اأ�سعـــار الوقود، يف حني ل حترك وزارة 
املوا�ســـالت �ساكنا اإزاء مطالبـــات اجلمعية القدمية 

بخ�سو�س تغيري الت�سعرية، على حد قوله.
وزارة  خماطبـــة  ب�ســـدد  اجلمعيـــة  اأن  واأكـــد 
املوا�ســـالت لتجديـــد مطالباتهـــا ب�ســـاأن الت�سعرية 
واأمور اأخـــرى. واأ�سار بروبري اإلى اأن اجلمعية خاطبت 
وزارة املوا�ســـالت حـــني مت رفـــع اأ�سعـــار الوقـــود 
يف 2016 بتغيـــري الت�سعـــرية، والتـــي تبلـــغ دينـــارا 
للركـــوب، ونحو 200 فل�س للكيلومرت للفرتة الأولى 
�سباحـــا، و250 فل�ـــس للفـــرتة الثانيـــة امل�سائية اأو 
الإجازات عـــن الكيلومرت، لكنه اأ�ســـار اإلى اأن مقرتح 
اجلمعية بـــاأن يتم تق�سيم املدة لتكـــون 100 فل�س 
لـــكل 300 مـــرت مربـــع، اأو 330 فل�سا لـــكل كيلومرت 
تقطعهـــا �سيارة الأجـــرة. وبخ�سو�س التـــزام �سواق 
التاك�سي بالت�سعـــرية الر�سمية لـــوزارة املوا�سالت 
وت�سغيـــل العدادات، اأكـــد الربوري التـــزام ال�سواق 

بهـــذه الت�سعرية، التي اعتربهـــا جمحفة ول تتما�سى 
وواقـــع البحريـــن، حيث �سغـــر امل�ساحـــة والزدحام 
ال�سديـــد، لفتا اإلى اأنه يف مناطـــق جماورة مثل دبي 
يتـــم احت�ســـاب امل�سافـــات علـــى كل 300 مرت، ومع 
م�ساحة البحرين ال�سغرية، فاإن قطع عدة كيلومرتات 
ل يتـــم يف اأغلـــب التو�سيالت. واأ�ســـار الرببوري اإلى 
اأن عـــدد مـــن اأع�ساء اجلمعيـــة ناق�سوا رفـــع عري�سة 
ب�ســـاأن الزيادات الأخرية وتفاقـــم النفقات، مو�سحا 
اأن اجلمعية �ستكثـــف جهودها يف حماولة حلث وزارة 
املوا�ســـالت واجلهـــات املعنيـــة مل�ساعـــدة �ســـواق 
التاك�ســـي الذين تعرت�سهم الكثري من العقبات اإلى 

جانب مو�سوع ارتفاع التكاليف.
وراأى رئي�ـــس جميعية �سواق النقل العام اأنه من 

غري املنطقي عدم تغيري ت�سعرية التاك�سي، يف حني 
ارتفعت اأ�سعار معظم ال�سلع واخلدمات والتكاليف.

وبح�سب وزارة املوا�سالت، فـــاإن عدد �سيارات 
الأجـــرة يف البحريـــن و�سل اإلـــى 1278 �سيارة تعمل 
يف قطـــاع الأجرة، 968 �سيـــارة اأجرة لالأفـــراد و310 
�سيـــارات اأجرة، موزعـــة على 5 �ـــرضكات تخدم قطاع 

�سيارات الأجرة والأجرة حتت الطلب. 
وت�ساءل الرببوري عما قدمته وزارة املوا�سالت 
لأ�سحـــاب التاك�سي منـــذ اأن ت�سلمت ملـــف �سيارات 
الأجـــرة من وزارة الداخلية، مثـــل احل�سول على دعم 
مـــن “متكـــني” اأو تعديـــل املواقـــف، اأو الت�سعرية، 
م�ســـريا اإلى اأن هنـــاك حالة مـــن التهمي�س من جانب 

الوزارة للجمعية.

�ساحية ال�سيف - تنظيم الت�سالت: وافقت 
هيئة تنظيم الت�ســـالت يف البحرين، على طلبات 
م�سغلـــي �سبـــكات الت�ســـالت لإقامـــة حمطـــات 
ات�سالت راديوية عامة جديدة )اأبراج الت�سالت( 
يف خمتلف مناطـــق اململكة، وذلـــك بالتن�سيق مع 
اجلهات احلكومية واملتمثلـــة يف �سوؤون البلديات 
واملجل�س الأعلى للبيئـــة و�سوؤون الطريان املدين 

وغريها من اجلهات ذات العالقة.
وا�ستكملت الهيئة، بالتعاون مع اأحد املكاتب 
ال�ست�ساريـــة الدولية املتخ�س�ســـة، موؤخًرا، و�سع 
اإطـــار تنظيمي جديد يخت�س بتنظيـــم اإقامة اأبراج 
الت�ســـالت اجلديـــدة وت�سحيـــح و�سعيـــة القائم 
منهـــا ح�سب اأف�ســـل املمار�ســـات الدولية يف هذا 
ال�ساأن. وياأتي ذلك ل�سمان التنفيذ الأمثل لأحكام 
القـــرار ال�ســـادر عن رئي�ـــس جمل�س الـــوزراء رقم 
45 ل�سنـــة 2015. كمـــا ت�سعـــى الهيئـــة من خالل 
الإطـــار التنظيمي اجلديد اإلـــى متكني امل�سغلني 
املعنيني من اإقامة اأبراج ات�سالت جديدة وتطوير 

القائم منها ح�ســـب اإجراءات ت�ساريح وموا�سفات 
هند�سيـــة جديـــدة مت التوافق عليهـــا مع اجلهات 
احلكومية ذات العالقـــة. وتعمل الهيئة حاليًّا على 
تطويـــر نظام اآيل جديد يتم من خالله تقدمي جميع 
طلبات اإقامة اأبراج الت�ســـالت واملوافقة عليها. 
كمـــا ت�سعى الهيئـــة من خـــالل الإطـــار التنظيمي 
اجلديـــد اإلـــى �سمان اأن تكـــون اأبـــراج الت�سالت 
متنا�سقة مع املنظر العام للمكان والبيئة املقامة 
فيهـــا. و�سيعمـــل الإطـــار التنظيمـــي اجلديد على 
ت�سجيـــع امل�ساركة يف ا�ستخدام اأبـــراج الت�سالت 
بـــني امل�سغلني واحلد من تعددهـــا من دون حاجة 
ت�سغيليـــة لذلك، حيث من املوؤمل اأن ي�ساهم ذلك 
يف تقليل عـــدد الأبراج الكبـــرية يف اململكة. وكما 
�سي�سمن الإطار مـــن تعديل و�سعية جميع الأبراج 
احلاليـــة بالتدريـــج و�سمن فـــرتة زمنيـــة منا�سبة 
بحيـــث تكـــون متوافقـــة مـــع القوانـــني واللوائح 

ال�سارية.
وقال مدير اإدارة ال�سوؤون التقنية والعمليات 

بالهيئـــة حممـــد بـــن عبـــد اهلل النعيمـــي “اإن هذه 
املبـــادرة التنظيميـــة اجلديدة لأبـــراج الت�سالت 
هي مثال حي جلهود الهيئة والتزامها نحو تطوير 
قطاع الت�سالت من خالل اإقامة بنية حتتية حديثة 
و�سبكات قائمة على اأحـــدث التكنولوجيا لتقدمي 
خدمات اجليل اجلديد. ويف الوقت ذاته، تركز هذه 
املبادرة على حت�سني الأبراج من الناحية اجلمالية 
لتتوافق مـــع البيئة من حولها ممـــا يعالج خماوف 
وقلـــق عمـــوم النا�ـــس ب�ساأن مظهـــر هـــذه الأبراج 

وتاأثريها على البيئة”.
واأ�ســـاف “�ست�سعى الهيئة اإلى احل�سول على 
اآراء ومالحظات عامة النا�س ب�ساأن اأبراج الت�سالت 
اجلديدة التي �ستتم اإقامتها يف اأحيائهم ال�سكنية. 
و�ستاأخذ الهيئـــة يف العتبار كافـــة الآراء والردود 
املهمة عند امل�ســـي قدًما يف الت�رضيح لإقامة هذه 
الأبـــراج اجلديـــدة. وتهـــدف الهيئة مـــن خالل هذا 
الإطـــار اإلى اتخاذ اإجـــراءات اأكـــرث فعالية لتقدمي 

خدمات اجليل اجلديد للم�ستهلكني”.

•  عدد �سيارات الأجرة يف البحرين و�سل اإلى 1278 �سيارة	

• خالل اجتماعها الثاين برئا�سة عبدالعال	

ال�سناب�ـــس - الغرفـــة: قـــررت جلنـــة 
النتخابـــات للـــدورة “29” لغرفـــة جتارة 
و�سناعـــة البحرين عر�س جـــدول الناخبني 
يف املوقع الإلكـــرتوين للغرفة بعد اإقراره 
مـــن اللجنة وذلك بتاريخ 7 فرباير 2018، 
كما قـــررت ن�رض اإعالن عن فتح باب تقدمي 
وت�سحيـــح  الأ�سمـــاء  لإدراج  الطلبـــات 
البيانـــات بجـــدول النتخـــاب يف ال�سحـــف 
اليوميـــة بتاريـــخ 8 فربايـــر 2018، كمـــا 
افادت اللجنـــة باأنها �ستعلن عن فتح باب 
الرت�ســـح لع�سوية جمل�ـــس الإدارة بتاريخ 

22 فرباير2018.
الغرفـــة  انتخابـــات  جلنـــة  وعقـــدت 
اجتماعها الثاين موؤخراً ببيت التجار برئا�سة 
رئي�ـــس اللجنـــة جا�ســـم ح�ســـن عبدالعال، 
وبح�ســـور عدد مـــن اأع�سائهـــا، وعدد من 
املعنيـــني مـــن اجلهـــاز الإداري بالغرفة، 
ومت خـــالل الجتمـــاع الت�سديق على حم�رض 
الجتمـــاع الأول للجنة والـــذي عقد بتاريخ 
2017 وا�ستعرا�ـــس جدول  14 دي�سمـــرب 

الناخبني.
كمـــا ا�ستعر�ســـت جلنـــة النتخابـــات 
ا�ستمـــارة طلـــب اإدراج ال�ســـم وت�سحيـــح 
النتخـــاب،  بجـــدول  اخلا�ســـة  البيانـــات 
وناق�ســـت اآلية تعامـــل اأع�ســـاء اللجنة مع 
املرت�سحـــني والناخبني، وتوزيـــع املهام 
بني اأع�ساء اللجنـــة، بالإ�سافة الى الطالع 
والأ�ســـوات،  الع�سويـــات  ملخ�ـــس  علـــى 
بيانـــات  توافـــق  اأهميـــة  علـــى  واأكـــدت 
الأع�ســـاء مع البيانات املعتمدة لدى اإدارة 
ال�سجل التجاري بوزارة ال�سناعة والتجارة 
وال�سياحـــة. بـــدوره اأكـــد رئي�ـــس اللجنـــة 
جا�سم عبدالعال حر�ـــس اللجنة واهتمامها 
البالغني على توفري كافة املقومات التي 
ت�سمـــن ح�ســـن �ســـري العمليـــة النتخابية 
ونزاهة النتخابات و�سفافيتها والناأي بها 
عن اأي ثغرات، من خالل اللتزام بن�سو�س 
قانـــون الغرفـــة والالئحـــة التنفيذية، كما 
اكدت علـــى حياديتها واأنهـــا على م�سافة 

واحدة من اجلميع.

 دبـــي - الـــراوي: فـــاز تطبيـــق الراوي؛ 
وهـــو اإحـــدى املوؤ�س�سات البحرينيـــة النا�سئة 
العربيـــة  الكتـــب  توفـــري  يف  واملتخ�س�ـــس 
امل�سموعـــة بجـــودة عالية، بجائـــزة حممد بن 
را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب عن فئة “اأف�سل 
م�ـــرضوع  نا�ســـئ على م�ستوى الوطـــن العربي 
لعام 2018” وذلك خالل حفل توزيع اجلوائز 
الـــذي اأقيـــم يف دبـــي يـــوم الإثنـــني 8 يناير 

.2018
وت�سّلم املوؤ�س�سون الثالثة: هالة �سليمان 
)موؤ�ّس�س م�سارك واملدير التنفيذي(، واأمرية 
حممد وحممـــد اإبراهيـــم )موؤ�ّس�ـــس م�سارك(، 
اجلائـــزة بح�ســـور ويل عهـــد دبـــي ورئي�ـــس 
املجل�س الّتنفيـــذّي لإمارة دبي، �سمو ال�سيخ 
حمدان بن حممد بـــن را�سد اآل مكتوم، و�سمو 
ال�سيـــخ اأحمد بن حممد بن را�ســـد اآل مكتوم، 
رئي�ـــس موؤ�س�سة حممـــد بن را�ســـد اآل مكتوم 
للمعرفة، ورئي�س اللجنـــة الأوملبية الوطنية، 
و�سمـــو ال�سيـــخ اأحمد بـــن �سعيـــد اآل مكتوم، 
رئي�س هيئة دبي للطـــريان والرئي�س الأعلى 
ملجموعـــة “طريان الإمـــارات”، وخالل احلفل 
الـــذي اأقيـــم يف مركز دبي التجـــاري العاملي 
حتـــت رعايـــة نائـــب رئي�ـــس دولـــة الإمارات 

العربية املتحـــدة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
اإمـــارة دبـــي، �ساحـــب ال�سمـــو ال�سيـــخ حممد 
بـــن را�ســـد اآل مكتـــوم، وم�ساركـــة عـــدد من 

امل�سوؤولني وال�سخ�سيات واخلرباء.
وتقدمت هالة �سليمان )موؤ�ّس�س م�سارك 
واملديـــر التنفيـــذي ل�رضكة الـــراوي( بال�سكر 
للقائمـــني علـــى موؤ�س�ســـة حممـــد بـــن را�سد 
لتنميـــة امل�ساريـــع ال�سغـــرية واملتو�سطـــة، 
اجلهة املنظمة جلائـــزة حممد بن را�سد لدعم 
م�ساريـــع ال�سبـــاب، وقالـــت “نحـــن ب�سفتنا 
موؤ�س�ســـة بحرينية نا�سئة م�ـــرضورن وفخورون 
لفوزنـــا بهـــذه اجلائـــزة والتـــي تعـــّد اإجناًزا 

ململكتنا احلبيبة البحرين”.
واأ�سافـــت: “الراوي تطبيق رائد ومتميز 
متخ�س�س يف توفري الكتب العربية امل�سموعة 
بجودة عالية، ون�سعى من خالله جلعل القراءة 
ممتعة و�سهلة ومتوافرة للمتلّهفني للمعرفة 
حول العامل مـــن خالل اإثـــراء املكتبة بالكتب 
امل�سموعـــة التي ميكن احل�ســـول عليها عرب 
الأجهزة الذكية، وقـــد كان لدعم �رضكائنا من 
وموّظفـــني  وا�ستوديوهـــات  ورواٍة  نا�رضيـــَن 
وقـــرَّاء الف�ســـُل الأكرب لنجاحنـــا يف حوايل 12 

�سهًرا”.

لندن- رويرتز: تراجعـــت اأ�سعار الذهب 
اأم�س الثالثاء و�سط توقعات لزيادات جديدة 
يف اأ�سعـــار الفائـــدة الأمريكيـــة هـــذا العـــام. 
وانخف�ـــس الذهب يف املعامالت الفورية 0.2 
% اإلـــى 1317.86 دولر لالأوقية )الأون�سة( 
بحلـــول ال�ساعـــة 0655 بتوقيـــت جرينت�ـــس. 
ويف الأ�سبـــوع املا�سي، لم�ـــس املعدن اأعلى 
م�ستوياتـــه منذ 15 �سبتمرب عنـــد 1325.86 
العقـــود  الذهـــب يف  دولر لالأوقيـــة. ونـــزل 
الأمريكية الآجلة 0.1 % اإلى 1318.90 دولر 

لالأوقية.
وبلغ الدولر اأعلى م�ستوى له فيما يزيد 
على اأ�سبـــوع اأمام �سلة من العمالت الرئي�سية 
الأخرى يـــوم الثنني. وا�ستقـــر موؤ�رض الدولر 

عند 92.342 اأم�س  الثالثاء.
زيـــادات  علـــى  امل�ستثمـــرون  ويراهـــن 
جديدة لأ�سعار الفائدة الأمريكية بعد �سدور 

بيانـــات الوظائف يوم اجلمعة والتي مل تقدم 
اأي مربرات لتغيري توقعات ت�سديد ال�سيا�سة 
النقدية ملجل�س الحتياطي الحتادي )البنك 
املركـــزي الأمريكـــي(. ويتاأثـــر الذهب كثرًيا 
برفع اأ�سعـــار الفائدة كونه يزيـــد من تكلفة 
الفر�ـــس البديلة حلائزي املعدن الذي ل يدر 
عائـــًدا بينما يعّزز الـــدولر املقوم به املعدن 

الأ�سفر.
وانخف�س ال�سعر الفوري للف�سة 0.3 % 

اإلى 17.08 دولر لالأوقية.
وتراجـــع البالتني 0.8 % اإلـــى 964.35 
دولر لالأوقيـــة، بعدما بلغ اأعلى م�ستوى له يف 
ثالثة اأ�سهر ون�ســـف ال�سهر يوم الإثنني عند 

973.60 دولر لالأوقية.
وارتفع البالديوم 0.7 % اإلى 1108.22 
دولر لالأوقيـــة، بعدمـــا بلغ م�ستـــًوى قيا�سيًّا 

مرتفًعا عند 1111.40 دولر لالأوقية. 

 علي الفردان 

 اأمل احلامد



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: علي مهدي عبدالوهاب محمد حجيري
االسم التجاري احلالي: حجيري لتخليص املعامالت

االسم التجاري اجلديد: ليبوي للمقاوالت ولتخليص املعامالت

التاريخ: 25/12/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل التجاري

) CR2017-176635( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

103857-1

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: ميرزا عبداللطيف عبداهلل مصطفى
االسم التجاري احلالي: كراج القصر خلدمات السيارات

االسم التجاري اجلديد: بي اتش دي ملواقف السيارات الذكية

التاريخ: 31/12/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2017-198659( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

20967-2

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: نداء محمد حاجي جاسم
االسم التجاري احلالي: مطعم وادي جنة عدن

االسم التجاري اجلديد: مطعم بيت القيمات والبرياني

التاريخ: 11/12/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2017-190400( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

98085-5

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: ابراهيم سعيد احمد عبدالعال
االسم التجاري احلالي: سما اكسبرس للمقاوالت

االسم التجاري اجلديد: أس أف وود ملقاوالت الديكور والتأثيث

التاريخ: 3/01/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018-812( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

73374-3

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: هدى علي محمد حاجيه
االسم التجاري احلالي: امنول للتجارة

االسم التجاري اجلديد: قيمرز جويس للتجارة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

) CR2018-2937( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

1-46834

بأن مدعية: فخرية علي منصور اسماعيل
محامي املدعي: أحمد جاسم عبداهلل

ضد مدعى عليه األول: خالد ابراهيم سليمان الفصام

لذا تعلن احملكمة الكبرى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور بانه 
قد حددت جلسة 23/1/2018 لنظر الدعوى

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية - ادارة احملاكم
رقم الدعوى: 02/2017/11124/7
CS3001056653 :رقم الكتاب

التاريخ: 4-1-2018
احملكمة الكبرى املدنية الرابعة

تبليغ باحلضور

 بناء على قرار الشركاء في شركة إنترمد لألسهم والسندات ذ.م.م املسجلة مبوجب 
القيد رقم 65418-1، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة / عبدالعال اخلليج للتدقيق 

مصفياً للشركة   
 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة 

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
 عنوان املصفي : االسم: جاسم حسن يوسف عبدالعال

الهاتف :39605262 )973+( 
Jassim.abdulaal@bh.gt.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة إنترمد لألسهم والسندات ذ.م.م
سجل جتاري رقم 1-65418

 بناء على قرار الشركاء في شركة ايبيكس للمقاوالت ش.ش.و ملالكتها سفينة ارا نصار 
احمد عبدالرحيم ارائني املسجلة مبوجب القيد رقم 1-98847، بتصفية الشركة اختياريا 

وتعيني السادة / سفينة ارا نصار احمد عبدالرحيم ارائني مصفياً للشركة   
 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة 

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
 عنوان املصفي : االسم: سفينة ارا نصار احمد عبدالرحيم ارائني

الهاتف :39426400 )973+( 
saima.acca@gmail.com :البريد االلكتروني

التاريخ: 7/1/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - اعالن بحل وتصفية شركة

شركة ايبيكس للمقاوالت ش.ش.و ملالكتها سفينة ارا نصار احمد عبدالرحيم ارائني
اوراق سجل جتاري رقم 1-65418 فقدان  عن  اخلليجية  ماجيك  ستيم  مؤسسة  تعلن 

إلى   0178 الرقم  من  فاتورة  توبلي   73857-6/73857-4 جتارية 
0189 اتفاقية بيع بالتقسيط من 0174 إلى 0192 سند المر 

من الرقم 0170 الى 0188 كمبيالة اقساط

وتخلي مسئوليتها عن مضمونها من الرقم 036 إلى 0100
ومحتواها  االرقام  هذه  مع  التعامل  من  املؤسسة  وحتذر  هذا 

في حال استخدمت

فقدان أوراق جتارية

عالقتها  قطع  عن  ماجيك  ستيم  جلف  مؤسسة  تعلن 
شخصي  رقم  اجلنسية  مصري  راشد  محمد  نبيل  بالسيد 
اجلنسية  مصري  الدين  جمال  محمد  والسيد   831075686
سنة  ابو  هشام  اسالم  والسيد  شخصي840776020  رقم 
مصري اجلنسية رقم 921037830 والسيد احمد سعد عطية 

ابراهيم مصري اجلنسية رقم شخصي 841266220
وبناء عليه فإن املؤسسة غير مسؤولة عن أي تعامالت يقوم 

بها هؤالء االشخاص باسمها من تاريخ هذا االعالن

قطع عالقة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
جواد عبدالرضا محمد اخلياط املالك لـ برمييم خلدمات التكييف والثالجات )مؤسسة 
إلى  الفردية  املؤسسة  ، طالبا حتويل   2-78267 رقم  القيد  واملسجلة مبوجب  فردية( 
شركة ذات مسئولية محدودة جديدة برأسمال وقدره 50٫000 دينار بحريني )خمسون 

الف دينار بحريني(، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالي أسمائهم:
- جواد عبدالرضا محمد احمد عبداهلل اخلياط  )بحريني اجلنسية(

- MANOJ KISHORE  )هندي اجلنسية(
- BHARTI MANOJ KISHORE )هندي اجلنسية(

التاريخ: 19/12/2017   -  القيد: 2-78267
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )168663( لسنة 2017 
بشان حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / 
عبداهلل احمد علي عبدالنبي املالك ملؤسسة دلتا للدالله في تأجير الشقق والبيوت 
)مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم 23940 ، طالبا حتويل الفرع السادس 
ذات مسئولية محدودة  إلى شركة  ماركت  بوينت  فود  املسمى  الفردية  للمؤسسة 
من  مملوكة  الشركة  لتصبح  بحريني،  دينار  ألف  عشرون   20٫000 وقدره  برأسمال 

السادة التالي أسمائهم:
- السيد / عبداهلل احمد علي عبدالنبي

- السيد / محمد شافاد

التاريخ: 4/1/2018   -  القيد: 6-23940
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )----( لسنة 2018 
بشان حتويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السادة الشركاء في شركة احلجاز العاملية ذ.م.م. املسجلة مبوجب القيد رقم 
49991 ، طالبني حتويل الشكل القانوني للشركة املذكورة إلى شركة تضامن 

برأسمال وقدره 20٫000 عشرون ألف دينار، ليصبح االسم التجاري كالتالي:
احلجاز العاملية تضامن ألصحابها ملك بشير الدين وشركائه

بني كل من:
1- ملك بشير الدين خان . زاهور الدين

2- أنوار الدين مالك

التاريخ: 7/1/2018   -  القيد: 49991
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )1436( لسنة 2018 
بشان حتويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة تضامن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
/ هناء عبداحلسني حسن االسكافي نيابة عن السادة  إليها السيدة 
الشركاء في شركة احلجاز للفايبر جالس ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد 
إلى  املذكورة  للشركة  القانوني  الشكل  حتويل  طالبني   ،  68961 رقم 
شركة تضامن برأسمال وقدره 20٫000 عشرون ألف دينار، بني كل من:

1- منوره بيوى ميان عزيز احمد بخش سلطان
MALIK BASHIRUDDIN KHAN ZAHOORUDDIN KHAN -2

التاريخ: 8/1/2018   -  القيد: 68961
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )111( لسنة 2018 
بشان حتويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة تضامن
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للبيـــــــــع فلل راقية
خاص بقسم مناطق الوسطى

Tel: 17564422  -  Fax: 17564442 :قسم المنطقة الوسطى
 جعفراحمد:  36779771   -  أحمدسلمان : 36744700

 jaffer.nakkal@grnata.com - ahmed.salman@grnata.com  

36744700
36779771

للبيع فيال �� سند 
دور�ن , 5 غرف , 5 حمامات 

 3 صاالت , مطبخ�ن
 نصف فرش , غرفة طعام 

 حديقة , نظام حماية
 موقف�ن 

 V002777 
BD/250,000  

للبيع فيال �� سند
 دور�ن , 5 غرف 

 7 حمامات , صالت�ن 
 مطبخ�ن 

غرفة طعام, بركة سباحة    
 V002778

BD/285,000  

للبيع فيال �� مدينة حمد

 دور�ن , 7 غرف , 6 حمامات 

صالت�ن , مطبخ�ن 

 بركة سباحة  , موقف�ن

نصف فرش , حديقة 

 V002762

BD/145,000  

للبيع فيال �� سند
 دور�ن , 5 غرف 

 7 حمامات 
 صالت�ن , مطبخ�ن 

غرفة طعام , بركة سباحة   
  V002779  

BD/275,000 

للبيع فيال �� سند 
 دور�ن , 5 غرف 

6 حمامات, صالت�ن 
طبخ�ن, غرفة طعام

 حديقة كب��ة , مطبخ خار��
  V002763

BD/290,000  

لإليجار فيال �� تو���
دور�ن , 3 غرف 

 4 حمامات ,صالة , مطبخ  
غرفة طعام

 موقف سيارة  
  V002764 
BD/600  

للبيع فيال �� تو��� 
دور�ن , 7 غرف  , صالت�ن 

مطبخ�ن  , غرفة طعام
موقف�ن , مطبخ خار��  

  V002766 
BD/230,000  

للبيع  كمو�ند �� سند 

 مكون من3 فلل 

�ل فيال تتكون من

3غرف 4 حمامات  , صالت�ن 

 مطبخ  , غرفة طعام , موقف�ن 

  V002767

BD/500,000 

للبيع فيال �� سلماباد

دور واحد , 5 غرف 

 5 حمامات, صالت�ن , مطبخ

 حديقة , غرفة طعام

نصف فرش , موقف سيارة

 V002787

BD/160,000  

للبيع فيال �� مدينة حمد
4 غرف , 3 حمامات

 صالة , مطبخ�ن 
 حديقة , مطبخ خار��
نصف فرش , موقف�ن

  V002781
BD/140,000  

للبيع فيال �� مدينة حمد

دور�ن , 4غرف , 3 حمامات

 صالت�ن , مطبخ�ن 

 حديقة , مطبخ خار��

غرفة طعام 

نصف فرش , موقف�ن

V002794  -  BD/140,000

للبيع فيال �� املالكية

دور�ن , 4 غرف , 4 حمامات

 صالت�ن , مطبخ�ن 

 حديقة , مطبخ خار�� 

غرفة طعام , موقف�ن

  V002795

BD/135,000  

للبيع فيال �� املالكية

دور�ن , 4غرف , 5 حمامات

 صالة , مطبخ 

غرفة طعام , موقف�ن

  V002808

BD/145,000  

للبيع فيال �� سلماباد

دور واحد , 5 غرف 

 5 حمامات,صالت�ن , مطبخ 

موقف ,غرفة طعام , حديقة 

نصف فرش

  V002787

BD/160,000 

للبيع فيال �� مدينة حمد
4 غرف , 3 حمامات 

صالة , مطبخ�ن 
 مطبخ خار��,نصف فرش

 موقف�ن , حديقة
  V002781

BD/140,000  

للبيع فيال �� مدينة حمد

دور�ن , 4 غرف , 3 حمامات

صالت�ن , مطبخ�ن , موقف�ن

نصف فرش , غرفة طعام

حديقة , مطبخ خار��

  V002794

BD/140,000  

للبيع فيال �� املالكية

دور�ن , 4غرف , 4 حمامات

صالت�ن , مطبخ�ن , موقف�ن

غرفة طعام , مطبخ خار��

  V002795حديقة

BD/135,000  

للبيع فيال �� الرفاع

5 غرف , 3 حمامات  , صالت�ن

مطبخ�ن , موقف سيارة 

غرفة طعام , حديقة

نصف فرش

  V002796

BD/190,000  

للبيع فيال �� الرفاع

دور�ن , 5 غرف , 5 حمامات

صات�ن , مطبخ�ن , موقف�ن

غرفة طعام , مطبخ خار�� 

 V002797حديقة

BD/250,000 

للبيع فيال �� عا��

دور�ن , 5 غرف , 5 حمامات

صالة , مطبخ�ن , موقف�ن

غرفة طعام , مطبخ خار�� 

حديقة , نظام حماية

V002806  -  BD/175,000

للبيع فيال �� مدينة حمد

دور�ن , 4 غرف , 3 حمامات

صالة , مطبخ , موقف�ن

نصف فرش , حديقة

  V002807

BD/130,000  

للبيع فيال �� سند

4 غرف , 5 حمامات

3 صاالت , مطبخ�ن

غرفة طعام , مطبخ خار��

نصف فرش , حديقة

  V002798

BD/375,000  

للبيع فيال �� املالكية

دور�ن , 4 غرف , 5 حمامات

صالت�ن , مطبخ , موقف�ن

غرفة طعام 

 V002799

BD/115,000  

للبيع فيال �� دمستان

دور�ن , 5 غرف , 5 حمامات

صالت�ن , مطبخ�ن , موقف�ن

غرفة طعام , مطبخ خار��

حديقة

  V002800

BD/135,000  

للبيع فيال �� مدينة حمد

دور�ن , 4غرف , 4حمامات

صالة , مطبخ

غرفة طعام

 V002805 

BD/120,000  

للبيع فيال �� مدينة ع����

دور�ن, 3 غرف , حمام�ن

صالة , مطبخ , موقف�ن

 V002810 

BD/128,000  

للبيع فيال �� دمستان

3 غرف , 4 حمامات , صالت�ن

مطبخ , غرفة طعام 

بركة سباحة , حديقة

 V002809 

BD/350,000  
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وق���ال من�شق برنام���ج ال�رشق الأو�ش���ط و�شمال 
اإفريقي���ا يف اللجنة �رشيف من�ش���ور “على ال�شلطات 
لتكمي���م  اليائ�ش���ة  وق���ف حماولته���ا  ال�شوداني���ة 
التغطي���ة الناق���دة للأح���داث التي ين����رش عنها على 
نط���اق وا�شع. ندع���و ال�شلط���ات لل�شم���اح لو�شائل 
الإعلم بالقيام بوظيفتها يف اإبلغ الراأي العام دون 

اخلوف من النتقام”.
واأو�شح���ت جلنة حماية ال�شحافي���ن اإن اأجهزة 
الأم���ن ال�شوداني���ة �ش���ادرت يف ال�شن���وات الأخرية 
طبعات باأكملها، بعد ن�رش �شحيفة حمتوى مل توافق 
عليه، واأو�شح���ت اأن امل�شادرات ت�شل اإلى الرقابة 
وتفر�ض خ�شارات مالية كبرية على �رشكات الإعلم.

وخرج املئ���ات اإلى ال�شوارع يف م���دن �شودانية 
عدة خلل الأيام الأخرية احتجاجا على ارتفاع اأ�شعار 
اخلب���ز، بعد اأن قررت احلكوم���ة خف�ض قيمة العملة 
املحلية ووقف ا�شترياد الدقيق، تاركا تلك املهمة 

للقطاع اخلا�ض.
وق���ال النا�شط والباح���ث ال�شيا�شي عبداملنعم 
اإدري����ض اإن الحتجاج���ات بقي���ادة ط���لب مدار����ض 
وجامع���ات، واأ�ش���اف ل���� “اأ�شو�شيت���د بر����ض”، اأن 
الحتجاج���ات ب���داأت بع���د موافق���ة الربمل���ان على 
ميزاني���ة 2018 الأ�شب���وع املا�ش���ي، التي ت�شمنت 

خف�ض قيمة اجلنيه ال�شوداين.
وو�شل �شعر ال���دولر الآن 18 جنيها �شودانيا، 

بعد اأن كان �شعره 6 جنيهات.
واأو�ش���ح اإدري����ض اأن احلكوم���ة رفع���ت اأي�ش���ا 
تعريف���ة الكهرباء للقطاع���ات ال�شناعية والزراعية 
والتجارية، كما توقفت عن ا�شترياد القمح مما رفع 

�شعر اخلبز.
وتابع اأن طالب���ا قتل كما اأ�شيب 5 اآخرين على 
الأق���ل يف احتج���اج يف اجلنينة، عا�شم���ة ولية غرب 

دارفور.

  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم الإعلنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )ال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(

قرقا�ض: ت�رشيح احلوثي يوثق طبيعة امليلي�شيات الإرهابية
أبوظبي - سكاي نيوز العربية: 

ق���ال وزير الدول���ة الإماراتي لل�شوؤون اخلارجية اأنور قرقا�ض، اأم����ض الثلثاء، اإن ت�رشيح احلوثي 
�شال���ح ال�شماد، ال���ذي يهدد فيه علنية با�شتهداف امللحة الدولي���ة يف البحر الأحمر، توثيق جديد 
للطبيع���ة الإرهابية للميلي�شيات. واأ�شاف قرقا�ض يف تغري���دة له عرب موقع “تويرت”: للعلم تهديد 
ال�شماد جاء يف اجتماعه ببعثة الأمم املتحدة. ويف تغريدة اأخرى، قال وزير الدولة الإماراتي “احلوثي 
الذي اأهلك احلرث والن�شل واأف�شد يف اليمن وخان حليفه و�رشيكه يهدد امللحة الدولية اليوم، نحن 

اأمام ع�شابة اإرهابية وجودها وظلمها يف اليمن غدت اأيامه حمدودة”.
وكان ال�شم���اد، وهو رئي�ض ما ي�شمى املجل�ض ال�شيا�شي الأعل���ى التابع للميلي�شيات الإيرانية، 
ق���د هدد باإغلق البح���ر الأحمر اأمام حركة امللح���ة الدولية، يف حال مل يتوق���ف هجوم قوات اجلي�ض 
الوطني املدعومة من قوات التحالف العربي لدعم ال�رشعية يف حمافظة احلديدة على ال�شاحل الغربي 

لليمن.
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الرياض - واس:     
زار وزي���ر اخلارجية ال�شع���ودي عادل 
اجلب���ري، اأم�ض الثلث���اء، جمهورية الكونغو 
الدميقراطي���ة وغيني���ا الإ�شتوائية، �شمن 
الأنب���اء  لوكال���ة  وفق���ا  اإفريقي���ة،  جول���ة 

ال�شعودية )وا�ض(.
وا�شتقب���ل رئي�ض جمهوري���ة الكونغو 
دين�ض �شا�شو نغي�شو، اجلبري، يف العا�شمة 
برازافي���ل، وح�ش���ب “وا����ض” ج���رى خلل 
اللقاء بحث العلقات الثنائية بن البلدين 
و�شب���ل تعزيزها يف املج���الت كافة. وبداأ 
اجلب���ري زيارت���ه جلمهورية الكونغ���و اأم�ض 
الثلث���اء، وكان يف ا�شتقباله لدى و�شوله 
العا�شم���ة برازافيل نائب رئي����ض الوزراء 
فريم���ن اإي�شى، وعق���د امل�ش���وؤولن لقاء 
ثنائيا جرى خلله مناق�شة جمالت التعاون 
ب���ن البلدين. ويف مالبو كان يف ا�شتقبال 
اجلبري وزير ال�شوؤون اخلارجية يف جمهورية 

غينيا الإ�شتوائية اأجابيتو اأمبا موكوي.

أنقرة - رويترز: 

ن���دد الرئي����ض الرتك���ي رج���ب طيب 
اأردوغ���ان بق�شي���ة �ش���د م����رشيف ترك���ي، 
انق���لب �شيا�ش���ي”  “حماول���ة  بو�شفه���ا 
وجمهودا م�شرتكا من وكالة ال�شتخبارات 
املركزية الأمريكية )�شي اآي اإيه( ومكتب 
التحقيقات الحت���ادي )اإف بي اآي( ل�رشب 
اأنق���رة. والأ�شب���وع املا�ش���ي دان���ت هيئة 
حملف���ن اأمريكية حممد خاق���ان عطا اهلل، 
امل����رشيف ببن���ك خل���ق الذي متل���ك الدولة 
معظ���م اأ�شهمه، بالتحايل عل���ى العقوبات 
املفرو�ش���ة عل���ى اإي���ران يف ق�شي���ة اأدت 
لتوتر العلقات بن البلدين ال�رشيكن يف 

حلف �شمال الأطل�شي.
وق���ال اأردوغان يف كلم���ة اأمام اأع�شاء 
حزب���ه العدال���ة والتنمية يف الربمل���ان، اإن 
الأمريكية ومكتب  ال�شتخبارات املركزية 
التحقيقات الحت���ادي و�شبكة رجل الدين 
املقي���م يف الولي���ات املتح���دة فت���ح اهلل 
غول���ن، ت�شتغل مع���ا الق�شي���ة لتقوي�ض 
اأنقرة. وتتهم اأنق���رة غولن، عدو اأردوغان 
الأول، بتدب���ري حماولة النقلب الع�شكري 

التي �شهدتها تركيا يف 2016.

سيول - اف ب: 

فر�ش���ة  اجلنوبي���ة  كوري���ا  اغتنم���ت 
اللق���اء ال�شتثنائ���ي م���ع ال�شم���ال، اأم����ض 
الثلثاء، واقرتحت ا�شتئناف اللقاءات بن 
العائ���لت التي فرقته���ا احلرب )1950 - 
1953(، بينم���ا عر�شت بيونغ يانغ اإر�شال 
وفد رفيع امل�شتوى اإلى الألعاب الأوملبية 
ال�شتوي���ة الت���ي ت�شت�شيفه���ا �شي���ول يف 
فرباير املقب���ل. وياأتي اقرتاح �شيول على 
بيونغ يانغ يف اإط���ار اأول حمادثات ر�شمية 
ب���ن الطرفن من���ذ اأكرث م���ن عامن، كما 

اأفادت وزارة الوحدة الكورية اجلنوبية.
نائ���ب  ع���ن  الأنب���اء  وكالت  ونقل���ت 
وزي���ر الوحدة الك���وري اجلنوبي �شون هاي 
- �شون���غ قول���ه اإن الوف���د اجلنوب���ي اإل���ى 
املحادث���ات ب���ن الكوريتن اق���رتح على 
نظ���ريه ال�شمايل اأن ت�شتاأنف هذه اللقاءات 
مع موعد حل���ول ال�شنة القمري���ة اجلديدة، 
ال���ذي ي�ش���ادف منت�ش���ف ف���رتة الألعاب 
الأوملبية. و�شيغتنم الوفدان اأي�شا فر�شة 
انعقاد اللقاء لطرح موا�شيع اأخرى للبحث.
وق���ال متح���دث با�ش���م وزارة الوحدة 
الكوري���ة اجلنوبي���ة اإن املحادث���ات الت���ي 
جتري يف بامنوجن���وم يف املنطقة املنزوعة 
ال�ش���لح بن �شط���ري �شبه اجلزي���رة بداأت 
باإع���لن افتتاح���ي اأدل���ى به رئي����ض الوفد 

الكوري اجلنوبي اإلى هذه املحادثات.
وكان���ت الكوريتان اتفقت���ا، الأ�شبوع 
املا�ش���ي، عل���ى اإجراء ه���ذه املحادثات يف 
قرية بامنوجنوم احلدودية التي وّقع فيها 
اتفاق وقف اإطلق النار يف احلرب الكورية.

كويتا - رويترز: 
اأفادت ال�رشطة وم�شوؤولون مب�شت�شفى 
باأن 7 اأ�شخا����ض لقوا حتفهم واأ�شيب 23 
اأم����ض الثلث���اء يف انفج���ار قنبل���ة بو�ش���ط 
مدينة كويت���ا، عا�شمة اإقلي���م بلوخ�شتان 

الباك�شتاين.
ا�شته���دف النفج���ار حافل���ة لل�رشط���ة 
بالقرب من منطقة حماطة باإجراءات اأمنية 
م�ش���ددة يوجد بها برمل���ان الإقليم ومقار 
حكومي���ة اأخ���رى. واأبل���غ ال�شاب���ط الكبري 
بال�رشط���ة عبد الرزاق ت�شيما رويرتز اأن من 
املعتق���د اأن انتحاريا �شار اإلى ال�شاحنة ثم 
فجر نف�ش���ه. وقال الطبي���ب بامل�شت�شفى 
املدين و�شيم بيج لرويرتز اإنه جرى اإح�شار 
جثث 5 من رجال ال�رشطة و2 من املدنين 
واجلرحى اإلى امل�شت�شفى، م�شيفا اأن عدد 
القتلى مر�شح للزيادة يف ظل وجود بع�ض 
امل�شاب���ن يف حالة خط���رية. وقع الهجوم 
بع���د �شاعات م���ن ا�شتقالة رئي����ض وزراء 
الإقليم �شناء اهلل زهري على الرغم من اأنه 
ل توجد دلئ���ل على اأن النفج���ار له �شلة 

بال�شوؤون ال�شيا�شية يف الإقليم.

بغداد - رويترز:
قال���ت وكال���ة الأنباء الكويتي���ة اأم�ض 
الثلث���اء اإن الكوي���ت �شت�شت�شيف موؤمترا 
دولي���ا يف فرباير لإع���ادة اإعم���ار املناطق 
التي دمرتها احلرب على تنظيم “داع�ض” 

يف العراق.
واأ�شاف���ت اأن م���ن املتوق���ع اأن تعلن 
دول مانح���ة ومنظمات م�شاهمات مالية يف 
الجتم���اع الذي �شُيعق���د يف الفرتة من 12 

اإلى 14 فرباير.
واأعل���ن ذل���ك نائ���ب وزي���ر اخلارجية 
الكويت���ي خالد اجلار اهلل يف موؤمتر �شحايف 
م�شرتك يف مدينة الكويت مع الأمن العام 

ملجل�ض الوزراء العراقي مهدي العلق.
ونقل���ت الوكالة عن الع���لق قوله اإن 
الع���راق بحاجة اإلى م�شاع���دات حجمها مئة 
ملي���ار دولر عل���ى الأق���ل “لدع���م القطاع 
ال�شكن���ي ال���ذي ت����رشر عل���ى نح���و كب���ري 
وقطاعات النفط والت�شالت وال�شناعات 

واخلدمات الأ�شا�شية”.

الضفة الغربية - دب أ: 

هاج���م ع����رشات امل�شتوطن���ن منازل 
فل�شطيني���ن يف بلدة بوري���ن، فيما اقتلع 
اآخ���رون اأ�شجار زيتون بقري���ة دير احلطب 
يف نابل����ض بال�شف���ة الغربي���ة، تراف���ق مع 

اعتقالت يف مناطق متفرقة بال�شفة.
وهاج���م قراب���ة 100 م�شتوط���ن م���ن 
م�شتوطنة “يت�شهار” منازل الفل�شطينين 

يف الأطراف ال�رشقية لبلدة بورين.
وقال م�شوؤول ملف ال�شتيطان �شمال 
ال�شفة الغربية غ�شان دغل�ض، اإن جمموعة 
م���ن م�شتوطن���ي “األ���ون م���وري” اقتلعوا 
اأ�شج���ار زيت���ون يف منطق���ة راأ����ض الع���ن 
بقرية دي���ر احلطب. و�شب���ق مل�شتوطنن 
قري���ة  يف  زيت���ون،  اأ�شج���ار  اقتلع���وا  اأن 
دي���ر احلطب ����رشق نابل�ض. وعل���ى �شعيد 
امللحقات والعتق���الت، اعتقلت القوات 
17 فل�شطيني���ا  الإ�رشائيلي���ة فج���ر ام����ض 
مبناطق خمتلفة بال�شف���ة الغربية، وطال 
العتق���ال اأم���ن ����رش حركة فت���ح يف خميم 

عايدة �شمال بيت حلم.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية: 

 ب���ات الئت���لف احلاك���م يف بلجي���كا 
مه���ددا بالنهي���ار، عل���ى خلفي���ة اتهام���ه 
بالرتحي���ل اجلربي ملائة مهاج���ر �شوداين 

اإلى بلدهم املمزق بفعل احلرب.
ورف����ض رئي����ض ال���وزراء البلجيك���ي 
�شارل مي�شي���ل، اإجباره على ال�شتقالة من 

من�شبه، موؤكدا اأن “البتزاز لن يخيفه”.
الغاردي���ان  �شحيف���ة  وذك���رت 
القوم���ي  “احل���زب  اأن  الربيطاني���ة 
الفلمنكي”، اأحد ال�رشكاء الثلثة يف الئتلف 
احلاكم، هدد بالن�شحاب من احلكومة، بعد 
ه���ذه الف�شيحة. ويجرى حالي���ا ا�شتجواب 
وزي���ر اللج���وء والهجرة ثي���و فرانكن، وهو 
ع�ش���و باحلزب القوم���ي الفلمنكي، ب�شاأن 
تعر����ض بع����ض املهاجري���ن ال�شودانين 
لل����رشر، بعد اأن �شمح لثلث���ة من م�شوؤويل 
الب���لد بتفتي�ض وثائقهم قب���ل عودتهم. 
واأث���ريت خم���اوف ب�ش���اأن تدخ���ل احلكومة 
ال�شودانية، بقي���ادة الرئي�ض عمر الب�شري، 
يف عودة معار�شيه ال�شيا�شين من اأوروبا.

وزير اخلارجية ال�شعودي 
يف جولة اإفريقية

تركيا

الكوريتان 

باكستان

اأردوغان: انقلب 
�شيا�شي يدبر �شد اأنقرة

اتفاق على اإجراء 
حمادثات ع�شكرية

مقتل 7 واإ�شابة 23 
بانفجار �شاحنة لل�رشطة 

الكويت: موؤمتر اإعادة 
اإعمار العراق يف فرباير

اعتقالت واقتلع زيتون 
يف ال�شفة الغربية

100 �شوداين قد 
ي�شقطون حكومة بلجيكا

األربعاء 10 يناير 2018 
23 ربيع الثاني 1439

العدد 3375
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ق�سف وغارات اإ�رسائيلية على الأرا�سي ال�سورية  اليمن: تهديد احلوثي للمالحة حتد �سافر للقوانني الدولية

بعد مظاهرات اخلبز... مطالب بحماية ال�سحافة ال�سودانية

نتنياهو: نحن مننع نقل الأ�شلحة احلا�شمة حلزب اهلل  اجلي�ض ي�شتعيد مناطق عدة يف البي�شاء

الربملان يوافق على متديد حالة الطوارئ

وذكر البيان اأن طائرات اإ�رشائيلية اأطلقت 
يف وق���ت لحق 4 �شواريخ م���ن داخل اإ�رشائيل 
اأ�شقط الدفاع اجلوي ال�شوري اأحدها واأحدثت 

ال�شواريخ الثلثة الأخرى اأ�رشارا مادية.
وتعهدت اإ�رشائيل مبنع ا�شتخدام الأرا�شي 
ال�شوري���ة لإقامة قواعد لإي���ران فيها اأو لنقل 
اأ�شلح���ة متطورة اإلى جماعة حزب اهلل اللبنانية 

التي ت�شاند �شوريا.
وامتن���ع اجلي�ض الإ�رشائيل���ي عن التعقيب 
على البيان ال�شوري. ورغم اأن قائد �شلح اجلو 
الإ�رشائيل���ي ك�شف يف اأغ�شط�ض عن اأن طائراته 
هاجمت مواقع يف �شوريا حوايل 100 مرة فاإن 
�شيا�شة اإ�رشائيل عموما تقوم على عدم نفي اأو 

تاأكيد مثل هذه العمليات.
ويف رده على �شوؤال لأحد ال�شحافين عن 
ال�رشبات قال نتنياهو اإن �شيا�شة اإ�رشائيل هي 
منع ح���زب اهلل من نقل “اأ�شلح���ة تغري قواعد 

اللعبة” اإلى خارج �شوريا.
)ال�شيا�ش���ة  “ندعمه���ا  قائ���ل  واأو�ش���ح 
الإ�رشائيلي���ة( بالتح���رك عند ال����رشورة” وذلك 
اإ�رشائي���ل نف���ذت  اأن  اأن يوؤك���د �رشاح���ة  دون 

ال�رشبات يوم الثلثاء.
وجددت القيادة العام���ة للجي�ض ال�شوري 

يف البيان “حتذيرها م���ن التداعيات اخلطرية 
له���ذه الأعم���ال العدواني���ة” التي قال���ت اإنها 
توؤك���د م���ن جديد دع���م اإ�رشائي���ل للمجموعات 

الإرهابية امل�شلحة يف �شوريا.
وقبل اأيام قال دبلوما�شي اأوروبي اإن ثمة 
تفاهما ب���ن الوليات املتحدة ورو�شيا ب�شاأن 
اإبعاد جماعة ح���زب اهلل وغريها من املقاتلن 
الأجان���ب م���ن املنطق���ة ال�شوري���ة املج���اورة 

للحدود مع اإ�رشائيل.
واأ�شاف “ل اعتقد اأن ذلك حدث حتى الآن 

وهذا م�شدر قلق”.

واأ�شار فتح اإلى اأن ذلك يعك�ض توجهاً حقيقياً 
باأن ه���ذه اجلماع���ة النقلبية املتم���ردة على جميع 
ال�رشائ���ع الدولي���ة ما�شي���ة يف م�رشوعه���ا التدمريي 
والكارث���ي بحق ال�شع���ب اليمني، والإ����رشار بال�شلم 

الدويل والإقليمي يف املياه البحرية”.
كما ح���ذر من اأن اإق���دام امليلي�شي���ات على اأي 
تهديد للملحة الدولية وقطع تدفق املواد الإغاثية 
�شيزيد من تعقيد الو�شع الإن�شاين ب�شكل اأكرب مما 

هو عليه الآن.
كذل���ك �شدد امل�ش���وؤول اليمني عل���ى املجتمع 
ال���دويل والأم���م املتحدة ال�شغط عل���ى النقلبين 
بجمي���ع الو�شائ���ل لت�شلي���م املط���ارات واملوان���ئ 

اخلا�شعة ل�شيطرتها اإلى احلكومة ال�رشعية.
ولف���ت اإل���ى اأن امللحة الدولي���ة باتت مهددة 
باخلط���ر ج���راء �شيط���رة امليلي�شي���ات عل���ى بع�ض 

املوانئ.
جمل����ض  ورئي����ض  احلوث���ي  القي���ادي  وكان 
النقلب غري املعرتف به يف �شنعاء �شالح ال�شماد، 

قد هدد اأثناء لقائه نائب املبعوث الأممي، ب� “قطع 
البحر الأحمر وامللح���ة الدولية”، على وقع اخل�شائر 
امليدانية التي تتلقاه���ا جماعته يف خمتلف جبهات 

القتال، وانك�شاف الغطاء ال�شيا�شي وال�شعبي عنها 
عقب قتله���ا للرئي�ض الراحل علي عب���داهلل �شالح. 
و�شبق ل���دول ع���دة اأن اعتربت احلوثي���ن تهديداً 

للملح���ة يف ب���اب املن���دب، وق���د ا�شتهدف���ت تلك 
امليلي�شيات مرات عدة �شفناً وبواخر.

من جهتها، حذرت الوليات املتحدة والتحالف 
العربي مراراً من خطر تل���ك امليلي�شيات املدعومة 
اإيراني���اً على امللح���ة الدولية. من جان���ب اآخر، حرر 
اجلي����ض الوطني اليمني، مدعوم���اً بطريان التحالف 
العرب���ي، مناط���ق �ُشبُ���غ وامُلْنقِط���ع والع�شرية بن 
مديريتي ناطع وامللج���م مبحافظة البي�شاء. وقتل 
22 عن����رشاً من ميلي�شيات احلوثي ومت اأ�رش 8 اآخرين 
يف املعارك. وكان اجلي����ض اليمني قد حرر يف وقت 
�شاب���ق، جبل الغول ال�شرتاتيج���ي، يف مديرية ناطع 
مبحافظ���ة البي�ش���اء و�ش���ط الب���لد، عق���ب معارك 
�شاري���ة م���ع ميلي�شي���ات احلوث���ي، الت���ي �شقط يف 
�شفوفه���ا، وفق م�شادر ميداني���ة، عدد من القتلى 
واجلرحى خ���لل حترير اجلبل. يذك���ر اأن قائد حمور 
بيح���ان، اللواء مفرح بحيبح، كان قد �رشح �شابقاً اأن 
هن���اك جتهيزات وا�شتعدادات تت���م لنطلق عملية 

حترير جميع مديريات حمافظة البي�شاء.

• مقاتلة اإ�رشائيلية	

• اأحد مقاتلي املقاومة ال�شعبية	

• ال�شلطات ال�شودانية ت�شتخدم �شلح امل�شادرة �شد ال�شحف	

بيروت - رويترز: 

قال اجلي�ض ال�سوري اإن طائرات و�سواريخ اأر�ض اأر�ض اإ�سرائيلية �سربت �سوريا يف وقت مبكر 

اأنه �سيقوم مبا يلزم لوقف  اأم�ض الثالثاء بينما كرر رئي�ض ال��وزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو 

ح�سول جماعة حزب اهلل اللبنانية على اأ�سلحة اإيرانية “تغري قواعد اللعبة”.

وقال اجلي�ض ال�سوري يف بيان نقله التلفزيون الر�سمي اإن طائرات اإ�سرائيلية اأطلقت �سواريخ 

�سباحا   2:40 ال�ساعة  يف  اللبناين  اجل��وي  املجال  داخ��ل  دم�سق من  بريف  القطيفة  على منطقة 

)00:40 بتوقيت جرينت�ض( واإن الدفاعات اجلوية ال�سورية اأ�سابت اإحدى الطائرات.

واأ�ساف البيان اأن اإ�سرائيل اأطلقت فيما بعد �ساروخني اأر�ض اأر�ض من اجلولن املحتل ت�سدى 

لهما دفاعنا اجلوي واأ�سقطهما.

صنعاء - وكاالت: 

اعتربت احلكومة اليمنية، اأم�ض الثالثاء، تهديد ميلي�سيات احلوثي بقطع املالحة الدولية يف 

البحر الأحمر، حتدياً �سريحاً و�سافراً للقوانني الدولية والإن�سانية ولالأمم املتحدة.

وجاء ذلك يف بيان لوزير الإدارة املحلية ورئي�ض اللجنة العليا لالإغاثة يف اليمن عبدالرقيب 

املالحة  بقطع  لالنقالبيني  التابع  ال�سيا�سي  املجل�ض  برئي�ض  ي�سمى  ما  تهديد  على  تعليقاً  فتح، 

الدولية يف البحر الأحمر اأثناء لقائه بنائب املبعوث الأممي اإىل اليمن، معني �سرمي.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

حثت “جلنة حماية ال�سحفيني” ال�سلطات ال�سودانية، على وقف حمالت القمع �سد ال�سحف 

املحلية التي تن�سر تقارير عن الحتجاجات على ارتفاع اأ�سعار اخلبز.

“التيار” و  وكانت ال�سلطات الرقابية ال�سودانية، قد �سادرت ن�سخ 6 �سحف يومية، من بينها 

ال�سيوعي و “اأخبار الوطن” التابعة حلزب املوؤمتر املعار�ض. للحزب  “امليدان” التابعة 
كما قالت رئي�سة حترير �سحيفة “اأخبار الوطن” هنادي ال�سديق، على موقع “في�سبوك”، 

اإنه متت اأي�سا م�سادرة طبعة يوم الأحد من �سحيفتها اليومية.

ال�سلطات  نيويورك،  ومقرها  اللجنة  حثت  الثنني،  يوم  من  متاأخر  وقت  يف  �سدر  بيان  ويف 

ال�سودانية على ال�سماح لل�سحفيني بالقيام بعملهم بحرية.

تركيا: �رشبات النظام يف اإدلب تقو�ض العملية ال�شيا�شية
 أنقرة - رويترز: 

اأعل���ن وزي���ر اخلارجية الرتك���ي مول���ود ت�شاوو�ض اأوغل���و، اأم�ض 
الثلثاء، اأن جي�ض النظام ال�شوري ي�شن �رشبات على قوات املعار�شة 
يف حمافظة اإدلب، واأن هذا يقو�ض جهود التو�شل لت�شوية �شيا�شية 
يف الن���زاع ال�ش���وري. ونقل���ت وكالة الأنا�ش���ول الرتكي���ة للأنباء عن 
ت�شاوو�ض اأوغلو قوله لل�شحافين “قوات النظام ت�رشب املعار�شة 
املعتدل���ة، بحجة اأنها تقاتل جبهة الن�رشة. هذا الت�رشف يخرب عملية 

احل���ل ال�شيا�ش���ي”. واأ�ش���اف “يجب األ تق���وم بذلك الأط���راف التي 
�شتجتمع يف �شوت�شي”، م�شرياً اإلى املدينة الرو�شية التي من املقرر 

اأن ت�شت�شيف موؤمتر احلوار الوطني ال�شوري بنهاية ال�شهر احلايل.
وذك���ر م�شدر اأمني ترك���ي اأن اأنقرة تتابع التط���ورات يف �شمال 
�شوريا ع���ن كثب، لكنه لفت اإلى اأن معظم املناطق التي ا�شتعادها 

جي�ض النظام تقع خارج مناطق عدم الت�شعيد.
وتقول تركي���ا �إنها ن�رشت قو�ت يف نقاط مر�قبة مبحافظة �إدلب 

على بعد نحو 60 كيلومرتاً �شمال منطقة هجوم جي�ض النظام.

املعار�سة التون�سية تتعهد بتو�سيع الحتجاجات املعي�سية
م�رس... اأحكام بال�سجن يف ق�سية “ف�ض اعت�سام النه�سة”

تونس - رويترز: 
دع���ا رئي����ض ال���وزراء التون�ش���ي يو�ش���ف 
ال�شاه���د اأم����ض الثلث���اء اإل���ى اله���دوء، وقال 
ودقي���ق  �شع���ب  القت�ش���ادي  الو�ش���ع  اإن 
لكن���ه �شيتح�ش���ن خ���لل 2018، بينم���ا تعهد 
ح���زب املعار�ش���ة الرئي�ش���ي بتو�شي���ع نطاق 
�الحتجاج���ات حت���ى �إ�سق���اط قان���ون �ملالي���ة 
اجلديد، وذلك بعد ليل���ة �شهدت �شغبا وعنفا 

وُقتل فيها اأحد املحتجن.
وتفجرت الحتجاجات يف مدن تون�شية عدة 
م�شاء الثن���ن ب�شبب رفع اأ�شعار بع�ض املواد 
ال�شتهلكية والبنزين وفر�ض �رشائب جديدة.
واأبل���غ ال�شاهد ال�شحافي���ن يف تعليقات 

بثتها الإذاع���ة املحلية “الو�ش���ع القت�شادي 
�شع���ب، والنا����ض يج���ب اأن تفه���م اأن الو�شع 
ا�شتثنائ���ي واأن بلدهم مي���ر ب�شعوبات، ولكن 
نحن ن���رى اأن 2018 �شيك���ون اآخر عام �شعب 

على التون�شين”.
ويف مقاب���ل دعوة رئي�ض ال���وزراء للتهدئة 
ق���ال حمة الهمام���ي زعيم اجلبه���ة ال�شعبية يف 
موؤمتر �شحفي بالعا�شمة تون�ض “اليوم لدينا 
اجتم���اع مع اأح���زاب معار�ش���ة اأخ���رى لتن�شيق 
حتركاتن���ا ولكننا �شنبق���ى يف ال�شارع و�شنزيد 
وت���رية الحتجاجات حتى ن�شقط قانون املالية 
اجلائر ال���ذي ي�شتهدف خبز التون�شين ويزيد 

معاناتهم”.

واأ�ش���اف “ندعو التون�شي���ن اإلى موا�شلة 
م�ش���كلت  م���ن  تون����ض  وتع���اين  الن�ش���ال”. 
اقت�شادي���ة متزاي���دة وتواج���ه �شغوط���ا قوية 
من املقر�ش���ن الدولين لفر����ض اإ�شلحات 
ت�شتهدف خف�ض العج���ز يف امليزانية واإ�شلح 
املالي���ة العامة. وت�شاع���د الغ�شب منذ اأعلنت 
احلكوم���ة اأنه���ا �شرتف���ع اعتبارا م���ن الأول من 
يناي���ر اأ�شعار البنزين وبع����ض ال�شلع و�شتزيد 
ال�رشائب على ال�شيارات والت�شالت الهاتفية 
والإنرتن���ت والإقامة يف الفنادق وبع�ض املواد 
الأخ���رى يف اإطار اإجراءات تق�شف اتفقت عليها 

مع املانحن الأجانب.
كم���ا �شمل���ت الإج���راءات الت���ي ت�شمنتها 

ميزاني���ة 2018 خف�ض واحد باملئة من رواتب 
املوظفن للم�شاهم���ة يف �شد العجز يف متويل 
ال�شنادي���ق الجتماعية. وق���ال العميد خليفة 
ال�شيب���اين املتحدث با�ش���م وزارة الداخلية اإنه 
مت خ���لل احتجاج���ات ليل الثنن ح���رق مركز 
لل�رشطة و�رشقة متاجر وتخريب من�شاآت يف مدن 
عديدة. واأ�شاف اأن قوات ال�رشطة األقت القب�ض 
خلل املواجهات على 44 حمتجا بعد �شبطهم 

يف وقائع �رشقة و�شغب وتخريب وعنف.
ودع���ا ال�شاه���د اإل���ى التهدئ���ة وق���ال اإن 
التظاهر ال�شلمي يكفله القانون ولكن ال�شغب 
والإج���رام مرفو����ض و�شُيطب���ق القان���ون على 

املخالفن.

القاهرة - وكاالت:
 ق�ش����ت حمكمة م�رشية، اأم�ض الثلثاء، بال�شجن 
املوؤب����د وامل�ش����دد ب����ن 15 عاما و3 �شن����وات بحق 
379 متهما يف الق�شية املعروفة اإعلميا ب� “اأحداث 

ف�ض اعت�شام النه�شة”.
واأ�ش����درت حمكم����ة جنايات اجلي����زة املنعقدة 
مبعه����د اأمن����اء ال�رشطة بط����رة العقوب����ات، وق�شت 
بال�شجن املوؤبد على 23 �شخ�شا، وال�شجن 15 عاما 
ل�223 �شخ�ش����ا، وال�شجن 3 �شنوات ل�����22 اآخرين، 

وق�شت برباءة 109.
وكان����ت النياب����ة اأحال����ت املتهمن ال�����379، 

ومنه����م 189 متهما حمبو�شا ب� “تهم تدبري جتمهر 
مبيدان النه�شة بغر�����ض الرتويع ون�رش الرعب بن 
النا�����ض، وتعري�����ض الأمن العام وحي����اة املواطنن 

للخطر”.
وج����اء يف لئحة الته����ام اأن “املحك����وم عليهم 
قام����وا مبقاوم����ة رج����ال ال�رشط����ة املكلف����ن بف�ض 
التجمهر وكذلك التخريب والإتلف العمدي للمباين 
والأم����لك العام����ة واحتللها بالق����وة وقطع الطرق 
وتقيي����د حرك����ة املواطن����ن وحرمانهم م����ن حرية 
التنقل والتاأثري على ال�شلطات العامة يف اأعمالها”.
واأُ�شن����دت النياب����ة للمحكوم عليه����م “ارتكاب 

جرائ����م القت����ل العمدي يف ح����ق عدد م����ن جمهويل 
الهوي����ة، وال�����رشوع يف قت����ل رائد �رشط����ة وجمندين 

واآخرين عمدا مع �شبق الإ�رشار”.
م����ن جانب اآخر، وافق جمل�����ض النواب امل�رشي، 
اأم�����ض الثلثاء، على متدي����د حالة الطوارئ يف البلد 

ملدة 3 اأ�شهر، وفق ما اأعلنه التلفزيون الر�شمي.
ون�رشت اجلريدة الر�شمية، بداية يناير اجلاري، 
قرار الرئي�ض امل�رشي عبدالفتاح ال�شي�شي بتمديد 
حالة الط����وارئ ملدة 3 اأ�شهر جدي����دة، بدًءا من 13 
يناي����ر اجلاري نظ����ًرا ل� “الظ����روف الأمنية اخلطرية 

التي متر بها البلد”.

وبح�ش����ب اجلري����دة الر�شمية “تتول����ى القوات 
امل�شلح����ة وهيئة ال�رشط����ة اتخاذ ما يل����زم ملواجهة 
اأخطار الرهاب ومتويله وحف����ظ الأمن بجميع اأنحاء 

البلد”.
وكان الربمل����ان ق����د وافق يف اأبري����ل املا�شي 
على فر�ض حالة الطوارئ بع����د التفجريين اللذين 
اأعلن تنظي����م “داع�ض” الإرهابي م�شوؤوليته عنهما، 

وخلفا 45 قتيل على الأقل.
وجرى فر�����ض حالة الطوارئ للم����رة الأولى يف 
اأكتوب����ر 2014، لكنه����ا اقت�����رشت يف البداي����ة على 

حمافظة �شمال �شيناء.

 دبي - العربية نت:

م���ن   5 اأن  اإيراني���ة  م�ش���ادر  اأف���ادت   
املتظاهري���ن املعتقل���ن ب�شب���ب الحتجاجات 
الأخ���رية يف اإيران ق�شوا حت���ت التعذيب، بينما 
اأعل���ن النائ���ب الإي���راين حمم���ود �شادق���ي اأن 
ع���دد املعتقلن بلغ نح���و 3700 معتقل، وفق 

اإح�شائية ر�شمية.
واأك���د موق���ع “�شحام ني���وز” املق���َرّب من 
مه���دي كروب���ي، اأح���د زعم���اء احلرك���ة اخل�رشاء 
اخلا�ش���ع للإقام���ة اجلربي���ة، اأن كل م���ن �شين���ا 
قنربي يف �شجن ايفن بطهران، ووحيد حيدري 
يف �شج���ن اأراك املرك���زي، وحم�ش���ن ع���اديل يف 
�شج���ن دزف���ول، ماتوا خلل ف���رتة اعتقالهم يف 
املعتق���لت ال�رشية، بينما تدعي ال�شلطات اأنهم 

انتحروا.
بدورها اأكدت املحامية ن�رشين �شتودة، من 
مرك���ز املدافعن عن حق���وق الإن�شان املحظور 
يف طه���ران، يف ت�رشيح���ات لتلفزي���ون “اإي���ران 
انرتنا�شيونال” الذي يبث من لندن، اأن القتلى 
ال�شب���ان مت قتلهم ومل ينتح���روا. ولحقاً اأعلنت 
�شت���ودة وفاة معتقلن اآخرين، مما يرفع العدد 

ل�5.
ياأت���ي ه���ذا بينم���ا ق���ال حمم���ود �شادقي، 
النائ���ب يف الربملان ع���ن التي���ار الإ�شلحي اإن 
اإح�ش���اءات املعتقل���ن ت�ش���ري اإلى وج���ود نحو 
3700 معتقل يف جميع اأنحاء البلد، عند خمتلف 

الأجهزة الأمنية.
ه���ذا وح���ذرت “منظم���ة حق���وق الإن�ش���ان 
الإيراني���ة” من حدوث جمزرة جديدة يف ال�شجون 

كم���ا حدث���ت عق���ب النتفا�ش���ة اخل����رشاء ع���ام 
2009 يف �شج���ن كهريزك، والت���ي ُقتل خللها 
متظاهرون حتت التعذيب بينما تعر�ض اآخرون 

للغت�شاب.
حمكم���ة  حكم���ت  املا�ش���ي،  نوفم���رب  ويف 
التميي���ز يف طهران، بال�شج���ن عامن فقط على 
القا�ش���ي �شعي���د مرت�ش���وي، املدع���ي الع���ام 
ال�شاب���ق يف حماك���م العا�شمة الإيراني���ة لإدانته 
بالت���ورط يف مقت���ل 2 م���ن معتقل���ي انتفا�شة 
2009 حت���ت التعذي���ب مبعتق���ل “كهريزك”، 
�إ�ساف���ة التهام���ه بالت���ورط بق�ساي���ا �غت�ساب 

معتقلن متت بعلمه.
ومرت�ش���وي اأح���د اأقرب م�شاع���دي الرئي�ض 
ال�شابق حممود اأحمدي جن���اد، وتتهمه منظمات 
حقوقي���ة، م���ن بينه���ا منظمة “هيوم���ن رايت�ض 

ووت����ض”، باأنه من اأكرب منتهكي حقوق الإن�شان 
املتح���دة  الولي���ات  تتهم���ه  كم���ا  اإي���ران.  يف 
بارت���كاب  اآخري���ن  م�شوؤول���ن  م���ع  الأمريكي���ة 
انته���اكات �شاف���رة حلقوق الإن�ش���ان، وهو على 
قوائم العقوبات املتعلقة بحقوق الإن�شان لدى 

وا�شنطن والحتاد الأوروبي.
وتقول “احلملة الدولية حلقوق الإن�شان” اإن 
اأ����رش 53 معتقل اآخر اأثناء انتفا�شة 2009 والتي 
دام���ت اأ�شهرا ع���دة، تتهم القا�ش���ي مرت�شوي 

بالتورط يف تعذيب �أو �غت�ساب �أبنائها.
ه���ذا وتنظ���م عائ���لت ح���وايل 102 طالب���ا 
معتق���ل خ���لل الأح���داث الأخ���رية بالإ�شافة اإلى 
عائلت مئات املحتجزي���ن الآخرين، اعت�شامات 
من���ذ اأربع���ة اأيام اأم���ام �شج���ن اإيف���ن بطهران 

و�شجون اأخرى.

العمالي���ة  الإ�رشاب���ات  ا�شتم���رت  وبينم���ا 
والإ����رشاب العام يف عدد م���ن الأ�شواق يف بع�ض 
املدن خلل اليوم���ن املا�شين، هناك دعوات 
للحتجاجات يف اأكرث من 40 مدينة م�شاء الثلثاء.
وكان الرئي����ض الإيراين ح�ش���ن روحاين، قد 
حّم���ل يف كلمة له يوم الثن���ن، التيار املت�شدد 
م�شوؤولية اندلع املظاهرات الحتجاجية الأخرية، 
يف حماولت���ه ركوب موج���ة الحتجاج���ات بهدف 
تعزيز مكانته لدى املر�شد واحتواء املظاهرات.

وي�شتم����ر م�شوؤولو النظام بتوزيع التهامات 
�ش����د اأمريكا وخمتل����ف الدول الغربي����ة والعربية 
بالوق����وف وراء الحتجاج����ات، رغ����م اأن النائ����ب 
الإي����راين حمم����ود �شادق����ي، ك�ش����ف يف معر�����ض 
تعليقه على جل�شة الربملان ال�رشية مع ال�شلطات 
الأمني����ة الأح����د، اأن “امل�شوؤول����ن الأمنين قالوا 
اإن����ه لي�ض هناك اأي دور خارج����ي يف ال�شطرابات 

الأخرية”.
ه���ذا وهدد نائب رئي�ض ال�شلطة الق�شائية 
الإيرانية مبعاقب���ة معتقلن ب�شبب الحتجاجات 
باأ�ش���د العقوب���ات، مم���ا يعن���ي تنفي���ذ عقوبة 
الإعدام �ش���د بع�شهم، بح�ش���ب “منظمة حقوق 

الإن�شان الإيرانية”.
وحذرت املنظمة من اإ�شدار اأحكام بالإعدام 
بح���ق ه���وؤلء املحتجزي���ن ملج���رد ممار�شته���م 
حقه���م يف حرية التعبري، و�شددت على اأن هناك 
اأي�ش���ا قلق �شدي���د م���ن اأن ه���وؤلء املحتجزين 
�شيحرمون م���ن املحاكمة العادل���ة ويتعر�شون 
ل�شوء املعاملة اأو حتى للتعذيب اأثناء العتقال 

وال�شتجواب.

انتفاضة إيران... 3700 معتقل ومقتل 5 تحت التعذيب

برلين - رويترز:

قال���ت اأملانيا اأم����ض الثلثاء اإنها ا�شتدعت ال�شفري الإيراين لتوبيخ طهران ب�شبب التج�ش�ض على اأفراد وجماعات على �شلة وثيقة 
باإ�رشائيل وو�شفت مثل تلك الأفعال باأنها خرق غري مقبول باملرة للقانون الأملاين. جاءت اخلطوة بعد اإدانة رجل باك�شتاين يف مار�ض 
بالتج�ش����ض ل�شالح اإي���ران يف اأملانيا. واأدين م�شطفى حيدر �شيد نقفي بجمع معلومات ل�شال���ح احلر�ض الثوري الإيراين عن راينهولد 

روبي الرئي�ض ال�شابق جلمعية ال�شداقة الأملانية الإ�رشائيلية وعن اأ�شتاذ اقت�شاد اإ�رشائيلي فرن�شي يف باري�ض.
وا�شتدع���ت وزارة اخلارجية ال�شفري الإيراين لتقدمي توبيخ حاد ب�شكل غري معتاد مبجرد اأن رف�شت املحكمة الد�شتورية الأملانية 
ا�شتئن���اف الرج���ل الباك�شتاين. وجرى الجتماع م���ع ال�شفري يف 22 دي�شمرب لك���ن مل يتم الك�شف عنه �شوى الآن. وق���ال م�شوؤول وزاري 

“التج�ش�ض على اأ�شخا�ض وموؤ�ش�شات تربطهم علقات خا�شة مع اإ�رشائيل على الرتاب الأملاين انتهاك �شارخ للقانون الأملاين”.
وق���ال امل�ش���وؤول اإن فيليب اأكرمان القائم باأعمال مدير ال�شوؤون ال�شيا�شية ب���وزارة اخلارجية اأبلغ ال�شفري الإيراين باأن “مثل هذه 

الأن�شطة ل ميكن الت�شاهل معها وغري مقبولة باملرة”.

اأملانيا توبخ اإيران للتج�س�ض على اإ�رسائيل يف اأرا�سيها

• جانب من الحتجاجات يف اإيران	



وذك��ر ش��اكر أن س��موه كان له 
الدور األكرب يف حلحلة املش��كلة 
والوصول إىل حل يريض الطرفني، 
مؤك��ًدا بأن ذل��ك نابًعا من رؤية 
الثاقب��ة نحو مس��تقبل  س��موه 
الس��لة  ك��رة  ولعب��ة  األندي��ة 

البحرينية.
وأض��اف “حرص س��مو الش��يخ 
عي��ى ب��ن ع��ي عىل ع��وديت 
للفري��ق تعكس اهتامم س��موه 
الشخيص يف بناء متني لكرة السلة 
بالبحرين، والح��رص عىل وحدة 
الذي س��ينعكس  األندية  وق��وة 

عىل منتخبنا الوطني”.

وقال شاكر إن سمو الشيخ عيى 
بن عي ه��و القائد الناجح الذي 
يتواص��ل م��ع الجمي��ع ويعرف 
أحواله��م، ال يفرق ب��ني الصغري 
والكبري، إذ يعترب جميع منتسبي 
اللعبة م��ن أندية والعبني وفنيني 
وح��كام وإعالمي��ني ه��م رشكاء 
لنجاح لعبة كرة السلة، وهذا لهو 
أكرب دليل نجاح ومتيز اتحاد اللعبة 
برئاسة س��موه، مؤكداً أن سموه 
وضع اللعبة عىل أعىل املستويات 
الفنية  بفض��ل الخطط وال��رؤى 
العالية ونظرة سموه الثاقبة التي 
تش��ري إىل مدى حرصه عىل بلوغ 

أسمى األهداف.
ووجه ش��اكر تقدي��ره إىل رئيس 
مجلس إدارة النادي األهي خالد 
كانو ع��ىل تعاونه الكبري يف إذابة 
الجلي��د وحل الخالف��ات وعودة 
الالع��ب الرت��داء ش��ارة القيادة 

مجدًدا.

األهلي قادر والمنافسة 
صعبة

وح��ول نظرته ملس��تقبل األهي، 
ق��ال: “أتأمل أن تك��ون العودة 
يواص��ل  وأن  للن��ادي،  قوي��ة 
الفري��ق مس��توياته القوية التي 

يقدمها منذ بداية املوسم وصوال 
للتطلعات املنش��ودة، وأمتنى أن 
أك��ون عند حس��ن الظ��ن الذي 
ألقي ع��ىل عاتقي، وأن أس��اهم 
يف تحقيق التطلع��ات واألمنيات 
الثانية  بتأهل منتخبن��ا للمرحلة 

من التصفيات اآلسيوية”.
بالق��ول “فري��ق األهي  وأردف 
باس��تكامل الصفوف ق��ادر عىل 
تثبي��ت موقعه يف املربع الذهبي 
بالحص��ول ع��ىل أح��د املركزين 
األول والث��اين املؤهلني املبارشين 
واالبتعاد ع��ن مرحلة التصفيات، 
التفرغ لإلع��داد القوي  ومن ثم 

للمراح��ل النهائي��ة للوصول إىل 
النهايئ”.

وعن رؤية ش��اكر حول املنافسة 
عىل لقب الدوري، قال: “أظهرت 
مس��تويات  العام  ه��ذا  الف��رق 
متقارب��ة؛ نظرًا لتطور مس��توى 
بعض األندي��ة التي أبدت رغبتها 
الكبرية يف املنافس��ة عىل التأهل 
فريق  ومنه��ا  الذهبي،  للمرب��ع 
الرف��اع العائ��د بقوة ملنافس��ات 
ال��دوري، وفريق االتحاد املتطور 
توميك  ال��ريب  مدربه  بقي��ادة 
ال��ذي أحس��ن توظي��ف العبيه 

بالشكل الجيد”.
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أك��د عض��و مجل��س إدارة النادي 
األهي، األمني امل��ايل ورئيس جهاز 
لعبة الكرة الطائرة عالء الحلواجي 
أن التعاق��د مع الع��ب محرتف يف 
بطول��ة األندية العربية السادس��ة 
والثالث��ني للك��رة الطائ��رة للرجال 
التي ستقام يف تونس من 14 لغاية 
26 فرباي��ر املقبل تعتمد عىل رؤية 
وحاج��ة الجهاز الفن��ي لدعم أحد 

املراكز.
اللقب(  ويش��ارك األهي )حام��ل 
بصفت��ه بط��ال ل��كأس س��مو ويل 

العهد يف النس��خة املاضية ملوس��م 
.2016/2017

“الب��الد  ل���  الحلواج��ي  وأض��اف 
س��بورت” أن القرار النهايئ بش��أن 
الالع��ب املح��رتف س��يتحدد بعد 
إجراء مراس��م قرعة البطولة والتي 
م��ن املؤمل أن تج��رى يف 21 يناير 
الج��اري، حيث إن الق��رار مرهون 
باإلصاب��ات ووفًق��ا للمرك��ز الذي 
يحتاج الجهاز لتعزيزه، مش��ريًا إىل 
أن جمي��ع الخيارات مفتوحة ورمبا 
يك��ون الالعب املح��ي هو األقرب 

لتدعيم صفوف النس��ور لكن خيار 
مطروًحا  يبق��ى  األجنبي  الالع��ب 
ع��ىل الطاول��ة، مؤك��ًدا يف الوقت 
ذاته ثقة الجهاز الفني واإلداري يف 
جميع العنارص الحالية التي قدمت 
مردوًدا فنيًّ��ا رائًعا متكن من خالله 
الفريق م��ن تصدر القس��م األول 

ملسابقة الدوري.
وأوضح الحلواج��ي أن الفريق لن 
يخوض معس��كرًا خارجيًّا طوياًل إال 
أنه س��يغادر إىل تونس بتاريخ 10 
فرباي��ر أي قبل موع��د الدخول يف 

البطول��ة بأربعة أي��ام للتعود عىل 
األج��واء وخ��وض ع��دة مباريات 
الفرص��ة  أتيح��ت  إن  تجريبي��ة 
للوصول إىل أعىل مراحل الجاهزية 

الفنية.
ويرى الحلواجي أن املنافس��ة عىل 
اللقب العريب ستكون قوية للغاية 
يف ظل مش��اركة األندية التونس��ية 
النجم الس��احي والرتجي باإلضافة 
إىل العدد الكب��ري من باقي األندية 
العربية، مضيًفا “أعتقد إن املنافسة 
س��تكون أقوى يف النسخة القادمة، 

ولن تكون هناك مجموعات سهلة 
يف ظ��ل مش��اركة 15 نادًي��ا لغاية 
ستس��لح  األندي��ة  فجمي��ع  اآلن، 
أجانب  محرتفني  بالعب��ني  صفوفها 
وال ميكن التقليل من ش��أن أي ناد 

يف املنافسة..”.
وذكر أن الفريق سيخوض البطولة 
من أجل املحافظة عىل اللقب الذي 
أحرزه مرتني يف نسخة 2015 مبر 
والنس��خة األخرية بالبحرين 2017 
والتمثي��ل املرشف للك��رة الطائرة 

البحرينية.

الحلواجي: المحترف المحلي األقرب لدعم طائرة األهلي بالعربية
المنافسة على اللقب ستكون قوية

حسن علي
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عالء الحلواجي

عق��دت اللجنة املنظم��ة لبطولة 
#أقوى_رجل_بحرين��ي اجتامعها 
السادس ملناقشة آخر املستجدات 
املتعلقة باإلعداد إلقامة البطولة، 
األول  النائ��ب  س��ريعاها  الت��ي 
لرئي��س املجلس األعىل للش��باب 
والرياضة رئيس االتحاد البحريني 
أللع��اب الق��وى س��مو الش��يخ 
خالد بن حم��د آل خليفة، والتي 
سينظمها املكتب اإلعالمي لسمو 
الش��يخ خالد بن حمد بن عيى 
آل خليفة تحت ش��عار #خلك_
وحش، خالل ش��هر فرباير القادم 

ب�”خليج البحرين”.
وقد ترأس االجتامع، رئيس اللجنة 
املكتب اإلعالمي  املنظمة مدي��ر 

لسمو الش��يخ خالد بن حمد بن 
عيى آل خليف��ة، عمر بوكامل، 
وال��ذي ح��ره جمي��ع أعض��اء 
اللجنة، وهم: محمد ماش��اء الله 
محم��د رئي��س لجنة التس��ويق 
واملالي��ة، وعمر الس��ليس رئيس 
اإلعالم واالتص��ال، ومحمد  لجنة 
العالقات  لجن��ة  عبدامللك رئيس 
أمني  الس��ياس  عبدالله  العام��ة، 
الرس العام رئيس لجنة التسجيل، 
وأحم��د جمش��ري رئي��س لجن��ة 
الكوهجي رئيس  الحكام، وفارس 
أول  وامل��الزم  الفني��ة،  اللجن��ة 
عي س��عد من االتح��اد الريايض 
لألمن الع��ام ممثاًل ع��ن االتحاد 
املنظم��ة،  للجن��ة  ومستش��ارًا 

ومحم��د بوج��ريي رئي��س لجنة 
التصمي��م واملطبوع��ات، وع��ي 
البحارنة رئي��س لجنة التجهيزات 
والرتفي��ه ويوس��ف املاجد رئيس 

لجنة أرض املوقع والتنظيم.
ويف بداية االجتامع، رحب رئيس 
اللجنة املنظم��ة بجميع األعضاء 
معرًبا عن سعادته بالجهود التي 
املثايل  التحضري  به��دف  يبذلونها 
إلقامة البطولة عىل الشكل الذي 
يعك��س تطلعات اللجن��ة، والتي 
تحقق األهداف التي رسمها سمو 
الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
إلب��راز وإنج��اح ه��ذه الفعالية 
الرياضي��ة الت��ي تق��ام ألول مرة 

مبملكة البحرين.

ت��م مناقش��ة ج��دول  بعده��ا، 
األع��امل وم��ا وصلت إليه س��ري 
العمل للجان العاملة من نس��بة 
التنظيمية  إنجاز كبرية للمواضيع 
واللوجستية والفنية، والذي يؤكد 
أن اللج��ان تعم��ل باجتهاد كبري 
يف س��بيل تحقي��ق أعىل معدالت 

النجاح لهذا الحدث.
يذكر أن املكتب اإلعالمي لس��مو 
الش��يخ خالد بن حمد بن عيى 
آل خليفة قد فتح باب التسجيل 
bhrstron� اإللكرتو املوقع  ينربرب 
ح��ّدد  وق��د   ،gestman.com
املكت��ب اإلعالمي ي��وم الخامس 
عرش م��ن يناي��ر املقب��ل موعًدا 

إلغالق باب التسجيل بالبطولة.

تواصل بطولة رشكة إبراهيم خليل كانو السادسة املفتوحة لناشئي التنس، التي ينظمها نادي البحرين 
للتنس خالل الفرتة من 7 � 17 يناير الجاري، تحت رعاية الوجيه فؤاد كانو نائب رئس 

مجلس الرشكة الراعية نجاحها ومتيزها امللفتني عىل الصعيدين التنظيمي والفني.
وأكد مدير نادي البحرين للتنس حمدي عبدالجواد أن بطولة إبراهيم خليل كانو 

واحدة من أهم وأبرز البطوالت املوجودة عىل جدول أنشطة نادي البحرين للتنس، 
التي تحظى باهتامم متميز ومشاركة واسعة من قبل الالعبني خصوًصا وأنها تهتم 

بفئات الرباعم واألشبال والناشئني وأقيمت من أجل أن تجمع الالعبني من هذه الفئات 
العمرية وتوفر لهم األجواء التنافسية املثالثة وفرص االحتكاك التي من شأنها أن تسهم 
يف رفع مستوياتهم الفنية وتعزز فيهم روح املنافسة واستثامر فرص اكتساب املزيد من 

املهارة والخربة.

تنظيمية “أقوى رجل بحريني” تطلع على خطط اللجان 

بطولة كانو لناشئي التنس تواصل أنشطتها

الرفاع         المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

لقطة جماعية للجنة 
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حياة بنت عبدالعزيز: حريصون على 
دعم األندية لتحقيق األهداف

الرفاع – اتحاد الطاولة: أكدت رئيسة مجلس 
إدارة االتحاد البحريني لكرة الطاولة الشيخة 

حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة أن االتحاد 
حريص عىل دعم وتشجيع كافة األندية 

املنضوية تحت مظلته، مشيدة مبسرية نادي 
الحالة الذي يعترب أحد األندية املؤسسة 

للعبة، ومبينة عىل التعاون الوثيق القائم مع 
االتحاد من النادي برئاسة جاسم راشدان.

جاء ذلك، خالل الزيارة الرسمية التي قامت بها الشيخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة والتقت برئيس النادي جاسم رشدان وأعضاء 
مجلس اإلدارة وهم: أحمد عبداللطيف بوحمود أمني الرس العام، 

ومحمد داوود رئيس جهاز كرة السلة، وراشد البوعينني رئيس 
العالقات العامة، ورجب لطفي املدير التنفيذي للنادي، إضافة إىل 

حضور أمني رس اتحاد الطاولة إبراهيم سيادي وأعضاء مجلس اإلدارة 
محمد جعفر والسيدجعفر هادي وعبدالله فرج.

وتناقش اتحاد الطاولة مع نادي الحالة حول العديد من األمور 
املتعلقة بلعبة كرة الطاولة بالنادي، حيث أكدت الشيخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة أن االتحاد سيسعى لتوفري االحتياجات الالزمة 
للنادي بحسب إمكانياته يف ظل حرص االتحاد عىل دعم واالهتامم 

باألندية املنضوية تحت مظلته.
واستعرضت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز تعزيز لعبة الطاولة يف 

نادي الحالة، إضافة إىل اطالعها عىل اسرتاتيجية النادي الخاصة بلعبة 
الطاولة وبالذات الفئات العمرية التي هي عامد عملية التطوير 
املنشودة، مؤكدة عىل العمل يًدا بيد مع النادي حول استقطاب 

الالعبني من خالل وضع اآلليات التي تكفل تحقيق ذلك وبأعداد 
كافية، مقدمة كل الشكر للنادي عىل حفاوة االستقبال.

من جانبه، أكد رئيس نادي الحالة جاسم رشدان أن هذه الزيارة حافز 
كبري ملجلس اإلدارة مبواصلة النهوض بلعبة كرة الطاولة يف النادي، 
مبيًنا أن اتحاد الطاولة عىل تواصل دائم مع النادي ويسعى دامئًا 

بتقديم كامل الدعم للعبة.
وأشاد جاسم رشدان بالدعم واملساندة التي يحظى بها النادي من 
اتحاد الطاولة، مبيًنا أن هذا الدعم واملساندة سيساهم بالوصول 

لألهداف، مقدًما كل الشكر والتقدير لالتحاد عىل هذه الزيارة.

 الشيخة حياة بنت عبدالعزيز

حقق العب منتخبنا الوطني 
للتنس السابق عضو نادي البحرين 
للتنس عبد اللطيف محمد أحمد 

لقب مسابقة الفردي والزوجي 
لبطولة الرواد األوىل للتنس، التي 

أقيمت خالل الفرتة من 4 � 6 
يناير الجاري يف الرياض باململكة 

العربية السعودية تحت رعاية 
نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة 

العامة للرياضة صاحب السمو 
املليك األمري عبدالعزيز بن تريك 

الفيصل، واستحق نجم لعبة 
التنس عبداللطيف اللقب بعد 

فوزه يف املباراة النهائية عىل العب 
“أندورا أوسكار بونس” مبجموعتني 

لال يشء، بينام حصل عىل كأس 
املركز الثالث الالعب السعودي 

خالد الغافي وكأس املركز الرابع 

الالعب السعودي عبدالوهاب 
العبدالوهاب، ويف البطولة ذاتها 
حقق عبداللطيف محمد كذلك 

لقب مسابقةالزوجي بعد فوزه يف 
املباراة النهائية مع زميله السعودي 

صالح الزهراين عىل الثنايئ 
السعودي خالد الغافي وعصام 
الجزيري مبجموعتني ملجموعة 
واحدة، ويف حفل الختام توج 

رئيس االتحاد السعودي للتنس 
محمد العجاجي الالعب البحريني 
عبداللطيف محمد بجائزة بطولة 
الرواد األوىل للتنس وبجائزة لقب 
الزوجي مع زميله صالح الزهراين.

ويعد الالعب عبد اللطيف محمد 
أحد أبرز العبي التنس وله سجل 
حافل باإلنجازات، وسبق له وأن 

فاز بالعديد من بطوالت الناشئني 

املحلية منذ عام 1987 ثم انطلق 
للمشاركة يف البطوالت الدولية 
بدء من عام 1992 وحصل عىل 

التصنيف رقم 600 عامليا يف 
بطوالت الناشئني الدولية، وخالل 

مشواره الريايض املتميز مثل 
عبداللطيف منتخب البحرين 

يف بطولة كأس ديفيز وبطوالت 
الخليج العريب.

ع���ب���دال���ل���ط���ي���ف م���ح���م���د ي����ف����وز ب���ب���ط���ول���ة ال��������رواد

سمو الشيخ عيسى بن علي 
له الدور األكبر في عودتي 

للقلعة الصفراء

أشار لقدرة سلة األهلي على تحقيق التطلعات.. شاكر لـ “البالد سبورت”:

محمد الدرازي

مثن قائد الفريق األول لكرة السلة بالنادي األهيل حسني شاكر جهود رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني 
س��مو الش��يخ عيىس بن عيل بن خليفة آل خليفة واهتامم س��موه الكبري بتس��وية وحلحلة الخالفات 
العالقة بينه وبني إدارة النادي األهيل وأدت إىل إيقاف الالعب عن اللعب لصفوف الفريق لفرتة 

دامت 8 جوالت وآخرها كان لقاء يوم أمس األول، والذي خرسه أمام املحرق.

واصل��ت قن��اة أبوظب��ي الرياضي��ة 
إبداعاته��ا، بتغطيتها الرائعة واملميزة 
لخليجي 23 عرب برنامج )أهل الديرة( 
وبرنام��ج )الفري��ق التاس��ع( والبث 
املبارش للمباريات واللقاءات امليدانية 
واس��توديوهات التحلي��ل والتقاري��ر 
األك��ر من رائعة، لتربه��ن القناة من 
جديد عن قدراتها يف مواكبة األحداث 

الرياضية بأفضل صورة.
القناة وفرت طاقاًم ضخاًم يتكون من 
حوايل 150 كادرًا فنيًّا وإداريًّا وإعالميًّا 
مبختل��ف التخصص��ات وع��دد م��ن 
عربات النقل التلفزيونية واس��توديو 
ضخ��م، وقدم��ت لن��ا إنتاًج��ا رائًعا 
ومحتوى قوي ج��ذب أنظار واهتامم 
الكثري من املش��اهدين ع��ىل امتداد 
الخلي��ج الع��ريب ب��ل الوط��ن العريب 

بأكمله.

برنامج )أه��ل الديرة( س��لط الضوء 
ع��ىل املع��امل التاريخية والس��ياحية 
واألثرية واالجتامعية والثقافية لدولة 
الكويت الشقيقة عرب استضافة نخبة 
من نجوم الفن والرياضة وس��ط تألق 
الف��ت للمذيعني منذر امل��زيك وندى 
الش��يباين واملراس��ل امليداين س��عود 
املعمري، لدرجة أن الربنامج استقطب 
جامه��ري من خ��ارج دائ��رة الرياضة 
وروج للكوي��ت بش��كل رائع كام هو 
الحال م��ع برنامج “ش��مس املنامة” 
الذي قدمته القناة يف خليجي 21 عام 

2013 والعديد من الربامج املامثلة.
أما برنام��ج “الفريق التاس��ع” الذي 
يقدم��ه اإلعالمي الرائع ورئيس القناة 
يعقوب الس��عدي فإنه كان من أقوى 
الربام��ج وأكرها ش��عبية وجامهريية 
مل��ا يتناول��ه م��ن مواضي��ع وقضايا 

جريئ��ة تخ��ص الرياض��ة الخليجي��ة 
ينتقيه��ا القامئون عىل الربنامج بعناية 
ويخت��ارون فيها الضي��وف بدقة، كام 
أن أعضاء الفريق التاس��ع متيزوا بقوة 
الط��رح والنق��د املوضوع��ي ولكن ال 
يعن��ي ذلك صحة جمي��ع اآلراء التي 

جانب بعضها الصواب.
 ك��ام أن الربنامج قدم وجبة دس��مة 
من األخب��ار واملعلومات واالنتقادات 
لرجال  األفع��ال  والتعليق��ات وردود 
الصحافة تحديًدا والتي ش��كلت لهم 
منطلًق��ا لكتاب��ة األخب��ار والتقاري��ر 
واللق��اءات ب��ل إن “البالد س��بورت” 
نقل��ت م��ا دار يف معظ��م الحلقات 
مع االحتفاظ بالقن��اة كمصدر للخرب 
أو التري��ح واملعلوم��ة، وهنا ال بد 
من اإلش��ادة باملدرب الوطني رياض 
الذوادي كس��فري ململكتنا يف الربنامج 

ملا يتمتع به من “كاريزما” خاصة رغم 
اختالفن��ا معه يف بعض وجهات النظر 
التي طرحها حول الرياضة البحرينية، 
كام ال بد أن نش��كر الزميل الصحفي 
اإلم��ارايت راش��د الزعايب ع��ىل كلامته 
الجميلة بحق البحرين عندما قال “يف 
قلب كل خليجي هناك وطن اس��مه 
البحرين بجانب حبه لوطنه األصي” 
وهي كل��امت تعكس مكانة البحرين 

يف وجدان كل خليجي.
وكم نتمنى بأن يتواصل هذا الربنامج 
الحواري تحت أي مسمى آخر لرصد 
ومتابع��ة وتحلي��ل مختل��ف القضايا 
الرياضية الخليجية أس��بوعيًّا ليشكل 
امت��داًدا لتأل��ق القن��اة يف األحداث 

الرياضية الكربى.
وعىل مستوى االستوديو التحليي فإن 
القناة قدمت لنا وجوًها جديدة مثل 

النجم البحريني محمد س��املني الذي 
ق��ّدم نفس��ه كمحلل بص��ورة رائعة 
ومتمي��زة باعتباره العبا دوليًّا س��ابًقا 
وأكادمييًّا مثقًف��ا، باإلضافة إىل النجم 
العراقي نش��أت أكرم والكويتي وليد 
عي والبقي��ة، وكانت القناة موجودة 
مراس��ليها  ع��رب  الح��دث  قل��ب  يف 
امليدانيني، أما عىل مس��توى التعليق 
ف��إن القناة تضم كوكب��ة من عاملقة 
التعلي��ق الخليجي والعريب أمثال عي 
حميد وعي س��عيد الكعب��ي والبقية 

من املعلقني البارزين.
ول��و كانت هناك جائ��زة ألفضل قناة 
لف��ازت بها قن��اة أبوظب��ي الرياضية 
التي أمتعتنا عىل مدار “خليجي 23” 
بتغطيتها الش��مولية الرائعة، والفضل 
يف ذلك يعود إىل جهود جميع العاملني 
فيها، وهنا نخص بالذكر رئيس القناة 

يعقوب الس��عدي ال��ذي يقود القناة 
إىل املزيد من التمي��ز والتألق بفضل 
حنكته وخربت��ه، والجميل يف األمر أن 
منصب الرئاس��ة مل مينع السعدي من 
تويل مهمة “املذيع واملحاور املحنك” 
وأكاد أج��زم بأنه يتقم��ص دور املعد 
أحياًن��ا واملتابع لكل صغ��رية وكبرية، 
وهذا ما شاهدته بعيني إبان تواجده 
يف اس��توديو برنامج أهل الديرة أثناء 
اس��تضافة أمني عام اللجن��ة األوملبية 

البحرينية عبدالرحمن عسكر.
قن��اة أبوظبي الرياضي��ة كانت نجاًم 
المًعا يف س��امء “خليجي 23” وإحدى 
القن��وات الت��ي س��اهمت يف نج��اح 
الحدث بفض��ل تغطيتها ونفتخر بأن 
تكون القناة راعًي��ا ملنتخب البحرين 
الوطن��ي لك��رة القدم ع��ىل أمل أن 

تستمر الرشاكة مبا يخدم الطرفني.

“أبوظبي الرياضية” .. األكثر تميًزا بخليجي 23
حسن علي

بروح رياضية

brnsport
@gmail.com

األندية والحفاظ على مكتسباتها الحريصين على وحدة  أكبر  سموه 

سموه هو القائد الناجح بحنكته وخططه ورؤاه التطويرية الهادفة

ــازات ــج اإلن طــريــق  فــي  المنتخب  ــوه..  ــم س وتوجيهات  بــدعــم 

سمو الشيخ عيسى بن علي

حسين 
شاكر

عبداللطيف خالل التتويج 

يسعى داركليب بقوة للمشاركة 
يف بطولة األندية العربية السادسة 

والثالثني للكرة الطائرة للرجال 
والتي ستحتضنها تونس خالل 
الفرتة من 14 لغاية 26 فرباير 

املقبل.
ووفًقا ملصادر “البالد سبورت” فإن 

نادي داركليب طلب من وزارة 
شؤون الشباب والرياضة املشاركة 

يف البطولة نظرًا لعدم إقامة بطولة 

األندية الخليجية هذا العام، وأن 
مشاركته تعتمد عىل قرار الوزارة 

بهذا الخصوص، ال سيام وأن األهي 
هو املمثل الرئييس للمملكة بصفته 

بطاًل كأس سمو ويل العهد يف 
املوسم املايض، إال أن نظام البطولة 

يتيح املجال أمام مشاركة ناديني 
من كل دولة وهو األحق بصفته 
وصيف الكأس يف املوسم املنرم.

وتتوقف مشاركة داركليب عىل 

موافقة وزارة شؤون الشباب 
والرياضة أو توفر الدعم املادي 

املطلوب سواء من امليزانية الخاصة 
للنادي أو من أحد الرعاة، وهو أمر 

مستبعد يف ظل الظروف املالية 
الصعبة للنادي حاله كحال معظم 

األندية، أو الحصول عىل دعم 
استثنايئ من الوزارة، دون أن تتضح 

الصورة بشأن املشاركة.
وأمام داركليب أربعة أيام تقريًبا 

لحسم قرار املشاركة من عدمها، 
حيث إن إغالق باب املشاركة 

سيكون بتاريخ 14 الشهر الجاري، 
فيام أعلن 15 نادًيا موافقتهم 
الرسمية عىل املشاركة والعدد 

مرشح للزيادة.
ويتطلع داركليب لتمثيل اململكة 

يف االستحقاق العريب خصوًصا وأنه 
سبق وأن مثل الوطن يف عدة نسخ 

ماضية وكان املركز الثاين أفضل 

إنجاز حققه.
وحاول “البالد سبورت” التعرف 

عىل وجهة نظر النادي من خالل 
االتصال بالرئيس محفوظ ثامر 

وأمني الرس عي ثامر إال أن جميع 
االتصاالت باءت بالفشل.

يذكر أن مدرب داركليب الوطني 
فؤاد عبدالواحد رحب باملشاركة يف 
بطولة األندية العربية لكونها متثل 

فرصة مثالية لالحتكاك واملنافسة.

داركليب يطلب من “الشباب والرياضة” المشاركة بالعربية
مع تبقي 4 أيام إلغالق الباب

البالد سبورت
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قال املحلل الوطني مهند األنصاري إن 
 NBB فريق املحرق حسم لقب دوري

ألندية الدرجة األوىل لكرة القدم.
ولف��ت األنص��اري يف رؤي��ة فنية عرب 
“البالد سبورت” حول القسم األول من 
ال��دوري إىل أن املحرق الذي اس��تطاع 
إنه��اء مرحلة الذه��اب بفارق 5 نقاط 
ع��ن أق��رب املنافس��ن س��يكون بطاًل 
للدوري هذا املوس��م، وذلك بناًء عىل 
ما قدمه الفريق طوال الجوالت التسع.
وأشار إىل صعوبة اللحاق باملحرق بعد 
صدارت��ه املنطقي��ة للقس��م األول من 

الدوري وبفارق 5 نقاط.
وب��ننّ أن املدرب س��لامن رشيدة عرف 
جيًدا كيفية تس��ير فريقه، مش��رًا إىل 
أن املح��رق دخل كل لق��اء عىل حدة 
وبنظام الكؤوس، واس��تطاع أن يحقق 
أهدافه من القس��م األول وبات قريًبا 

من حسم اللقب بشكل رسمي.
وذكر أن رشيدة ورغم أسلوبه الدفاعي 
املع��روف، إال أن مجموع��ة الالعب��ن 
تكيفت مع أسلوبه برسعة، واستطاعت 
فرض نفس��ها عرب تحقيق 25 نقطة من 

أصل 27 ممكنة وهو معدل كبر.

األكثر تميًزا

وأكد األنصاري أن العب املحرق جامل 
راش��د كان الالع��ب األكرث متي��زًا خالل 
القس��م األول مع املح��رق يف الدوري؛ 
نظرًا لدوره ومساهمته الكبرتن، مشرًا 
إىل دور فعال أيًضا للحارس سيد محمد 

جعفر والالعب وليد الحيام.

خسارة نقاط

وحول الوصي��ف فريق النجمة، أوضح 
األنص��اري أن النجمة بقي��ادة املدرب 
م توليفة أكرث من جيدة،  عيل عاشور قدنّ
لكنه خرس نقاًط��ا كان من املفرتض أال 

يخرسها، خاصة بتعادله مع االتحاد.
م مس��تويات  وأش��ار إىل أن النجمة قدنّ

مميزة، ورغم خس��ارته أمام املحرق إال 
أنه كان ال يس��تحق النتيجة، لكن هذا 

حال كرة القدم.
وأك��د قدرة النجاموي��ن عىل املواصلة 
بنف��س املس��توى، وأن املنافس��ة عىل 
املراكز األمامية ح��ق مرشوع، الفًتا إىل 
صعوبة تحقيق املركز األول، خاصة مع 
سر املحرق بنجاح وبدون خسارة حتى 

اآلن.

الوضع الطبيعي

فيام يخص حامل اللقب فريق املالكية، 
أوض��ح األنص��اري أن ف��ارس الغربية 
بدأ يأخذ وضع��ه الطبيعي يف املراحل 
األخرة م��ن الذهاب بعدما قدم بداية 

غر مأمولة.
وأش��ار إىل قدرة املالكية يف العودة إىل 
املنافس��ة متى ما واصل مستواه املميز 
الذي تع��ود عليه الجميع يف املوس��م 

املايض.

توقعت األفضل

وحول فريق الش��باب، لفت األنصاري 
إىل أنه توقع شخصيًّا أن يكون الشباب 
ع��ىل نحو أفض��ل، خاصة م��ع البداية 

الجيدة يف املوسم.

وقال إن األس��ابيع األخ��رة من مرحلة 
الذه��اب نزل رت��م الفري��ق املاروين، 
مشرًا إىل أنه سيكون مزعًجا للفرق يف 
اإلياب أيًضا ع��رب قدرته عىل ذلك ومبا 

ميتلكه من إمكانات.

دون فعالية

أم��ا فيام يخ��ص فريق املنام��ة، فقال 
األنصاري إن املحرتفن الذين استقطبهم 

الفريق مل يكونوا بالفعالية املطلوبة.
وأش��ار إىل أن نوعي��ة املحرتفن الذين 
تعودنا عليهم يف املواس��م الس��ابقة يف 
صفوف املنامة مل نشهدها هذا املوسم، 
وهو األمر الذي يف��رس تراجع الفريق 

حتى اآلن.

عالمة استفهام

ووضع األنصاري عالمة اس��تفهام كبرة 
عىل حدنّ وصفه حول أداء فريق الرفاع.

وأش��ار إىل أنه ورغم الك��م الهائل من 

الالعب��ن واالس��تقطابات يف صف��وف 
النادي، إال أن “الس��اموي” الزال فاقًدا 

لهويته وشخصيته املعهودة.
املحلي��ن  أو  املحرتف��ن  أن  وذك��ر 
املستقطبن مل يقدموا اإلضافة للفريق، 
داعًيا إىل االعتامد عىل أبناء النادي بدالً 
من االعتامد ع��ىل خيارات غر مجدية 
ومبع��دل أع��امر مرتف��ع ال تخدم عىل 

املدى البعيد.

الزمن الجميل

وحول أداء فري��ق الرفاع الرشقي، ذكر 
األنصاري أن الحال مش��ابه متاًما لحال 

فريق الرفاع.
وق��ال إن فري��ق الرف��اع الرشقي ومع 
اعتامده عىل اس��تقطابات متنوعة من 
خارج أسوار النادي فإنه ال زال ال يقدم 

املأمول أو املتوقع منه.
وأش��ار إىل أهمية االعت��امد عىل أبناء 
النادي يف بناء الفريق، مستذكرًا الزمن 
الجمي��ل للرشقاوي��ن الذي ب��رز فيه 

العديد من الالعبن من أبناء النادي.

خسائر متعددة

وحول فري��ق االتح��اد، أوضح أن 
االتحاد تعرض للخسارة يف مناسبات 

عديدة، مش��رًا إىل أن املأمول من 
الفري��ق كان أفض��ل بكثر مام هو 

عليه اآلن.
وأش��ار إىل أن الفريق البنفس��جي 
ا صعًبا حتى م��ع كونه يف  كان ن��دًّ
الدرجة الثانية، لكنه هذا املوس��م 
خرس م��رارًا، وبدأ مس��تواه يهبط 

تدريجيًّا مع التقادم يف الجوالت.

حدث وال حرج

وحول أداء األهيل الذي يتشارك 
م��ع االتح��اد يف ذي��ل الرتتيب 
برصيد 5 نقاط، أوضح األنصاري 
أن األه��يل مل يص��ل حت��ى اآلن 
ملبتغ��اه حتى م��ع التغير الذي 
أجري عىل مستوى الجهاز الفني 

بتغير املدرب.
وأشار إىل أن النادي ورغم كونه 
قطًبا من أقطاب الكرة البحرينية، 
إال أنه عاجز عن تحقيق النتائج 
اإليجابية أو حتى االس��تقطابات 

املميزة أو إبراز العبي النادي.
ولف��ت إىل أنه يتوقع ش��خصيًّا 
الهبوط املب��ارش لفريقي االتحاد 
الدرج��ة  دوري  إىل  واأله��يل 

الثانية.

المحرق حسم لقب دوري “NBB “ وجمال الالعب األبرز
األن���ص���اري: األول..  ال��ق��س��م  ع���ن  ف��ن��ي��ة  رؤي����ة  ف���ي 

 أتوق��ع هب��وط االتح��اد واألهل��ي وعالم��ات اس��تفهام ح��ول الف��رق
أحمد مهدي

من مباريات القسم األول للدوريمهند األنصاري فريق المحرق

لقطة لالعب جمال راشد

تعود عجلة دوري بنك البحرين 
الوطني ألندية الدرجة األوىل 

إىل الدوران مجدًدا اليوم 
)األربعاء(، وذلك بإقامة لقاءين 

عند 6 مساء، ضمن افتتاح 
القسم الثاين من املسابقة.

يلعب املنامة مع االتحاد عىل 
استاد النادي األهيل، فيام 

يلعب النجمة مع الشباب عىل 
استاد مدينة خليفة الرياضية.

وتستكمل مباريات الجولة غًدا، 
وذلك بإقامة 3 لقاءات، يلتقي 

فيها املحرق مع الرفاع الرشقي، 
الرفاع مع األهيل، والحد مع 

املالكية.
ويشر ترتيب الدوري بعد 
نهاية مرحلة الذهاب إىل 
صدارة املحرق برصيد 25 

نقطة، ثم النجمة وصيًفا برصيد 
20 نقطة، املالكية 17، الشباب 

14، املنامة 11، الرفاع 10، 
الرفاع الرشقي 9، الحد 7، ثم 

االتحاد واألهيل ب� 5 نقاط لكل 
واحد منهام.

المنامة واالتحاد

عىل عادة مباريات القسم الثاين 
الذي تسعى فيه الفرق دامئًا 

إىل الرصاع بقوة من أجل 
حصد النقاط، فإن لقاء املنامة 
واالتحاد سيكون عنواًنا لذلك، 

خصوًصا مع الحاجة املاسة 
للظفر بنقاط الفوز.

يدخل الفريقان بقيادة وطنية 
متمثلة يف محمد الشمالن مع 
املنامة وإسامعيل كرامي مع 

االتحاد.
املنامة يريد مسح الصورة 

الضعيفة التي بدأ بها القسم 
األول، خصوًصا وأنه حامل 

للقب كأس امللك يف املوسم 
املايض ويسعى ملواصلة نتائجه 

اإليجابية هذا املوسم.

أما االتحاد الصاعد هذا املوسم، 
فيهدف لتحقيق فوز يبعده 

قلياًل عن ذيل الرتتيب وشبح 
العودة مرة ثانية لدوري 

“الظل”.
يعول املنامة عىل مجموعة 

محلية مميزة يتقدمها الحارس 
الدويل أرشف وحيد، عالوة 

عىل تواجد سيد محمد 
عدنان، هشام منصور، عيل 

حبيب، سعد العامر، محمود 
عبدالرحمن “رينغو” وسيد 

حسن هاشم.
أما االتحاد فيعتمد عىل تواجد 

املهاجم والهداف مهدي 

عبدالجبار يف املقام األول، 
باإلضافة إىل الحارس سيد 

محسن عيل العائد من اإلصابة، 
وتواجد محمد عبدالوهاب 

وأحمد مرزا وأحمد عابد.
لقاء من املتوقع منه الكثر، 
خاصة مع التنافس من أجل 
الفوز، علاًم أن لقاء الذهاب 

انتهى مناميًّا )3-0(.

النجمة والشباب

ويف اللقاء اآلخر، فإن النجمة 
يسعى ملواصلة مشواره 

الناجح هذا املوسم واالقرتاب 

أكرث وتضييق الخناق عىل 
متصدر الرتتيب فريق 

املحرق.
لكن مهمة النجاموين لن 

تكون سهلة أمام فريق 
الشباب املتطور، والذي 

يقدم مستويات جيدة حتى 
اآلن.

يرشف عىل النجمة املدرب 
الوطني عيل عاشور، 

والشباب املدرب السوري 
هيثم جطل.

يعتمد عاشور عىل مجموعة 
محلية ممتازة كالحارس 

سيد شرب علوي، سيد مهدي 

باقر، أحمد عبدالله، إبراهيم 
أحمد حبيب، عيل مدن 

ومحمد سهوان، باإلضافة 
إىل املحرتفن: الهداف أوتيش 
ومحمد فارس وسيلفا، عالوة 

عىل تواجد الشاب الوافد 
الجديد عبدالعزيز خالد 

املعار من نادي قاليل.
أما الشباب فيعتمد عىل 
أسامء شابة مميزة أيًضا 

كسيد مجتبى املحافظة، أمين 
عبداألمر، سيد أحمد جعفر 
“كرميي”، حسن مدن، عيل 
حسن سعيد، باإلضافة إىل 

محرتف وحيد وهو املدافع 
عزيز.

املواجهة لن تكون سهلة 
عىل الطرفن، خاصة وأنهام 
التقيا يف 3 مناسبات سابقة 
هذا املوسم وكانت اثنتان 

منها يف مسابقة كأس جاللة 
امللك، علام أن لقاء الذهاب 

يف الدوري انتهى للنجمة 
.)1-0(

ويتوقع أن يكون التكافؤ 
سمة املباراة؛ بناًء عىل ما 

قدمه الطرفان خالل القسم 
األول وما أفرزته املباريات 

السابقة بن الجانبن.

الشباب أم���ام  والنجمة  االت���ح���اد...  ي��الق��ي  المنامة 
اليوم بدء القسم الثاني للدوري

البالد سبورت



يقرتب موعد انطالق بطولة سمو الشيخ 
خال��د بن حمد آل خليف��ة للقدرة التي 
يوليها الفرس��ان أهمية كبرية ويس��عى 
فيها الجميع لتحقي��ق املراتب املتقدمة 
واملراكز األوىل، فهذه البطولة التي تقام 
يوم السبت املوافق 13 من يناير الجاري، 
وقد حرصت اإلسطبالت عىل االستعداد 

املبكر واملكثف لهذه البطولة املهمة.
وحول هذه االستعدادات كشف مساعد 
مدرب اس��طبل املغريات جاس��م حمد 
املرييس مش��اركتهم بج��واد واحد وهو 
مرجان وس��يمتطيه الفارس بالل جوهر، 
وق��ال املرييس يف ترصيح��ه “توجيهات 
الوالد مدرب االس��طبل حم��د املرييس 
ب��أن نكون متواجدي��ن يف هذه البطولة 
التي ننتظرها أن تكون منافس��اتها قوية 
ومراحلها رسيع��ة نظرًا الهتامم الجميع 
بها، الج��واد مرجان متأمل��ن منه مركز 
متقدم يف هذه البطولة بناء عىل مستواه 
الرائع هذا املوس��م، ففي بطولة سموه 
املوس��م املايض ح��ل يف املرك��ز العارش 
ع��ىل األه��ايل، وم��ع افتتاحية املوس��م 
الجدي��د ه��ذا العام جاء خامًس��ا ثم يف 
بطولة العيد الوطن��ي جاء ثالًثا فنتائجه 

تصاعدية ومستواه يف تحسن مستمر”.
وأض��اف املرييس أنهم ينظ��رون ملنصة 
التتوي��ج م��ع الجواد مرج��ان يف بطولة 
سمو الش��يخ خالد بن حمد هذا العام، 
م��ن جهت��ه أكد الف��ارس ب��الل جوهر 
جهوزيته التامة لالنطالقة ببطولة س��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، متمنيًّا 
تحقي��ق مرك��ز متق��دم والتواجد عىل 
منص��ة التتويج، كام وصف أن الس��باق 
س��يكون قويًّا واملراح��ل بالرسيعة وأن 
البطولة ستكشف مفاجآت للجميع من 

ناحية التنافس.

 مشاركة مدرسة المحرق  

مدرب مدرس��ة املحرق للفروسية أحمد 
محمد أكد مش��اركة مدرستهم يف بطولة 
س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
للمرة األوىل، حيث متيز فريق املدرس��ة 
مبش��اركاته املاضية بفرس��انه وفارساته، 
وقال “من املتوقع أن يصل عدد الفرسان 
والفارس��ات الذين سيش��اركون يف هذه 
البطولة قرابة 14 فارًس��ا وفارسة، حيث 
إننا وضعنا هذا املوس��م خطة للمشاركة 

يف جميع بطوالت املوسم الحايل، وحتى 
اآلن مش��اركتنا إيجابية وحققنا أهداف 
عدي��دة مقارن��ة بالع��ام امل��ايض الذي 

شاركنا فيه يف بطولة واحدة”.
وسيشارك كل من الفرس��ان والفارسات 
رحاب عي��ى، نازي��ه العامري، س��اره 
ش��كري، لبنى األحمد، إميان املال، حمد 
املطوع، فهد الدورسي، يوسف املحرقي، 
عبدالله محم��د، وليد عبدالله األنصاري 

وشريين محمد.
وح��ول خططه��م املس��تقبلية كش��ف 
أحمد محم��د أن لديهم فريًق��ا جديًدا 
سيتم تش��كيله يف األيام القليلة القادمة 
م��ن املتوقع أن يحمل اس��م املؤسس��ة 
الخريي��ة امللكية لأليتام، وس��يضم عدًدا 
م��ن الفرس��ان األيت��ام الذي��ن س��يتم 
تدريبه��م وتأهيله��م يف املدرس��ة حتى 
يخوضوا منافس��ات كأس سيدي حرضة 
صاح��ب الجاللة املل��ك حمد بن عيى 
آل خليف��ة حفظه الله ورع��اه القادمة، 
وضم��ن الس��باقات التأهيلي��ة املحلية، 
وهذه املبادرة هي واحدة من توجهاتنا 
املؤسس��ات  مختل��ف  م��ع  بالتع��اون 
واألع��امل  ومس��اهامتنا  باململك��ة 

التطوعية، وسنعلن يف الفرتة القادمة عن 
العدي��د من التفاصيل حول هذا الفريق 

الذي نتمنى له كل خري”.

 بطولة لها طابع خاص ونحن 
جاهزون لها

مدرب اسطبالت األصايل عبدالله هالل 
الخاطري أعلن جاهزيتهم التامة لبطولة 
خالد بن حمد القادمة وقال “ال أستطيع 
أن أح��دد العدد املش��ارك من فرس��اننا 
حاليًّا فامزالت لدينا تغيريات، لكن أؤكد 
للجميع مش��اركتنا يف جميع الس��باقات 
وس��تكون مش��اركة قوية من أجل نيل 

وتحقيق املراكز املتقدمة”.
وأض��اف الخاط��ري أن بطول��ة س��مو 
الش��يخ خالد ب��ن حم��د آل خليفة لها 
طابع خاص، حيث إنها تتميز مبش��اركة 
جميع اسطبالت األهايل والتنافس يكون 
قويًّ��ا بينه��م، ل��ذا نحن نتوق��ع حضور 
عنرص املفاج��آت مام يزيد م��ن اإلثارة 
والتشويق، بالنسبة لنا فلله الحمد نحن 
جاه��زون بإذن الله من أجل املنافس��ة 
عىل مراك��ز املقدمة وفرس��اننا ميتلكون 

جميع عنارص التحدي والعزمية واإلرصار، 
ونتمنى التوفيق للجميع.

 الزعيم يكشف عن مفاجآته

أما م��درب اس��طبل الزعي��م عبدالحق 
ق��دوري فأك��د تواج��د فري��ق الزعيم 
يف ه��ذه البطول��ة وبق��وة وأن هدف��ه 
املنصة باملرك��ز األول، وقال “لدينا عدة 
مفاج��آت، أبرزها والتي سأكش��ف عنها 
اليوم هي خيل غابت عن الساحة لفرتة، 

وس��تعود يف هذا الس��باق وه��ي قادرة 
عىل املنافس��ة عىل املراكز األوىل لتكون 
متواج��دة يف بقي��ة البط��والت، وه��ي 
فرص��ة يك نخترب ه��ذه الخيل ونصل بها 
ألعىل مس��توى تقدمه اس��تعداًدا لكأس 
جاللة املفدى، س��يكون لدينا 10 خيول 
مش��اركة يف بطولة سمو الشيخ خالد بن 
حمد القادمة إىل جانب مشاركة فرسان 
من االم��ارات معنا، ونح��ن اآلن وصلنا 
منتصف املوسم وأعتقد إن الكل جاهز، 
والبد أن نكون يف مستوى جاهزية عاٍل، 
وأؤكد للجميع أننا س��ننافس عىل املركز 
األول ولقب البطولة وسننافس بكل قوة 
وجدارة، ونؤدي أقىص ما لدينا يف جميع 
املراحل، فرساننا متميزون وقادرون عىل 

الوصول ملنصة التتويج”.
وأضاف قدوري الس��باق س��يكون قويًّا 
ورسيًع��ا فنح��ن يف منتص��ف املوس��م، 
وهي البطولة التي تس��بق بطولة كأس 
جاللة امللك املفدى حفظ��ه الله ورعاه 
والتي س��تكون هي أهم وأب��رز وأقوى 
البطوالت، لذلك س��نقدم كل ما لدينا يف 

بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد.

استعدادات مكثفة من اإلسطبالت لبطولة خالد بن حمد للقدرة 
المدربون يؤكدون أهميتها وقوة المنافسة في جميع مراحلها

تغطية          اللجنة اإلعالمية 

جاسم المريسي 

حق��ق فري��ق البس��يتن فوزا 
كبريا عىل فريق االتفاق بأربعة 
أهداف دون رد، يف اللقاء الذي 
أمس،  مس��اء  الطرفن،  جم��ع 
عىل ملعب مدينة حمد، ضمن 
منافس��ات الجول��ة 8 ل��دوري 

الدرجة الثانية لكرة القدم.
م��ن:  كل  للبس��يتن  وس��جل 
وكرستيان،  أوجنبجي  املحرتفان 

وأحمد جالل وغانم مسعد.
ويف لق��اء ثان أقي��م أمس عىل 

ملع��ب الرفاع، فاز س��رتة عىل 
ق��اليل بأربعة أه��داف مقابل 

واحد.
ويدي��ن فري��ق البح��ارة بهذه 
النتيجة إىل الالعب سيد أحمد 
عل��وي الذي س��جل 3 أهداف 
)هاتري��ك(، فيام ج��اء الهدف 
الرابع عن طري��ق العب قاليل 
مبارك أحمد الذي س��جل أيضا 
هدف فريقه الوحيد يف املباراة.
وكانت نتائج أمس األول لذات 

الجولة ق��د أس��فرت عن فوز 
 )2-0( التضام��ن  ع��ىل  الحالة 
وفوز البديع عىل مدينة عيى 

.)2-1(
وبناء عىل نتائج الجولة الثامنة، 
ف��إن الرتتي��ب يش��ري حاليا إىل 
ص��دارة انفرادية للحالة برصيد 
19 نقط��ة م��ن 7 مباري��ات، 
مدينة عي��ى والبدي��ع ب� 16 
نقطة لكل واح��د منهام من 7 
مباريات، البس��يتن 14 من 7، 

التضامن 8 من 8، س��رتة 8 من 
7، البحري��ن 7 م��ن 7، قاليل 3 
م��ن 7، االتفاق بال نقاط من 7 

مباريات.
الجول��ة  مباري��ات  وتلع��ب 
واإلثنن  األحد  يومي  التاس��عة 
21 و22 يناير الجاري، إذ يلتقي 
يوم األح��د الحالة م��ع مدينة 
االتفاق،  م��ع  والبديع  عي��ى 
ويوم اإلثنن يلتقي البحرين مع 

قاليل والبسيتن مع سرتة.

الحالة انفرد بالصدارة مع ختام الجولة الثامنة 

البسيتين وسترة يتخطيان االتفاق وقاللي بدوري الدرجة الثانية
أحمد مهدي

حالل فرحة الالعبين    )تصوير: رسول الحجيري( جانب من المباراة

عبدالغني يواجه صباح بنصف نهائي 
بطولة العيد الوطني للسنوكر

اتحاد البلياردو والسنوكر: تواصلت اإلثارة واملنافسة القوية 
مع حسم أربعة العبن أمر تأهلهم للدور نصف النهايئ من 

بطولة العيد الوطني املفتوحة للسنوكر، والتي ينظمها االتحاد 
البحريني للبلياردو والسنوكر يف صالة كيو إن باملنامة، حيث 
تأهل كل من حبيب صباح وهشام الصقر وصادق عبدالغني 

ويونس صقر للدور قبل النهايئ من البطولة.
حبيب صباح مل يواجه صعوبة كبرية يف تخطي عقبة منافسه 
يحيى حسن يف الدور ربع النهايئ، عندما تغلب عليه بنتيجة 

أربعة أشواط دون مقابل، كام كان قبل تفوق عىل إياد 
االنصاري يف الدور مثن النهايئ بذات النتيجة، يف الوقت الذي 

انهى فيه يونس صقر مسرية العائد لعامل السنوكر محمد الشيخ 
عند عتبة الدور ربع النهايئ، بعدما تغلب عليه بنتيجة أربعة 

أشواط مقابل شوط وحيد، يذكر أن يونس صقر كان قد أقىص 
الالعب محمد عيل بالشوط الفاصل، بينام عرب محمد الشيخ 
عىل حساب عيل العايل بأربعة أشواط دون رد يف الدور ربع 

النهايئ.
من جانبه أوقف صادق عبدالغني مسرية الالعب يوسف فاضل 

املميزة يف النسخة الحالية من بطولة العيد الوطني املفتوحة، 
إثر تفوق األول بنتيجة أربعة أشواط مقابل شوطن، يف مباراة 

قدم فيها الالعبان مستوى فني مميز يعكس مدى تطور 
مستواهام يف اآلونة األخرية، يذكر أن عبدالغني كان قد تأهل 
عىل حساب طالل جاسم بنتيجة أربعة أشواط نظيفة، بينام 
كان عبور فاضل صعباً من الدور مثن النهايئ من أمام خالد 

أحمد بالشوط الفاصل بواقع أربعة أشواط مقابل ثالثة.
أما الالعب هشام الصقر فقد أقىص منافسه فهد خلف بنتيجة 

أربعة أشواط مقابل شوط وحيد، ليصل بذلك للدور نصف 
النهايئ بعد أن أقىص يف الدور السابق الالعب جيكنو بأربعة 

أشوط مقابل أثنن، يف حن أقىص فهد خلف منافسه سيد جواد 
عيل بواقع أربعة أشواط مقابل شوط واحد.
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ينظم نادي راشد للفروسية وسباق 
الخيل يوم بعد غٍد الجمعة السباق 

الحادي عرش لهذا املوسم والذي سيقام 
برعاية وعىل كؤوس سمو الشيخ 

عيى بن سلامن بن حمد آل خليفة 
نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد 
للفروسية وسباق الخيل وكأيس نجليه 

سمو الشيخ حمد بن عيى بن سلامن 
آل خليفة وسمو الشيخ عبدالله بن 

سلامن بن حمد آل خليفة وكأيس سمو 
الشيخ محمد بن سلامن بن حمد آل 

خليفة، وذلك عىل مضامر سباق النادي 
مبنطقة الرفة بالصخري.

وسيشهد السباق مشاركة كبرية بلغت 

56 جواًدا بعد إجراء التداخيل النهائية 
أمس، وسط توقعات مبنافسات قوية 

للفوز بالكؤوس والجوائز املالية الكبرية 
املرصودة للسباق خصوًصا يف ظل 

مشاركة مجموعة من الجياد القوية 
واملعروفة يف املضامر البحريني سواء 

للنتاج املحيل أو املستورد والخيل 
العربية، حيث جاءت القامئة النهائية 

للجياد املشاركة عىل النحو التايل: 
الشوط األول يقام عىل كأس سمو 
الشيخ محمد بن سلامن بن حمد 

آل خليفة لجياد سباق التوازن “نتاج 
محيل” مسافة 1000 مرت مستقيم 

والجائزة 2500 دينار ومبشاركة 4 جياد 

هي “لزاز – رياش – بروق - رياده”.
الشوط الثاين يقام عىل كأس سمو 

الشيخ عبدالله بن عيى بن سلامن 
آل خليفة لجياد جميع الدرجات 

واملبتدئات” نتاج محيل “مسافة 1600 
مرت والجائزة 2000 دينار ومبشاركة 6 

جياد هي “صابره – السعيده– عسري – 
جديل – مرامي – مرياح”

الشوط الثالث يقام عىل كأس سمو 
الشيخ عيى بن سلامن بن حمد آل 

خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي 
راشد للفروسية وسباق الخيل لجياد 
جميع الدرجات واملبتدئات من خيل 

البحرين العربية األصيلة “الواهو” 

ملسافة 1400مرت والجائزة3000 دينار 
ومبشاركة 7 جياد هي “الصقالوي 

1564 – الجاليب1544– الصقالوي 1578 
– كحيالن عافص1675– الربده 1558 

– الجاليب1656 – الطويسة 1642” 
. الشوط الرابع يقام عىل كأس سمو 
الشيخ حمد بن عيى بن سلامن آل 

خليفة لجياد سباق التوازن “مستورد” 
مسافة 1400 مرت والجائزة 2000 دينار 

ومبشاركة 11 جواًدا هي “متحدي 
– إمربيسيست– إكسيوزتولينغر– 

املقدم – شورى كونسيل– بنك – ليت 
غوإغو– أيكونك – أليسز دريم – 
بيس أكورد– بايل أوربان”. الشوط 

الخامس يقام عىل كأس سمو الشيخ 
عيى بن سلامن بن حمد آل خليفة 
نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد 

للفروسية وسباق الخيل لجياد الدرجة 
الثالثة “نتاج محيل” مسافة 1800 مرت 
والجائزة 4000 دينار ومبشاركة 8 جياد 
هي “برايت سايد أوف اليف – حراش 

– نايت أند داي – ميسور – فارنج– 
مقصود – كول أ فريند– سنيك إيغل” .

الشوط السادس يقام عىل كأس سمو 
الشيخ محمد بن سلامن بن حمد آل 
خليفة لجياد الفئة الثالثة “مستورد” 

مسافة 1200 مرت والجائزة 2500 دينار 
ومبشاركة 12جواًدا هي “بازاروتو– 

بيتكن– أندرويد– كريتن كول – بلد 
مون – بوتانيكغاردن– مايو الد – ميلرز 

وارف – بيرت ماك – بيالر بوكس – 
شيب يارد – سري مايك”.

الشوط السابع واألخري يقام عىل كأس 
سمو الشيخ عيى بن سلامن بن 

حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة 
العليا لنادي راشد للفروسية وسباق 

الخيل لجياد الدرجة األوىل “مستورد” 
مسافة 1800 مرت والجائزة 8000 دينار 

ومبشاركة 8 جياد هي “بارتك – ثور 
كهيل ستار – فيل دو سول- زين أمربور 

–غومايت– إمرالد– فنسنغ– فور أون 
إيت” .

منافسات مرتقبة على كؤوس عيسى بن سلمان ونجليه ومحمد بن سلمان
في السباق الـ 11 للخيل

الصخير          نادي راشد للفروسية وسباق الخيل
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مع كل هزة اقتصادية عاملية تتواىل تباعا 
“الزالزل” الكروية بصفقات لو تنبأ أحد 

بقيمتها قبل 10 سنوات لوصف بالجنون، 
لكنها اليوم متر عىل املسامع كأرقام طبيعية، 

وهي يف الواقع نتاج منطقي يوازي حجم 
إيرادات األندية الكربى من حقوق البث 

التلفزيوين واالعالنات والحضور الجامهريي.

رغم ذلك، يبقى شعور “األكذوبة الكربى” 
قامئا، قانون اللعب املايل النظيف! 

هذا ال يعني برشلونة بالرضورة، فإدارة النادي 
العمالق أضافت نحو 43 مليون يورو، ملبلغ 

الـ 222 مليون من صفقة بيع نيامر؛ من أجل 
تعويضه بضم كوتينيو )160(، وقبله دميبيل 

!!)105(

قبل 16 عاماً، ريال مدريد جلب الربازييل 
رونالدو، مقابل 46 مليون يورو.. وقبله زيدان 
كأغىل صفقة يف تاريخ كرة القدم آنذاك مقابل 

نحو 77 مليون!

اليوم موراتا يساوي 70 مليون يورو..!

زيدان؟ أوقع نفسه يف الفخ، تخىل عن 
“األسلحة البديلة” مبا فيها موراتا.. 

هذا ليس كل يشء، لكنه رمبا يشري لقصور 
شديد يف الخربة، “زيزو” مبتدئ، وهذه حقيقة 

رغم البداية “الخادعة”!
الخالص؟ ال تبدو مثة بوادر للعودة، املسافة يف 

اتساع مع برشلونة.. 
وبرصف النظر عن فارق الـ 16 نقطة، الحالة 

الفنية لريال مدريد يرىث لها.
ال وقت للرثاء، تفاصيل الحياة العرصية ألغت 

الوالء، وبكاء جمهور ليفربول غري مربر!

النادي حاول بشتى الطرق، وكوتينيو أراد شق 
طريقه نحو حلمه.. انتهت القصة. 

مؤرش بيع كوتينيو يف يناير كان واضحا: ضم 
فان دايك مقابل 75 مليون جنيه إسرتليني!

ميكن اعتبار األرقام الفلكية هذه مربرا ملا 
يقوله مورينيو: 300 مليون ال تكفي ملنافسة 
مانشسرت سيتي الذي يضم املدافعني بسعر 

املهاجمني! 

ما يدور بني مورينيو وكونتي غري قابل 
للمربرات، مؤسف جداً “الرتاشق” بني الطرفني، 

االستفزاز وصل لدرجة االشمئزاز.  

يف إيطاليا: حتى اضحوكة VAR الكربى ال 
يفرتض أن تفوق حامقة ناينغوالن اشمئزازاً!

االحتراف 

هاني اللؤلؤ

هاي اليت

@haniallulu

celecao-9
@hotmail.com
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كأس الرابطة الفرنسية

كأس الرابطة المحترفة

إياب ثمن النهائي

ربع النهائي

ذهاب نصف النهائي

)وكاالت(: أثــار العــب فريــق 
برشلونة اإلسباين الجديد فيليب 
كوتينيــو انتبــاه جامهــري كرة 
القدم يف الوطن العريب؛ بسبب 
وشــم مكتوب باللغــة العربية 

عىل جسده.
بوضــوح عىل  الوشــم  وظهــر 
الجهــة اليرسى لصــدر الالعب 
البــث املبارش للكشــف  خالل 
الطبــي للربازييل مبلعب كامب 
نو، حيــث فوجئــت الجامهري 
العربية بوشم عىل جسد البالغ 
من العمر 25 عاًما يحمل عبارة: 

“شكرًا لك أن تكون صديقي”.
ليفربــول  نجــم  يكشــف  ومل 
الســابق عــام إذا كان هنــاك 
شخص بعينه مقصود من هذه 

العبارة.
كوتينيــو  أن  املعــروف  ومــن 
عاشق لألوشام، حيث قام العام 
املايض بعمل وشــم عىل بطنه 
الشهرية  الكارتونية  للشــخصية 

)مييك ماوس(.

يذكــر أن كوتينيــو انتقــل إىل 
البارســا بشكل رســمي، قادما 
مــن ليفربول، بعــد مفاوضات 

طويلة، بدأت الصيف املايض.
عىل صعيد آخر، قال أســطورة 

إنجلرتا  منتخب  ونجم  ليفربول 
السابق ستيفن جريارد إنه شعر 
باإلعيــاء والغثيان بعد أن رحل 
فيليــب كوتينيــو عــن الريدز 
لينضم لصفوف برشلونة مقابل 

إســرتليني،  مليــون جنيه   142
وعقــد مدته خمســة مواســم 

ونصف.
لشــبكة يب يت  وقــال جــريارد 
سبورت: “يف الحقيقة.. ال أتقبل 

ما حدث كمشجع لليفربول”.
لســت  أنــا  “لكــن  وأضــاف: 
مندهًشــا من ذلك، أنا أعلم أن 
ليفربول فعل كل ما يف وســعه 
إلبقائه، وقاتلــوا بقوة للحفاظ 

عليه حتى الصيف”.
يصمــم  “عندمــا  وأوضــح: 
العــب عىل الرحيل لربشــلونة، 
خاصة نجــوم أمريكا الجنوبية، 
ويعتقد أن هــذه هي الفرصة 
الوحيدة التي ســيحصل عليها، 
مــن الصعــب جــًدا منعه من 

الرحيل”.
وتابــع: “بالطبــع .. ليفربــول 
ســوف يفتقــده، ليــس هناك 
شــك يف ذلك، إنــه العب رائع، 
وشــخص عظيم، أحــرتم قراره، 

وأمتنى له التوفيق”.
جــريارد:  ســتيفن  واختتــم 
“ليفربــول سيســتمر، لديهــم 
أموال كثرية حصلــوا عليها من 
بيــع كوتينيو، وأثــق أن اإلدارة 

ستعوضه ببديل مناسب”.

فيليب كوتينيو

شكًرا لك أن تكون صديقي

أســطورة  هنــأ  )وكاالت(: 
بيليه،  الربازيلية،  القــدم  كرة 
بعد  كوتينيو،  فيليب  مواطنه 
انتقاله إىل برشــلونة اإلسباين، 
معربا عن أمله يف أن يساهم 
انضاممه، إىل النادي الكتالوين، 
يف إثراء مســريته، قبل بطولة 

كأس العامل 2018 بروسيا.
وقــال بيليــه، عــرب حســابه 
الرسمي عىل “تويرت”: “أمتنى 

أن يكون هذا االنتقال، مفيدا 
بالنسبة لك يا فيليب، الربازيل 

تحتاجك يف كأس العامل”.
وقدم برشــلونة، يوم اإلثنني، 
اإلعــالم؛  لوســائل  كوتينيــو 
كونها صفقــة االنتقال األغىل 
يف تاريخ النــادي، وثاين أغىل 
صفقــة يف التاريــخ عموًمــا، 
بعد مواطنه نيامر دا ســيلفا، 
الذي انتقل، العام املايض، إىل 

صفوف باريس ســان جريمان 
الفرنيس.

وسعى برشــلونة وراء خطف 
كوتينيو، منذ الصيف املايض، 

بعدما تأكــد رحيل نيامر، إال 
أن ليفربول رفض بيعه آنذاك.

غالف صحيفة سبورت

بيليــه 
يهنــئ 
كوتينيـــــو

وقف صفقة كيبا
)وكاالت(: قالت تقارير إسبانية 

أمس الثالثاء إن ريال مدريد 
رصف النظر حالًيا عن التعاقد 

مع كيبا أريزاباالجا حارس مرمى 
أتلتيك بيلباو.

ووفًقا إلذاعة “أوندا سريو”، فإن 
املريينجي قرر تأجيل الصفقة 
إىل الصيف املقبل عند انتهاء 

عقد صاحب الـ 23 عاًما، مع النادي الباسيك؛ نظرًا ملعاناة 
الحارس من إصابة قوية، يف القدم اليمنى.

وقد يخضع كيبا لعملية جراحية قريًبا، من املتوقع أن 
تغيبه عن املالعب، ملدة 3 أشهر.

وكان النادي املليك، يأمل يف ضم الالعب، هذا الشهر، بعد 
دفع الرشط الجزايئ يف عقده، املقدر بـ 20 مليون يورو.

ومن ناحية أخرى، ال يعترب عدم التعاقد مع كيبا، مشكلة 
كبرية بالنسبة لزين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، 
حيث اعرتف مؤخرا، يف مؤمتر صحفي، بأنه ال يحتاج 

حارًسا جديًدا هذا الشتاء.

   تسبب غياب الياباين يك نيشيكوري عن 
بطولة أسرتاليا املفتوحة للتنس هذا العام 
يف تسليط األضواء عىل تشونج هيون، يف 
ظل استمرار بحث آسيا عن أول العب، 

يحرز لقبا يف منافسات فردي الرجال، 
بالبطوالت األربع الكربى.

وكان نيشيكوري، املصنف الرابع عامليا 
سابقا، قريبا من هذا اإلنجاز، عندما بلغ 

نهايئ أمريكا املفتوحة 2014، لكنه عاىن 
كثريا؛ ليك يرتك بصمة بعد ذلك.

لذا فإن رحلة صعود تشونج )21 عاما(، 
أسفرت عن الكثري من اإلثارة والرتقب، 

وهذا األمر ال يقترص فقط عىل بالده كوريا 
الجنوبية.

ويحتل تشونج املركز 62 عامليا، لكنه مير 
مبرحلة صعود بكل تأكيد، وأظهر ذلك 

بوضوح، عندما أحرز لقب النسخة األوىل 
من البطولة الختامية لالعبني الشبان، يف 

ميالنو.
وأصبح الالعب، الذي يشتهر بارتداء نظارة 

طبية، أول العب من كوريا الجنوبية، 
يحرز لقبا يف بطوالت الالعبني املحرتفني، 

منذ فعلها هيونج تايك-يل يف سيدين العام 
.2003

ورغم أن أندريه روبليف، الذي بلغ نهايئ 
البطولة الختامية للشبان، يبدو أنه ميلك 

قوة أكرب، فإن الالعب الرويس أكد أن 
منافسه الهادئ تشونج، يتفوق ذهنيا عىل 

أقرانه.
وقال روبليف الذي خرس يف النهايئ أمام 

تشونج، يف نوفمرب املايض: “إنه ميلك 

رضبات قوية وتحركات رائعة، أعتقد أن 
أقوى أسلحته، تتمثل يف أنه قوي جدا 

ذهنيا.. إنه ال يستسلم أبدا”.
وأضاف: “إذا شعر أنه يف طريقه للخسارة، 

فإنه يواصل القتال وال يشتيك أبدا، وال 
يظهر مشاعره، لذا فإنه يف أغلب األوقات 

يفوز باملباريات الصعبة”.
وقدم تشونج أداء ثابتا خالل 2017، 
وخاض مباراة من خمس مجموعات 

مع نيشيكوري، يف الدور الثالث لروالن 
جاروس، محققا أفضل نتائجه يف البطوالت 

األربع الكربى.
وتعد ملبورن املكان املثايل، لتألق العبي 

رشق آسيا يف البطوالت الكربى، رغم عدم 

وجود عدد كبري، من األبطال القادمني 
من هذه القارة، واتساع الفرتات بني 

اإلنجازات.
ونجح الهندي لياندر بايس، خالل اللعب 
يف منافسات زوجي املختلط، مع مارتينا 

نافراتيلوفا، يف إحراز اللقب يف 2003، 
ليصبح أول بطل آسيوي يف أسرتاليا 

املفتوحة.
وأصبحت الصينيتان يان يش وتشينج 

جي، أول ثنايئ آسيوي خالص، ينال لقبا يف 
ملبورن بارك، بعد حصد لقب منافسات 

زوجي السيدات يف 2006.
وسبق أيضا لالعبني من آسيا، مثل سون 
تيان تيان وسانيا مريزا وماهيش بوبايت، 

الفوز بألقاب يف منافسات الزوجي، لكن 
يل نا هي اآلسيوية الوحيدة، التي نالت 

لقبا يف منافسات الفردي، يف ملبورن بارك.
وحظيت الصينية املعتزلة يل، التي أحرزت 
لقب بطولة فرنسا املفتوحة 2011، بدعم 

هائل من املشجعني يف أسرتاليا، وبلغت 
النهايئ مرتني، قبل أن تحرز اللقب يف 

.2014
لكن بعد اعتزالها يف وقت الحق من ذلك 

العام، مل تتمكن أي العبة آسيوية من 
تعويض غيابها، رغم أن اليابانية نعومي 

أوساكا تبدو مرشحة محتملة للتألق.
وتحتل أوساكا )20 عاما( املركز 68 عامليا، 

وتتميز برضبات إرسال رسيعة جدا، وسبق 
أن قدمت عروضا رائعة العام املايض، 

ومنها التفوق عىل أنجليك كريبر، حاملة 
اللقب، يف بطولة أمريكا املفتوحة.

وتفوقت أوساكا، املولودة ألب من هايتي 
وأم من اليابان، ونشأت يف الواليات 

املتحدة، عىل املخرضمة فينوس وليامز 
مرتني، لكنها يف املقابل خرست أيضا 

أمام العبات أقل شهرة، يف أدوار مبكرة 
بالبطوالت.

وتسبب اهتزاز املستوى، يف عدم اجتياز 
أوساكا املركز 40 يف التصنيف العاملي، لكن 
كريس إيفرت رشحتها للتألق خالل 2018.

وقالت الالعبة الحاصلة عىل 18 لقبا، 
يف البطوالت األربع الكربى، ملوقع اتحاد 
الالعبات املحرتفات، عىل اإلنرتنت: “لقد 
خاضت مباريات متكافئة أمام الالعبات 

العرش األوائل، وهي متلك القوة”.

تشونج هيون

أمل آسيـــا في أستراليـــا
وكاالت

كيبا أريزاباالجا
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“مونتريال” تطرح سيارات اقتصادية بأسعار تنافسية
اأعلن���ت �رشكة مونرتي���ال لل�شيارات طرحها 
جمموع���ة جدي���دة م���ن ال�شي���ارات اقت�شادي���ة 
با�شع���ار تناف�شي���ة ومميزة �شم���ن ا�شرتاتيجية 
ال�رشكة اجلديدة لزيادة عدد عمالئها و االرتفاع 

باأرقام مبيعاتها يف العام اجلديد. 
وته���دف اال�شرتاتيجي���ة ملواك���ب ارتف���اع 
ا�شعار البرتول وتر�شيد املجتمع الى ا�شتهالك 
كمي���ات اقل م���ن الب���رتول خا�شة بع���د ارتفاع 
الطلبات ال�رشائية لعمالء ال�رشكة على ال�شيارات 
االقت�شادي���ة، ما اثمر الى اب���راز تلك ال�شيارات 
ال���ى الواجه���ة من جدي���د، ويف ظ���ل التغيريات 
اجلديدة بدات �رشكة مونرتيال يف طرح ت�شكيلة 
وا�شعة من جمي���ع فئات ال�شيارات االقت�شادية 

ب�شعر منا�شب وا�شتهالك وقود اأقل.
ا�شرتاتيجيته���ا  بط���رح  ال�رشك���ة  وقام���ت 
اجلدي���دة الت���ي تق���وم عل���ى �شم���ان العمي���ل 
احل�شول عل���ى اقل �شعر باال�شافة الى عرو�س 
التمويل الفورية واملميزة التي تقدمها ال�رشكة 
جلميع الفئات العمرية وخا�شة الفئات ال�شغري 

ودون مقدم.

و�رشح مالك ال�رشكة ابراهيم ال�شيخ “مازال 
الوق���ود اأحد اأهم املقايي�س الت���ي نراعيها عند 
����رشاء ال�شيارة، ل���ذا نحر�س دوم���ا يف مونرتيال 
على مواكب���ة ال�شوق وطرح ال�شل���ع التي تخدم 

راح���ة عمالئنا ومن هذا املنطلق طرحنا ت�شكيلة 
جدي���دة من ال�شي���ارات االقت�شادية التي تالئم 
جمي���ع طبقات املجتمع وبا�شع���ار جدا تناف�شية 
ويف ظ���ل ارتفاع ا�شع���ار الوقود يتخ���ذ العديد 

م���ن م�شتهلكي ال�شي���ارات ق���رارا بالتحول من 
املح���ركات الكبرية اإل���ى ال�شي���ارات ال�شغرية 
�ش���واء يف احلجم اأو يف �شعة املحرك والتي توفر 
بالتايل ن�شبة ا�شتهالك اأف�شل واأكرث اقت�شادية 

للوقود كما اأن التوجه العاملي اأ�شبح ي�شري نحو 
اإنتاج التقنيات الهجينة واالعتماد على الطاقة 
البديلة والوق���ود النظيف والتي ن�شعى االن يف 

املرحلة املقبلة الى طرحها يف معار�شنا”. 

المحميد يكرم موظفي الشهر في “باس”

طرح قائمة موسعة من األطعمة على الجوية البريطانية

البحري���ن  مط���ار  خدم���ات  �رشك���ة  كرم���ت 
“با����س” عدٍد من موظفيها مبنا�شبة اختيارهم 
كموظف���ن مثالي���ن ل�شهر  دي�شم���ر 2017. 
واأك���د الرئي�س التنفيذي  �شلم���ان املحميد اأن 
االهتم���ام بالك���وادر الب�رشي���ة ينعك����س ب�شكٍل 
اإيجاب���ي عل���ى اأداء ال�رشك���ة وحتقيقه���ا اأعل���ى 

م�شتويات النجاح.
 مثمن���اً جهود املوظفن وعملهم الدوؤوب، 
الفت���اً اإل���ى اأن با�س �شت�شعى ب�ش���كٍل دائم اإلى 

حت�شن بيئة العمل وتطويرها.
عل���ى �شعيٍد مت�شل، اأ�شاد املكرمون بدور 
االإدارة التنفيذي���ة يف �رشك���ة با����س، والت���ي ال 
تتوانى عن احلفاوة مبوظفيها واالهتمام بهم، 
مما ينعك�س اإيجاباً على اأدائهم وجودة اخلدمات 

املقدمة من قب���ل ال�رشكة. اأم���ا املكرمون لهذا 
ال�شه���ر فهم: حمم���د باقر، عل���ي داوود، حممد 

الف���ردان، خديج���ة اأحم���د، زهراء ح�ش���ن، ناهد 
عبداهلل، علي �شلمان، وخالد اأحمد. 

اأعلنت اخلطوط اجلوي����ة الربيطانية عن عملية 
اجلنيه����ات  مالي����ن  بقيم����ة  جدي����دة  ا�شتثماري����ة 
االأطعم����ة  تق����دمي  خدم����ات  �شم����ن  االإ�شرتليني����ة 
وامل�رشوبات على منت مق�شورة الدرجة االقت�شادية 
للرح����الت الطويلة ’وورل����د ترافل����ر‘، والتي ت�شمل 
ط����رح قائمة طعام جديدة ومو�شعة تت�شمن العديد 
م����ن وجبات الطع����ام وخي����ارات الوجب����ات اخلفيفة 
امُلعززة م����ن حيث الكمية والنوعي����ة خالل الرحالت 

اجلوية.
وقال����ت مديرة العالمة التجارية وجتربة العمالء 
اجلديدة لدى اخلطوط اجلوية الربيطانية كارولينا 
مارتينويل “ُيثمن عمالئنا النوعية املمتازة لالأطعمة 
وامل�رشوبات على منت الرحالت اجلوية الطويلة. لذا 
ت�شكل هذه الناحي����ة عامالً مهماً لنا لن�شمن حتقيق 
ر�شى العمالء وتزويده����م بتجارب ا�شتثنائية. ومن 
خ����الل هذا اال�شتثم����ار ال�شخم، حر�شن����ا على تعزيز 
خدم����ات االأطعم����ة وامل�رشوب����ات املقدم����ة من حيث 
الكمي����ة والنوعي����ة عل����ى حد �ش����واء، لنق����دم كوكبة 
ممي����زة م����ن خي����ارات وجب����ات الطع����ام والوجب����ات 

اخلفيفة ال�شهية على منت رحالتنا”.
واأ�شاف����ت مارتين����ويل: “حر�س فري����ق الطهاة 
املميز لدينا على ت�شميم الوجبة الرئي�شية اجلديدة 

ذات االأطب����اق االأربع����ة لتتي����ح للعم����الء اال�شتمتاع 
بت�شكيل����ة وا�شع����ة وا�شتثنائية م����ن النكهات على 
ارتفاع 35 األف قدم، اإلى جانب تقدمي جمموعة من 
خي����ارات االأطباق املحلية التي ُتقدم باالعتماد على 
م�شار الرحل����ة. اأما بالن�شبة للوجب����ة الثانية، فيمكن 
للعم����الء االختيار بن ال�شندوي�س ال�شهي اأو لفائف 
البيت����زا املميزة، واللتان تقدمان مع وجبات خفيفة 
اإ�شافي����ة بن����اًء على ط����ول الرحلة. وبن����اًء على رغبة 
عمالئن����ا باالحتفاظ ببع�س املاأك����والت وامل�رشوبات 

املقدمة لتناوله����ا يف وقت الحق خالل الرحلة، فقد 
قمن����ا با�شتبدال اأك����واب املياه بقواري����ر من عالمة 
’هايالن����د �شرين����ج‘ �شم����ن وجبة الطع����ام االأولى، 
ف�شالً ع����ن اإ�شافة �شناديق الوجب����ات اخلفيفة من 
عالم����ة )جريز( عل����ى منت الرحالت اجلوي����ة االأطول. 
واإلى جانب ذل����ك، �شنقدم اأ�شهى اأن����واع املثلجات 
من عالم����ة )ماجنوم( عل����ى منت الرح����الت النهارية 
املنطلقة من لندن، اإلى جانب �شندوق اأطعمة على 
منت الرحالت املتجهة اإلى لندن والرحالت الليلية”.

“فخرو للمطاعم” ترعى المنح الدراسية لـ “المبرة الخليفية”

وقع���ت “موؤ�ش�ش���ة امل���رة اخلليفية” مع 
�شل�شل���ة مطاع���م “ماكدونال���دز” ل���دى �رشك���ة 
– اتفاقي���ة رعاي���ة لإح���دى  فخ���رو للمطاع���م 
من���ح الدرا�ش���ات العلي���ا �شمن برنام���ج رايات 

الدرا�شية لل�شنة االأكادميية 2017-2018.
مت ت�شمي���م برنامج “ماك طموح” من قبل 
“ماكدونال���دز البحري���ن” اخلا�س باملنحة على 
مدى 3 اأي���ام، اإلتحق فيه الط���الب ليتم اختيار 
الطالب احلا�شل عل���ى املنحة – حيث �شاركوا 
واملطاع���م  الرئي�ش���ي  املكت���ب  عملي���ات  يف 
اخلا�شة بالعالمة ليت���م تعريفهم بواقع العمل 
ب�شكل يوم���ي باالإ�شافة ال���ى توفريهم بكافة 
املعلومات اخلا�شة باملج���ال املهني املتعلق 
باالخت�شا����س الدرا�شي ال���ذي مت اختياره من 

قبلهم. 
مت االختي���ار النهائ���ي بع���د االأخذ يف عن 
يف  واالأداء  االأكادمي���ي  التح�شي���ل  االعتب���ار 
املقابل���ة ال�شخ�شي���ة وامل�شارك���ة يف االأعم���ال 
التطوعي���ة بالإ�ضافة الى مدى اإمكانية الطالب 
يف تق���دمي خطة ت�شوي���ق ا�شرتاتيجي���ة خا�شة 

بعالمة “ماكدونالدز”.
وقب���ل االإع���الن ع���ن حا�ش���ل املنح���ة عَررّ 
ع�ش���و جمل����س اإدارة �رشك���ة فخ���رو للمطاع���م 
االمتي���از  ح���ق  �شاحب���ة   – “ماكدونال���دز”   –

ملاكدونالدز يف مملك���ة البحرين عبد اهلل فخرو 
،–عن اإعجاب���ه بطموح الطالب���ة “روان يعقوب 
يو�ش���ف” والطالب���ة “جن���الء عي�ش���ى �شال���ح” 
والطال���ب “يو�ش���ف عبداللطي���ف فقيهي” – 
معلًنا ع���ن اختيار الطالب “يو�شف عبداللطيف 
فقيهي” كاحلا�شل عل���ى املنحة لتفوقه على 

زمالئه يف برنامج “ماك طموح”. 
وت�شم���ل املنحة الدرا�شي���ة املقدمة جميع 
مميزات برنام���ج رايات وهي الر�شوم اجلامعية 
والكتب واحلواف���ز املالية وال�شهرية املمنوحة 
وفق التح�شيل العلمي وور�س العمل والدورات 
التطويري���ة وفر����س التدريب وفر����س العمل 
التطوع���ي اإل���ى جان���ب االجتماع���ات ال�شهرية 
“راي���ات”  وبطاق���ة  والرتفيهي���ة،  التعليمي���ة 
الت���ي توف���ر العديد م���ن املزاي���ا – باالإ�شافة 
الى مي���زة التدريب يف مكات���ب “ماكدونالدز” 
وتوفري جميع امل�شاعدات املهنية يف ال�شنوات 
الدرا�شي���ة املقبلة.  واأكد فخ���رو حر�س ال�رشكة 
عل���ى الدخ���ول يف ����رشاكات ا�شرتاتيجي���ة م���ع 
املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة يف �شبيل دعم 
فئ���ة ال�شب���اب يف اململكة ع���ر تقدميها باقة 
�شاملة م���ن املب���ادرات االجتماعي���ة ورعايتها 
املتوا�شل���ة لالأن�شط���ة الريا�شي���ة والتعليمية 

لالإرتقاء بكوادر ال�شباب املحلية.

تق���دم �رشك���ة ال�شي���ارات االأوروبية، 
امل���وزع وامل�شتورد احل����رشي ل�شيارات 
جاك���وار الن���د روفر يف مملك���ة البحرين، 
للعمالء جمموعة �شاملة من االك�ش�شوارات 
احل�رشية اخلا�شة ب�شي���ارات رينج روفر 

ورينج روفر �شبورت.
اأ�شب���ح باإمكان م���الك �شيارات رينج 
روف���ر ورينج روفر �شب���ورت اال�شتفادة 
م���ن اأح���دث عرو����س �رشك���ة ال�شيارات 
االأوروبي���ة جاك���وار الند روف���ر، بتزويد 
مركباتهم بعتبات جانبية ثابتة اأو قابلة 

للن�رش باأ�شعار خمف�شة بن�شبة 25 %.
وياأت���ي ه���ذا العر����س ح�رشًي���ا الأول 

20 زائ���ر م���ن زوار معر����س ال�رشكة، من 
العمالء الذين يرغبون بتزويد مركباتهم 
بالعتب���ات اجلانبي���ة. وتتمت���ع العتبات 
اجلانبي���ة القابلة للن����رش بفخامة وعملية 
ت�شفي املزيد من التميز للمركبة، حيث 
ميك���ن اإ�شافتها عل���ى كل م���ن �شيارة 

رينج روفر اأو رينج روفر �شبورت”.
و����رشح املدي���ر الع���ام �شتيفن الي 
قائاًل: “بع���د اأن اختتمنا الع���ام الفائت 
ة وعرو�س مذهلة، ي�شعدنا  بنجاحات عدرّ
االأوروبي���ة  ال�شي���ارات  �رشك���ة  يف  ج���ًدا 
جاك���وار الن���د روف���ر اأن نق���دم لعمالئنا 
ا ممي���زة جديدة مع مطلع  الك���رام عرو�شً

الع���ام اجلديد. وندع���و جميع املهتمن 
لال�شتفادة م���ن التخفي�شات املتوافرة 
عل���ى اأ�شع���ار العتبات اجلانبي���ة، بزيارة 
معر�س ال�شيارات االأوروبية جاكوار الند 
روفر واالطالع على اخلي���ارات الوا�شعة 
م���ن اك�ش�شوارات ال�شي���ارات التي تزيد 
من تاأل���ق وجم���ال مركباته���م اخلا�شة. 
ويعك����س ه���ذا التن���وع يف معرو�شاتن���ا 
املتوف���رة من اك�ش�ش���وارات واإ�شافات، 
املنه���ج ال���ذي نعتم���ده يف ال�رشك���ة نحو 
حتقي���ق اأرقى منوذج للج���ودة يف االأداء 
والرفاهي���ة يف �شي���ارات جاك���وار والند 

روفر”.

مقدمة من “السيارات األوروبية”

عروض على اكسسوارات “رينج روفر” و “رينج سبورت”
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يعود حمم���د هنيدي، اإلى ح�ض���ن الدرام���ا التلفزيونية من خالل 
امل�ضل�ض���ل اجلديد املق���رر عر�ضه يف رم�ضان املقب���ل “اأخالق للبيع”. 
وميث���ل امل�ضل�ضل ع���ودة هني���دي اإلى �ضا�ض���ة التلفزي���ون والأ�ضواء 
الفنية بع���د غياب �ضنوات منذ اآخر عمل ل���ه يف فيلم “رم�ضان مربوك 

اأبوالعلم���ن حمودة”. ويق���دم هنيدي �ضخ�ضية “م�ضع���ود اأبوال�ضعد” 
الذي يعجز عن تغيري حياته حتى يكت�ضف بال�ضدفة حمال لبيع الأخالق 
فيتجه ل�رشاء جمموعة من الخالق ال�ضيئة لالندماج يف املجتمع والتكيف 

مع ما طراأ عليه من تغيري يف العادات والتقاليد واملبادئ الأ�ضيلة.

  للتوا�ضل:  )ق�ضم املنوعات: 17111479(              ق�ضم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�ضرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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1749
جرن  اإدوارد  اكت�ضف 
الإجن��ل��ي��زي  الطبيب 
يف  اأفلح  الذي  اللقاح 

تطوير

1863
لندن  يف  العمل  ب��دء   
لأول خط قطار اأنفاق 

يف العامل.

1901
حقل  اول  اكت�ضاف   
ولية  يف  كبري  نفطي 

تك�ضا�س

 1920
اج��ت��م��اع  اأول  ع��ق��د 
الأمم،  ع�ضبة  ملنظمة 
اإن�ضائها  من  والهدف 
ك����ان ال��ت��ق��ل��ي��ل من 

عملية
وفك  العاملية  الت�ضلح 
النزاعات قبل اأن تتطور 
م�ضلحاً  ن��زاع��اً  لت�ضبح 
ك��م��ا ح����دث يف احل���رب 

العاملية الأولى.

1943
احلبيب بورقيبة يلتقي 
ب���ال���زع���ي���م ال��ف��ا���ض��ي 
الإي������ط������ايل ب��ي��ن��ي��ت��و 
ق�رش  يف  م��و���ض��ول��ي��ن��ي 
بعد  وذل��ك  األي�ضبيجي 
الأملانية  القوات  اإفراج 
ع��ن��ه اإث����ر اع��ت��ق��ال��ه يف 

فرن�ضا

1949
ال����ث����ورة  ان��������دلع    
ماو  بقيادة  ال�ضينية 

ت�ضي تونغ.

مسافات

“برواز دبي” المبنى الترفيهي 
األهم عالميًا خالل 2017

 اختار موقع “هوت���ل اإندري�ضت دوت كوم”، 
الإخباري، “برواز دبي” كاأهم واأبرز مبنى �ضياحي 

ترفيهي يف العامل، مت اإجنازه خالل 2017.
وق���ال املوق���ع، املتخ�ض����س يف ال�ضياح���ة، 
اإن “ب���رواز دب���ي”، ال���ذي مت افتتاح���ه يف حديقة 
زعبي���ل، لي����س مق�ض���داً ترفيهياً فح�ض���ب، اإمنا 
اإب���داع هند�ض���ي فن���ي ومعماري، يق���دم ملقيمي 
دبي وزوارها اإطاللة بانورامية على اأهم امل�ضاهد 
العمرانية، التي ت�ضور ح�ضارة املا�ضي واحلا�رش 
يف اآٍن واح���د. واأ�ضاف اأن برواز دب���ي ينقل زواره 
اإل���ى ارتف���اع 150 م���رتاً، وعرب ج�رش عل���وي طوله 
93 م���رتاً، لق�ضاء اأوقات جميلة مل�ضاهدة الأبراج 

وناطح���ات ال�ضح���اب، واأف���ق دبي املفت���وح على 
اأبرز ح�ض���ارة عمرانية يف منطق���ة اخلليج وال�رشق 
الأو�ضط، الت���ي تناف�س ح�ضارات معمارية مماثلة 
يف الولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة وهون���غ كونغ 

و�ضنغافورة، وغريها.
واأك���د املوق���ع اأن���ه اأج���رى م�ضح���اً للمب���اين 
الهند�ضي���ة ال�ضياحي���ة ذات الطاب���ع الرتفيه���ي، 
الت���ي اأجن���زت يف الع���امل خ���الل الع���ام املا�ضي، 
ليت�ضح اأن “برواز دبي” هو الأكرث اأهمية ومتيزاً 
ب���ال من���ازع، لأنه يتمت���ع ببناء هند�ض���ي فريد من 
نوع���ه، مل ت�ضبقه اأي مدينة اأخ���رى يف العامل طيلة 

العام املا�ضي.

I’ Tonya أول امرأة أميركية تنجح في سباق التزلج على الجليد

عر����س موؤخ���را يف مهرج���ان دبي 
ال�ضينمائ���ي ال���دويل �ضم���ن برنام���ج 
�ضينما العامل جمموعة اأفالم ملخرجن 
عاملي���ن وم�ضهوري���ن، و ق���دم في���ه 
الأ�ض���رتايل كري���غ جيلي�ضبي،  املخرج 
ق�ضة تونيا هاردين���غ، وذلك يف فيلم 
“اأنا، تونيا” الفيل���م يركز على تونيا 
ال�ضغ���رية الت���ي تتعرف اإل���ى اجلليد 
للم���رة الأول���ى يف �ضن الرابع���ة عندما 
تدخ���ن  الت���ي  والدته���ا  ت�ضطحبه���ا 
با�ضتمرار اإلى حلبة جليد، فيتحول اإلى 
حمور حياتها خ���الل ال�ضنوات الع�رشين 
التالي���ة. ي�ضب���ح موهبته���ا الوحي���دة 
وهمه���ا الوحي���د وو�ضيلته���ا الوحيدة 

للخروج من حياتها البائ�ضة.
وهي يف مرحل���ة حتقيق البطولت 
والإجنازات الريا�ضية، ثم تبدل احلال 
بعد ما اتفق زوجها ال�ضابق مع بلطجي 
لك�رش رجل مناف�ضتها نان�ضي كريجان، 
حتى جترب عل���ى الن�ضحاب من بطولة 
لع���ام  ال�ضتوي���ة  الأوملبي���ة  الألع���اب 
1994، وينته���ي الأم���ر باإيقاف تونيا 

مدى احلياة وجتريدها من لقبها.
وجت�ض���د مارجو روب���ي يف الفيلم 
دور الالعب���ة توني���ا هاردين���ج، بطل���ة 
الع���امل يف �ضب���اق التزلج عل���ى اجلليد 
خ���الل ف���رتة الت�ضعيني���ات، و يرك���ز 
الفيل���م على توني���ا، وه���ي يف مرحلة 
والإجن���ازات  البط���ولت  حتقي���ق 
الريا�ضي���ة، ث���م تب���دل احل���ال بعد ما 
اتفق زوجه���ا ال�ضابق مع بلطجي لك�رش 
كريج���ان،  نان�ض���ي  مناف�ضته���ا  رج���ل 
حتى جترب عل���ى الن�ضحاب من بطولة 
لع���ام  ال�ضتوي���ة  الأوملبي���ة  الألع���اب 
1994. وينته���ي الأم���ر باإيقاف تونيا 

مدى احلياة وجتريدها من لقبها.
عملت توني���ا، الت���ي �ضعدت من 
العدم، بكد وتعب اأكرث من اأي �ضخ�س 
اآخر لت�ض���ل اإلى القم���ة، مواجهًة حياة 
غ���ري م�ضتق���رة يف املن���زل، والفق���ر، 
واإ�ضاءات والدته���ا و�ضديقها. وهكذا 
اأ�ضبح���ت اأول ام���راأة اأمريكية تنجح يف 

اللتفاف ثالث مرات يف مباراة. 
بطل���ة العم���ل الأ�ضرتالي���ة مارجو 
روبي ا�ضتطاعت بقوة جت�ضيد ال�ضرية 
الذاتية لالعبة بع���د جناحها يف تقدمي 
�ضخ�ضي���ة “ه���اريل كوي���ن” يف فيل���م 

Suicide Squad، العام املا�ضي.

مفاجأة جديدة بانتظار 
جمهور هند البحرينية 

الكويت في تكوين وجداني الموسيقي

سلمان زيمان يطلق “شربة ماء” رسميًا على “يوتيوب” 

اأعلن���ت الفنانة هن���د البحرينية خرباً �ضاراً 
جلمهوره���ا، وذل���ك بعدم���ا ن�رشت عل���ى اإحدى 
�ضفحاته���ا اخلا�ض���ة ع���رب مواق���ع التوا�ض���ل 
الجتماع���ي من�ضورا يفي���د باأنها حت�رش لإطالق 
اأغني���ة جدي���دة لها قريباً، حتم���ل عنوان “ اهلل 
اأعلم”، من كلمات المري عبداهلل بن في�ضل بن 

يزيد اآل �ضعود، اأحلان وتر وتوزيع زيد ندمي.

كم���ا عربت هن���د موؤخ���راً، ع���ن ا�ضتيائها 
ال�ضدي���د م���ن النتقادات الت���ي ُوجهت اليها، 
واتهامه���ا بدع���م مثلي���ي اجلن����س يف كلي���ب 
اأغنيته���ا الأخرية مع جاد �ضويري “برا”، وذلك 
من خ���الل فيدي���و ن�رشته ع���رب ه���ذه الو�ضائل 
مو�ضح���ة حقيقة الرم���وز الت���ي ا�ضُتخدمت يف 

الفيديو.

اأطل���ق املطرب �ضلمان زمي���ان اأغنية 
“�رشب���ة م���اء”، كلم���ات واأحل���ان حمفوظ 
باح�ضوان، مبنا�ضب���ة حلول العام اجلديد، 

على مواقع التوا�ضل الجتماعي.
واأه���دى املط���رب البحرين���ي �ضلمان 
زمي���ان اإل���ى جمه���وره العري����س اأغني���ة 
منفردة با�ضم “�رشبة ماء”، مبنا�ضبة حلول 
العام املي���الدي اجلديد، ع���رب املحطات 
التوا�ضل  الإذاعية و”يوتي���وب” ومواقع 

الجتماعي.
ويف هذا ال�ضدد، قال زميان: “اأحببت 
اأن اأطل���ق ه���ذه الأغني���ة اجلميل���ة )�رشبة 
م���اء(، وه���ي م���ن اإب���داع الأدي���ب الفنان 
حمفوظ باح�ضوان؛ كالماً وحلناً، اإهداًء اإلى 
جمه���وري الرائع وال���ويف، مبنا�ضبة حلول 
العام اجلدي���د، ر�ضمياً عل���ى )يوتيوب(، 
وم���ن ث���م الإذاع���ات ومواق���ع التوا�ض���ل 
الجتماعي”. وتاب���ع: “رافقتني يف الغناء 
فرق���ة اأجرا�س، الت���ي مييزه���ا التجان�س 
اأع�ضائه���ا،  ب���ن  الغري���ب  والهارم���وين 
كم���ا ق���ام �ضقيق���ي املاي�ض���رتو خليف���ة 
زمي���ان بالإعداد والإ����رشاف على تنفيذها 
يف   )RF STUDIO( با�ضتديوه���ات 
البحري���ن، م���ع الفنان عارف عام���ر، الذي 
�ضاركن���ا يف جم���ال الهند�ض���ة ال�ضوتي���ة 

واملك�ضاج”.
واأ�ض���اف: “ا�ضتمع���ت له���ذه الأغنية 
ع���ام 1974، حيث اأول من اأبدع يف غنائها 

الفن���ان الراحل كرام���ة مر�ض���ال على اآلة 
العود والإيقاعات، وطبعا كنت من حمبي 
الف���ن اليمن���ي، وم���ا يعجبن���ي يف مر�ضال 
انتقاوؤه للق�ضائ���د والأحلان الرائعة ذات 

الطرب الأ�ضيل وال�ضجن”.
واأو�ض���ح اأنه ح����رشرَ العم���ل منذ فرتة 
ومل ُيطلقه، حي���ث “كنت بانتظار الوقت 
املنا�ض���ب، لكنني قدمته���ا يف اأغ�ضط�س 
ا�ضت�ضافتن���ي  عندم���ا  املا�ض���ي  الع���ام 
الإعالمية عب���ري ن�رشاوي، من خالل برنامج 
)ط���رب(، ع���رب اأث���ري اإذاعة مون���ت كارلو 
الفرن�ضي���ة، والآن اأطرحه���ا ب�ضكل ر�ضمي 

ومبتناول اجلميع”.
يق���ول مطل���ع الأغني���ة “�رشبة م���اء يا 
حبايب �رشبة ماء/ كب���دي يحرتق من كرث 
الظم���ا �رشبة ماء/ اأنا عط�ضان رفقا بقلبي 
جريح تعب���ان/ ا�ضتحلفك���م حبايب برب 
ال�ضماء/ ما حد يلق���ي �ضقايه واأهل بيته 

ظما”.
“خال���ف  ال�ضاب���ق  ت�رشيح���ه  وح���ول 
تعرف”، بنرَ زميان اأن “الإبداع اأن تفعل 
�ضيئا مل يقم به غريك، وما ق�ضدته بجملة 

)خالف تعرف( اأن تخالف اإبداعيا”.
وعن حبه وع�ضقه للكويت، قال: “لها 

مكان���ة كب���رية يف قلبي وروح���ي، واأقمت 
فيها لف���رتة طويل���ة، ول���دي �ضداقاتي 
التي ل تزال م�ضتم���رة منذ 30 عاماً واإلى 
يومن���ا ه���ذا. لق���د اأ�ضهم���ت الكويت يف 
تكوين وجداين املو�ضيقي عرب مطربيها 
الكب���ار، وم���ن بينه���م: عو����س الدوخي، 
م�ضطف���ى اأحمد، غري���د ال�ضاطئ، ح�ضن 
جا�ضم، �ض���ادي اخلليج، والأخري ا�ضرتيت 
�رشيط���اً له يحمل اأغنية )ع���ادت لنا الأيام 
ف���وق ال�ضفين���ة(، كلمات اأحم���د م�ضاري 
الع���دواين، و”تق���ول ن�ضي���ت” كلمات د. 
يعقوب الغني���م، و”كفي املالم” لل�ضاعر 
فه���د الع�ضكر، وجميعها م���ن اأحلان اأحمد 

باقر”.
اجلري���دة  ملوق���ع  زمي���ان  واأ�ض���اف 
اللك���رتوين: “قدم���ت اأول اأغنية وطنية 
للكوي���ت اأثن���اء الغ���زو العراق���ي بعنوان 

)اأمي قال���ت(، كما �ضنعت 
اأغنية من نظمي واأحلاين 

وغنائي مبنا�ضبة العيد 
وبتكلي���ف  الوطن���ي، 
م���ن جمعي���ة الرو�ضة 

وه���ي  التعاوني���ة، 
“خريتي الكويت”، 
وهلل احلم���د لقت 
القب���ول والنج���اح 

لدى اجلمهور”.
 : �ض���ل ا و و

“كما اأطلقت اأغني���ة عن الأم يف الكويت، 
حيث كتبت ه���ذه الأغنية لأم���ي احلبيبة، 
ولالأمه���ات يف كل اأنح���اء الع���امل، ف���الأم 
ه���ي كل �ض���يء يف ه���ذه الدني���ا، والأمان 
والطمئن���ان واحلب وال���ود، والأغنية من 
ن  كلماتي واأحل���ان اإبراهيم علي، الذي حلرَ

يل اأغنيتي ال�ضهرية )الطائر الهيمان(.
وتق���ول كلم���ات الأغني���ة: “قبلتن���ي 
اأمي يوم���ا يف �ضباح بان�رشاح/ بلبالً ي�ضدو 
لأطفال �ضغار/ لعبة تهدى لطفل مارحاً 
ب���ن احلق���ول/ يلهو ميرح يع���دو يفرح 
طائ���راً بن الزهور/ وتر ي���روي حكايات 
الن�ضي���م اأط���رب النجم احلزي���ن/ �ضمعة 
تطفاأ يف عيدك احلبيب تبتهج فيه الأماين 
والقلوب/ ميحو الهم ويبعث احلياة حبك 
م���لء ال�ضم���اء/ اح�ضن���ي ال�ضهل 
اأم���ل  البح���ر  وم���وج 
ال�ضع���ور/  يغ���دو 
حلم  حبي  حلم 
يعانق  حبي 
الأ�ضجار”.

    BUZZ      
أحداث

    ي���روج بع����س الزم���الء الإ�ضاع���ات ع���ن 
و�ضعك، لكنك تبقى �ضلباً 

م���ا عليك �ض���وى ممار�ض���ة الريا�ض���ة ثالث 
مرات على الأقل يف الأ�ضبوع

ق���د ت�ضعر ب�ضي���ق يف النف����س وبا�ضطراب 
مفاجئ يف الرئتن ب�ضبب التدخن

ال ت�صت�صلم للإحباط ب�صبب و�صعك ال�صحي 
املرتدي نوعاً ما

ل تنج���ر وراء حم���اولت ا�ضتدراج���ك اإلى اأن 
تثور وتغ�ضب 

يجعل���ك ه���ذا اليوم ت�ضغ���ل نف�ض���ك باأمور 
�ضغرية لن تنفعك ب�ضيء

الف���رح ال���ذي �ضياأت���ي اإلي���ك قريب���ا جدا.. 
ا�ضتعد ول تقلق 

�ضداقة قدمية تعود اإلى الواجهة عن 
طريق امل�ضادفة

يدعوك هذا اليوم املل���يء بال�ضلبيات اإلى 
عدم التورط يف ق�صايا اأكرب منك

اإذا �ضع���رت اأن و�ضع���ك ال�ضح���ي يتح�ضن، 
فهذا جراء تطبيق الر�ضادات

املطل���وب منك هذا اليوم وباإحلاح اأن تنظر 
اإلى الأمور بطريقة اأخرى

ق���ادر عل���ى تخط���ي امل�ضاعب مهم���ا تكن 
�ضديدة.. انت قوي
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اأمريكي يدمر “ال�صراف الآيل” 
لأنه اأعطاه اأكرث مما ي�صتحق

�عتاد �مل�سوؤولون عن �لبنوك مو�جهة غ�سب �لعمالء عند حدوث خطاأ ي�سفر عن �إعطائهم 
�أق���ل م���ن م�ستحقاتهم، وعندما ياأخذ �لعميل �أكرث مما ي�ستحق ع���ن طريق �خلطاأ �إما �أن يكون 

خلوًقا ويعيد ما لي�س من حقه، �أو ين�سحب يف هدوء كاأن �سيًئا مل يكن.
وفاجاأ �ساب �أمريكي يدعى مايكل �أوليك�سيك، يبلغ من �لعمر 23 عاًما، �جلميع عندما قام 
بتوجي���ه �للكمات ملاكينة ����رص�ف �آيل حمدًثا تلفيات كبرية بها، بحجة �أنه���ا �رصفت له نقوًد� 

�أكرث مما ينبغي له، ح�سبما ذكر موقع فلوريد� تود�ي �لأمريكي.
و�تهمت���ه �رصطة مدينة ك���وكاو بولية فلوريد�، بتخريب من�ساآت عام���ة، بعد �أن ت�سبب يف 
تلفي���ات ملاكينة �ل����رص�ف �لآيل قدرت ب���� 5 اآالف دوالر، اإذ ك�شف���ت التحقيقات عن التقاط 

كامري�ت �ملر�قبة �سوًر� له �أثناء �رتكابه �جلرمية وتخريبه للماكينة.
وح���اول �ل�ساب �لتو��سل مع �لبن���ك �لتابعة له ماكينة �ل����رص�ف �لأيل �ملدمرة كي يعتذر 
ملدي���ر �لبنك عما بدر من���ه، مو�سًحا �أنه ما فعل ذلك �إل لغ�سبه م���ن �ملاكينة �لتي �رصفت له 

�لكثري من �لأمو�ل �لتي مل يكن يعرف ماذ� �سيفعل بها.

م�صرية تعمل باحلدادة وترف�ض 
الزواج من اأجل مهنتها

لـلـرجـــال فــقـــط... املـ�صـكـنـــات تـهـــدد خـ�صـوبـتـهـــم
��ستخ���د�م  �أن  علمي���ة  در��س���ة  �أثبت���ت 
�ملهدئ���ات �أو �مل�سكن���ات �ملعروف���ة باأدوي���ة 
“�لآيبوبروف���ن” م���ن �ساأنه���ا �أن توؤث���ر عل���ى 

خ�سوبة �لرجال.
�لدر��س���ة �لت���ي قام���ت به���ا جمموع���ة من 

�لباحثن �لدمناركين �أظهرت تر�جعا ملحوظا 
يف م�ستوي���ات �لت�ستو�ست���ريون ل���دى �لرجال 
�لذي���ن تناولو� م���ا يق���ارب 600 ميليغر�م من 

�مل�سكنات يوميا.
�لدر��سة �لت���ي �سملت جمموعة من �لرجال 

تر�وحت �أعمارهم بن 18 و 35 �سنة ملدة 44 
يوما، �أظهرت تر�جعا يف ن�سبة �لت�ستو�ستريون 

بن�سبة 18 %.
م���ن جانبه���ا، ن����رصت �سحيف���ة “تلغر�ف” 
�لربيطاني���ة عل���ى �أن تر�جع ه���ذ� �لهرمون من 

�ساأنه �إحلاق �رصر كبري يف �خل�سوبة لدى �لرجال.
يذكر باأن �لدر��سة ��ستمرت ب�سعة �أ�سابيع 
فق���ط، و�أظهرت هذه �لنتائ���ج، �أنه على �ملدى 
�لطويل �سيوؤدي �لأمر �إلى و�سع �أكرث �سوء�، ما 
�سيوؤدي بدوره �إلى ق�سور يف �لغدد �لتنا�سلية.

ذكية”  “كب�صولة 
تب�صر بثورة طبية

تطوي���ر  �لباحث���ن  م���ن  ع���دد  ��ستط���اع 
“كب�سول���ة ذكي���ة” بحجم حب���ة �ل���دو�ء، وجرى 
جتربتها على �لإن�سان، حي���ث �أثبتت فعاليتها 
لدرج���ة نالت فيها ثق���ة �لباحث���ن. �لكب�سولة 
�جلديدة �لت���ي عكف باحثون من معهد ملبورن 
�مللكي �لأ�سرت�يل على تطويرها، ُي�ستفاد منها 
يف ت�سخي����س ح���الت مر�سية تتعل���ق باجلهاز 
�له�سم���ي. وبح�س���ب م���ا نقل���ت وكال���ة �لأنباء 
�ل�سينية، فاإن �لكب�سول���ة تعد بثورة كبرية يف 
عامل �لطب. “�لكب�سول���ة �لذكية” �لتي تت�سابه 
يف حجمها مع حبة �لدو�ء �لعادية، ميكن تناولها 
دون م�س���كالت، يف �لوق���ت �ل���ذي تق���وم ب���ه 
باإر�سال معلومات �إلى جهاز ذكي لدى �لطبيب 

�أو حتى �لهاتف �ملحمول.

يحرق منزله لقتل 
الذئب” “العنكبوت 

�أ����رصم مو�ط���ن �أمريك���ي �لن���ار يف وحدت���ه 
�ل�سكني���ة وذل���ك �أثن���اء حماولته قت���ل عنكبوت 
�سخم �حلجم با�ستخد�م قد�حة. وقالت �سحيفة 
ديل���ي مي���ل �لربيطاني���ة �إن رج���ال م���ن ولي���ة 
كاليفورنيا �لأمريكي���ة �أحرق منزله باخلطاأ، يوم 
�لأح���د �ملا�س���ي، خالل حماول���ة قتل �أح���د �أنو�ع 
�لعناك���ب ي�سمى ب�” �لعنكب���وت �لذئب”. وهرع 
�ملو�ط���ن �إل���ى �إخ���الء منزله وطلب جن���دة رجال 
�لإطف���اء �لذين مل يلبث���و� �أن ح����رصو� �إلى موقع 
�حلادث و�أحاطو� �ملنزل لل�سيطرة على �ملوقف، 
فيم���ا قال �أحد �سكان �ملن���زل: لقد حاول �لرجل 
قتل عنكب���وت ذئب �سخم يف غرفة نومه، وذلك 
باإ�سعال �لنار ب���ه، �إل �أن �لعنكبوت حترك ب�رصعة 
نح���و �لفر��س بعد �أن ��ستعلت ب���ه �لنار ما جعله 

ينقل �لنار ب�رصعة �إلى جميع جنبات �لغرفة.

حوت ينقذ امراأة    
من قر�ض عمالق

�أنق���ذ حوت �مر�أة م���ن �سمكة قر����س �أثناء 
غو�سها بالقرب م���ن جزر كوك جنوبي �ملحيط 
�له���ادئ. �أفادت بذلك �سحيف���ة “�إنديبندنت” 
وقع���ت  �حلادث���ة  �إن  وقال���ت  �لربيطاني���ة، 
عندما تو��سل���ت عاملة �لأحي���اء وخمرجة �أفالم 
�حليو�ن���ات، نان ه���اوزر )63 عاما(، مع �حلوت 
دون �أن تنتب���ه �إلى �قرت�ب قر�س عمالق، حيث 
قام �حلوت بحماي���ة �ملر�أة وتغطيتها بزعانفه، 

ثم رفعها على ظهره �إلى �سطح �لبحر.
وبح�س���ب هاوزر، ف���اإن مثل ه���ذ� �لت�رصف 
�لغريب للحوت ��ستغرق 10 دقائق. و�أو�سحت 
�لعامل���ة �أنها لحظ���ت بالقرب منه���ا حوتا �آخر 

حاول هو �أي�سا طرد �لقر�س.
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خرب �صار لع�صاق املو�صيقى على “في�صبوك”
�أعلن���ت �رصك���ة �س���وين “�إيه.ت���ي.يف” �أنه���ا وقع���ت �تفاقية مع �رصك���ة في�سب���وك �ستتيح 
مل�ستخدمي موقع �لتو��سل �لجتماعي حتميل وتبادل ملفات فيديو من قائمة �ل�رصكة �ملنتجة 
للمو�سيقى م���ن خالل موقعي في�سبوك و�إن�ستغر�م. و�سيتي���ح �لتفاق �لذي ي�ستمر ل�سنو�ت 
لفنان���ن مرتبط���ن ب�رصكة �سوين “�إيه.ت���ي.يف” �حل�سول على حقوق مالي���ة مقابل ��ستخد�م 
�أغنياته���م على من�ستي �لتو��سل �لجتماعي. وت�س���م قائمة �سوين “�إيه.تي.يف” فنانن مثل 
ب���وب ديالن، وتيلور �سويفت، و�إد �سري�ن. وياأتي �لتفاق م���ع �سوين “�إيه.تي.يف” يف �أعقاب 
�تف���اق مماثل وقعته في�سبوك مع يونيفر�س���ال ميوزيك غروب يف دي�سمرب �ملا�سي؛ من �أجل 

�لحتفاظ بامل�ستخدمن وجذب �ملعلنن.

�أ�سم���اء �ل�سيد.. فتاة م�رصية تبلغ من �لعمر 26 عاماً تعمل منذ نعومة �أظافرها يف 
مهن���ة �ساقة ل يقوى عليها �سوى �لرجال، وهي �حلد�دة و�سناعة �لأ�سكال �ملختلفة 

من �حلديد.
�أ�سم���اء ترف�س �لزو�ج من �أج���ل مو��سلة �لعمل يف مهنتها �لتي �أتقنتها، و�أ�سبح 

لها زبائنها �لذين يرتددون على ور�ستها يف حمافظة �ل�رصقية �سمال م�رص.
وتق���ول �أ�سم���اء �إنها تعمل يف �ملهن���ة منذ طفولتها، حيث كان���ت تر�فق و�لدها 
�إل���ى ور�ست���ه، وت�ساهده وه���و يقوم بعمل���ه و�أعجبت باملهنة و�جنذب���ت لها وطلبت 
من���ه تعليمه���ا. وت�سي���ف �أن و�لدها رف�س يف بد�ي���ة �لأمر خلط���ورة �لعمل باحلد�دة 
عليها، وحر�ساً منه على �سحتها وتكوينها �جل�سماين، لكن �أمام �إ�رص�رها و�فق وقام 

بتعليمها �ملهنة حتى �أتقنتها.
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الأمرية ال�صغرية تبداأ 
م�صوارها التعليمي

قال ق�رص كينزنغتون �إن �لأم���رية ت�سارلوت �بنة �لأمري �لربيطاين وليام وزوجته 
كي���ت �لتحق���ت برو�سة لالأطفال قرب ق����رص كينزنغتون �لذي يقيم ب���ه �لزوجان يف 

لندن يوم �لإثنن.
و�أظه���رت �سور �لتقطتها و�لدتها �حلاملة �لطفلة �لتي يبلغ عمرها عامن خارج 
منزلها قبل �أن تنطلق لتن�سم �إلى رو�سة �أطفال )ويلكوك�س( يف كينزنغتون. ح�سب 
روي���رتز. وي�س���ف �ملفت�س���ون �حلكوميون �لرو�سة عل���ى موقعها �لإلك���رتوين باأنها 
“ممت���ازة”، بينما ت�سف نف�سها باأنها تقليدية، وتقول �إنها ت�سعى “جاهدة للحفاظ 
على مبادئها �لتي تقوم على �ملعايري رفيعة �مل�ستوى و�لتفوق و�لأخالق �حلميدة”.
وتبل���غ قيم���ة �مل�رصوف���ات 3050 جنيه���ا �إ�سرتليني���ا )4072 دولر�( للف�س���ل 

�لدر��سي �لو�حد بالن�سبة للفرتة �لنهارية و1800جنيه للفرتة �مل�سائية.

نيكول كيدمان تد�صن ح�صابا على “اإن�صتغرام”

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا
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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

�لطق�س بارد ن�سبيا 
وغائم مع فر�سة 

ب�سيطه لت�ساقط �مطار 
خفيفة هذه �لليلة.

�لرياح �سمالية غربية بوجه عام من 10 �إلى 
15 عقدة وت�سل من 15 �إلى 20 عقدة غد� 

مع هبات قد ت�سل �إلى 30 عقدة �حيانا 
هذه �لليلة على �ملناطق �لبحرية.

�رتفاع موج �لبحر من قدم �إلى قدمن قرب �ل�سو�حل 
ومن 3 �إلى 5 �قد�م يف عر�س �لبحر ولكنه قد ي�سل 

�إلى 7 �قد�م �ثناء �لهبات. درجة �حلر�رة �لعظمى 
21، و�ل�سغرى 12 درجة مئوية.

حالة 
الطقس

�لتحق���ت �ملمثلة �لأ�سرت�لية نيك���ول كيدمان ر�سمًيا مبوق���ع �لتو��سل �لجتماعي 
�إن�ستغر�م، وذلك بعد �أن د�سنت ح�ساًبا ر�سمًيا لها للمرة �لأولى.

وذك���رت �سحيفة ديلي مي���ل �لربيطانية �إن كيدمان، �لبالغة م���ن �لعمر 50 عاًما، 
�حتفل���ت بح�سولها على جائ���زة غولدن غلوب، بتد�سن ح�ساًب���ا ر�سمًيا لها على موقع 

�إن�ستغر�م، لتكون �أول ما تن�رصه على �حل�ساب �جلديد �سور ��ستالمها �جلائزة.
وخ���الل �ل�ساع���ات �لأولى لتد�س���ن ح�سابها عل���ى �إن�ستغر�م، جتاوز ع���دد متابعي 
كيدم���ان 350 متاب���ع، لتثبت مهارتها كم�ستخدمة ملو�ق���ع �لتو��سل �لجتماعي، حيث 
�أرفق���ت �أول �سوره���ا مم�سك���ة باجلائ���زة، و�أرفقتها بتعلي���ق �أعربت فيه ع���ن فخرها 

باحل�سول على �جلائزة.
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