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�ملنام���ة - وز�رة �لد�خلي���ة: �أمر وزي���ر �لد�خلية 
�لفريق �لركن �ل�س���يخ ر��س���د بن عب���د�هلل �آل خليفة 
ب�رصعة �لتحري و�تخاذ ما يلزم ب�ساأن مو�سوع مناف�سة 
عدد ممن يحملون جو�ز�ت بحرينية الأ�سحاب �الأعمال 
باململك���ة �لعربي���ة �ل�س���عودية بالتعاون م���ع وز�رة 

�لد�خلية باململكة �لعربية �ل�س���عودية للوقوف على 
حقيقة �لو�سع و�تخاذ ما يلزم لت�سحيح ذلك.

ويف �لزي���ارة �الأخ���رية لوزير �لد�خلي���ة باململكة 
�لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة  �ساحب �ل�سمو �مللكي 
�الأم���ري عبد�لعزيز بن �س���عود ب���ن نايف �آل �س���عود 

ململكة �لبحرين، مت بحث مو�س���وع مناف�س���ة حاملي 
ج���و�ز�ت بحرينية الأ�س���حاب �الأعمال �ل�س���عوديني، 
م�س���تغلني يف ذلك �لت�سهيالت �لتي تقدم ملو�طني 
دول جمل����س �لتعاون �خلليجي، مم���ا �أدى �إلى �إحلاق 

�ل�رصر مب�سالح �ملو�طنني �ل�سعوديني.

عق���ب �رتف���اع �أ�س���عار �لبنزين �جليد بن�س���بة 
12 %، و�ملمتاز بن�س���بة 25 % بالبحرين، و�جتاه 
كث���ري من �الأ�س���و�ق �لعاملية )على �س���بيل �ملثال 

�إمارة دبي( �إلى ��س���تخد�م �ل�س���يار�ت �لكهربائية 
�لكاملة مثل �سيارة “ت�سال”، و�سيار�ت “�لهايربد” 
�لهجين���ة �لت���ي تدم���ج ب���ني ��س���تخد�م �لكهرباء 
و�لبنزي���ن، ف���اإن �لبحرين رمبا بل يج���ب عليها �أن 
تتجه م�س���تقبال لهذ� �لنوع من �ل�س���يار�ت. و�تفق 

�أ�س���حاب معار�س �س���يار�ت يف حديث مع “�لبالد” 
�أن �ل�س���يار�ت �لكهربائية هي �مل�ستقبل للقطاع، 
�إذ تتجه �مل�س���انع الإنتاجها، و�لبحرين �س���تتوجه ال 

حم���ال �إلى ه���ذ� �لنوع م���ن �ملركبات يف 
�ل�سنو�ت �لقليلة �ملقبلة.

�ملنامة - بنا: ثّمن ويل �لعهد نائب �لقائد 
�الأعل���ى �لنائ���ب �الأول لرئي����س جمل����س �لوزر�ء 
�ساحب �ل�س���مو �مللكي �الأمري �س���لمان بن حمد 
�آل خليف���ة �لدعم �لكرمي من �أمري دولة �لكويت 
�ل�سقيقة �س���احب �ل�سمو �ل�س���يخ �سباح �جلابر 
�الأحم���د �ل�س���باح الإن�س���اء مرك���ز “�بح���ث” مما 
يج�س���د �لتو��س���ل �الأخوي �لنبيل ب���ني �لبلدين 
�ل�س���قيقني و�لرو�ب���ط �لوثيق���ة بينهم���ا عل���ى 

�ل�سعد كافة.
و�أ�ساف �سموه، لدى رعايته بح�سور �لنائب 
�الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لدفاع بدولة 
�لكويت �ل�س���قيقة �ل�س���يخ نا�رص �س���باح �الأحمد 
�ل�س���باح �فتتاح مركز “�بح���ث” يف �ملحرق، �أن 

�لثقاف���ة ب���كل مكوناته���ا تق���رتن م���ع 
جهود �لتطوير و�لتنمية.

“الإثمار” بـ“دبي”  اأ�سهم  اإدراج  على  “املركزي” يوافق 

6.5 مليار دولر قيمة امل�سروعات بالبحرين 2017

متنزه احلنينية متعطل منذ 3 �سنوات

�ملنامة - �الإثمار �لقاب�س���ة: ح�س���لت �رصكة �الإثمار �لقاب�سة �الإثنني على 
مو�فقة م�رصف �لبحرين �ملركزي الإدر�ج �أ�س���همها يف �سوق دبي �ملالية. وقد 
جاءت مو�فقة م�رصف �لبحرين �ملركزي بعد �الإعالن �ل�س���ابق عن مو�فقة هيئة 
�الأور�ق �ملالية و�ل�س���لع يف دول���ة �الإمار�ت �لعربية �ملتح���دة. ورحبت �ل�رصكة 
باحل�س���ول على �ملو�فقة �لنهائي���ة مل�رصف �لبحرين �ملرك���زي و�رصحت باأنه 
�سيتم �الإعالن عن تاريخ �الإدر�ج يف �لوقت �ملنا�سب. وقال �لرئي�س �لتنفيذي 

للمجموعة �أحمد عبد�لرحيم “�إننا �الآن نقوم باالنتهاء من �لتفا�سيل؛ 
بهدف ��ستكمال عملية �إدر�ج �الأ�سهم يف �أقرب وقت ممكن”.

�أك���د �ملدير �لع���ام لبلدية �جلنوبية عا�س���م 
عبد�للطي���ف تطوي���ر متن���زه �حلنيني���ة �ملرحل���ة 
�لثاني���ة يحتاج ميز�نية كب���رية وحتى �الآن مل تعد 

ر�سومات تخ�س هذ� �مل�رصوع.
من جهته، ��س���تنكر �لبلدي حممد �لبلو�س���ي 
عدم جدية �جلهاز �لتنفيذي ووز�رة �الأ�س���غال يف 

تنفي���ذ �لتو�س���ية �لتي جت���اوز عمرها 3 
7�سنو�ت.

منتخــب اليــد اإلـى اليــابـان يف اآخـر مراحل 
اال�صتعداد لت�صفيات كاأ�س العامل
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بني  املعلومات  نظم  ربط  “بتلكو” تبحث 
امل�صت�صفيات واملراكز ال�صحية 

اقتصاد البالد

11

باقـــــر: 4 مالييــن قطعـــــة فــــي متحفـــي 
واأمتنى اإدراجه يف برنامج ال�صياحة

مسافات البالد

23

اأمل احلامد

ليلى مال اهلل

جابهوا اأي حماولة لت�سويه �سورة البحرين مبداأ التوافق بني ال�سلطتني هو املعيار
�صمو رئي�س الوزراء لل�صفراء اجلدد:

الثقافة تقرتن مع جهود التطوير والتنمية... �صمو ويل العهد:

و�صع االآلية املنا�صبة مب�صاركة “الرقابة املالية”... جاللة امللك يوجه: 

�ملنام���ة- بنا: وج���ه رئي����س �لوزر�ء �س���احب 
�ل�س���مو �مللك���ي �الأم���ري خليف���ة ب���ن �س���لمان �آل 
خليفة �س���فر�ء مملك���ة �لبحرين �جلدد �إل���ى �لبناء 
عل���ى عالقات مملك���ة �لبحرين بال���دول �ملعينني 
فيه���ا وتوطيده���ا، وحثه���م عل���ى �أن يكونو� خري 
ممثل لبلدهم و�الهتمام مب�س���الح مو�طني مملكة 

�لبحرين يف �خلارج.
وق���ال �س���موه لل�س���فر�ء “�حر�س���و� على نقل 

�ملعلومة �ل�س���حيحة وجابهو� �أي حماولة لت�س���ويه 
�س���ورة �لبحري���ن، و�عمل���و� عل���ى �إبر�ز �ل�س���ورة 
�حل�س���ارية و�ملثالي���ة للمملكة و�ع���الء ر�يتها يف 

كافة �ملحافل”.
وكان �س���احب �مللك���ي رئي����س �ل���وزر�ء ق���د 
��س���تقبل بق�رص �لق�س���يبية �س���باح �أم�س �ل�سفر�ء 

�جلدد ململكة �لبحرين �ملعينني لدى عدد 
من �لدول �ل�سقيقة و�ل�سديقة.

�ملنام���ة - بن���ا: �أكد وزي���ر �لديو�ن 
�مللك���ي �أن عاه���ل �لب���الد جالل���ة �مللك 
حمد بن عي�س���ى �آل خليفة وجه باأن يكون 
مبد�أ �لتو�فق بني �ل�س���لطتني �لتنفيذية 
و�لت�رصيعي���ة ه���و �ملعي���ار، �ل���ذي ميكن 
م���ن خالل���ه تنظيم �إع���ادة هيكل���ة �لدعم 
�إلى م�س���تحقيه، عل���ى �أن تو�س���ع �الآلية 
�ملنا�س���بة لتحقيق ذلك مب�ساركة ديو�ن 
�لرقابة �ملالي���ة و�الإد�رية، متمنياً جاللته 
للجمي���ع دو�م �لتوفيق خلدم���ة �لبحرين 

و�أهلها و�هلل �ملوفق وحده.
م���ن جانب���ه، �أع���رب رئي����س جمل�س 

�لنو�ب �أحمد �ملال عن تقديره لتوجيهات 
جاللة �مللك، و�أكد �أن �ل�سلطة �لت�رصيعية 
�ستو��سل يف �أد�ء مهماتها وم�سوؤولياتها 
�لوطني���ة �لرفيع���ة، وبتوجيه���ات ودعم 
جالل���ة �مللك، م���ن �أجل م�س���لحة �لوطن 
م���ع  �ملثم���ر  وبالتع���اون  و�ملو�طن���ني، 
�حلكومة برئا�س���ة �س���مو رئي����س �لوزر�ء، 

وبدعم �سمو ويل �لعهد.
و�أ�س���ار �إل���ى �أن �ل�س���لطة �لت�رصيعية 
عل���ى �أمت �ال�س���تعد�د لبح���ث ومناق�س���ة 
�إل���ى  �لدع���م  هيكل���ة  �إع���ادة  تنظي���م 

م�ستحقيه.

تر�جعت قيمة �مل�رصوعات �لتي متت تر�س���يتها يف �لبحرين 
�لعام �ملا�س���ي بن�س���بة 28 % مقارنة ب� 2016، حيث بلغت نحو 

6.5 مليار دوالر، قيا�سا ب� 9 مليار�ت.

وت�ستحوذ �مل�رصوعات �ملدعومة من �لربنامج �خلليجي على 
ح�سة �الأ�سد من �ملبلغ �الإجمايل.

وج���اءت �لبحري���ن يف ذيل �لقائمة �خلليجي���ة من حيث حجم 
�لعقود �لتي �أر�س���يت يف دول جمل�س �لتعاون يف �لعام 
20173، وذلك بح�سب موؤ�رص “ميد بروجكت�س” �لعاملي.

• جاللة �مللك	
• �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبال �سفر�ء مملكة �لبحرين �جلدد	

التحري يف مناف�سة حاملي جوازت بحرينية لأ�سحاب اأعمال �سعوديني

توفري ال�سيارات الكهربائية اخليار الذكي خالل �سنتني

الكويت مع  الأخوي  التوا�سل  “ابحث” يج�سد 

املحرر االقت�صادي

• �أحمد عبد�لرحيم	 10
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5ال�سيناريو املتكرر
بقلم:

مؤنس المردي

10

• �سمو ويل �لعهد مفتتحا مركز “�بحث” يف �ملحرق بح�سور �ل�سيخ نا�رص �سباح �الأحمد �ل�سباح	
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دور ريادي لأمري الكـويـت يف تـطـويـر الـعـالقـات
تبادل الزيارات يعزز التعاون والتن�شيق... جاللة امللك: 

املنامة - بنا: ا�ش���تقبل عاهل البالد �ش���احب 
اجلاللة املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة يف ق�رص 
ال�ش���خري اأم�س، بح�ش���ور ويل العهد نائب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء 
�ش���احب ال�ش���مو امللك���ي االأمري �ش���لمان بن حمد 
اآل خليف���ة، النائ���ب االأول لرئي����س جمل�س الوزراء 
وزير الدفاع بدولة الكويت ال�شقيقة ال�شيخ نا�رص 
�ش���باح االأحم���د اجلابر ال�ش���باح مبنا�ش���بة زيارته 
للب���الد، حيث نق���ل اإل���ى جاللته حتي���ات وتقدير 
اأمري دولة الكويت ال�ش���قيقة اأخيه �شاحب ال�شمو 
ال�ش���يخ �ش���باح االأحمد اجلابر ال�ش���باح ومتنياته 
الطيب���ة ململكة البحرين و�ش���عبها ب���دوام الرخاء 

والتقدم.
ورحب جالل���ة امللك بوزير الدف���اع الكويتي، 
وكلفه نقل حتياته ومتنياته ل�شاحب ال�شمو اأمري 
دولة الكويت ولل�ش���عب الكويتي ال�شقيق بدوام 

االزدهار والرفعة. واأعرب جاللته عن اعتزازه بعمق 
العالقات التاريخي���ة والروابط االأخوية الرا�ش���خة 
التي جتمع البلدين وال�ش���عبني ال�شقيقني والتي 
ت�ش���هد مناًء وتطوًرا م�شتمرين على كافة ال�شعد، 

م�ش���يًدا بالدور الريادي الذي ي�شطلع به �شاحب 
ال�ش���مو اأمري دول���ة الكويت يف تطوي���ر العالقات 
البحريني���ة - الكويتية وخدمة الق�ش���ايا العربية 

واالإ�شالمية.

واأكد جاللته اأن تبادل مثل هذه الزيارات على 
امل�شتوى الر�شمي له دور كبري يف تعزيز التعاون 
والتن�ش���يق الثنائي مبا ي�ش���من حتقيق امل�شالح 
واالأهداف امل�شرتكة. من جانبه، اأعرب ال�شيخ نا�رص 

�ش���باح االأحمد اجلابر ال�شباح عن �شكره وتقديره 
جلالل���ة امللك عل���ى ما يبدي���ه جاللته م���ن حر�س 
واهتمام م�شتمرين بتطوير العالقات البحرينية - 
الكويتية مبا يلبي تطلعات ال�شعبني ال�شقيقني.

• جاللة امللك م�شتقبال وزير الدفاع الكويتي بح�شور �شمو ويل العهد	

ال��ذه��ب��ي��ة  احل����دي����دي  ال����رج����ل  م���ي���دال���ي���ة  ج���الل���ت���ه  ي���ه���دي  “االأوملبية”  رئ���ي�������س 

حققنا اإجنازات ريا�سية واأمامنا الكثري على امل�ستوى الأوملبي
العاهل ي�شتقبل نا�رص بن حمد وفريق نادي النجمة لكرة اليد... جاللة امللك:

املنام���ة - بن���ا: ا�ش���تقبل عاهل البالد �ش���احب 
اجلالل���ة املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليف���ة، يف ق�رص 
ال�ش���خري اأم�س، ممثل جاللة املل���ك لالأعمال اخلريية 
و�ش���وؤون ال�ش���باب، رئي�س املجل�س االأعلى لل�ش���باب 
والريا�ش���ة، رئي�س اللجنة االأوملبية البحرينية �ش���مو 
ال�ش���يخ نا����رص بن حم���د اآل خليف���ة، والنائ���ب االأول 
لرئي�س املجل�س االأعلى لل�ش���باب والريا�شة، رئي�س 
االحتاد البحريني الألعاب القوى �شمو ال�شيخ خالد بن 
حمد اآل خليفة، وذلك مبنا�ش���بة فوز �ش���موه باملركز 
االأول يف بطول���ة ال����رصق االأو�ش���ط للرج���ل احلديدي 
لله���واة والت���ي اأقيم���ت يف مملكة البحرين يف �ش���هر 
نوفم���ر املا�ش���ي، وتاأهل���ه لبطول���ة الع���امل للرجل 
احلديدي التي �ش���تقام يف هاواي بالواليات املتحدة 

االأمريكية يف �شهر اأكتوبر املقبل.
كما ا�ش���تقبل جاللت���ه فريق ن���ادي النجمة لكرة 
الي���د الفائ���ز بكاأ����س البطول���ة االآ�ش���يوية الع�رصين 
لالأندية اأبطال الدوري والتي اأقيمت موؤخراً يف مدينة 
حي���در اآباد بجمهوري���ة الهند، وتاأهل���ه ل بطولة كاأ�س 

العامل القادمة الأندية كرة اليد.
ويف بداي���ة اللق���اء، ت�رصف اجلميع بال�ش���الم على 
جالل���ة امللك. وبعد ت���الوة اآيات م���ن الذكر احلكيم، 
وبكلمات عك�ش���ت م���دى الفخر واالعت���زاز بالتكرمي 
ال�شامي، عررّ �شمو ال�شيخ نا�رص بن حمد اآل خليفة عن 
فرحته الغامرة بتكرمي عاهل البالد �ش���احب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة مبنا�شبة تاأهله اإلى 
بطولة العامل للرجل احلديدي، والتي �شتقام يف كونا 
- ه���اواي 2018 للم���رة االأولى يف اجن���از تاريخي هو 
االأول ل�ش���موه. وقال �شمو ال�شيخ نا�رص بن حمد “لقد 
�رصفني ح�رصة �ش���احب اجلاللة املل���ك بتكرمي خا�س 
مبنا�ش���بة تاأهلي اإلى بطولة الع���امل للرجل احلديدي 
واأنا ا�ش���عر بالفخر واالعتزاز بهذا التكرمي الذي جاء 
م���ن قائد عظي���م ُيفتدى ب���االأرواح واالأنف�س كيف ال 
وهو القائد مل�شرية البناء والنه�شة ال�شاملة ململكة 
البحري���ن، وه���و الداع���م االأول الأبنائه من منت�ش���بي 
احلركة ال�شبابية والريا�شية والذين حققوا اإجنازات 
كبرية رفعوا من خاللها اإ�شم وعلم مملكتهم عاليا يف 

خمتلف املحافل”.
وتابع �ش���مو ال�ش���يخ نا�رص بن حمد “اإن تكرميي 
من قبل جاللة امللك مل يكن بغريب على جاللته فهو 
يحر�س دائم���ا على تكرمي الريا�ش���يني املتميزين، 
الذين بذلوا جهودا وا�ش���حة وقوية يف �ش���بيل تاأكيد 
التطوي���ر الكبري ال���ذي تعي�ش���ه احلركة الريا�ش���ية 
البحريني���ة يف عهد جاللته، كما اأن هذا التكرمي يعني 
يل الكث���ري كون���ه يعطين���ي احلاف���ز االأكر م���ن اأجل 
موا�ش���لة الب���ذل والعطاء ال�ش���خي لتمثي���ل اململكة 
ب�ش���ورة م�رصفة يف خمتلف املحافل الريا�ش���ية، ويف 
مقدمتها بطولة العامل للرجل احلديدي، والتي بداأت 
اال�شتعداد لها ب�ش���كل مبكر من اأجل حتقيق النتائج 
االيجابي���ة التي ت�ش���ع البحري���ن يف دائرة االأ�ش���واء، 
وتعطي متابعي البطولة �ش���ورة حقيقية عن التقدم 

والرخاء الذي تعي�شه اململكة يف العهد الزاهر”.
واأ�ش���اف �ش���موه “اأن االجن���از ال���ذي حققته يف 
بطولة ال�رصق االأو�ش���ط للرجل احلدي���دي بتاأهلي اإلى 
بطول���ة الرج���ل احلدي���دي والتي �ش���تقام يف كونا - 
ه���اواي 2018 للم���رة االأول���ى يف اجن���از تاريخي بعد 
حتقيق���ي املرك���ز االأول يف بطول���ة ال�رصق االو�ش���ط 
نتيج���ة  والع�ش���كريني،  لله���واة  احلدي���دي  للرج���ل 
حتمية للدعم املتوا�ش���ل الذي يوليه جاللته للحركة 
الريا�ش���ية وال�ش���بابية يف اململكة انطالقا من اميان 

جاللته الرا�ش���خ بالدور املتميز الذي متثله الريا�شة 
كواجهة ح�شارية م�رصفة ململكتنا الغالية”.

وعاهد �شمو ال�ش���يخ نا�رص بن حمد، جاللة امللك 
على بذل الغايل والنفي�س يف �ش���بيل حتقيق املزيد 
م���ن االجنازات با�ش���م البحرين وق���ال “نحن مقبلون 
على امل�ش���اركة يف العديد من البطوالت الريا�ش���ية 
املهم���ة عل���ى امل�ش���توى االإقليم���ي والعاملي وكل 
تطلعات���ي اأن اأحقق نتائج اإيجابية يف تلك البطوالت، 
تك���ون �ش���اهدة على التطوي���ر الكبري الذي تعي�ش���ه 
الريا�ش���ية البحرينية يف عهد جاللته وترتجهم دعمه 

الكبري لكافة الريا�شيني”.
كم���ا األقى رئي����س جمل����س ادارة ن���ادي النجمة 

عي�شى القطان كلمة جاء فيها:
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

وال�شالة وال�شالم على اأ�رصف االأنبياء واملر�شلني 
�شيدنا حممد واآله و�شحبه اأجمعني ،،،

�ش���يدي ح�رصة �ش���احب اجلاللة املل���ك حمد بن 
عي�ش���ى اآل خليف���ة مل���ك مملك���ة البحري���ن املفدى 

حفظكم اهلل ورعاكم،،،
اإن���ه مل���ن دواعي ����رصوري اأن اأقف ب���ني اأيديكم 
الكرمية يف هذه اللحظات مبنا�ش���بة ح�ش���ول الفريق 
االأول لك���رة الي���د بن���ادي النجمة على كاأ����س بطولة 
االأندية االآ�ش���يوية الع�رصي���ن، والتي اأقيمت يف مدينة 
حيدر اآباد بجمهورية الهند وتاأهل الفريق اإلى بطولة 

كاأ�س العامل لالأندية.
ومل يكن لهذا االجناز ليتحقق لوال دعم جاللتكم 
للريا�شة والريا�شيني يف مملكتنا الغالية، وم�شاندة 
جاللتك���م لالأندي���ة واملنتخبات البحريني���ة التي هي 
حمل فخر واعتزاز ودافع كبري وداعم اأ�شا�شي للجميع 

لتمثيل مملكة البحرين خري متثيل.
جاللة امللك ..اإن توجيهاتكم ال�ش���امية �شتبقى 

�شعلة ي�شتنري بها جميع الريا�شيني ملوا�شلة العمل 
نح���و اإعالء راي���ة البحرين وجعله���ا خفاقة يف خمتلف 
املحافل الدولية، و�ش���يبقى عهدكم الزاهر �ش���اهداً 
على الكثري من االإجنازات التي حتققت لهذا الوطن 

املعطاء يف ظل القيادة احلكيمة جلاللتكم.
و�ش���يجني �ش���باب اململك���ة نتائج ال�شيا�ش���ات 
الر�ش���يدة حلكوم���ة رئي�س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو 
امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة، اإلى جانب 
مبادرات ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �ش���احب ال�شمو امللكي االأمري 
�ش���لمان بن حم���د اآل خليفة التي قفزت بالريا�ش���ة 
البحريني���ة قفزات كبرية ومنها م�ش���اريع الدمج بني 

االأندية والتي يعتر نادي النجمة اأحد مناذجها.
ولق���د كان للجه���ود اجلبارة التي يبذلها �ش���مو 
ال�ش���يخ نا�رص ب���ن حمد اأبل���غ االأثر يف ح�ش���د النتائج 
امل�رصفة الأنديتنا ومنتخباتنا الوطنية. كما اأن �ش���باب 
الوطن يثمنون الدعم املميز من �ش���مو ال�ش���يخ خالد 

بن حمد وم�شاندته لهم يف خمتلف امليادين.
جالل���ة املل���ك.. اإن ن���ادي النجمة كان و�ش���يظل 
بف�ش���ل اهلل وبف�شل دعمكم الكرمي �ش���برّاقاً يف رفع 
علم بالدن���ا عاليا باإحرازه اأول بطولة خليجية لالأندية 
البحريني���ة يف ك���رة الي���د العام 1984 حتت م�ش���مى 
نادي الوحدة قبل الدمج، ووا�ش���ل اإجنازه عر الفوز 
باأول بطولة خليجية لالأندية البحرينية للكرة الطائرة 
العام 1989، اليوم نعتز ب���اأن نقدم جلاللتكم كاأ�س 
بطول���ة االأندي���ة االآ�ش���يوية لك���رة الي���د عرفان���اً منا 
لدعمك���م الالحم���دود لكافة اأبناء الوط���ن يف خمتلف 

امليادين.
اإننا نعاه���د جاللتكم على العم���ل بجد واإخال�س 
الإعالء اإ�ش���م مملكتنا الغالية مبا منتلك من اإمكانات، 
نني عمل جاللتكم الدوؤوب وحر�ش���كم التام على  ُمثمرّ

التمثي���ل امُل�رصرّف للبحرين يف خمتلف املجاالت، ومبا 
يعك�س الدع���م واملوؤازرة من ل���دن القيادة احلكيمة 
التي ت�شع االإن�شان البحريني يف اأعلى �شلم اأولوياتها 
والعمل على االإرتقاء بقدراته ورفده باأف�ش���ل برامج 
التطوي���ر وجعل ذلك م���ن الثوابت يف عم���ل القيادة 

جتاه اأبناء الوطن.
جاللة امللك.. باإ�ش���م جمل����س اإدارة نادي النجمة 
وجمي���ع منت�ش���بيه، ي�رصفن���ا اأن نه���دي ه���ذا االإجن���از 
جلاللتك���م، واأن نعر ع���ن عظيم امتنانن���ا وتقديرنا 
لدور جاللتكم الرائد يف هذا املقام ونعاهد جاللتكم 
بال�ش���ري على خطى القيادة الر�شيدة متعا�شدين يف 
جميع امليادين لت�رصيف مملكتنا احلبيبة يف كل مهمة 

وطنية توكل اإلينا.
وف���ق اهلل جاللتكم لتحقيق املزي���د من الرفعة 
والنماء ململكة البحرين و�ش���عبها الويف و�ش���دد على 

طريق اخلري خطاكم، اإنه �شميع جميب.
 بعد ذلك قدم �ش���مو ال�ش���يخ نا�رص ب���ن حمد اآل 
خليف���ة امليدالية الذهبية للرجل احلديدي اإلى جاللة 
امللك بهذه املنا�ش���بة. ثم ت�رصف رئي�س نادي النجمة 

بتقدمي هدية تذكارية اإلى جاللة امللك .
وقد عر�س رئي�س االحت���اد البحريني لكرة اليد 
علي ا�ش���حاقي ال���درع الذي فاز به االحتاد كاأف�ش���ل 

احتاد على م�شتوى قارة اآ�شيا.
بعد ذلك وجه جاللة امللك كلمًة قال فيها:

اأوالً اأ�ش���كركم كقيادي���ني وكم�ش���وؤولني عل���ى 
اجن���ازات الفرق الريا�ش���ية ب�ش���ورة عام���ة يف بلدنا 
الغ���ايل البحرين، واأخ�س يف هذا الي���وم نادي النجمة 
واجنازات النادي على امل�ش���توى االأ�شيوي وتاأهلهم 

للم�شتوى العاملي.
وق���ال جالل���ة املل���ك اإن الته���اين متبادلة وهلل 
احلم���د، ومث���ل ما نتلق���ى تهنئتك���م فاإنن���ا نهنئكم 

به���ذه االجن���ازات، واإن البحري���ن وهلل احلم���د يف كل 
عام حت�ش���د ميداليات خمتلفة ملون���ة كما يقولون، 
واحلقيقة بف�ش���ل اجلهود الكبرية املبذولة من قبل 
اجلميع، وكذلك مب�ش���اركة �شمو ال�شيخ نا�رص بن حمد 
اآل خليف���ة، و�ش���مو ال�ش���يخ خالد بن حم���د اآل خليفة 

لقيادة الريا�شات املختلفة.
واأ�ش���اف العاهل، اأنن���ا حققنا الكث���ري وال يزال 
الكثري اأمامنا على امل�ش���توى االأوملبي القادم وعلى 
امل�ش���توى ال���دويل، واأكد جاللته اأن اجله���د يجب اأن 
ي�ش���تمر، واأعرب جاللته عن اإعجابه بامل�ش���توى الذي 
قدمه منتخب البحرين لكرة القدم، حيث اأن م�شتواه 
مل يك���ن خمتلفاً عن بقي���ة املنتخبات امل�ش���اركة يف 

خليجي 23، اأما النتائج فاإن احلظ له دور كبري.
واأك���د جالل���ة املل���ك اأن امل�ش���توى الفني الذي 
ظه���ر عليه منتخ���ب البحرين لكرة الق���دم اأعادوا لنا 
االأمل يف الك���رة البحرينية واملع���روف عنها ريادتها 
يف املنطق���ة، متطلع���اً جاللت���ه اأن تكون ك���رة القدم 

البحرينية متقدمة يف امل�شابقات القادمة.
وقال جاللته، اإ�ش���محوا لنا على اأي تق�ش���ري من 
جانبن���ا جتاه الريا�ش���ة، واأنا اأ�ش���يد باجلهود الكبرية 
والذاتي���ة التي تبذل من قبل االحت���ادات والالعبني 
وامل�ش���اهمات، واإن �ش���اء اهلل نتمكن م���ن حتقيق ما 
ن�ش���بو وت�ش���بون اإليه لتحقي���ق النتائج االأف�ش���ل، 
الريا�ش���ي  اأن رغب���ة  ولك���ن نتائجك���م ت���دل عل���ى 
البحريني يف حتقيق اجناز ال تتوقف باالمكانيات ولو 
اأن االمكانيات مطلوبة وت�ش���اعد كث���ريا، وهذا الذي 
جنته���د في���ه، يف ظل هذه الظ���روف احلالي���ة والتي 
يعرفه���ا اجلمي���ع، ونحاول بالفع���ل اإعط���اء االأولوية 
لل�شباب والريا�شة، ف�شكراً مرة اأخرى على ما قدمتم 
واأجنزمت، واإن �ش���اء اهلل نراك���م يف القريب باإجنازات 

اأكر، و�شكراً.

• جاللة امللك م�شتقبالً �شمو ال�شيخ نا�رص بن حمد و �شمو ال�شيخ خالد بن حمد وفريق نادي النجمة لكرة اليد الفائز	
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املنامة- بنا: وجه رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأمري خليفة بن �س���لمان اآل خليفة �س���فراء 
مملك���ة البحرين اجلدد اإلى البناء على عالقات مملكة 
البحرين بالدول املعينني فيها وتوطيدها، فاملجال 
مهياأ لذلك لأن العالقات مبنية على اأر�س���ية �سلبة، 
وحثه���م على اأن يكونوا خري ممثل لبلدهم والهتمام 
مب�س���الح مواطني مملكة البحري���ن يف اخلارج، وقال 
�س���موه لل�س���فراء “احر�س���وا عل���ى نق���ل املعلوم���ة 
ال�س���حيحة وجابه���وا اأي���ة حماولة لت�س���ويه �س���ورة 
البحري���ن، واعمل���وا على اإبراز ال�س���ورة احل�س���ارية 

واملثالية للمملكة واعالء رايتها يف كافة املحافل”.
وكان �ساحب امللكي رئي�س الوزراء قد ا�ستقبل 

بق�رص الق�س���يبية �سباح اأم�س ال�سفراء اجلدد ململكة 
البحري���ن املعينني لدى ع���دد من الدول ال�س���قيقة 
وال�سديقة وهم: جمعة الكعبي �سفري مملكة البحرين 
لدى �س���لطنة عمان، عب���داهلل عبداهلل �س���فري مملكة 
البحري���ن ل���دى جمهوري���ة املاني���ا الحتادي���ة، اأحمد 
الرويعي �سفري مملكة البحرين لدى اململكة الأردنية 
الها�سمية، اأحمد الهاجري �سفري مملكة البحرين لدى 
مملكة تايلند، فوؤاد البحارنة �س���فري مملكة البحرين 
لدى اجلمهوري���ة اجلزائرية الدميقراطية ال�س���عبية، 
عبدالرحم���ن القع���ود �س���فري مملك���ة البحري���ن لدى 
جمهورية الهند، حممد �س���يخو �سفري مملكة البحرين 
ل���دى جمهوري���ة اندوني�س���يا، اأحمد الدو�رصي �س���فري 

مملك���ة البحرين لدى اليابان، واإبراهيم اأحمد �س���فري 
مملكة البحرين لدى اجلمهورية التون�سية.

واأكد �سموه �رصورة تفعيل اأوا�رص ال�سداقة ومد 
ج�س���ور التعاون مبا يحقق م�س���الح مملك���ة البحرين 
ويعزز مكانتها اإقليميا ودوليا، منوها �سموه بجهود 
�س���فراء اململكة يف تعريف الع���امل بالواقع املزدهر 
الذي تعي�س���ه مملكة البحرين وما حتققه من منجزات 
وطنيه ل�س���مان الأم���ن وال�س���تقرار وكفالة احلقوق 

واحلريات والعي�س الكرمي ل�سعبها.
وخالل اللقاء هناأ �س���احب ال�سمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء ال�س���فراء اجل���دد بالثق���ة امللكي���ة الغالية 
يف  مهامه���م  وتوليه���م  منا�س���بهم  يف  وتعيينه���م 

متثيل وطنهم باخلارج، متمنيا �س���موه لهم التوفيق 
والنجاح.

وحث �س���موه �س���فراء مملكة البحرين يف اخلارج 
على موا�س���لة نهج اململكة يف توطيد اأوا�رص التعاون 
مع ال���دول ال�س���قيقة وال�س���ديقة، وتقوية ح�س���ور 
اململكة يف اخلارج والرتويج ملا ت�س���هده من نه�سة 
تنموي���ة وم���ا تزخر به من فر�س للبن���اء على عالقات 
ال�س���داقة والتع���اون القائمة وفتح جم���الت جديدة 
للتعاون تعود بالنفع عل���ى اململكة وخمتلف الدول 

ال�سقيقة وال�سديقة.
للبعث���ات  احلكوم���ة  دع���م  �س���موه  وج���دد 
الدبلوما�س���ية يف اخلارج للقي���ام مبهامها وواجباتها 

يف رعاية م�سالح املواطنني باخلارج وتعزيز عالقات 
التع���اون الطيبة بني مملكة البحرين وخمتلف الدول 

ال�سقيقة وال�سديقة.
من جانبهم، اأ�س���اد ال�س���فراء اجل���دد بتوجيهات 
الدبلوما�س���ي  العم���ل  لتعزي���ز  ال�س���ديدة  �س���موه 
وتوظيفه بال�س���كل الأمثل يف خدم���ة اأهداف اململكة 
وم�س���احلها، موؤكدي���ن اأن روؤي���ة �س���موه �س���اهمت 
يف تو�س���يع وتطوي���ر عالق���ات متمي���زة للمملكة مع 
دول الع���امل كافة، م�س���يدين باهتمام �س���موه بدعم 
الدبلوما�س���ية البحرينية وتوف���ري خمتلف الإمكانات 
التي ت�س���من له���ا النهو�س مب�س���وؤولياتها يف خدمة 

م�سالح الوطن واملواطنني.

املنامة - بنا: اأكد ويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �س���احب ال�سمو 
امللك���ي الأمري �س���لمان ب���ن حمد اآل خليف���ة ما تكنه 
مملكة البحرين لل�سقيقة دولة الكويت قيادة و�سعبا 
م���ن التقدير والعت���زاز، ملا يربط ب���ني البلدين من 
امتداد ر�سخه الآباء والأجداد وعالقات عميقة اجلذور 
ت�سهد املزيد من التطور والنمو، يف ظل قيادة عاهل 
البالد �ساحب اجلاللة امللك الوالد حمد بن عي�سى اآل 
خليفة، واأخيه اأمري دولة الكويت ال�س���قيقة �س���احب 
ال�سمو ال�سيخ �س���باح الأحمد اجلابر ال�سباح وترجمة 
عراق���ة ه���ذه العالق���ات فيم���ا ن�س���هده م���ن تقارب 
وتكاتف بني البلدين و�سعبيهما ال�سقيقني. واأ�ساد 
�س���موه مبواقف دولة الكويت امل�رصف���ة جتاه مملكة 
البحرين وهو ما ي�س���كل املالمح البارزة على �سعيد 
العالق���ات البحريني���ة الكويتي���ة، وا�س���تمرار العمل 
نح���و تعميق التعاون من خ���الل تدعيم اأطر العالقات 
ال�س���رتاتيجية مبا يخدم التوجه���ات احلالية ويلبي 
تطلعات البلدين وال�س���عبني ال�سقيقني، يف خمتلف 

القطاعات.

جاء ذلك لدى لقاء �سموه بق�رص الق�سيبية اأم�س 
النائ���ب الأول لرئي����س جمل�س ال���وزراء وزير الدفاع 
بدولة الكويت ال�سقيقة ال�س���يخ نا�رص �سباح الأحمد 
ال�سباح، بح�س���ور عدد من اأ�سحاب ال�سمو واملعايل 
وال�س���عادة، حي���ث رح���ب بالزي���ارة التي يق���وم بها 

للب���الد، معربا عن �س���كره وتقديره العميق لل�س���يخ 
نا�رص عل���ى تلبيته لدعوة �س���موه، منوها �س���موه مبا 
متثل���ه ه���ذه الزيارة م���ن انعكا����س حقيق���ي ملتانة 
الرواب���ط الأخوية الوثيق���ة التي اأ�س���همت يف تعزيز 
التعاون الثنائي على خمتلف ال�سعد ورفد اجلوانب 

التنموي���ة بينهما، موؤكدا �س���موه اعتزازه بامل�س���رية 
احلافلة بالتوا�سل بني البلدين ال�سقيقني والنظرة 
امل�س���رتكة واملتطابقة والعمل نحو كل ما يعزز اأمن 
وا�س���تقرار املنطقة ومواجهة كافة التحديات ودعم 

م�سرية العمل اخلليجي والعربي امل�سرتك.

واأبل���غ �س���موه النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س 
ال���وزراء وزي���ر الدف���اع الكويت���ي بنقل حتيات���ه اإلى 
�ساحب ال�س���مو ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح، 
واإل���ى ويل العه���د بدول���ة الكويت ال�س���قيقة �س���مو 
ال�س���يخ نواف الأحمد اجلابر ال�سباح، ومتنيات �سموه 
لدولة الكويت و�س���عبها ال�سقيق ا�س���طراد التقدم 

والزدهار يف ظل قيادتها احلكيمة.
ويف اللقاء ا�س���تعر�س �س���موه مع ال�س���يخ نا�رص 
ال�س���باح اآفاق التعاون البحريني الكويتي يف �س���وء 
ما ت�س���هده من تطور متنامي، وتبادل وجهات النظر 
ح���ول جمم���ل الق�س���ايا والتط���ورات الراهن���ة عل���ى 
ال�س���احتني الإقليمي���ة والدولي���ة اإ�س���افة اإلى بحث 

املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.
هذا واأقام �س���احب ال�س���مو امللك���ي ويل العهد 
نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء ماأدب���ة ع�س���اء تكرمي���ا لأخيه النائ���ب الأول 
لرئي����س جمل�س الوزراء وزير الدف���اع بدولة الكويت 
ال�سقيقة  ال�سيخ نا�رص �سباح الأحمد ال�سباح والوفد 

املرافق.

ال�������س���ف���راء: روؤي�������ة ����س���م���وه ���س��اه��م��ت يف ت���ط���وي���ر ع����الق����ات م��ت��م��ي��زة ل��ل��ب��ح��ري��ن 

كونوا خري ممثل لبالدكم واهتموا مب�صالح مواطنينا

نعتز مبواقف الـكـويـت الـمـ�صـرفـة تـجـاه البـحـريـن

دعاهم لتوطيد العالقات... �سمو رئي�س الوزراء لل�سفراء البحرينيني اجلدد:

ترجمة عراقة العالقات بالتقارب والتكاتف... �سمو ويل العهد:

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال �سفراء مملكة البحرين اجلدد	

• �سمو ويل العهد و�سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء لدى ا�ستقبالهما وزير الدفاع الكويتي	

 املنامة - بن���ا: كان ويل العهد نائب القائد 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء 
�ساحب ال�س���مو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 
خليف���ة يف مقدمة م�س���تقبلي اأخي���ه النائب الأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء يف مقدمة م�س���تقبلي اأخيه 
النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع 
بدول���ة الكويت ال�س���قيقة ال�س���يخ نا�رص �س���باح 

الأحمد ال�سباح لدى و�سوله البالد ام�س يف زيارة 
للمملكة تلبية لدعوة كرمية من �س���احب ال�س���مو 
امللكي ويل العه���د نائب القائ���د الأعلى النائب 
الأول لرئي����س جمل�س الوزراء، حيث رحب �س���موه 
ب�س���يف البالد الكرمي وبزيارت���ه ململكة البحرين 
التي جت�س���د التوا�سل امل�س���تمر بني الأ�سقاء يف 

كال البلدين. 

كم���ا كان يف ال�س���تقبال نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء �س���مو ال�س���يخ علي بن خليف���ة اآل خليفة 
وعدد م���ن الوزراء وع���دد من كبار امل�س���تقبلني 
ورئي�س هيئ���ة الركان وحمافظ حمافظة املحرق 
الداخلي���ة  الدف���اع ووزارة  وكب���ار �ض���باط ق���وة 
و�س���فريا البلدين ال�س���قيقني وعدد من اع�س���اء 

ال�سفارة الكويتية لدى مملكة البحرين.

�صمو ويل العهد و�صمو ال�صيخ علي بن خليفة 
ي�صتقبالن وزير الدفاع الكويتي

• �سمو ويل العهد م�ستقبال وزير الدفاع الكويتي	

• �سمو ويل العهد يقيم ماأدبة تكرميا لل�سيخ نا�رص �سباح الأحمد ال�سباح	
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مد ج�سور التعاون بني اجلامعات الوطنية ونظرياتها العريقة
تبادل زيارات الوفود الأكادميية والطالبية مع اأمريكا... �سمو رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: لدى ا�س���تقبال �س���موه وفدا 
من جامعة نورث اي�س���رن، رحب رئي�س الوزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليفة مبد ج�س���ور التع���اون الأكادميي بني 
اجلامعات الوطنية واجلامعات العريقة لالرتقاء 

مبخرجات التعليم ودعم امل�سرية التعليمية.
وكان �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
ق���د ا�س���تقبل بق����ر الق�س���يبية ام����س نائ���ب 
رئي�س جامعة نورث اي�س���رن الأمريكية روبرت 
داتريي���خ، وعمي���د كلي���ة الإدارة باجلامعة راج 
ايكامبادي مبنا�سبة زيارتهما ململكة البحرين.

وخالل اللقاء، نوه �س���موه باأهمية تو�س���يع 
جم���الت التب���ادل الثقايف م���ن خ���الل التعاون 
ب���ني اجلامع���ات يف مملكة البحري���ن والوليات 
املتح���دة الأمريكية عرب تب���ادل زيارات الوفود 
الأكادميية والطالبية وال�س���تفادة من التطور 
العلم���ي والتكنلوجي العامل���ي يف دعم املجال 

التنموي.

التعلي���م  موؤ�س�س���ات  “اإن  �س���موه  وق���ال 
الع���ايل يف مملك���ة البحري���ن تلع���ب دورا مهما 
يف رف���د امل�س���رية التعليمي���ة واإن تعاونها مع 
اجلامعات العاملية �سي�س���هم يف جعل جامعاتنا 
مواكب���ة دائما للتط���ور التعليم���ي والأكادميي 

والتكنولوجي”.
ونوه �س���موه اإل���ى اأن القط���اع التعليمي يف 
مملكة البحرين مبختلف مراحله يحظى باهتمام 
كبري اإميانا من اململكة باأهمية واأثر التعليم يف 
بناء ح�سارة الأمم والرتقاء بال�سعوب وو�سعها 

على طريق النماء والتقدم.
من جانبه، اأعرب نائب رئي�س جامعة “نورث 
اي�سرن” الأمريكية عن خال�س ال�سكر والتقدير 
ل�س���احب ال�س���مو امللكي رئي�س ال���وزراء على 
دعم �س���موه لكل ما يعزز م���ن عالقات التعاون 
وال�س���داقة بني البلدي���ن، منوها مبا ي�س���هده 
القطاع التعليمي يف اململكة من تقدم ي�ساهي 

اأرقى امل�ستويات العاملية.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال وفدا من جامعة نورث اي�سرن	

دور ب���ارز للتعلي���م يف بن���اء الأم���م والرتق���اء بال�س���عوب وو�س���عها عل���ى طري���ق النم���اء

“ابحـث” يج�سـد التوا�سـل الأخـوي بيـن البحرين والكويـت
الثقافة تقرن مع جهود التطوير والتنمية... �سمو ويل العهد: 

املنام���ة - بن���ا: اأك���د ويل العهد نائ���ب القائد 
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �س���احب 
ال�س���مو امللكي الأمري �س���لمان بن حمد اآل خليفة اأن 
هوية البحرين الأ�س���يلة حتتفي دوًما باإرثها الثقايف 
الغن���ي والت���ي اأث���رت ات�س���الها احلي���وي مبحيطها 
لتتب���ادل املعارف وتكت�س���ب التنوع الذي ي�س���يف 

لر�سيدها احل�ساري العريق.
ول���دى رعايته، بح�س���ور النائ���ب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت ال�س���قيقة 
ال�س���يخ نا�ر �س���باح الأحمد ال�س���باح، افتتاح مركز 
“ابح���ث” يف املحرق، نوه �س���موه باجلهود الر�س���مية 
والأهلية التي ت�س���طلع بهذا اجلان���ب الهام حتقيًقا 
ل���روؤى عاهل البالد �س���احب اجلاللة املل���ك حمد بن 
عي�س���ى اآل خليفة يف اإبراز الأوجه احل�سارية امل�رقة 
الت���ي عرفت بها مملكة البحرين عرب تاريخها املمتد 

عرب اآلف ال�سنني.
وثّمن �سموه الدعم الكرمي من اأمري دولة الكويت 
ال�س���قيقة �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح اجلابر الأحمد 
ال�س���باح لإن�س���اء مركز “ابحث” مما يج�سد التوا�سل 
الأخ���وي النبيل ب���ني البلدين ال�س���قيقني والروابط 

الوثيق���ة بينهما على ال�س���عد كاف���ة، وميثل كذلك 
امت���داًدا ملا تتميز ب���ه الكويت ال�س���قيقة من ريادة 

و�سجل م�سيء يف جمالت الثقافة والأدب والبداع.
واأعرب �س���موه عن �روره بافتتاح املركز، فهو 
ياأت���ي بو�س���فه اإ�س���افة قيم���ة للم�س���اهمة بالبحث 

يف الثقاف���ة والإرث التاريخ���ي وحفظ���ه يف الذاك���رة 
البحرينية، باعتباره مكونا مهما يف تكوين �سخ�س���ية 
اأن  �س���موه  م�س���يًفا  البحرين���ي،  الإن�س���ان  وهوي���ة 
الثقاف���ة بكل مكوناته���ا تقرن مع جه���ود التطوير 
والتنمي���ة، فهي من �س���مات املجتمع���ات املتقدمة 

الت���ي تنجز وتب���دع، موؤكًدا �س���موه اأن الفرد املثقف 
الواع���ي قادر على العطاء مب�س���وؤولية والإ�س���هام يف 
موا�س���لة النهو�س مبجتمعه ليبني عل���ى الإجنازات 

واملكت�سبات يف خمتلف املجالت.
واأ�ساد �س���موه باجلهود امل�س���كورة التي تقوم 

بها رئي�س���ة جمل�س اأمن���اء مركز ال�س���يخ اإبراهيم بن 
حممد اآل خليفة للثقافة والبحوث ال�س���يخة مي بنت 
حممد اآل خليفة، لرفد زخم احلراك الثقايف يف مملكة 
البحري���ن وتعزي���ز ح�س���وره عرب خمتل���ف املبادرات 
والأن�س���طة. وح�ر �س���موه حفل ا�س���تقبال مبنا�س���بة 
الفتتاح يف مركز ال�سيخ اإبراهيم بن حممد اآل خليفة 
للثقافة والفنون بعد جولة يف خمتلف اأق�سام املركز 

�سملت مواقع “ابحث” وذاكرة البيت ودار الفن.
وبه���ذه املنا�س���بة، توّجه���ت ال�س���يخة مي بنت 
حمم���د اآل خليف���ة بال�س���كر وخال�س التقدي���ر لأمري 
دولة الكويت ال�سقيقة �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح 
الأحم���د اجلابر ال�س���باح عل���ى دعمه الك���رمي، وثقته 
بعم���ل املجتمع الأهل���ي وبدوره الفّع���ال يف الرتقاء 
باملجتمع���ات، ول���ويل العهد نائ���ب القائ���د الأعلى 
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �س���احب ال�سمو 
امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة على رعايته 
لالفتتاح، وعلى حر�س���ه يف اأن يكون للقطاع اخلا�س 
دور يف روؤي���ة البحرين ال�س���راتيجّية ملجتمع يحقق 

قيم ال�ستدامة.

• �سمو ويل العهد مفتتحا مركز “ابحث” يف املحرق بح�سور ال�سيخ نا�ر �سباح الأحمد ال�سباح	



والتنمي����ة  العم����ل  وزارة   - عي�س����ى  مدين����ة 
االجتماعي����ة:  زار وزي����ر العمل والتنمي����ة االجتماعية 
جمي����ل حمي����دان اأم�����س، حمافظ����ة املح����رق، حي����ث 
افتتح مرك����ز املحرق االجتماع����ي اجلديد يف منطقة 
الب�س����يتني، وعقد لق����اًء مفتوًحا يف مق����ر املركز مع 
االأه����ايل، وذلك بح�س����ور الن����واب: علي بوفر�س����ن، 
جمال بوح�س����ن، اإبراهي����م احلم����ادي، ونائب حمافظ 
املحرق العميد زهري العب�س����ي، وعدد من الفعاليات 
املجتمعي����ة، اإل����ى جان����ب عدد م����ن امل�س����وؤولني يف 

الوزارة. 
وج����اءت الزيارة تلبية لتوجيهات رئي�س الوزراء 
�س����احب ال�س����مو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل 
خليفة، للم�سوؤولني بزيارة مناطق �سكن املواطنني 

وتفقد احتياجاتهم والعمل على حتقيقها.
ومت ت�س����ييد املرك����ز االجتماع����ي اجلدي����د على 
م�س����احة تبل����غ )1131( م����ًرا مربًع����ا، ويتك����ون من 
طابقني اإ�سافة اإلى الطابق االأر�سي مب�ساحة اإجمالية 
تبل����غ )2270( مًرا مربًعا، ويخت�����س املركز كغريه 
من املراكز االجتماعية يف جميع املحافظات بتقدمي 
كافة اخلدمات التنموية والتاأهيلية للمواطنني، كما 
اأن املركز �س����يكون جمّهًزا ال�ستقبال املواطنني من 
فئة ذوي االإعاقة، و�س����وف تتوافر البيئة املنا�س����بة 
للرعاية لكبار ال�س����ن من خالل تنوع وتعدد اخلدمات 
املقدمة لهم من حيث التاأهيل االجتماعي والتدريب 

املهني والعلمي والرعاية ال�سحية.
وخالل اللقاء املفت����وح، اأكد حميدان اأن افتتاح 
مركز املحرق االجتماع����ي اجلديد ياأتي يف اإطار خطة 
عم����ل الوزارة الرامية اإلى حت�س����ني ج����ودة اخلدمات 
املقدمة من خالل تطوي����ر مراكز التنمية االجتماعية 
يف جميع املحافظات، الفًتا اإلى اأنه �س����يخدم منطقة 

ذات كثافة �س����كانية عالية، موؤكًدا اأن احلكومة تويل 
الرعاي����ة االجتماعي����ة اهتماًم����ا متزاي����ًدا على �س����وء 
املتغ����ريات االجتماعي����ة واختالف طبيع����ة اخلدمات 
ل�سمان ا�ستدامة حتقيق الرفاه واالأمن االجتماعيني 

للمواطنني.
وا�ستعر�س الوزير اأمام احل�سور، اخلدمات التي 
تقدمه����ا “العمل والتنمي����ة االجتماعية” يف حمافظة 
املحرق، م�سرًيا يف هذا ال�سياق اإلى اأن خدمة ال�سمان 
االجتماعي لالأ�رس املحتاجة باملحافظة ا�س����تفاد منها 
)2481( اأ�رسة، باالإ�س����افة اإل����ى )عالوة الغالء(، حيث 
بل����غ ع����دد االأ�رس امل�س����تفيدة منه����ا )21830( اأ�رسة، 
ف�س����الً عن تقدمي خم�س�س مايل ل�)1814( �سخ�ًسا 

من ذوي االإعاقة من اأهايل املحرق.
وبالن�س����بة للم�س����اريع االإمنائي����ة التي ت�س����اهم 
يف تنمي����ة ومتكني االأ�رسة اقت�س����ادياً، فقد اأو�س����ح 
اأن اإجمايل عدد امل�س����تفيدين من م�س����اريع الدورات 
التدريبي����ة والور�����س والوحدات االإنتاجي����ة لربنامج 
)خطوة( بلغ )1609( م�س����تفيدين، باالإ�س����افة اإلى 

)4134( م�س����تفيًدا م����ن الفعاليات امل�س����ركة مع 
موؤ�س�سات املجتمع.

وقام حمي����دان بجولة يف املرك����ز اجلديد، حيث 
اطلع على �سري العمل يف مرافقه واخلدمات النوعية 
الت����ي يقدمها ملرتادي����ه والأهايل املحافظ����ة، الفًتا 
يف ال�س����ياق ذات����ه اإلى اأهمي����ة تعزيز برام����ج ال�رساكة 
املجتمعي����ة الحت�س����ان خمتل����ف فئ����ات املجتم����ع، 
وم�ساعدتهم على االندماج ب�سورة اأكرث فاعلية عرب 

ما حتتويه من اأن�سطة وبرامج رعاية متنوعة.
وقد ن����ّوه االأه����ايل باهتم����ام القي����ادة احلكيمة 
باملواطن����ني وتوف����ري كافة �س����بل العي�����س الكرمي، 
م�سيدين باخلدمات التي يقدمها املركز االجتماعي 
ملختل����ف �رسائح املجتمع. من جانبهم، اأ�س����اد النواب 
بتوجيهات �س����مو رئي�س الوزراء للم�سوؤولني بتلم�س 
احتياج����ات املواطنني واللقاء بهم واال�س����تماع اإلى 
مالحظاته����م، م�س����ريين اإل����ى التط����ور النوعي الذي 
�س����هدته خدمات وزارة العمل والتنمي����ة االجتماعية 

فيما يخ�س تطوير خدمات الرعاية االجتماعية.  
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السيناريو المتكرر
الزيادة يف االأ�س���عار لي�س���ت حدثا جديًدا، بل هو متكرر و�س���وف يتكرر م�س���تقبال، 
و�س���تتكرر مع���ه نف�س ردود الفعل من قب���ل النواب، يف وقت ت�س���تخدم فيه احلكومة 
اأدواتها القانونية لو�س���ع ما تريده من زيادات مو�سع التطبيق وهكذا دواليك، فيجد 
املواطن نف�س���ه يف مواجهة مفرو�س���ة عليه فر�س���ا مع زيادات مفاجئة مت�س جيبه من 
دون حتى متهيد اأو اإعالن م�سبق ليكون مهياأً نف�سًيا وم�ستعًدا لهذه املواجهة ال�سعبة، 
والتي ال ميلك حيالها خيارات اأو بدائل اإال املزيد من الت�سييق يف معي�سته، ويبقى هو 

الوحيد املت�رسر من هذه الزيادات املجحفة يف حقه.

لالأ�س���ف ال�س���ديد ال جديد يف امل�س���هد الربملاين، ففي كل اأزمة تتعلق باملواطن، 
يجد هذا املواطن نف�س���ه وحيدا بال �سند من النواب الذين اختارهم ليمثلوه ويدافعوا 

عن م�ساحله ويحملوا ق�ساياه ويعربوا عن همومه ويخففوا من االأعباء الواقعة عليه.

فالقرار الذي اتخذ من قبل جمل�س النواب لوقف قرار رفع اأ�سعار البنزين، اأقل ما 
يو�س���ف به اأنه غري عملي ولال�ستهالك االإعالمي وحفظ ماء وجه املجل�س، فالنواب قبل 

غريهم يعلمون اأن هذا القرار غري ملزم للحكومة.

يف مث���ل ه���ذه الظ���روف واإذا كنا اأم���ام ظروف ومعطيات �س���تفر�س حتم���ا اللجوء 
اإلى زيادات يف االأ�س���عار ورف���ع للدعم احلكومي، فعلى االأقل وم���ن باب احلر�س على 
املواطن وال�رساكة يف القرار، و�س���ماًنا لتفهم القرارات وا�ستيعابها جمتمعًيا، اأن تقوم 
احلكومة با�س���تغالل اأدواتها االإعالمية يف �رسح اأي زيادات م�س���تقبلية واأ�سبابها على اأن 
تكون مدركة متام االإدراك لردود فعل ال�س���ارع عن هذه الزيادات والتعامل معها بكل 

اإيجابية.

اإن م���ن �س���اأن اإتق���ان احلكومة ر�س���التها االإعالمية كم���ا تتقن ا�س���تغالل االأدوات 
القانوني���ة الت���ي متلكه���ا يف تطبيق اأي زيادة قادم���ة من جيب املواط���ن، اإخراجنا من 
هذا ال�س���يناريو “املتوتر” و “ال�ساخب” املتكرر، والذي �سيتكرر م�ستقبال اإن مل يكن 
هناك جدول م�سبق ووا�سح لهذه الزيادات، حتى يكون املواطن م�ستعًدا ملقبل االأيام 

ويعمل من االآن على اإعادة هيكلة م�ساريفه املتوا�سعة واملتهالكة.

مؤنس المردي 
moanes.almardi
@albiladpress.com

تطوير ا�ستثمارات “اأموال القا�رصين” 

الرميحي يت�سلم كتابي املناعي واآل حممود

ال لتحميل املواطن اأعباء اأّي زيادات على اخلدمات
اقتفاء حما�رس توافقات ال�سلطتني بربنامج احلكومة:

قادت مرافعة وزير �سوؤون جمل�سي ال�سورى والنواب غامن البوعينني 
بوج���ود توافق بني ال�س���لطتني على رفع اأ�س���عار البنزي���ن بربنامج عمل 
احلكومة للتفتي�س مبحا�رس اجتماعات ال�س���لطتني اأثناء مناق�س���ة م�سودة 

ل اإليه الطرفان من تفاهمات. الربنامج وما تو�سّ
وق���ال النائ���ب عبدالرحم���ن بوجمي���د اإن احلكومة وجمل����س النواب 
توافق���ا باملحور االقت�س���ادي بربنامج عمل احلكومة على اإ�س���افة عبارة 
“على اأال يتحمل املواطن اأية اأعباء جراء هذه التعديالت” يف مبادرة زيادة 

االإيرادات احلكومية وتر�سيد امل�رسوفات.
وحت���دث النائب حممد االأحمد عن اأنه جرى التوافق بني ال�س���لطتني 
عل���ى اإ�س���افة عبارة حتظر اإح���داث زيادات على املواطن���ني عند تعديل 

ر�سوم بع�س اخلدمات احلكومية.

وال�س���وؤون  الع���دل  وزارة   - املنام���ة 
االإ�س���المية واالأوق���اف: عقد جمل����س الوالية 
على اأم���وال القا�رسين ومن يف حكمهم، اأم�س 
االأربع���اء، اجتماعه االعتي���ادي االأول يف العام 
اجلدي���د، برئا�س���ة وزي���ر الع���دل وال�س���وؤون 
االإ�س���المية واالأوقاف رئي����س جمل�س الوالية 
ال�س���يخ خالد بن عل���ي اآل خليفة، وبح�س���ور 
وكيل الوزارة ل�سوؤون العدل امل�ست�سار وائل 

ر�سيد بوعالي.
ويف بداي���ة االجتم���اع، ثّم���ن وزير العدل 
اجلهود املخل�س���ة واجلليلة الأع�س���اء جمل�س 
الق����رس  الوالي���ة يف �س���بيل رعاي���ة �س���وؤون 
وحف���ظ حقوقهم واإدارة وا�س���تثمار اأموالهم 
وممتلكاته���م، وكذلك ما تبذل���ه اإدارة اأموال 
القا�رسين بجميع اأق�سامها من جهود لالرتقاء 

الدائم بكفاءة اخلدمات املقدمة.
واأك���د الوزير اأولوية التطوير امل�س���تمر 
���ا  الأق�س���ام اإدارة اأم���وال القا�رسين وخ�سو�سً
املعنية باجلانب اال�ستثماري، وذلك من خالل 
التعاون مع القطاع اخلا�س مبا يحقق اأف�سل 
العوائد ل�س���الح تركات الق�رس وم�ستقبلهم. 
هذا، وبحث االجتماع املو�س���وعات املدرجة 
على جدول االأعمال اخلا�س���ة ب�س���وؤون الق�رس 
ومن يف حكمهم واتخاذ م���ا يلزم من قرارات 
ب�س���اأنها. وقد اأعرب رئي�س واأع�ساء املجل�س 
عن خال����س الته���اين لعبداهلل اأحم���دي على 
نيل���ه الثقة امللكية ال�س���امية بتعيينه وكيالً 
م�ساعًدا للوزارة ل�س���وؤون واأموال القا�رسين، 
متمنني له دوام التوفيق والنجاح يف م�سرية 

عمله.

املنامة - بنا / ا�س���تقبل وزير �س���وؤون 
االإعالم رئي����س جمل�س اأمناء معه���د البحرين 
للتنمية ال�سيا�س���ية عل���ي الرميحي يف مكتبه 
اأم�س، �سم�س���ان املناعي، الذي اأهداه ن�س���خة 
من كتابه “االإب���داع يف الفن، روؤية معا�رسة .. 
مملكة البحرين منوذًجا”. واأعرب وزير �سوؤون 
االإعالم عن �سكره وتقديره للموؤلف الدكتور 
�سم�سان املناعي على جهده املتميز يف اإعداد 
هذا الكتاب، والذي يربز قيمة ومكانة مملكة 
البحري���ن التاريخي���ة اأر�س اخلل���ود وملتقى 
احل�سارات والثقافات ومنارة االإبداع الفني 
والثق���ايف، واهتمامه بت�س���ليط ال�س���وء على 
تطور الفنون اجلميلة واأث���ر البيئة الثقافية 
واالجتماعية على االأعم���ال االإبداعية، متمنيًّا 

له التوفيق يف حياته العلمية والتدريبية.
كذل���ك، ا�س���تقبل وزير �س���وؤون االإعالم 
رئي����س جمل�س اأمناء معه���د البحرين للتنمية 
ال�سيا�س���ية نبي���ل اآل حمم���ود، ال���ذي اأهداه 
ن�سخة من كتابه بعنوان: “قبل اأن تتهاوى”، 

وي�سم مائة من مقاالته يف العلوم االإدارية.
ع���ن  االإع���الم  �س���وؤون  وزي���ر  واأع���رب 
تقدي���ره الإ�س���هامات الكات���ب املتمي���زة يف 
اإث���راء ال�س���حافة البحريني���ة، ب�سل�س���لة م���ن 
املقاالت املتخ�س�س���ة يف جمال علم االإدارة 
وا�ستعرا�س���ه الأب���رز املمار�س���ات االإداري���ة 
املتبعة يف القطاعني العام واخلا�س، متمنيًّا 
له التوفي���ق يف مهامه الوطنية يف ال�س���وؤون 

ال�سناعية والهند�سية واالإدارية.

هل تطرق الحكومة والبرلمان باب هيئة اإلفتاء؟

زيادة االأ�سعار هو دعم للميزانية.تفسير الحكومة

دعم امليزانية املق�سود به باأن حتيل كل من هذه ال�رسكات والهيئات االأرباح اإلى امليزانية العامة.تفسير النواب

المقترح

اأن حتيل احلكومة وجمل�س النواب برنامج عمل احلكومة ومرفقاته من حما�رس وغريها اإلى هيئة الت�رسيع واالإفتاء القانوين 
وتطلبان فتوى حا�سمة من الهيئة حول داللة العبارات والراأي يف اأحقية احلكومة منفردة يف زيادة اأ�سعار البرول، وهو �سلعة 

ا�سراتيجية وثروة طبيعية حتتكر احلكومة ت�سعريها وا�ستغاللها، علًما اأنه يف حالة االحتكار احلكومي فكل زيادة على التكلفة 
متثل �رسيبة م�سترة وحتى ورود فتوى هيئة الت�رسيع يوقف قرار زيادة االأ�سعار.

را�سد الغائب

• حممد االأحمد	 • عبدالرحمن بوجميد	

تطوير اخلدمات االجتماعية للأ�رص يف جميع املحافظات
افتتح مركز املحرق االجتماعي اجلديد بالب�سيتني... حميدان: 

ق����ال املحام����ي هيث����م ب����و غم����ار اإن جمموعة 
مكونة من 5 حمامني اإ�س����افة اإليه، تقدموا اليوم 
بالئح����ة دعوى للمحكم����ة الكربى املدني����ة االأولى 
)الدائ����رة االإدارية(؛ للمطالبة ب�س����كل م�س����تعجل 
بوق����ف تنفيذ قرار رفع اأ�س����عار البنزين ال�س����ادر 
م����ن الهيئة الوطنية للنفط والغاز حلني الف�س����ل 
يف الدعوى، والذي مت على اأ�سا�س����ه زيادة اأ�س����عار 
الوقود قبل ن�رس القرار يف اجلريدة الر�س����مية، كما 
التم�س من املحكمة الق�ساء باإلغاء القرار املذكور 
والذي مت تطبيقه فعلًيا، نظًرا ملخالفته للقانون 

رقم )52( ل�سنة 2006.
واأ�س����ار بو غمار اإل����ى اأن �س����بب رفعهم لهذا 
الطعن على الق����رار املذكور، هو تاأكيد اأن مملكة 
البحري����ن ه����ي مملك����ة قائمة عل����ى املوؤ�س�س����ات 
الد�س����تورية والقانونية، وال يجوز الأي �س����لطة اأن 
تنف����رد بالقرار دون اتب����اع االإج����راءات التي ن�س 

عليها كل من الد�ستور والقانون.

واأ�س����اف اأن الئحة الطع����ن املقدمة للمحكمة 
اال�س����راتيجية  املوائم����ات  يف  تدخ����اًل  متث����ل  ال 
لالقت�س����اد الوطني، اإال اأن هدفها هو اإلزام اجلهة 
االإداري����ة باتب����اع امل�س����لك القان����وين واالإجرائ����ي 
للقانون؛ وذلك حتى ال تقفز اأي �س����لطة على تلك 
االإج����راءات م�س����تقباًل. وجاء يف الئح����ة الطعن على 
القرار اأنه بتاري����خ 8 يناير 2018، رفعت الهيئة 
الوطنية للنف����ط والغاز �س����عر البنزين )البرول( 
عل����ى جمي����ع املواطنني ب�س����كل مفاج����ئ، وحيث 
اأن امل�����رسِّع البحريني ا�س����تلزم “اإج����راءات قانونية 
اآمرة” ب�ساأن القرارات التي تخاطب العامة ومت�س 
م�س����احلها واأهمها ن�رسه����ا يف اجلريدة الر�س����مية، 
اإذ ن�س القانون رقم 52 ل�س����نة 2006 ب�س����اأن ن�رس 

اللوائح االإدارية علي ما يلي:
اأواًل: املادة االأولى: ن�ست “يف تطبيق اأحكام 
ه����ذا القانون يق�س����د باللوائ����ح االإداري����ة، كافة 
اللوائ����ح والق����رارات الت����ي تت�س����من قواعد عامة 
ملزم����ة تطب����ق على عدد غ����ري حمدد م����ن االأفراد، 
وت�س����در عن جمل�����س ال����وزراء، اأو رئي�����س جمل�س 

واملوؤ�س�س����ات  الهيئ����ات  اأو  ال����وزراء  اأو  ال����وزراء 
العامة”.

ثانًيا: املادة الثانية: ن�ست على “مع مراعاة 
م����ا ين�س عليه اأي قانون اآخ����ر، تن�رس جميع اللوائح 
امل�س����ار اإليه����ا يف املادة االأولى من ه����ذا القانون 
يف اجلري����دة الر�س����مية، ويعم����ل به����ا اعتب����اًرا من 
اليوم التايل لتاريخ ن�رسها، ويجوز بن�س خا�س يف 

القانون اأو الالئحة حتديد موعد اآخر للعمل بها”.
وانته����ت املجموع����ة بالق����ول اإن����ه مل����ا كان 
الثاب����ت بتتب����ع اجلري����دة الر�س����مية، حت����ى اإقامة 
ه����ذه الدع����وى املاثل����ة، اأن اآخ����ر جريدة �س����درت 
قبل الق����رار بتاريخ 4 يناير 2018، ومل تت�س����من 
يف حمتوياتها اأي قرار ب�س����اأن رفع �س����عر البنزين. 
والتم�س����ت املجموعة من املحكم����ة احلكم باالآتي، 
اأواًل: وب�سفة م�ستعجلة: وقف تنفيذ القرار حلني 
الف�س����ل يف الدعوى، ثانًيا: يف املو�س����وع: باإلغاء 
القرار ال�س����ادر من الهيئة الوطنية للنفط والغاز 
بزي����ادة �س����عر البنزي����ن )الب����رول( دون ن�رسه يف 

اجلريدة الر�سمية.

عبا�س اإبراهيم

لوقف تنفيذ قرار رفع اأ�سعار البنزين  مقا�ساة “النفط” 
الهيئة اأ�سدرت القرار دون ن�رسه ر�سمًيا



�س���ّجل طلب���ة بالثانوي���ة العام���ة ع���ر 
“البالد” امتعا�س���هم من �سعوبة امتحان 

مقرر االحتمال )ري�ض 261(.
وقالوا لل�س���حيفة “مل يك���ن االمتحان 
�س���هال واإمنا �س���عبا جدا جدا جدا )...( جاء 

خمالًفا لتوقعات وقدرات الطلبة”.
واأو�س���حوا اأن حماور االمتحان حتتوي 
على اأ�س���ئلة من الدرو����ض االأولى الواردة 
بامتحان ما قبل منت�سف الف�سل، فيما مل 

ترد م�سائل لدرو�ض ما بعد املنت�سف.
واأ�س���ار من حتدث لل�س���حيفة اإلى اأن 
االمتح���ان ف���وق م�س���تواهم، والوق���ت مل 
يك���ن كافًيا حل���ل االأ�س���ئلة، منوهني اإلى 

اأن مقررات الريا�س���يات بحاجة اإلى وقت 
اأطول من بقية املناهج.

وتباينت االآراء ب�س���اأن �سعوبة امتحاين 
مق���رري الريا�س���يات 362 و365، اإذ راأى 
امل�س���توى،  جي���د  االمتح���ان  اأن  البع����ض 
فيم���ا واج���ه اآخرون �س���عوبة يف حل بع�ض 

امل�سائل.
وتن���در طلبة عر و�س���ائل التوا�س���ل 
االجتماع���ي عل���ى م�س���توى االمتح���ان وما 

قدموه من اإجابات. 
واأ�س���اروا الى اأن من بني اأكرث االأ�سئلة 
�س���عوبة ال���ذي تن���اول طريق���ة تكوي���ن 
رقم م���ن 6 �أرقام ب����رط �أال تكون عددين 
زوجيني قرب بع�ض، و�الأرقام �ل�ستة هي: 

.)5 ،4 ،3 ،2 ،2 ،1(
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أخطاء

•التعليم جانب من منتدى �سهري تنظمه كلية الطب 	
و�لعلوم �لطبية بجامعة �خلليج �لعربي

تعديالت كثرية باختبار الأحياء ت�ضيع الفو�ضى والإرباك
طلبة عر “$”يحملون جهاز �المتحانات �مل�سوؤولية

باأ�س���ئلة  الكث���رة  التعدي���الت  اأ�س���اعت 
امتح���ان مق���رر االأحي���اء )حي���ا 316( فو�س���ى 

واإرباكا لدى طلبة املرحلة الثانوية.
وق���ال طلبة ل���� “البالد” باأنه���م عانوا من 
م�س���كلة كرثة تعديل االأ�س���ئلة خ���الل تاأديته، 
وف���اق عدد التعديالت 5 اأ�س���ئلة، من بينها 4 
اأخطاء بال�س���وؤال الرابع، وخط���اأ تنبه له الطلبة 

ومل ت�س���تدركه وز�رة �لرتبي���ة �إال الحق���ا، وكل 
ذلك على ح�ساب وقت �لطالب وتركيزه.

ولفت���وا اإل���ى اأن تعديل اأ�س���ئلة االمتحان 
ب�سكل متكرر يوؤدي اإلى ت�ستيت ذهن الطالب.
وبين���وا اأن منه���ج مق���رر االأحي���اء طويل، 
وم�س���توى االمتح���ان ج���اء مب�س���توى الطال���ب 

ح�سب تقدير من حتدثوا ل�سحيفة البالد.
و�س���خر طلبة من بع�ض االأ�س���ئلة الواردة 
و�س���ائل  عل���ى  ح�س���اباتهم  ع���ر  باالمتح���ان 

التوا�سل االجتماعي. 
جله���از  �مل�س���وؤولية  �لطلب���ة  وحم���ل 
�المتحان���ات بوز�رة �لرتبي���ة و�لتعليم، و�لذي 
يجب اأن ي�س���در امتحانات خالية من �س���وائب 
ببع����ض  متك���ررة  م�س���كلة  وه���ي  االأخط���اء، 
االمتحان���ات.  يذكر اأن طلب���ة املرحلة الثانوية 
بد�أت �أولى �متحاناته���م يوم �لثالثاء �ملو�فق 
19 دي�س���مر 2017، فيم���ا �س���يكون �آخر يوم 

اخلمي�ض املوافق 18 يناير 2018.

مروة خمي�س 

حمرر ال�ضوؤون املحلية

اإجناز 65 % من مدر�ضة جو

ال�ضاعة الذهبية للمراجعة

ا�ضتقبال طلبات اللتحاق

امتحان الحتمال “�ضعب جدا جدا جدا”
جاء خمالًفا للتوقعات... طلبة ل�“$”:

• �سورة التقطها طالب ل�سبورة تبدو فيها تعديالت كثرة باأ�سئلة امتحان االأحياء 	

• غالف كتاب مقرر �الحتمال	

و�س���وؤون  �الأ�س���غال  وزي���ر  ق���ام 
�لبلدي���ات و�لتخطيط �لعمر�ين ع�س���ام 
خل���ف بزي���ارة تفقدي���ة مل�روع �إن�س���اء 
مدر�س���ة ج���و ال�س���املة للبن���ات مبدينة 
خليف���ة باملحافظ���ة �جلنوبي���ة؛ لالطالع 

على مراحل �سر العمل.
 وج���رى تق���دمي عر����ض تف�س���يلي 
حول �مل�روع و�ملر�حل �الإن�س���ائية �لتي 
و�سل �إليها ومناق�سة �لرتتيبات �لالزمة 
ل�سمان �سر العمل واالنتهاء من اأعمال 
االإن�س���اءات وفق اخلط���ة الزمنية املعدة 
لذلك وت�س���ليم �ملدر�سة لوز�رة �لرتبية 
و�لتعلي���م، �إذ بلغت ن�س���بة �الإجناز فيها 

.% 65
و�رح خلف باأن �إن�س���اء مدر�س���ة جو 

يع���د حتدًيا جديًد� لل���وز�رة؛ كونها �أول 
مدر�س���ة يف البحري���ن تنف���ذ بت�س���ميم 
التط���ورات  اأح���دث  يواك���ب  منوذج���ي 
العاملي���ة يف جمال ت�س���ميم املن�س���اآت 
عدي���دة  مب���ان  وت�س���ميم  التعليمي���ة، 
ملختل���ف املراحل الدرا�س���ية للطالبات 
وتعتر اأكر مدر�س���ة حكومية يف مملكة 
البحري���ن م���ن حي���ث ال�س���عة والتكلفة 

واملرافق التي حتتويها.
وت�س���توعب املدر�سة 1440 طالبة، 
اإذ تتكون من 4 مباٍن للمراحل التعليمية 
املختلفة ويوجد بها 44 ف�س���اًل درا�سًيا 
تتوافر فيها جميع الو�س���ائل التعليمية 

احلديثة.

يق���وم �لعدي���د م���ن �ملد�ر�ض 
بتهيئ���ة �جل���و �لدر��س���ي للطلب���ة 
وذل���ك بتطبي���ق م�روع )�ل�س���اعة 
تخ�س���ي�ض  ع���ر  الذهبي���ة(، 
�س���اعة للمراجع���ة قب���ل تقدميهم 
االمتحانات ملختلف التخ�س�س���ات 
الدرا�س���ية، وتلق���ى ه���ذه التجربة 
اإقب���ااًل كب���ًرا م���ن قب���ل الطلب���ة 

�لذي���ن ي�س���ارعون �إل���ى �النتظ���ام 
لتلق���ي  الدرا�س���ية  الف�س���ول  يف 
درو�ض �ملر�جع���ة، �إلى جانب قيام 
املدار����ض بفت���ح مراك���ز م�س���ادر 
التعل���م الإعط���اء طلبتها الفر�س���ة 

للمذاكرة قبل موعد االمتحانات.
و�أ�س���اد وزير �لرتبية و�لتعليم 

ماجد النعيمي بهذه التجربة.

للتدريب  البحرين  ي�ستمر معهد 
االلتح����اق  طلب����ات  ا�س����تقبال  يف 
مبختل����ف براجمه النظامية للف�س����ل 
�لث����اين من �لع����ام �لتدريب����ي �حلايل 
2017 - 2018 لغاية يوم �خلمي�ض 

املواف����ق 18 يناي����ر �جل����اري، وذلك 
من ال�س����اعة التا�س����عة �س����باًحا حتى 
الواح����دة والن�س����ف ظه����ًرا، مبكتب 
القبول والت�س����جيل مبن����ى )7( مبقر 

املعهد مبدينة عي�سى.

أبرز امتحانات اليوم: العربي واإلنجليزي والعقيدة االسالمية

عدد الطلبةالمقررالمرحلة والوقت

9183اللغة اإلنجليزية )مهارات عامة، انج 301(الثانوية )08:00 ص(

9593اللغة العربية )عرب 201(الثانوية )10:30 ص(

56التفسير )فسر 111(الثانوية )10:30 ص(

32التفسير )فسر 112(الثانوية )10:30 ص(

10261دراسات في العقيدة اإلسالمية )دين 101(الثانوية )12:30 ظ(

26الفقه الجعفري )جفر 211(الثانوية )12:30 ظ(

37فقه شافعي )شفع 2111(الثانوية )12:30 ظ(

5فقه مالكي )ملك 211(الثانوية )12:30 ظ(

-اللغة العربية )الورقة الثانية(اإلعدادية العامة )08:00(



متنـــــزه احلنـينـيـة متعطـــــل منـــــذ 3 �سنـــــوات
مل تعد ر�سومات تطويره حتى الآن

اأكد مدير عام بلدية املنطقة اجلنوبية 
عا�سم عبداللطيف تطوير متنزه احلنينية 
املرحل���ة الثاني���ة يحت���اج ميزاني���ة كبرية 
وحت���ى الآن مل تعد ر�س���ومات تخ�ص هذا 

امل�رشوع.
ودع���ا عبداللطيف البلدي���ن لعر�ص 
اأفكارهم بخ�س���و�ص تطوير املتنزه على 
اأن يت���م تفوي�ص مكتب هند�س���ي لإعداد 
واإن�ساء الر�س���ومات واملخططات اخلا�سة 

باملتنزه.
ولف���ت اإل���ى اأن املخطط���ات والأفكار 

ال�سابقة لتطوير املتنزه ي�سعب تنفيذها 
على اأر�ص الواقع، ف�س���ا عن اأنها حتتاج 

ميزانيات.
م���ن جهت���ه، ا�س���تنكر البل���دي حمم���د 
البلو�س���ي عدم جدي���ة اجله���از التنفيذي 
ووزارة الأ�س���غال يف تنفيذ التو�سية التي 

جتاوز عمرها 3 �سنوات.
وق���ال “بالرغ���م من توجيه���ات جالة 
املل���ك بخ�س���و�ص املتنزه خ���ال زيارته 
تع���د  مل  �س���نوات   4 من���ذ  املحافظ���ة 
الر�س���ومات اخلا�س���ة بتطويره حتى الآن، 

وت�س���اءل اإذا كانت توجيهات جالة امللك 
مل تنفذ ماذا ينتظرون للتنفيذ.

من جهته���ا، اأف���ادت وزارة الأ�س���غال 
و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين يف 
ردها على تو�س���ية اإن�ساء مرافق ترفيهية 
عام���ة يف متن���زه احلنيني���ة باأنها ب�س���دد 
التن�س���يق مع املحافظ���ة اجلنوبية لإعداد 
ت�س���ورات اأولية لتطوي���ر املتنزه على اأن 
يتم التن�سيق مع اجلهاز التنفيذي لطاع 
املجل�ص على الت�س���ورات واإمكان اإ�سافة 

املرافق املقرتحة.

بلدي 
الجنوبية
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• ع�سو بلدي اجلنوبية حممد اخلال	

حدائق “خفية” يف البحري

عودة مناق�سات طلبات الرتميم

لإعادة فتح الطريق املوؤدي لإ�سكان احلنينية

“البلديات” مل تكلف نف�سها عناء زيارة املنطقة

“الأ�سغال” تناق�ص نف�سها... وعري�سة من الأهايل

رف�ست ا�ستماك موقع منزلن لإن�ساء “باركات”

اأ����رش جمل�ص بل���دي اجلنوبية على تو�س���ية 
باإع���ادة فت���ح الطري���ق امل���وؤدي اإل���ى اإ�س���كان 

احلنينة من �سارع ال�سيخ حممد.
م���ن جهت���ه، ذكر البل���دي حممد البلو�س���ي 
بالقول: “نحن متم�سكون براأينا يف فتح ال�سارع 
يف اأ����رشع وقت، موؤكدا اأنه �س���تكون هناك وقفة 
�س���عبية يدعمها املجل����ص اإذا ا�س���تمرت وزارة 

ال�سغال على موقفها”.
واأكد الرئي�ص اأحمد الأن�س���اري نحن نطالب 
مبعرفة الأهايل املعرت�سن على فتح الطريق، 

والتي تتعذر بهم الوزارة.

واأ�س���اف اأرواح املواطنن يف خطر و�سبق، 
وتقدم���وا بعري�س���ة رفع���ت ل���وزارة الأ�س���غال 

يطالبون باإعادة فتح الطريق.
م���ن جانبه، اأكد البلدي حممد اخلال اأن قرار 
الإغاق خارج عن اإرادة وزير الأ�س���غال و�سوؤون 

البلديات ع�سام خلف.
تناق����ص  الأ�س���غال  وزارة  “اأن  واأو�س���ح 
نف�سها، فهي التي اأن�ساأت الطريق الذي اأغلقته 
لحق���ا وادع���ت اأن هناك مطالب���ات باإغاقه، يف 
ح���ن اأن الأه���ايل رفعوا عري�س���ة بت�رشرهم من 

اإغاق الطريق، مطالبن باإعادة فتحه”.

رف�ست وزارة الأ�س���غال و�سوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين تو�سية املجل�ص با�ستماك 
منزلن لإن�س���اء مواقف �س���يارات مبجمع 937، 
وتع���ذرت الأ�س���غال؛ ك���ون العقاري���ن يقع���ان 
�س���من العقارات احلكومية املن�س���اأة من جانب 
وزارة الإ�س���كان، وقد مت تخ�سي�س���هما ل�سكن 

اأ�رش بحرينية.
كما رف�س���ت الوزارة اإعادة تخ�سي�ص عقار 
مبجم���ع 941 لإن�س���اء مواقف عام���ة، وبينت يف 
ردها اأن العقار يقع يف منطقة م�سنفة ت�سنيف 
التنظيمي���ة  ال�س���رتاطات  واأن  ا�س���تثماري، 
للتعمري لهذه املنطقة ت�س���تلزم توفري مواقف 

لل�س���يارات. م���ن جهت���ه، اأك���د رئي����ص جمل����ص 
بل���دي اجلنوبي���ة اأحم���د الأن�س���اري اأن الأهايل 
ه���م من يقررون مدى حاج���ة املنطقة للمواقف 
ال�سيارات، وقال: “لول احلاجة ملا تقدمنا بهذا 
املق���رتح”. واأو�س���ح اأن جمم���ع 941 تقع عليه 
الكثري من املوؤ�س�س���ات، كم���ا اأنه مقر لعدد من 
اجلمعيات ومدار�ص، م�س���يفا نحن بحاجة ما�سة 

ملواقف �سيارات يف املنطقة.
وتابع مل تكلف الوزارة نف�س���ها عناء درا�سة 
املو�س���وع اأو زي���ارة املناط���ق؛ لاط���اع عل���ى 
احلاجة امللحة لإن�ساء مواقف �سيارات، كما اأنها 

مل جتد حا بديا لاأهايل.

و�س���وؤون  الأ�س���غال  وزارة  رف�س���ت 
البلديات والتخطيط العمراين ا�س���تماك 
عقار مبجمع 933 لإن�ساء حديقة متكاملة 
لأه���ايل منطقة البح���ري، وذكرت يف ردها 
عل���ى تو�س���ية املجل����ص اأنه تب���ن عدم 
حاج���ة املنطق���ة لإن�س���اء حديق���ة؛ نظ���را 
لوج���ود حديقتن ل تبعدان �س���وى 400 
مرت و100 مرت على التوايل، اإ�س���افة اإلى 

التكلفة العالية.
 م���ن جهته، عق���ب رئي����ص املجل�ص 
اأحمد الأن�س���اري باأنه ل حديقة يف منطقة 
البح���ري، وق���ال “ول اأع���رف اأي���ن ه���ذه 

احلدائق املذكورة يف رد الوزارة”.
واأكد اأن ل حدائق على اأر�ص الواقع، 

ونتمنى اأن ترينا الوزارة احلدائق اخلفية 
التي ل ميكن اأن نرها.

نظ���ام  اإلغ���اء  تو�س���ية  عل���ى  رده���ا  يف 
املق���اولت الزمني���ة مب����رشوع تنمي���ة املدن 
والق���رى، اأف���ادت وزارة الأ�س���غال و�س���وؤون 
مت  باأن���ه  العم���راين  والتخطي���ط  البلدي���ات 
التف���اق عل���ى منهجية التعامل م���ع الطلبات 
الرتميم التي مت التوافق ب�ساأنها �سابقا بن 
املجال�ص البلدية واملواطنن، من خال نظام 
املناق�س���ات الداخلية، واأنه مت التدرج فعليا 

يف تنفيذ هذه اللية. 
ب���دوره، اعت���ر البلدي حممد البلو�س���ي 
اأن رد ال���وزارة اعرتاف���ا م���ن الوزي���ر باخلطاأ 
الذي وقع���وا فيه بتغيري نظام املناق�س���ات 
الداخلية اإلى نظام املقاولت الزمنية مب�رشوع 
تنمية املدن والقرى، مردًفا اإل اأنه يف الوقت 

ذاته مل يحا�سب من ت�سبب يف تعطيل م�سالح 
النا�ص مدة طويلة.

طلبات معطلة
322 األف دينار ميزانية تنمية قرى “اجلنوبية”

الأعلى بن املحافظات

اأك���د رئي����ص جمل����ص بل���دي اجلنوبي���ة اأحم���د 
الأن�س���اري اأن ميزاني���ة املحافظ���ة اجلنوبية مل�رشوع 
تنمية امل���دن والقرى بلغت 322 األ���ف دينار، وهي 
الأعل���ى ب���ن املحافظ���ات الأخ���رى، و�ست�س���مل كل 

طلبات الرتميم القدمية يف املحافظة.
وب���ننَّ اأن الطلب���ات الرتمي���م القدمية �س���يتم 
التعام���ل معها وف���ق النظام املناق�س���ات الداخلية 
املعم���ول به �س���ابقا، يف ح���ن اأن نظ���ام املقاولت 

الزمنية �سيطبق على الطلبات اجلديدة فقط.
وقال البلدي بدر التميمي هناك طلبات للرتميم 
معطلة منذ خم�ص �سنوات، نتمنى من امل�سوؤولن اأن 
يروا النا�ص من مواقعهم ويتعرفوا على اأو�ساعهم، 

فتعطل العم���ل يف هذا امل�رشوع وه�س���م حقهم، ومل 
يحا�سب من بيده م�سالح النا�ص وحاجاتهم.

وتابع اآخر امل�س���تجدات يف م�رشوع ترميم البيوت 
منذ نهاية اأكتوبر وحتى الآن مل يحرك �ساكنا.

ليلى مال اهلل

• بدر التميمي	

• •حممد البلو�سي	 مدير عام البلدية	

• عبداللطيف �سليمان	

• بدر الدو�رشي	

• اأحمد الأن�ساري	
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دقيقة بنزين بالتلفزيون
 

اأخفق الإعلم الر�سمي مبواكبة امل�ستجدات، وتقدمي وجبة د�سمة للأ�رسة البحرينية، 
تقنعها مبربرات اتخاذ قرارات ع�سرية، مثل رفع �سعر البنزين.

لذ التلفزيون بال�س����مت، بعد اأن ملأ �س����اعات البث بربامج جديدة، ت�س����ورت اأن 
حيويتها �س����تعيد ثقة امل�س����اهد، باإعلم يناق�ش �س����واغل املواط����ن، ويبحث متاعبه، 

وي�سمد جراحه بالكلمة املوؤثرة مع و�سد امل�سوؤول.
تكرَّم التلفزيون ببث دقيقة واحدة فقط، عن جل�سة جمل�ش النواب الأخرية، التي 
كانت حمط عني اجلميع. دقيقة يتيمة، تائهة بن�رسة الأخبار، ومنزوعة د�س����م الغ�سب، 
https://www.youtube.com/ :وواق����ع اجتماع����ي م�س����تعل. )راج����ع التقري����ر

.)watch?v=Qw4XkQarKtg
واأتوقع اإن قرَّر التلفزيون مناق�سة القرار، ف�سيهبط وزراء على مقاعد ال�ستوديو، 

كمثل املرة ال�سابقة، ليقّدموا عرو�سا عن مكارم وزارتهم، وِمننهم على املواطنني.
ولكنهم لن يجيبوا على م�ستند دامغ اأبرزه رجل القانون النائب عي�سى تركي:

- مل����اذا مل تلتزم هيئ����ة النفط بقانون ن�رس اللوائح الإداري����ة، الذي يوجب ن�رس اأّي 
قرار حكومي مهم باجلريدة الر�سمية؟

اإذن، القرار باطل د�ستوريا. والقانونيون اأعلم.

تيار
�أفالطون“احلياة اأمل، ومن فقد الأمل فقد احلياة”.

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

أكلة أموال الناس 
احل���ل لي�ش بجيب املواطن. قلناه���ا ونكررها جمدًدا، احلل بخط���وات جريئة ننتظرها 
م���ن الدولة، قبالة بوؤر الف�س���اد املتمددة، واملتزايدة، والتي �س���جعت القرا�س���نة وال�رساق 
على ال�س���تمرار مب�ش املال العام، وتن�سيف اخلزائن العامة، ودفعها لأن تكون على حافة 

الإفل�ش.
ه���ذه املطال���ب، التي ت���ردد يف املجال�ش و�س���احات التغريد، والأعمدة ال�س���حافية، 
ومنابر “النت” املختلفة، يعيها امل�سوؤولون جيًدا، وهم لي�سوا بغافلني عنها، ولكن هنالك 
معرقلت غام�س���ة، وقوية، و�س���لبة، حت���ول دون “كب�ش” اأكلة اأم���وال النا�ش بالباطل، من 

يدفعون بج�سعهم الأ�رس لأن تتفكك، وتنهار، وتقع مب�ستنقعات الفقر، واحلاجة، والوجع.
واأوجز هذه املطالب كالتايل:

• اأن تعدل الدولة من اجتاه اإبرة بو�سلة فر�ش ال�رسائب، فبدًل من اأن توجهها نحو 	
املواطن الب�س���يط، املغلوب على اأم���ره، توجهها نحو التجار، وال�رسكات، والبنوك، 
واملوؤ�س�س���ات العملق���ة، واملكات���ب التجاري���ة الربحية، فهم اأج���در بهذا احلمل، 

واأقدر، واحق.

• اأن تلح���ق الدولة كل من ثبت �رسقته للمال العام كما ورد بتقارير ديوان الرقابة 	
املالية والإدارية بن�س���خها الأربع ع�رسة، وباأن تنف����ش الغبار املكد�ش عليها، واأن 

تك�سف للراأي العام، عن هوية �رساق البلد، فرًدا فرًدا.

• �س���طب ال�رسكات الك���ربى - غ���ري ذات النفع - والتي ت�س���تنزف اأم���وال اخلزينة 	
العامة، وت�س���ع الدولة اأمام خيار القرا�ش، كحل اإجباري، يكوي املواطن قبلها، 

ويجفف مدخوله املتعكز.

• اإنه���اء عقود كل امل�س���وؤولني الأجان���ب يف احلكومة، وبال�رسكات �س���به احلكومية، 	
الذين يتقا�س���ون الروات���ب العملقة، واإح���لل الكفاءات الوطني���ة مكانها، وهي 

موجودة، وقادرة على الإجناز، ونرف�ش الت�سكيك بها، وبقدراتها.

كل هذه اخليارات، نكتبها من واقع التجربة اليومية، ومن حديث النا�ش، فاحلال الذي 
يعي�سه ابن البلد اليوم، ل ميثل تطلعات الدولة و�سناع القرار بها. والى اأمل جديد.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

تطوير �لتعاون بني �لبحرين وكوريا �جلنوبية

مريز�: بحث متويل �مل�شاريع مع “�شتاندرد ت�شارترد”

املنام���ة - بنا: اأكد رئي�ش ديوان �س���مو 
ويل العهد، ال�سيخ خليفة بن دعيج بن خليفة 
اآل خليف���ة ما ت�س���هده العلق���ات البحرينية 
الكورية من متيز وتطلع نحو تعزيز التعاون 

الثنائي على خمتلف ال�سعد.
جاء ذل���ك لدى لق���اء مبكتب���ه بالديوان 
اأم����ش �س���فري كوري���ا اجلنوبية ل���دى مملكة 
البحري���ن ك���و هيون م���و، اإذ مت ا�س���تعرا�ش 

العلق���ات الثنائي���ة القائم���ة ب���ني مملك���ة 
ال�س���ديقة  كوري���ا  وجمهوري���ة  البحري���ن 
واأهمية تطوير �س���بل التع���اون بني البلدين 
ال�سديقني. من جانبه اأعرب ال�سفري الكوري 
عن بالغ �سكره وتقديره لرئي�ش ديوان �سمو 
ويل العه���د على اهتمام���ه يف دعم العلقات 
البحرينية الكوري���ة، متمنياً ململكة البحرين 

دوام التقدم والزدهار.

املنام���ة - بنا: ا�س���تقبل وزير �س���وؤون 
الكهرباء واملاء عبداحل�س���ني م���ريزا مبكتبه 
الرئي�ش التنفيذي لبنك �س���تاندرد ت�سارترد 
البن���ك  م�ست�س���ار  يرافق���ه  كلن���ك  بطر����ش 
اخلدم���ات  ورئي����ش  بوج���ريي  عبدالرحم���ن 

امل�رسفية العاملية بالبنك حامد �سعيد.
وا�س���تمع الوزير اإلى �رسح حول ان�س���طة 
وبرام���ج البنك احلالي���ة وامل�س���تقبلية التي 
ت�سهم يف تعزيز اخلدمات امل�رسفية يف مملكة 
البحرين وتقدمي اأف�س���ل اخلدمات، م�س���يدا 
بالإجن���ازات الت���ي حققه���ا بن���ك �س���تاندرد 

ت�س���ارترد خ���لل الع���ام املا�س���ي والأع���وام 
خدم���ات  تق���دمي  يف  و�سيا�س���ته  ال�س���ابقة 
م�رسفية ومالية متطورة اأ�سهمت يف الرتقاء 
باملعام���لت امل�رسفية يف البلد، وم�س���اهمة 
البن���ك كذل���ك يف متويل بع����ش امل�رسوعات 
التنموية. كما اأ�ساد الوزير بالتعاون الوثيق 
القائ���م ب���ني البنك وب���ني قط���اع الكهرباء 
واملاء والطاقة املتجددة، وا�ستعر�ش معهم 
اإم���كان تق���دمي البن���ك لبع�ش الت�س���هيلت 
للأ�س���خا�ش الذين يرغبون يف ال�ستفادة من 

الطاقة ال�سم�سية.

�لعمالة �لو�فدة قنبلة موقوتة يف نقل �لوبائيات للخليج 
مدير مكافحة الأمرا�ش ال�سارية يف WHO... ل� “$”:

بدور �ملالكي من �ملنامة 

ك�س����فت مديرة ق�سم مكافحة الأمرا�ش ال�سارية 
يف منظمة ال�س����حة العاملي����ة WHO”، رنا احلجة اأن 
دول جمل�ش التع����اون لدول اخللي����ج العربي، ومنها 
مملكة البحرين واململكة العربية ال�س����عودية ودولة 
الإم����ارات العربي����ة املتح����دة، تواج����ه حتدي����ا كبريا 
يف زي����ادة انت�س����ار الوبائي����ات والأمرا�ش ال�س����ارية؛ 
لأ�س����باب عدة، ومن اأهمها تربي����ة ووجود احليوانات 
يف املن����ازل وامل����زارع، ومنه����ا احليوان����ات الأليف����ة، 
والتي يحبها الإن�س����ان اخلليجي كاجلمال، واملا�سية، 
والطيور، والدج����اج، واحلمام وغريها من احليوانات، 
والت����ي تعترب ج����زءا م����ن الثقافت����ه الجتماعية التي 
تدخ����ل يف اأط����ار الهوي����ة اخلليجية، والت����ي ل ميكن 
منعها، ولكنها يف الوقت نف�س����ه “القنبلة املوقوتة” 
التي تنقل العديد من الأمرا�ش الوبائية للمجتمعات 
اخلليجية، وتوؤدي اإلى تف�س����يها وانت�س����ارها، ومنها 
األأمرا�ش التي اجتاحت بع�ش دول اخلليج كاأنفلونزا 
وداء  وامللري����ا،  والكول����ريا،  وال�س����ار�ش،  الطي����ور، 
الكلب الذي يدمر اجلهاز الع�س����بي، والأمرا�ش التي 
تنقلها القطط من خلل بكترييا ت�س����بب تورم الغدد 
الليمفاوي����ة، وتعطل جهاز املناع����ة يف اأكرث الأحيان، 
وه����ذا ينطبق عل����ى اجلمال، واملاع����ز والغنم، والتي 
تنق����ل الع����دوى اإل����ى الإن�س����ان، وتوؤثر على �س����حته 

وحياته.
وا�ستعر�س����ت احلج����ة يف ت�رسيحات ل����� “البلد” 
على هام�ش م�س����اركتها يف ور�س����ة عمل خرباء منظمة 
ال�سحة العاملية التي تقام حاليا بالبحرين، وتختتم 
غ����دا يف فن����دق روتان����ا ت����اون املنام����ة “دور منظمة 

ال�س����حة العاملية يف مواجهة التحديات التي ت�سببها 
الأمرا�ش املعدي����ة”، داعية اإلى �رسورة تقوية اأنظمة 
الر�سد والك�سف املبكر ملثل الأمرا�ش “املتنقلة” 

قبل انت�سارها.
ن����ت اأن �رسع����ة انت�س����ار مثل ه����ذه الأمرا�ش  وبيَّ
يجعل من ال�سعب الت�سدي لها واحلد من انت�سارها؛ 
لنه����ا تتحول اإلى اأوبئ����ة بفرات قليل����ة من الزمن، 
وتكبد خ�س����ائر ب�رسية ومالية كبرية، وكما ح�س����ل يف 
الأوبئ����ة التي اجتاح����ت املنطقة كاأنفلون����زا الطيور، 
وال�س����ار�ش، والكولريا، م�س����رية اإلى �����رسورة توفري 
خمت����ربات متتل����ك اأنظم����ة الجهزة احلديث����ة، والتي 
لديها القدرة على ت�س����خي�ش، واكت�س����اف مثل هذه 

الأمرا�ش بوقت زمني قيا�سي.
وذك����رت احلج����ة اأن منظم����ة ال�س����حة العاملي����ة 
اأعدت برناجما تعمل علي����ه منذ فرة طويلة، وتقوم 
من خلله مب�س����اعدة خمتل����ف دول العامل على تقوية 
الأنظمة ال�س����حية لديها، اإ�س����افة اإلى زيادة متكني، 
وتاأهي����ل الكوادر املهني����ة العاملة يف ه����ذا اجلانب، 
وكذل����ك الركي����ز وامل�س����اهمة يف برام����ج التوعي����ة 
والتثقيف �سواء اأكانت للمهنيني اأو لأفراد املجتمع.
واأو�س����حت اأن التحدي الآخر الذي تعي�س����ه دول 
اخلليج، ومنه����ا مملك����ة البحرين واململك����ة العربية 
ال�سعودية، ودولة الإمارات العربية املتحدة، هو اأنها 
مراكز ل�ستقطاب وجتمع للعمالة الوافدة، وهذا الأمر 
يجعلها على اأهبة ال�س����تعداد ومعر�س����ة ل�س����تقبال 
الأمرا�����ش التي يحملها بع�ش العمال الوافدين، كما 
يف اأمرا�����ش الكبد الوبائي الذي تعد العمالة الوافدة 
اأح����د اأهم اأ�س����باب انتقاله يف دول اخللي����ج، وكما يف 

مر�ش ال�سل وبع�ش الأمرا�ش اجللدية.

واأردفت اأن ن�س����بة العمال����ة الوافدة جتاوزت يف 
بع�ش دول اخلليج 65 % من ن�س����بة ال�س����كان، وكما 
ك�س����فت اآخ����ر الإح�س����اءات الر�س����مية ال�س����ادرة من 
اجلهات امل�س����وؤولة يف بع�ش الدول اخلليجية، مبينة 
اأن العمال����ة الوافدة تنقل معها الأمرا�ش على الرغم 
م����ن الفحو�ش الطبية التي جتريها يف بلدها، والتي 

ل تكون دقيقة جدا.
وقال����ت احلج����ة اإن ك����ون دول اخللي����ج “مرك����ز 
�سفر” �س����واء بالن�سبة ل�س����تقبالها العمالة الوافدة، 
اأو بالن�سبة لل�س����عودية التي ت�ستقبل املليني خلل 
مو�س����م احلج، عليه����ا اأن تفعل خططها الر�س����دية 
طوال العام؛ لت�س����تطيع اكت�س����اف احلالت اجلديدة 

املعدية قبل ا�ستفحالها. 
وقال����ت احلج����ة اإن دول اخللي����ج متتل����ك اأجهزة 
تر�سد �س����حية حديثة، ونظام �س����حي متميز ميتلك 
كل مقوم����ات تق����دمي خدم����ات رعاي����ة �س����حية ذات 
جودة عالية، وهو مكنها من التغلب على العديد من 

التحديات التي تواجهها.
واأ�س����ارت اإلى اأن دول اخلليج والعامل ومن خلل 
التط����ور الطبي الذي حققه، ا�س����تطاعت اأن حتد من 
انت�س����ار العديد م����ن الأمرا�ش التي كان����ت موجودة 
�س����ابق، ومنها ال�س����لل، حي����ث حققت في����ه البحرين 
تقدما اأ�س����بح منوذجا يف املنطقة، فقد ا�س����تطاعت 
وزارة ال�س����حة الق�س����اء على هذا املر�ش، واجتثاثه 
م����ن البحري����ن نهائيا، ومل ت�س����جل كمنظمة ال�س����حة 
العاملية اأي اإ�س����ابة اأو حالة ل�سلل الأطفال بالبحرين 
منذ �س����نوات؛ ب�س����بب برنامج التطعي����م الرائد الذي 
تطبقه وزارة ال�سحة، والذي و�سلت ن�سبة جناحه اإلى 

.% 100

ن���ه���ائ���ًي���ا  ال����ب����ح����ري����ن  ي���خ���ت���ف���ي يف  الأط��������ف��������ال  �����س����ل����ل 

وزير �لد�خلية �ل�شعودي يطلع على �إمكان �لقيام بتمارين م�شرتكة

�جلالهمة ي�شتعر�ض �لتعاون مع �ل�شفري �لرو�شي

را�سد بن عبداهلل يثمن زيارة الأمري عبدالعزيز بن �سعود ملع�سكر قوة الأمن اخلا�سة

يف لقائه مع �سفري مو�سكو

وزي����ر  ا�س����تقبل  الداخلي����ة:  وزارة   - املنام����ة 
الداخلي����ة الفريق الركن ال�س����يخ را�س����د بن عبداهلل 
اآل خليف����ة، �س����باح اأم�����ش، وزير الداخلي����ة باململكة 
العربية ال�س����عودية ال�سقيقة �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم����ري عبدالعزي����ز بن �س����عود بن نايف اآل �س����عود، 
لدى و�سوله اإلى مع�سكر قوة الأمن اخلا�سة مبنطقة 
�س����افرة، يف اإطار الزيارة التي يقوم بها �س����موه اإلى 

مملكة البحرين.
واألق����ى نائب رئي�ش الأمن الع����ام اللواء عبداهلل 
الزايد، كلمة اأ�س����ار فيها اإلى اأن قوة الأمن اخلا�س����ة 
ا�س����تطاعت، وهلل احلمد، اإجناز املهام املوكلة اإليها 
بالتع����اون م����ع الأجه����زة الأمني����ة الأخ����رى، وقدم����ت 
الت�سحيات من ال�س����هداء وامل�سابني يف �سبيل اأداء 
م�س����وؤولياتها الأمنية، منوًها اإلى اأن القوة اأ�س����بحت 
الي����وم عل����ى م�س����توى عاٍل م����ن اجلاهزي����ة والكفاءة 
واخلربة بف�س����ل ما تهياأ لها من الإمكانيات املادية 
والب�رسي����ة ومب����ا يتمتع به منت�س����بوها م����ن معنويات 
عالي����ة وما يتم�س����كون به م����ن قيم ال����ولء والنتماء 

لقيادة جللة امللك.
بعدها، ب����داأت جمريات التمري����ن الأمني والذي 
ا�س����تمل على ع����دد من املواق����ف الأمني����ة التي يتم 
التعام����ل معها، وذلك بهدف الوق����وف على جاهزية 
الأعم����ال  ملكافح����ة  اخلا�س����ة  العملي����ات  وح����دات 

الإرهابية.
واأ�س����اد وزير الداخلية ال�سعودي �ساحب ال�سمو 
امللك����ي الأم����ري عبدالعزيز بن �س����عود ب����ن نايف اآل 
�س����عود ب�س����ري عملي����ات التمري����ن يف اإط����ار تنفي����ذ 
الفر�س����يات واملواق����ف الأمني����ة، م�س����يًفا اأن درجة 
التن�س����يق والتفاعل بني القوات امل�ساركة، تعك�ش 
اجلاهزي����ة والكف����اءة العالي����ة يف التعامل م����ع كافة 
الظ����روف وامل�س����تجدات الأمني����ة، معرًبا �س����موه عن 

�س����كره وتقديره لكافة القوات امل�س����اركة على هذا 
الأداء املتميز يف اإطار منظومة اأمنية متكاملة.

من جهته، ثّمن وزير الداخلية زيارة �سمو الأمري 
امليدانية اإلى قوة الأمن اخلا�سة، حيث اطلع خللها 
عن قرب على م�س����توى التدري����ب والتجهيز واإمكان 
القيام م�س����تقبلً بتمارين م�س����ركة على امل�س����توى 
الثنائ����ي يف جم����ال مكافح����ة الإرهاب، مق����ّدًرا جهود 
اململكة العربية ال�سعودية يف جمال مكافحة الإرهاب 

ودع����م م�س����رية التع����اون الأمن����ي على امل�س����تويني 
اخلليجي والعربي واأهمية امل�سي قدًما نحو مزيٍد من 
الّتعاون وتن�س����يق اجلهود ملواجه����ة الفكر الإرهابي 
املتطرف ال����ذي يتنافى مع مبادئ ديننا الإ�س����لمي 
وقيمن����ا العربية الأ�س����يلة. ويف ختام الزي����ارة، اطلع 
�س����احب ال�س����مو امللك����ي وزي����ر الداخلي����ة باململكة 
العربية ال�س����عودية ال�سقيقة على عدد من املعدات 

والتجهيزات امل�ستخدمة يف العمل الأمني. 

الرف���اع - ق���وة الدفاع: ا�س���تقبل وزير �س���وؤون 
الدف���اع الفري���ق الركن يو�س���ف اجللهم���ة يف مكتبه 
بالقي���ادة العام���ة اأم����ش، �س���فري جمهوري���ة رو�س���يا 
الحتادي���ة املعتم���د ل���دى مملك���ة البحري���ن فاغيف 
غارايي���ف.  ورح���ب وزي���ر �س���وؤون الدف���اع بال�س���فري 
الرو�س���ي، ومت ا�س���تعرا�ش علقات التعاون القائمة 
ب���ني مملك���ة البحري���ن وجمهورية رو�س���يا الإحتادية، 
م�س���يًدا �س���عادته بعلق���ات ال�س���داقة القائم���ة بني 
البلدي���ن. ح����رس اللقاء م�س���اعد رئي�ش هيئ���ة الأركان 
للإم���داد والتموي���ن اللواء الركن بحري يو�س���ف اأحمد 
م���ال اهلل وم�ست�س���ار يف �س���فارة جمهوري���ة رو�س���يا 
الحتادية املعتمدة لدى اململكة فلدمري �سمرينوف.

• وزير الداخلية م�ستقبل نظريه ال�سعودي	
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“العليا الع�سكرية” ت�ؤجل ق�سية حماولة اغتيال القائد العام جلل�سة 14 يناير
“النيابة” تطعن يف تربئة 5 وتطالب بت�صديد العقوبة ال�صادرة بحق 7 متهمني

العليا  اال�ص���تئناف  ق���ررت حمكم���ة 
الق�ص���ية  تاأجي���ل  اأم����س  الع�ص���كرية 
املتعلق���ة باملدان���ني بت�ص���كيل خلي���ة 
اإرهابي���ة وال����روع يف حماول���ة اغتي���ال 
القائ���د الع���ام لق���وة دف���اع البحري���ن، 
واأعمال اإرهابية اأخرى جلل�ص���ة 14 يناير 
اجل���اري؛ لندب حم���اٍم الأح���د املتهمني 
واإعالن اآخر، و�صمحت الأ�رهم مبقابلتهم 

يف نهاية اجلل�صة.
وكانت املحكمة قد نظرت بالطعون 
املقدم���ة م���ن املدان���ني، والتي ت�ص���م 
متهم���ا، منه���م 8 هارب���ون، حي���ث   18
طع���ن املدانون ال���� 7 احلا����رون على 
احلك���م، بينم���ا طعن���ت النياب���ة العامة 
عل���ى تربئ���ة 5 والعقوب���ات ال�ص���ادرة 
بحق 7 اآخرين مطالبة بت�صديد العقوبة، 
وقررت املحكمة تاأجيل الق�صية جلل�صة 
14 يناي���ر اجل���اري؛ لن���دب حم���اٍم الأحد 
املتهمني واإعالن اآخر، و�صمحت الأ�رهم 

مبقابلتهم يف نهاية اجلل�صة.
وح�ر 7 منهم اجلل�صة، و�صاأل اأحدهم 
املحكم���ة عم���ا اإذا كان باإمكان���ه توكيل 
حمامني للدفاع عنه، فاأكدت له املحكمة 
اأنه يحق له توكيل اأي عدد من املحامني، 
بينما طل���ب والد اأح���د املتهمني اإعادة 
انت���داب حم���ام البنه م���ن جان���ب وزارة 
الع���دل، كما ح���دث يف املحاكمة االأولى، 
وطل���ب الدف���اع احلا�ر ن�ص���خة من حكم 
اأول درجة، ويف نهاية اجلل�ص���ة �ص���محت 
املحكم���ة الأه���ايل املدان���ني بااللتق���اء 

معهم.

اإبراهيم النهام

عبا�س ابراهيم

دور اإرهابي لقيادات “الوفاق” بزعزعة االأمن وتهديد ال�صيادة 

اإره�������اب اإيران������ي تق��������وده طوابي����������ر الدم والب����������ارود

ب���داأت حيثيات الق�ص���ية الع���ام 2016، حيث 
املخت�ص���ة  االأمني���ة  لالأجه���زة  معلوم���ات  وردت 
مبكافح���ة االإرهاب عن وجود خلي���ة اإرهابية تخطط 
لعم���ل اإرهاب���ي كبري، فب���داأت التحري���ات املكثفة 
للك�ص���فت عن اخللية، والتي تبني اأنه يتم متويلها 
م���ن عنا�ر اإرهابية مقيمة يف اإي���ران والعراق، على 
راأ�ص���ها املدع���و مرت�ص���ى جمي���د رم�ص���ان علوي 

)ال�صندي( املحكوم يف 9 ق�صايا اإرهابية.
يف  املوؤب���د  بال�ص���جن  حكم���ان  بينه���ا  وم���ن 
ق�ص���يتي تخابر وتاأ�ص���ي�س تنظيم اإرهابي، والذي 
خطط الغتيال القائد الع���ام لقوة الدفاع، مبعاونة 
حبيب عبداهلل ح�ص���ن )اجلمري(، وعلي اأحمد خليفة 
)الكربابادي(، وي�ص���رك يف اخللي���ة 18 متهما من 
امل�ص���اركني يف اأعمال اإرهابية �ص���ابقة، و�ص���درت 

عليهم اأحكام ق�صائية.
ور�ص���دت ا�ص���تخبارات ق���وة دف���اع البحرين، 
العنا����ر االإرهابي���ة، ومت حتدي���د االأماك���ن الت���ي 
يتلقون فيه���ا تدريباتهم الع�ص���كرية، ومن بينها 
تدريبات عل���ى الرماية واأعم���ال التخريب، واأماكن 
اإخفاء االأدوات وبع�س االأ�ص���لحة، فتم القب�س على 

11 متهما، وتبني اأن 8 اآخرين هاربون.

اخللي���ة  اأع�ص���اء  ا�ص���تهدف 
يف البداي���ة �ص���م اأح���د املتهمني 
ال�ص���تغالله يف القي���ام مبحاول���ة 
اغتيال القائد الع���ام لقوة دفاع 
البحري���ن، وه���و اجلن���دي مبارك 
ع���ادل مب���ارك مهنا، ووق���ع عليه 
االختي���ار؛ كون���ه اأنه���ى تدريب���ه 
الع�ص���كري من���ذ 5 اأ�ص���هر فقط، 
املخ���درات  م���ن متعاطي  والأن���ه 
االأول  املدخ���ل  كان���ت  الت���ي 
الن�صاء  ال�ص���تقطابه، ومن بعدها 
وامل���ال، وق���د جنح���وا يف اإقناعه 
با�ص���تخدام  باملهم���ة  بالقي���ام 
�سالحه الع�سكري، وعلى االنخراط 
يف تدريب���ات ع�ص���كرية الأع�ص���اء 

اخللية االإرهابية.
وكان املذكور يتقا�صى مبالغ 
مالي���ة ع���ن كل تدري���ب يح�ره، 
وو�صل االأمر به اإلى حد م�صاركته 
يف اأعمال التظاهر وال�ص���غب �صد 
رجال ال�رط���ة وكذلك الفعاليات 
الدينية ومواكب العزاء، ووعدوه 
مبنح���ه 100 األف دين���ار، يف حال 
جناح���ه يف تنفي���ذ العملية �ص���واء 
باغتي���ال القائ���د الع���ام اأو حتى 
اإ�ص���ابته، وبداأ بالفعل يف مراحل 
التنفيذ بعد ا�ص���تالمه األف دينار 
وهاتفني ا�ص���تلمهما من املتهم 

�صيد علوي ح�صني علوي. 

اأقر املتهمون باعرافاتهم باأن اخللية تتكون 
م���ن 4 م�ص���تويات، تب���داأ بالقي���ادة وهم مرت�ص���ى 
ال�ص���ندي، وحبي���ب اجلمري، ث���م جمموع���ة االإعداد 
والتخطي���ط، وهما حممد كاظم حم�ص���ن علي نا�ر، 
والذي ت���ويف اأثن���اء قيامه مبهاجمة ق���وات ال�رطة 
خ���الل قيامه���ا بعملية تطه���ري ال���دراز يف 24 مايو 
املا�ص���ي، حي���ث مثل حلقة و�ص���ل بني مرت�ص���ى 
ال�ص���ندي املتواج���د يف اإي���ران، وحبي���ب اجلم���ري 
املتواجد يف العراق، فكلفه ال�صندي بالتوا�صل مع 
حممد املتغوي )ثاين �ص���خ�س يف جمموعة االإعداد( 
والتخطي���ط لتجنيد عنا�ر اإرهابي���ة لتنفيذ عملية 

االغتيال.

ويعت���رب املتغوي من االأع�ص���اء الن�ص���طني يف 
جمعية الوفاق املنحلة، ومع���روف باأنه قائد عملية 
االغتي���ال بناء عل���ى التعليم���ات التي اأر�ص���لت له 
عن طري���ق مرت�ص���ى ال�ص���ندي من اإي���ران وحبيب 
اجلمري يف العراق، وهو ممن اأن�صاأوا واأداروا اخللية 
االإرهابية، كم���ا اأنه اأمد اخللية باالأم���وال واالأدوات 
الالزم���ة لتنفيذ العمليات املطلوب���ة منهم، ولديه 
اأ�صبقيات عدة يف ق�ص���ايا التجمهر، والتعدي على 

رجال ال�رطة.
وتتك���ون جمموع���ة التنفي���ذ امليداني���ة م���ن 
ال�ص���يد علوي ح�صني علوي ع�صو يف جمعية الوفاق 
املنحلة، والذي يعد القائد امليداين، وممن اأن�صاأوا 

واأداروا اخللي���ة االإرهابي���ة، وهو م���ن كلفه املتهم 
الثاين فا�صل ال�ص���يد عبا�س باختيار املتهم االأول 
مبارك ع���ادل لتنفيذ عملية االغتي���ال، كما اأنه من 
حر����س املتهم االأول لتنفيذ العملية واأمده بهاتف 
واأم���وال لتنفيذها، كما �ص���ارك يف اأعمال التخريب 
وال�صغب �صد رجال االأمن، ولديه اأ�صبقيات جنائية، 
وكذلك فا�ص���ل ال�صيد عبا�س م�ص���وؤول التجنيد يف 
اخللية االإرهابية، وال���ذي اختار وجند املتهم االأول 
مب���ارك ع���ادل، ويعت���رب املته���م االأول بالق�ص���ية 
لتنفيذ عملية االغتيال، حيث اأو�صل املتهم االأول 
باملتهم الثالث، كما �ص���ارك يف التدريبات مع تلك 

اخللية االإرهابية. 

ت�صكلت جمموعة التدريب على االأعمال االإرهابية 
بقيادة حممد ح�ص���ن املتغوي، وال�ص���يد علوي ح�صني 
علوي، و�صمت 13 �صخ�صا، ومت القب�س على قائديها 
و8 اآخرين، فيما بقي 5 هاربني، حيث تبني اأن بع�س 
املتهم���ني ينتمون اإلى تنظيم���ات اإرهابية ك� “خاليا 

اال�ص���ر”، و”خاليا املختار”، فيما اأظهرت �ص���حيفة 
اأ�ص���بقيات املتهم الثاين ع�ر حممد يو�ص���ف مرهون 
العجمي و�ص���هرته “دعب�س” اأن عليه اأحكاما بال�صجن 
ت�صل اإلى 124 �ص���نة، وبلغت االأحكام ال�صادرة على 

املتهم رامي علي اأحمد االأري�س الهارب 46 �صنة. 

واأ�ص���درت املحكم���ة الع�ص���كرية باإجم���اع االآراء 
حكما باالإعدام وال�ص���جن 15 �س���نة، واإ�سقاط اجلن�سية 
البحرينية عن 6 متهمني، وبال�صجن 7 �صنوات على 7 
اآخرين مع اإ�سقاط جن�س���يتهم البحرينية، فيما ق�ست 

املحكمة برباءة 5 متهمني.

عمليات التجنيد ترتكز تاريخ الق�صي���ة.. تخاب�����ر واإره���اب منظ����م وتاآمر م���ن اخل���ارج
على �راء الذمم 

الإعدام لقاتل �سديقه بطلقة نارية بالرب
تاأييد الإعدام لآ�سي�َيني قتال اآخر ورم�ه بالقمامة

قّطعوه وو�صعوه يف اأكيا�س بحقيبة �صفر

ق�ص���ت حمكم���ة اال�ص���تئناف العلي���ا 
اجلنائية االأولى، وباإجماع اآراء اأع�ص���ائها، 
برف�س ا�صتئنايف اآ�صيوَيني مداَنني بقتل 
اآخر من نف�س جن�صيتهما مع �صبق االإ�رار 
والر�ص���د وو�ص���ع جثته بداخ���ل اأكيا�س 
�صوداء يف حقيبة ا�صرياها لهذا الغر�س، 
بع���د اأن �رقا هاتف���ه النق���ال ومبلغ 22 
دينارا م���ن حمفظته، حي���ث اأخفيا اجلثة 
يف حاوي���ة قمام���ة مبنطق���ة النعيم خلف 
اأحد امل�صاجد؛ وذلك ب�صبب خالف بينهم 
على اأموال يجنيها املتهمان من ت�صغيل 

فتاتني اآ�صيويتني يف اأعمال الدعارة.
واأي���دت اال�ص���تئناف العلي���ا احلك���م 
ال�ص���ادر بحقهما والقا�ص���ي باإعدامهما، 
والذي مت نق�ص���ته حمكمة التمييز واأعيد 
اإليه���ا من جدي���د، وحكم���ت مبعاقبتهما 
كذلك باحلب�س ملدة 3 �صنوات عما اأ�صند 
اإليهم���ا من تهمة حتري�س الفتاتني على 
ممار�ص���ة الدع���ارة والتك�ص���ب م���ن تلك 
االأعمال عل���ى مبالغ نقدي���ة منهما، فيما 
عاقبتهما كذلك باالإ�صافة باحلب�س ملدة 
10 اأي���ام عن تهمة االإقامة غري امل�روعة 
يف الب���الد وخمالفة �رشوط االإقامة، واأمرت 
باإبعاد جميع املحكوم عليهم يف الق�صية 

نهائًيا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة.
وقال���ت املحكم���ة يف حيثيات حكمها 
اإن املحك���وم عليهم���ا مل يطعنا يف احلكم 
بالتمييز، فعر�س املكتب الفني ملحكمة 
للمحك���وم  بالن�ص���بة  الق�ص���ية  التميي���ز 
باإعدامهما على حمكم���ة التمييز مبذكرٍة 
طل���ب فيه���ا نق����س احلك���م املعرو�س 
واإحال���ة الق�ص���ية اإل���ى املحكم���ة الت���ي 

اأ�صدرته لتحكم فيها من جديد.
فق�ص���ت حمكمة التمييز بجل�ص���ة 21 
مار�س 2016 بنق����س احلكم املعرو�س 
واإحال���ة الق�ص���ية اإل���ى املحكم���ة الت���ي 
اأ�ص���درته لتحكم فيها من جديد ا�صتناًدا 
اإل���ى ع���دم �ص���ماع حمكم���ة اال�ص���تئناف 
اإلى �ص���هادة ال�ص���اهدين الثالث والرابع 
بن���اًء على كت���اب االإدارة العامة ل�ص���وؤون 
اجلن�ص���ية واجل���وازات واالإقام���ة، بتواجد 
نظره���ا  اأثن���اء  اململك���ة  يف  ال�ص���اهدين 
الدع���وى، ومت تاأييد احلكم دون �ص���ماع 

�صهادتهما.

وتتح�ص���ل تفا�ص���يل الواقع���ة يف اأن 
املحك���وم باإعدامهم���ا ح�را اإل���ى مملكة 
البحري���ن وال يعلم���ان من ه���و كفيلهما 
واأقام���ا مبنطق���ة املنام���ة، وكان املتهم 
الثالث يقيم مع �ص���قيقه املتهم الثاين 
)املحكوم باالإعدام(، وقبل 5 اأ�ص���هر من 
تاري���خ الواقع���ة تع���ّرف املتهم���ان على 
فتات���ني اآ�ص���يويتني، وقاما با�ص���تئجار 
بي���ت مكّون م���ن غرف���ة �ص���فلية واأخرى 

علوية.
واأقام امل�ص���تاأنف االأول برفقة اإحدى 
الفتاتني بالغرفة العلوية فيه فيما اأقام 
الثاين مع االأخرى بالغرفة ال�صفلية، وقاما 
بت�ص���غيلهما يف اأعمال الدعارة بر�صاهما 
وكانا يجلب���ان لهما الزبائن ويح�ص���لون 
على مبالغ مادية، وو�صل ربحهما من هذا 
العمل 500 دينار، وكان املجني عليه من 
ب���ني املرددين على ذلك املكان، كونه 

�صديقهما؛ ملمار�صة اجلن�س.
وخل���الف ن�ص���ب ب���ني املجن���ي عليه 
وبني امل�ص���تاأنَفني اإث���ر منازعته لهما يف 
اال�ص���تحواذ على �ص���ديقة االأول وقيامه 
بت�ص���غيلها يف اأعم���ال الدع���ارة حل�ص���ابه 
اخلا����س، ونظ���ًرا الأن من �ص���اأن ذلك اأن 
يقلل من ح�صتهما يف االأموال الناجتة عن 
ممار�ص���ة ذلك العمل غ���ري امل�روع، فقد 
�صولت لهما نف�ص���يهما قتل �صديقهما، 
واتفق���ا عل���ى ذل���ك، واأنهما �ص���يقومان 
بتقطي���ع جثته اإث���ر قتله، وي�ص���عاها يف 
اأكيا�س �صوداء معدة للقمامة، ويوزعاها 

على حاويات القمامة؛ الإخفاء اأثره.
االأكيا����س  لذل���ك،  اجلن���اة  واأع���د 
وال�صكاكني و�صاطور وحبل وجدر “قدر” 
قب���ل ارتكابه���ا بعدة اأي���ام وبّيت���ا النية 
على تنفيذ ما مت االتف���اق عليه وانتظرا 

اللحظة املنا�صبة.
وبتاري���خ 18 اأبري���ل 2013 ات�ص���ل 
امل�ص���تاأنف الثاين باالأول هاتفًيا واأخربه 
باأنه �ص���وف ي�ص���طحب املجني عليه اإلى 
امل���كان ال���ذي اأع���داه ملمار�ص���ة اأعم���ال 
الدعارة، ويف ال�ص���اعة 6:30 م�ص���اًء طلب 
م���ن املجني علي���ه اأن يح����ر اإليه، ولدى 
ح�ص���وره ق�ص���د اأن مير به من اأمام ذلك 
املبنى لعلمه امل�ص���بق اأنه �ص���يطلب منه 
الدخ���ول ملمار�ص���ة اجلن����س م���ع اإح���دى 
الفتات���ني وكان ما توقع، حيث �ص���عدوا 

اإلى الغرف���ة العلوية وطلب املجني عليه 
اأن ينزل اإلى الغرفة ال�ص���فلية ملمار�ص���ة 

اجلن�س مع �صالفة الذكر.
وبع���د انته���اء املغ���دور فيه �ص���عد 
اإليهما ف�صارت م�صادة بينهم على اإثرها 
قام امل�ص���تاأنف الثاين بربط من�صفة على 
فمه وقام االأول باالإم�ص���اك بيديه ثم قام 
الثاين بربطه���ا من اخللف ثم ربط رجليه 
باحلبل الذي اأعداه م�ص���بًقا ف�ص���اّل بذلك 
مقاومت���ه متهيًدا لقتله، ثم قام بو�ص���ع 
غط���اء الو�ص���ادة على وجهه وق���ام االأول 
بربط���ه م���ن رقبته بطرف احلبل و�ص���عد 
الثاين فوق الطاولة وو�ص���ع طرف احلبل 
االآخر داخل احللقة التي ت�صتخدم يف حمل 
املروحة ب�ص���قف الغرفة، ثم �صعد االأول 
اأي�ًص���ا فوق الطاولة واأخ���ذ يرفع املجني 
علي���ه ويقوم الثاين ب�ص���حب طرف احلبل 

االآخر.
اآن���ذاك و�ص���ع االأول يده ف���وق غطاء 
الو�ص���ادة عل���ى ف���م املجني علي���ه حتى 
كتمت اأنفا�ص���ه، وا�ص���تمر هذا الو�صع 3 
دقائق تقريًبا حتى لفظ اأنفا�ص���ه، فقاما 
ب�ص���حب احلبل حت���ى �ص���ار املجني عليه 
معلًقا يف الهواء من رقبته قا�ص���دين من 
ذلك قتله �ص���نًقا وا�ص���تمر هذا االأمر 10 
دقائق حتى تيقن���ا اأن روحه قد اأزهقت، 
فاأحدثا به االإ�ص���ابات املو�صوفة بتقرير 
ال�ص���فة الت�ريحية والتي اأودت بحياته، 
ومن ثم اأن���زاله عقب تاأكدهما من اأنه قد 
ف���ارق احلياة، وبعد تفكري منهما ب�ص���اأن 
اإخفاء جث���ة املجني علية ا�ص���ريا حقيبة 
كبرية، واإثر تناولهما وجبة الع�ص���اء قاما 
بو�ص���ع اجلثم���ان داخل احلقيب���ة وغطيا 
قدم���اه الت���ي كان���ت ظاه���ره باأكيا����س 
عل���ى  وا�ص���توليا  �ص���وداء،  بال�ص���تيكية 
حافظة نق���وده وهاتفه النقال اللذان مت 

�صبطهما باإر�صادهما.
ثم قام���ا بلفِّ احلقيبة بغط���اء ال�رير 
)ال�ر�صف( وربطاها بحبل وحمال احلقيبة 
وو�ص���عاها بحاوية القمام���ة القريبة من 
امل���كان، ويف اليوم الت���ايل ق�ّس املدان 
االأول م���ا ح���دث للمتهم الثال���ث، فنهره 
االأخ���ري عن ذل���ك الفعل، وطل���ب منه اأن 
يتخل�س م���ن ال�ص���كاكني الت���ي تركاها 
فوق �صطح املنزل والتي مل ت�صتخدم يف 

ارتكاب الواقعة، ففعل االأول ذلك.

ب����دء عمله����ا،  م����ن  8 �ص����نوات  بع����د 
اأ�ص����درت حمكمة التمييز الع�ص����كرية اأول 
حك����م باإق����رار االإعدام على ع�ص����كري قتل 
�ص����ديقه بطلقة نارية يف راأ�ص����ه بالرب يف 
يناير 2016 و�صاعده ابنه يف اإخفاء اجلثة، 
حي����ث ق�ص����ت املحكم����ة بقب����ول الطعن 
�ص����كال، ويف املو�ص����وع برف�ص����ه واإق����رار 
احلك����م ال�ص����ادر بحق����ه باالإع����دام وذلك 

باإجماع االآراء.
وكان����ت الواقع����ة الت����ي اأعل����ن عنها 
مدير عام االإدارة العامة للمباحث واالأدلة 
اجلنائية يف يناير 2016، تفيد باأن �رطة 
املباح����ث اجلنائي����ة متكنت م����ن القب�س 
على �صخ�س قام بقتل اآخر يف منطقة الرب، 
م�ص����ريا ل����ورود ب����الغ اإل����ى اإدارة املباحث 
اجلنائية بفقدان �ص����خ�س منذ تاريخ 11 
يناي����ر، وعلى اإثر ذلك كثف����ت االإدارة من 
عمليات البحث والتحري، والتي اأ�ص����فرت 
ع����ن القب�����س عل����ى ال�ص����خ�س امل�ص����تبه 
بتورطه يف اختفاء املفقود، وقد اأقر لدى 
ت�ص����جيل اأقواله باأنه قتل املفقود، وقام 

بدفنه يف اأحد املخيمات.
وعرث عل����ى املواط����ن البحريني علي 
حمد را�ص����د مطل����ق يف العق����د الثالث من 
عم����ره مقت����والً يف منطقة ال�ص����خري وذلك 
بع����د اأعلن����ت عائلته عن فقدان����ه يومني، 
ومت تناق����ل �ص����ورته ونوع �ص����يارته عرب 
مواقع التوا�ص����ل االجتماع����ي وتدعو ملن 
يعرث عليه اأو �ص����يارته اإب����الغ اأقرب مركز 

�رطة.
كان  اجلرمي����ة  اأن  االأوراق  وك�ص����فت 
�ص����ببها تاأخر املجني علي����ه يف دفع اإيجار 
مغ�ص����لة ا�ص����تاأجرها من القات����ل وتاأخر يف 
ذمت����ه مبل����غ األف دين����ار، وح����دث بينهما 
خالف، فقرر املتهم ا�ص����تدراج �ص����ديقه 
لقتله وطلب منه اخلروج معه يف �ص����يارته 
للحديث واإنهاء احل�صابات، ولدى و�صوله 
اإل����ى منطقة الرب وخلف جب����ل الدخان قام 
بقتله واألق����ى باجلثة خارج ال�ص����يارة، ثم 
ع����اد اإل����ى منزل����ه، وهن����اك اأخ����رب ابنه مبا 
ح����دث، فعادا معا وجلبا اجلثة من موقعها 
وو�ص����عاها يف ال�ص����يارة وع����ادا به����ا اإلى 
منزلهم����ا، وتركاه����ا ملدة ي����وم حيث ناما 
اإلى �ص����بيحة الي����وم الت����ايل، واأخذا اجلثة 
وقام����ا بدفنها يف م����كان قريب من موقع 

اجلرمية.
وكانت اجلرمية �صبه مكتملة بالن�صبة 
للمتهم، حيث ا�ص����تدعته النيابة ل�ص����وؤاله 

عن املجني عليه، حيث �ص����هد اأ�ص����دقاوؤه 
باأن����ه كان اآخر �ص����خ�س التقى ب����ه، اإال اأنه 
اأنكر متاما ذل����ك، وكاد املتهم يفلت من 
العق����اب، لكن خطاأ ب�ص����يطا اأوقعه وابنه، 
حيث ن�صي املتهم �ص����حب هاتف املجني 
عليه م����ن جيبه بع����د قتله، وعندم����ا اأخذا 
اجلثة اإلى م�ص����كنها، اأظهرت االإحداثيات 
تواجد الهاتف مبنزل املتهم، ومبواجهته 

اعرف بتفا�صيل اجلرمية.  
واأ�ص����ندت النيابة الع�صكرية للمتهم 
اأن����ه بتاري����خ 11/1/2016 قت����ل عم����دا 
مع �ص����بق االإ�رار والر�ص����د املجني عليه 
وذل����ك باأن عقد العزم عل����ى قتله باإطالق 
النار عليه من م�ص����د�س اأعده م�صبقا لهذا 
الغر�����س يف اليوم ال�ص����ابق عل����ى القتل، 
وقام با�ص����تدراج املجني عليه يف �صيارته 
اخلا�ص����ة بزع����م احلدي����ث معه وت�ص����فية 
املعامالت املالي����ة بينهما، وتوجه به اإلى 
منطق����ة خالية م����ن املارة وحرك����ة املرور 
مبنطقة ال����رب يف املحافظة اجلنوبية خلف 
جبل الدخان، واأوقف �ص����يارته ونزل منها 
اإل����ى الب����اب الواقع خل����ف ال�ص����ائق بزعم 
اإح�ص����ار اأوراق لت�ص����وية املعاملة املالية 
بينهم����ا، حي����ث كان يخفي ال�ص����الح الذي 

اأعده لهذا الغر�س.
وكان ال�ص����الح جاه����زا لالإط����الق بع����د 
اأن كان ق����د �ص����حب اأجزاءه قب����ل التقائه 
املجني عليه، وا�ص����عا طلقة يف ما�صورته، 
واأن ظفر باملجني عليه الذي كان جال�ص����ا 
يف املقع����د االأمام����ي بجوار ال�ص����ائق، وهو 
قائم خلفه حتى �سحب امل�سد�س من خمباأ 
الكر�ص����ي واأطلق عليه عيارا ناريا موجها 
لراأ�ص����ه م����ن اخلل����ف، فاخرق����ت الطلقة 
جمجمت����ه وخرجت من مقدمة راأ�ص����ه خالل 
ب����اب ال�ص����يارة االأمامي االأمي����ن املفتوح، 
حي����ث كان املجن����ي علي����ه ي����ديل بقدمه 
اليمنى خارج ال�صيارة فاأ�صابه باالإ�صابات 
ال����واردة بتقرير الطبي����ب ال�رعي، والتي 

اأودت بحياته.
وعلي����ه، اأحال����ت النياب����ة الع�ص����كرية 
املته����م للمحكم����ة الع�ص����كرية الك����ربى، 
والت����ي ق�ص����ت بتاري����خ 22/11/2016 
وباإجم����اع االآراء مبعاقبته باالإعدام، فطعن 
املته����م عل����ى احلكم باال�ص����تئناف، حيث 
حكم����ت حمكم����ة اال�ص����تئناف الع�ص����كرية 
العلي����ا يف 11/5/2017 بتاأيي����د احلكم 
امل�ص����تاأنف، فطعن اأمام حمكم����ة التمييز 
التي اأ�صدرت حكمها باإقرار حكم االإعدام.



اخلام الأمريكي ي�صعد 
لأعلى م�صتوى منذ 2014

�ص���نغافورة - رويرتز: �ص���عدت اأ�صعار اخلام 
الأمريك���ي لأعل���ى م�ص���توى منذ ع���ام 2014 يوم 
اأم�س الأربعاء بدعم ا�ص���تمرار تخفي�ص���ات الإنتاج 
الت���ي تطبقها منظمة البلدان امل�ص���درة للبرتول 
)اأوب���ك( وكذلك قوة الطل���ب لكن حمللني حذروا 
م���ن اأن الأ�ص���واق ق���د ت�ص���هد من���وا حمموم���ا يف 
الأ�ص���عار.وعززت ق���وة الأ�ص���واق العاملية عموما 
مبا يف ذلك اأ�ص���واق الأ�صهم ال�صتثمار يف العقود 

الآجلة للنفط.

البنك الدويل يرفع توقعاته للنمو 2018

وا�ص���نطن - اأ ف ب: رفع البنك الدويل الثالثاء توقعاته لنمو القت�ص���اد العاملي للعام 2018 بعدما اأتى 
اأداء العام املا�ص���ي اأف�ص���ل من املتوقع، لكن هذا التفاوؤل عّتمت عليه خماوف على القت�ص���اد العاملي على 
املدى البعيد. وقال البنك اإن اجمايل الناجت املحلي العاملي �صينمو هذا العام بن�صبة 3،1 % )بزيادة قدرها 
0،2 % ع���ن التوقع���ات ال�ص���ابقة يف يونيو املا�ص���ي(، باملقارنة مع 3 % يف 2017. لكن املوؤ�ص�ص���ة املالية 
الدولية حذرت من انه يتعني على احلكومات القيام با�صتثمارات لتح�صني اآفاق النمو القت�صادي يف بلدانها، 
م�صددة على وجوب اأن يح�صل هذا المر قبل اأن حتل الزمة املقبلة، الآنية ل حمالة. وقال اخلبري القت�صادي 
يف البن���ك ال���دويل اآيهان كو�س لوكالة فران�س بر�س اإن “النمو العاملي اأقوى مما كنا نتوقع”، م�ص���ريا الى اأن 
هذا التح�ص���ن ي�ص���مل كل مناطق العامل بدءا ب�”الثالثة الكبار” اأي الوليات املتحدة ومنطقة اليورو واليابان. 
وبح�صب التوقعات اجلديدة يفرت�س اأن ي�صجل القت�صاد المريكي هذا العام منوا بن�صبة 2،5 % مقابل 2،2 

% كانت متوقعة يف يونيو، يف حني �صيبلغ معدل النمو يف منطقة اليورو 2،1 % ويف اليابان 1،3 %.
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اقتصاد
6.5 مليار دوالر قيمة امل�رشوعات بالبحرين يف 2017

بح�صب “ميد بروجكت�س”.. مرتاجعة 28 % 

تراجع���ت قيم���ة امل�رشوع���ات الت���ي مت���ت 
تر�ص���يتها يف البحرين العام املا�صي بن�صبة 28 
% مقارن���ة ب���� 2016، حيث بلغ���ت حوايل 6.5 

مليار دولر، قيا�صا ب� 9 مليارات.
م���ن  املدعوم���ة  امل�رشوع���ات  وت�ص���تحوذ 
الربنامج اخلليجي على ح�ص���ة الأ�صد من املبلغ 

الإجمايل.
وجاءت البحرين يف ذي���ل القائمة اخلليجية 
م���ن حيث حجم العق���ود التي اأر�ص���يت يف دول 
جمل�س التعاون يف العام 2017، وذلك بح�ص���ب 

موؤ�رش “ميد بروجكت�س” العاملي.
و�ص���جل الإم���ارات املرك���ز الأول بواقع 40 
مليار دولر، تلتها اململكة العربية ال�ص���عودية 
بنحو 23.5 مليار، ثم �ص���لطنة عمان بحوايل 13 
مليارا، فالكويت 11 مليارا وقطر 10.5 مليار.

وعن���د مقارنة ه���ذه الأرق���ام بالعام 2016 
يظه���ر اأن جميع دول اخللي���ج مرتاجعة يف حجم 
العقود التي اأر�ص���يت العام املا�ص���ي بن�ص���ب 

متفاوتة عدا �صلطنة عمان التي ارتفعت 52.9 
.%

وانخف�ص���ت الكوي���ت 43 % وقطر 34 % 
والبحرين 28 % بالبحرين، وال�ص���عودية 6 %، 

والإمارات 4.7 %.
واأرجع مراقبون النخفا�س اإلى عدة اأ�صباب 
و2016  و2015   2014 الأع���وام  اأن  اأبرزه���ا 
�ص���هدت طف���رات قيا�ص���ية يف حج���م العق���ود 
الت���ي اأر�ص���يت، وكان من الطبيع���ي اأن ترتاجع 
تلك الرت�ص���يات يف 2017 ف�ص���ال عن اأن العام 
املا�سي كان الأ�سد تاأثراً بهبوط اأ�سعار النفط 

وما قابله من اإجراءات ل�صبط الإنفاق.
امل�رشوع���ات  �ص���وق  اإن  “مي���د”  وقال���ت 
يف منطق���ة ال����رشق الأو�ص���ط و�ص���مال اأفريقي���ا 
انخف�ص���ت للعام الثاين على التوايل يف 2017، 
حيث �صهدت قيمة العقود التي اأر�صيت يف هذه 
البلدان هبوطاً بن�س���بة 6 % يف العام املا�ص���ي 
مقارن���ة مع 2016، اإذ بلغ حجمها 173.7 مليار 
دولر، بينما اأر�ص���يت ما قيمته 184.8 مليار يف 

.2016

و�ص���جلت م�رش والإمارات واإي���ران والعراق 
و�سلطنة ُعمان ارتفاعا كبرياً يف تر�سية العقود، 
الأمر الذي عوَّ�س النخفا�س يف معظم الأ�صواق 

الأخرى.
وتوقع���ت “مي���د” ا�س���تناداً اإل���ى جمموعة 

ال�ص���فقات احلالية املزمع تر�ص���يتها يف العام 
2018، ا�ص���تمرار هيمن���ة دول جمل�س التعاون 
اخلليجي على ح�صة الأ�صد يف �صوق امل�رشوعات، 
اإذ من املرجح اأن تبلغ قيمة العقود ما بني 120 
ملي���ار دولر و130 مليارا، مقارنة مع 50 مليار 

دولر اإل���ى 60 مليار دولر قيمة الرت�ص���يات يف 
بقية دول املنطقة.

من جانبها، �صتوا�صل �صناعة النفط والغاز 
م�صتويات اأن�ص���طتها القوية يف 2018، يف ظل 
توقعات تر�ص���ية العراق اأربعة م�رشوعات كبرية 

تقدر تكلفتها باإجمايل 17 مليار دولر.
وعلى اأر�ض الواقع، نتج عن تباطوؤ الن�ساط 
بن�ص���بة تزيد على 40 % خ�صائر مالية، وت�رشيح 
موظفني، بل وحتى اإغالق �رشكات، ويف رد فعل 
عل���ى اأزمة العقارات يف املنطقة يف عام 2009، 
مت تعليق مئات م���ن املخططات، يف حني تاأخر 

الع�رشات غريها.
اإل���ى ه���ذا، ل ت���زال ثق���ة ون�س���اط القطاع 
اخلا�س خافتني يف كل مكان با�صتثناء دبي، اأما 
اإ�س���دار العطاءات اجلدي���دة يف ُعمان والكويت 
والبحري���ن فيمثل جزءاً ب�س���يطاً مم���ا كان عليه 
قب���ل عامني، يف حني تاأثرت ا�ص���تعدادات قطر 
ل�صت�ص���افة كاأ�س الع���امل لكرة الق���دم 2022 

باملقاطعة اخلليجية املفرو�صة عليها.

• تذيلت البحرين القائمة اخلليجية يف حجم امل�رشوعات التي مت تر�صيتها يف 2017. )�صورة تعبريية(	

“املركزي” يوافق على اإدراج اأ�سهم االإثمار بـ “دبي” 

املعراج يهيب باملوؤ�س�سات وال�رشكات القيام بدورها يف “الفنتك” 
8 رخ�س للتكنولوجيا املالية ودعوة للجميع لأخذ املبادرة

املنامة – الإثمار القاب�ص���ة: ح�ص���لت �رشكة 
الإثمار القاب�ص���ة يوم الثنني املا�صي 8 يناير 
2018 عل���ى موافقة م����رشف البحرين املركزي 
لإدراج اأ�صهمها يف �صوق دبي املايل. وقد جاءت 
موافق���ة م�رشف البحرين املرك���زي بعد الإعالن 
ال�ص���ابق ع���ن موافق���ة هيئ���ة الأوراق املالي���ة 

وال�صلع يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
وكانت الإثمار، وهي مرخ�صة من قبل م�رشف 
البحرين املركزي وتخ�ص���ع لإ�رشافه واأ�ص���همها 
مدرج���ة حالي���اً يف بور�س���ة البحري���ن وبور�س���ة 
الكوي���ت حت���ت رمز الت���داول “اإثم���ار”، اأعلنت 
العام 2017 ع���ن خطة الإدراج يف �ص���وق مالية 
اأخرى باملنطقة، م�ص���رية اأن هذه اخلطة، والتي 
مت اقرتاحها من قبل اأحد م�صاهمي الإثمار كبند 
اإ�صايف على جدول اأعمال اجتماع اجلمعية العامة 
العادي���ة الذي عقد يف �ص���هر مار�س 2017، قد 
لقت ترحيباً من قبل امل�ساهمني الذين وافقوا 

عليها.
ورحب���ت الإثمار باحل�ص���ول عل���ى املوافقة 

النهائي���ة مل����رشف البحرين املرك���زي و�رشحت 
باأنه يتم الآن العمل على ا�ص���تكمال املتطلبات 
املتبقية ل�صوق دبي املايل و�صيتم الإعالن عن 

تاريخ الإدراج يف الوقت املنا�صب.
وقال الرئي�س التنفي���ذي ملجموعة الإثمار 

اأحم���د عبدالرحيم “ ي�رشنا الإعالن عن احل�ص���ول 
على جميع املوافقات املطلوبة واأننا الآن نقوم 
بالنتهاء من التفا�صيل بهدف ا�صتكمال عملية 
اإدراج الأ�ص���هم يف اأق���رب وق���ت ممكن. ن�ص���عر 
بالمتن���ان العمي���ق لكل م���ن م����رشف البحرين 
املركزي وهيئة الأوراق املالية وال�صلع و�صوق 
دبي امل���ايل عل���ى توجيهاته���م ودعمهم خالل 
العام املا�صي. كما اأننا نتطلع ملوا�صلة العمل 
ع���ن ق���رب م���ع الهيئ���ات التنظيمي���ة وغريها 
م���ن اجله���ات الرقابي���ة لتعزي���ز قيم���ة حقوق 
امل�ص���اهمني وامل�ص���اهمة يف النمو القت�صادي 

باملنطقة”.
واأكد عبدالرحيم �سابقاً اأن الإدراج يف �سوق 
مالية اأخرى �صي�صمح بالتداول املفتوح لأ�صهم 
الإثمار يف اأ�ص���واق جديدة وحيوية، م�ص���يفا اأنه 
يف املقابل �س���يخلق فر�ساً ا�س���تثمارية جديدة 
للم�ص���تثمرين يف اأ�ص���واق دول جمل�س التعاون 

اخلليجي. 

قال حمافظ م�رشف البحرين املركزي ر�ص���يد 
املع���راج اإن امل����رشف ق���دم نحو 8 رخ����س لبنوك 
و����رشكات م���ن اأجل اإط���الق تطبيق���ات اأو منتجات 
يف جم���ال خدم���ات التكنولوجيا املالي���ة، داعيا يف 
الوقت نف�ص���ه جميع البن���وك وال����رشكات اإلى اأخذ 
زم���ام املبادرة باإط���الق منتجات تلب���ي احتياجات 
املجتم���ع.وكان املع���راج يتح���دث عل���ى هام����س 
اإطالق �رشك���ة “بتلك���و” وال�رشكة املالي���ة العربية 
توف���ر  والت���ي  الإلكرتوني���ة  املحفظ���ة  لتطبي���ق 
خدمات الدفع وحتويل الأموال ب�صورة اإلكرتونية 
كاملة عرب اأجه���زة النقال، يف خطوة تنم عن تزايد 
اجت���اه القطاع املايل نحو تطوي���ع التكنولوجيا يف 

اخلدمات املالية وامل�رشفية.
واأبلغ املعراج ال�صحافيني يف معر�س تعليقه 
عل���ى مب���ادرة بتلك���و وال�رشك���ة العربي���ة املالي���ة 
بالقول “ندعو ونهيب بجميع املوؤ�ص�صات املالية 
باأخ���ذ املب���ادرة لإط���الق منتجات تفي���د املجتمع 
وحت���ى  والتجاري���ة  القت�ص���ادية  واملوؤ�ص�ص���ات 
الزبائن الأفراد، بحيث ت�صهل على النا�س ت�صديد 
الفوات���ري وتلبي���ة متطلباته���م، ولك���ي تتواك���ب 
م���ع التقنيات احلديث���ة يف جميع اأ�ص���واق العامل”. 
وم�ص���ى املعراج بالقول “ نحن يف م�رشف البحرين 
املرك���زي، قررن���ا اأن تكون اأي تقني���ة موجودة يف 
العامل وتعمل يف اأي �ص���وق خارج البحرين، نريدها 

اأن تكون متوافرة للم�صتهلك البحريني”.
وك�ص���ف املعراج اأن امل�رشف املركزي طالب 
البنوك باأخذ مبادرات يف جمال التكنولوجيا املالية 
قائال: “بلغنا ر�ص���الة وا�ص���حة جلميع املوؤ�ص�صات 
املالية، اأنها اإذا مل تقم بهذا الدور، فاإننا �صنقوم 
باإيجاد املوؤ�ص�صات التي �صتقوم بهذا الدور، نحن 
لن نرتدد �ص���نزيل اأي حواجز من اأجل اإدخال اأحدث 
التقني���ات الت���ي ت�ص���اعد القت�ص���اد يف البحرين 
وتخدم الزبائن بدون اأن ن�صع اأي نوع من احلواجز 
)...( نح���ن �ص���عيدون باإط���الق هذه املب���ادرة من 
املوؤ�ص�صات البحرينية التي لها باع يف هذا املجال 
مث���ل بتلكو الرائدة يف الت�ص���الت و�رشكة املالية 

العربية املتخ�ص�صة يف جمال املدفوعات”.
واأ�ص���ار اأنه مت تقدمي رخ����س لنحو 8 �رشكات 
للدخول يف البيئة الرقابية التجريبية، لكي تطرح 
منتجاتها يف جمال التكنولوجيا املالية يف ال�صوق، 
وتت�ص���من اختبار تقنية ل تتجاوز ال�ص���تة اأ�ص���هر 
للتقنيات املنفذة يف اأ�ص���واق اأخ���رى، اأو تدخل يف 

مرحلة التطوير والختبار.
وبني اإلى اأن املجال مفتوح كذلك لالأفراد من 
اأجل تطبيق منتجاتهم يف البحرين، لفتة اإلى اأنها 
�صتحفز املبتكرين والراغبني يف تطوير املنتجات 
خ�صو�ص���ا م���ن فئ���ة ال�ص���باب املهتم���ني بقطاع 

التكنولوجيا.

املحرر االقت�سادي

• اأحمد عبدالرحيم	

علي الفردان

•  املعراج متحدثا لل�صحافيني	

24 يناير انطالق معر�ض اخلريف 2018

املنامة - �رشكة ي���و بي اإم: يعود معر�س 
اخلريف اأكرب حدث �ص���نوي للت�صوق بالبحرين 
م���رة اأخ���رى للع���ام اجلدي���د مبرك���ز البحرين 
ال���دويل للمعار�س واملوؤام���رات من 24 يناير 
اإلى الأول من فرباير 2018، حتت رعاية وزارة 
ال�صناعة والتجارة وال�صياحة البحرينية. يقدم 
معر����س اخلريف الذي يحظى ب�ص���عبية كبرية 
واإقب���ال هائ���ل من اجلماهري جمموعة وا�ص���عة 
من الأزياء والإك�ص�ص���وارات والأجهزة املنزلية 
والديكورات وم�ص���تح�رشات التجميل واملواد 
الغذائية املتخ�ص�ص���ة، والكثري من الب�صائع 
ال�ص���تهالكية م���ن جميع اأنحاء العامل باأ�ص���عار 
تناف�ص���ية. ومن املتوق���ع اأن يتالقى اأكرثمن 
750 عار�صا من 18 دولة يف اأكرب معر�س من 
نوع���ه يف البحرين على م�ص���احة �صا�ص���عة تبلغ 
15،400 مرت مربع لبيع اأروع املعرو�صات من 

منتجات التجزئة والب�صائع املختلفة.  
تتوق���ع �رشكة يو ب���ي اإم لإدارة املعار�س 
العربية، وهي ال�رشكة املنظمة للمعر�س اأكرث 
م���ن 160،000 زائر من اأجل ح�ص���ور معر�س 

اخلريف 2018 على مدى 9 اأيام.
وق���ال مدير امل�رشوعات ب�رشك���ة يو بي اإم 
اإدارة املعار�س العربية يعقوب علي “يحتفل 
معر����س اخلري���ف بعام���ه التا�ص���ع والع�رشين 
بالبحرين مبجموعة هائلة من الب�صائع وال�صلع 
وفر�س ال�ص���فقات املحتملة. ويت���اح للزوار 
ا�صتك�صاف املنتجات اجلديدة يف ال�صوق التي 
تعر����س ح�رشيا باملعر�س، اإ�ص���افة اإلى عودة 
الب�ص���ائع املف�ص���لة للعمالء من جمي���ع اأنحاء 
الع���امل. وي�ص���تطيع اأفراد العائلة ال�ص���تمتاع 
بتلك الأجواء احليوية واملاألوفة التي تنا�صب 

اجلميع”. 

انتخابات “الغرفة” يف “عي�سى الثقايف” باجلفري
ال�ص���ناب�س - الغرف���ة: ق���ال رئي�س 
غرف���ة جت���ارة و�ص���ناعة البحري���ن، خالد 
عبدالرحم���ن املوؤيد، اإن انتخابات الدورة 
)29( ملجل�س اإدارة غرفة جتارة و�صناعة 
البحرين �ص���تعقد يوم ال�صبت 10 مار�س 
2018 مبرك���ز عي�ص���ى الثق���ايف مبنطقة 
اجلفري ابتداء من ال�ص���اعة 8.00 �س���باحاً 
وحت���ى ال�ص���اعة 10.00 م�س���اًء وفقاً ملا 
ن�ص���ت علي���ه امل���ادة )59( م���ن الالئحة 
التنفيذي���ة لقان���ون الغرف���ة ال�ص���ادرة 

بالقرار رقم )156( ل�صنة 2013.
واأك���د رئي����س الغرف���ة عل���ى حر�س 
الغرف���ة واهتمامه���ا البالغ���ني بتوف���ري 
كافة املقومات التي ت�صمن ح�صن �صري 
العملي���ة النتخابي���ة، م�س���يفاً اأن جلن���ة 
النتخاب���ات لل���دورة )29( ملجل�س اإدارة 
غرفة جتارة و�سناعة البحرين وامُل�سّكلة 

بالقرار رقم )72( ل�ص���نة 2017 حري�صة 
اأي�س���اً عل���ى اأن تكون انتخاب���ات الغرفة 
املقبل���ة نزيهة و�ص���فافة بحيث ت�ص���هد 
و�صول الأ�ص���خا�س الذين يحوزون على 

ثقة الناخبني. 

• خالد املوؤيد	
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Pe r (اارق) خنجي،) امل�ؤ�ش�����س) واملدير) العام) ل�ش����ركة) 

يف)  عمل)  واالت�شاالت،)  العام����ة)  للعالق����ات)   ()ceptions
جم����ال) العالقات) العامة) والبن�����ك) وال�شحافة) على) مدى) 16 
�شنة،) وا�شتفاد) من) خربته) يف) هذا) املجال) لي�شبح) رائد) اأعمال) 

وي�ؤ�ش�����س) م�شروع����ه) اخلا�س) ويديره) قبل) اأك����ر) من) 6) اأع�ام،) 
وي�شع����ى) للت��شع) خليجًيا) يف) اأعمال����ه.) ي�ؤمن) خنجي) ) ب�شرورة) 

تط�ي����ر) املحت�����ى) االإعالمي) يف) ال�شحف) واملج����الت) وامل�اقع) 

االإلكرتوني����ة) لت�شب����ح) اأك����ر) جاذبي����ة) وا�شتقطاًب����ا) للق����راء.) 

على) عجالة،) واأجرت) معه) هذه) الدرد�شة: “البالد” التقته) 

- ه���ل ل���ك �أن حتدثنا عن طبيع���ة عملك، 
ومتى �أطلقته؟

ب���د�أت �لعمل يف �رشك���ة �لعالقات �لعامة 
�لت���ي �أ�س�س���تها يف �لع���ام 2012، ويرتك���ز 
جمالها على �لعالقات �لعامة، وخلق حمتوى 

�إعالمي فريد  للعمالء.

- هل ��س���تفدت من جتربة �جليل �ل�سابق 
يف �إد�رة �لأعم���ال، وهل تتلقى �لن�س���يحة 

من �أفر�د �لعائلة؟
��س���تفدت من خ���رة و�لدي ون�س���ائحه 
�لعام���ة يف �إد�رة �لأعمال عموًما، فمجال عمله 
يختلف عن جمال عملي �ملخت�ص بالعالقات 
�لعام���ة. كم���ا ��س���تفدت كثرًي� م���ن خرتي 
���ا �أنني كنُت �أعمل �س���حفًيا  �لعملية خ�سو�سً
�سابًقا ملدة 9 �سنو�ت، فهذ� �أفادين كثرًي� يف 

جمال �لعمل بالعالقات �لعامة، وفهم طبيعة 
�لعم���ل �لإعالمي وحمت���و�ه، ونوعي���ة �لأخبار 
�لأك���ر جاذبي���ة للق���ر�ء. وكذلك ��س���تفدت 
من خرت���ي �لعملية يف بن���ك �لإثمار ملدة 6 
�سنو�ت يف �لعالقات �لعامة �إلى جانب �لعمل 
لفرتة منها يف �أق�س���ام �أخ���رى من �لبنك، كل 
هذه �خلر�ت �لتي �كت�س���بتها �ساعدتني يف 

تاأ�سي�ص �رشكتي �خلا�سة.

- كيف تدير عمل���ك �خلا�ص، هل تتو�جد 
و�لر�م���ج  �خلط���ط  ت�س���ع  �أم  با�س���تمر�ر 

للعاملني لديك، وما �أ�سلوبك يف �لإد�رة؟
هن���اك فري���ق عم���ل بال�رشكة مك���ون من 
5 �أ�س���خا�ص م�س���وؤولني عن �إد�رة ح�س���ابات 
�لعمالء، ويقوم �ثنان من فريق �لعمل باإد�رة 
�لعمل مع �لعمالء �ملكلف���ني بهما ويتابعان 

�س���ري �لعم���ل بحرفي���ة ومهني���ة تام���ة دون 
�لرج���وع يل �إل يف حال حدوث م�س���كلة ما. �أما 
�أنا، فاأدير ح�س���ابات بع����ص �لعمالء بال�رشكة 
مبعية �أح���د �لزمالء �إلى جانب �إد�رتي لل�رشكة 
ككل، وم�س���تقبال لن �أقوم باإد�رة �أي ح�ساب 
عم���ل. فري���ق �لعمل ل���دي ملم باأ�سا�س���يات 
�لعم���ل بالعالق���ات �لعام���ة، ويعمل���ون م���ع 
كل عميل مبا هو �أن�س���ب ل���ه ويخدم �لعميل 

ومطالبه.

- هل تفكر بتطوير وتو�سيع �أعمالك؟
نعم، بالتاأكيد، ل���دي حالًيا عمالء يف كل 
من �ل�س���عودية و�لإمار�ت، وم�س���تقبال �أرغب 
يف تو�س���عة �أعمايل يف دول �خللي���ج �لأخرى، 
���ا �أن لدي خططا حالية للتو�س���ع مع  خ�سو�سً

�لزبائن يف دول خليجية �أخرى.

إعداد: المحرر االقتصادي

طارق خنجي يؤمن بتطوير محتوى المشاريع لجذب العمالء 
يرغب بتوسعة مشروعه اإلعالمي ليشمل دول الخليج 

“�ألبا” حتقق رقما قيا�سيا يف مبيعاتها 2017
ع�سكر - �ألبا: حققت �رشكة �أملنيوم 
�لبحرين “�ألبا”، رقماً قيا�س����ياً يف حجم 
مبيعاتها و�إنتاجها لعام 2017، وذلك 
وفق ت�رشيح للرئي�ص �لتنفيذي لل�رشكة 

تيم موري.
وبلغ �إجمايل حج����م مبيعات �ل�رشكة 
لع����ام 2017 978،195 ط����ن م����رتي، 
حمقق����اً زيادة �س����نوية بن�س����بة 0.4 % 
مقاب����ل 974،014 ط����ن م����رتي يف عام 
2016، يف ح����ني جت����اوز حج����م �لإنتاج 
باإنتاجها  981،016 طن مرتي مقارنة 
لعام 2016 �لذي بل����غ 971،420 طن 
م����رتي، بزي����ادة �س����نوية بلغ����ت 1 %، 
وذلك رغم حادثة �نقطاع �لطاقة �لتي 

تعر�ست لها �ل�رشكة يف �أبريل 2017.
و�رتفع حج����م �ملبيعات خالل �لربع 
�لر�ب����ع من �لع����ام 2017 بن�س����بة 8 % 
على �أ�سا�ص �س����نوي، من خالل حتقيق 
277،567 طن مرتي مقابل 256،445 
ط����ن م����رتي لنف�����ص �لفرتة م����ن �لعام 
2016. �أم����ا �إنتاج �ل�رشك����ة فقد �رتفع 
بن�سبة 9 % على �أ�سا�ص �سنوي لي�سل 
مقاب����ل  م����رتي  ط����ن   274،147 �إل����ى 
250،670 طن مرتي خالل �لربع �لر�بع 

من �لعام 2016.
ويف هذ� �ل�س����دد، قال موري “على 
�لرغ����م م����ن �لتحديات �لتي تعر�س����ت 
لها �ل�رشكة خالل �لع����ام 2017، �إل �أننا 
متكن����ا من تعزي����ز �لأد�ء على م�س����توى 
ه����ذ�  �إن  و�لإنت����اج.  �ملبيع����ات  حج����م 

�لإجن����از يثبت مبا ل يدع جمالً لل�س����ك 
�أن �لتمت����ع باملرونة باإمكانه حتويل �أي 
حتدي����ات نو�جهها �إلى فر�ص حقيقية.
ومع م�س����ينا يف �لعام 2018، نو��س����ل 
تركيزن����ا عل����ى حتقي����ق �ملزي����د م����ن 
�لإجن����از�ت على �س����عيد �لإنتاج، حيث 
نه����دف لتحقيق مليون طن مرتي لهذ� 

�لعام”.
و�س����تقوم �ل�رشك����ة بالإع����الن ع����ن 
نتائجه����ا �ملالية ملجم����ل �لعام 2017 
وللرب����ع �لر�ب����ع من����ه للجمه����ور �لع����ام 
وذلك يوم �خلمي�����ص 8 فر�ير 2018، 
كم����ا �س����تقوم �ل�رشك����ة برف����ع �لعر�ص 
�لتو�س����يحي لعالقات �مل�ستثمرين يف 
�لق�س����م �خلا�ص بعالقات �مل�ستثمرين 
�لإلك����رتوين �ل�رشك����ة  موق����ع   عل����ى 
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بعد �رتفاع �أ�س���عار �لبنزين �جليد بن�سبة 12 % 
و�ملمتاز بن�س���بة 25 % يف �لبحرين، و�جتاه كثري من 
�لأ�س���و�ق �لعاملية )على �س���بيل �ملثال �إمارة دبي( 
�إلى ��س���تخد�م �ل�س���يار�ت �لكهربائي���ة �لكاملة مثل 
�سيارة “ت�سال”، و�سيار�ت “�لهايرد” �لهجينة �لتي 
تدمج ��س���تخد�م �لكهرباء مع �لبنزين، فاإن �لبحرين 
رمبا بل يجب عليها �أن تتجه م�ستقبال لهذ� �لنوع من 

�ل�سيار�ت.
ور�أى �أ�س���حاب معار�ص �س���يار�ت يف حديث مع 
“�لبالد” �أن �ل�س���يار�ت �لكهربائية هي �مل�س���تقبل 
للقط���اع، �إذ تتج���ه �مل�س���انع لإنتاجه���ا، و�لبحري���ن 
�س�س���توجه �إلى هذ� �لنوع من �ملركبات يف �ل�س���نو�ت 

�لقليلة �ملقبلة.
و�أكد مالك �رشكة مونرتيال لل�س���يار�ت �إبر�هيم 
�ل�س���يخ �أن �لتوجه �ملقبل يف �س���ناعة �ل�سيار�ت هو 
و�س���يتجه  “�لهاي���رد”،  و  �لكهربائي���ة  لل�س���يار�ت 
�لنا�ص لها �أكر من �ل�س���يار�ت �لتقليدية �ملعتمدة 
على م�س���تقات �لب���رتول، وجميع �ل����رشكات �لعاملية 
مهياأة وجاهزة للتحول من �إنتاج �ل�سيار�ت �ملعتمدة 
عل���ى �لبنزين �إل���ى �ل�س���يار�ت �لكهربائي���ة، وخالل 
�سنو�ت قليلة �سرنى �أن �ل�سيار�ت �لتي نقودها �لآن 

�ست�سبح من �ل�سيار�ت �لكال�سيكية.
و�أ�س���اف �أن كل �مل�س���انع �ملنتجة لل�س���يار�ت 
�إنت���اج  م���ن  لالنتق���ال  ومهي���اأة  جاه���زة  �لعاملي���ة 

�سيار�ت ت�ستخدم م�س���تقات �لبرتول �إلى �ل�سيار�ت 
�لكهربائية، و “�لهايرد”، وخالل �سنو�ت قليلة جًد� 

�ستتوفر هذه �ل�سيار�ت للم�ستهلك.
وكانت �رشكة مونرتيال لل�سيار�ت قد �أعلنت عن 
طرحها جمموعة جديدة من �ل�س���يار�ت �لقت�س���ادية 
باأ�سعار تناف�س���ية ومميزة �سمن ��سرت�تيجية �ل�رشكة 
�جلدي���دة لزي���ادة ع���دد عمالئه���ا و�لرتف���اع باأرقام 

مبيعاتها يف �لعام �جلديد. 
وتهدف �ل�س���رت�تيجية ملو�كبة �رتفاع �أ�س���عار 
�لبرتول وتر�سيد �ملجتمع �إلى ��ستهالك كميات �أقل 
من �لوقود خ�سو�س���ا بعد �رتف���اع �لطلبات �ل�رش�ئية 
لعمالء �ل�رشكة على �ل�س���يار�ت �لقت�سادية، مما �أدى 
�إل���ى �إبر�ز تل���ك �ل�س���يار�ت �إلى �لو�جه���ة من جديد، 
ويف ظ���ل �ملتغري�ت �جلديدة ب���د�أت �رشكة مونرتيال 
يف طرح ت�س���كيلة و��س���عة من جميع فئات �ل�سيار�ت 

�لقت�سادية ب�سعر منا�سب و��ستهالك �أقل للوقود.
وتوقع �ل�س���يخ توجه �لبع�ص لقتناء �ل�سيار�ت 
�لقت�س���ادية ملو�كبة �رتفاع �أ�سعار �لبرتول وتوعية 

�ملجتمع �لى تر�سيد ��ستهالك �لطاقة.
ب���دوره، ق���ال �ملدير �لتنفي���ذي ل�رشكة �ملناعي 
لل�س���يار�ت ط���الل �ملناع���ي �إن �ل����رشكات �لعاملي���ة 
متجهة لإنتاج �ل�س���يار�ت �لكهربائية، و�لبع�ص منها 
�أنتج بالفعل �سيار�ت كهربائية، بينما و�جهت �أخرى 
حتديات و�س���عوبات وحتديات لكنها تغلبت عليها 
�لآن، و�ستكون هنالك مناف�س���ة كبرية مع �ل�سيار�ت 

�لتي تعمل مب�ستقات �لبرتول.

و�أو�س���ح �ملناع���ي �أن م���ن مميز�ت �ل�س���يار�ت 
�لكهربائي���ة �أنها توفر ��س���تخد�م �لطاقة، وتكلفتها 
�أق���ل، وكذلك �لأم���ر �أنها تعم���ل ب�س���ورة �أكر على 
�لكهرب���اء، كما تتو�جد بطاريات تكفي لال�س���تخد�م 
لعدة مئ���ات من �لكيلوم���رت�ت، �إ�س���افة �إلى رخ�ص 
�س���يانتها، با�س���تثناء �رتفاع تكلف���ة �لبطارية �لتي 
ت�سعى �مل�س���انع جلعلها غري مكلفة �أو زيادة عمرها 

�لفرت��سي.
و�أ�ساف �أن �سيار�ت �لهايرد “�لهجينة” تعتر 
�ملرحل���ة �لنتقالية لل�س���يار�ت �لكهربائية �لكاملة، 
�لتي لها م�س���تقبل كبري ومت جتربتها يف �أ�سو�ق عدة 
يف �لع���امل ولقت ��ستح�س���اًنا كبرًي�، كم���ا �أن من �أهم 
مميز�تها عدم تلويثها للبيئة، م�س���رًي� �إلى �أن بع�ص 

���ا يف  �ل�رشكات بد�أت تتو�جد يف دول �خلليج خ�سو�سً
�لإمار�ت، �إذ �أ�س���بح لديها جتربة ر�ئدة وحتفيز على 
��س���تخد�م �ل�س���يار�ت �لكهربائي���ة، ولديهم برنامج 
حتفيزي ل�س���تخد�م �ل�س���يار�ت �لكهربائية وتتبناه 
�إمارة دب���ي، �إذ قامت �لإمارة مب�س���اعدة �لر�غبني يف 
�قتن���اء �ل�س���يار�ت �لكهربائي���ة عر جمموع���ة بر�مج 
حتفيزية ودعم مايل للنا�ص ملو�جهة �رتفاع تكلفتها 

�لعالية قيا�ًسا بال�سيار�ت �لتقليدية.
و�أ�س���ار �إلى �أن فئة حمدودة م���ن �ملو�طنني يف 
�لبحرين ��ستوردت �س���يار�ت كهربائية، د�عًيا �إد�رة 
�لطاق���ة �ملتج���ددة بهيئ���ة �لكهرباء و�مل���اء بتوعية 
برنام���ج  و�إع���د�د  �ل�س���يار�ت  به���ذه  �مل�س���تهلكني 
حتفي���زي للم�س���تهلكني؛ لأنها حتم���ي �لبيئة، وهي 

�مل�ستقبل.
ور�أى �أن غالبية �ل�س���يار�ت �ملنت�رشة يف �لبحرين 
ذ�ت �ملح���ركات �لت���ي تعم���ل بالب���رتول، و�س���عتها 
�س���غرية، با�ستثناء �ل�سيار�ت �لفخمة، متوقًعا زيادة 
�نت�س���ارها يف �لفرتة �ملقبلة ملو�كبة �رتفاع �أ�س���عار 
�لبرتول وتر�سيد �ملجتمع �إلى ��ستهالك كميات �أقل 
���ا �أنه لي�ص هنال���ك توجه بديل،  من �لوقود خ�سو�سً
متوقعا �أن ت�سبح �ل�س���يار�ت �لكهربائية هي �خليار 

�لذكي للم�ستهلك خالل �سنتني �إلى 3 �سنو�ت.
و�أ�س���ار �إل���ى ����رشورة وج���ود �هتم���ام حكوم���ي 
م���ن هيئ���ة �لكهرب���اء و�ملاء بن����رش حمطات �ل�س���حن 
�لكهربائ���ي و�كتم���ال �لأجهزة لل�س���حن، ويكون بها 
معاي���ري وتوحي���د �ملو��س���فات �خلليجي���ة �ل�س���املة 

لل�سيار�ت �لكهربائية.
وكانت �رشكة �رشكة “ت�س���ال” قد متكنت من رفع 
حجم �إنتاجها خالل 5 �سنو�ت فقط، من 2600 �سيارة 
�إل���ى 103 �آلف، لتعلن عن 3 مناذج ل�س���يار�تها منذ 
�أول عمليات ل�س���حن منوذج “S” �لع���ام 2012، كما 
�أعلنت “ت�سال” عن �فتتاح فرع لها يف دبي بالإمار�ت 
�لعربي���ة �ملتح���دة يف يولي���و �لع���ام 2017، لتعل���ن 
�لإمارة عن تقدمي حمّفز�ت لت�س���جيع �مل�س���تخدمني 
عل���ى �قتناء �ل�س���يار�ت �لكهربائي���ة، وتوفري �لبنية 
�لتحتي���ة له���ذه �ل�س���يار�ت مث���ل حمط���ات �ل�س���حن 
ومو�ق���ف جماني���ة و�إعفاء�ت من ر�س���وم �لت�س���جيل 
و�لتجدي���د لل�س���يار�ت �لكهربائية، وفًق���ا للبيانات 

�ملن�سورة على موقع “�سي �إن �إن”.

• �ل�سيخ حممد بن خليفة	

• تيم موري	

• •طالل �ملناعي	 �إبر�هيم �ل�سيخ	

�أمل �حلامد

“بتلكو” تربط نظم �ملعلومات بامل�ست�سفيات تز�منا مع “�ل�سمان �ل�سحي”
رئي�ص جمل�ص �لإد�رة: �مل�ستقبل مع تنويع م�سادر �لدخل 

علي �لفرد�ن �ملنامة – 

قال رئي�ص جمل�ص �إد�رة �رشكة “بتلكو” �ل�سيخ 
حممد ب����ن خليفة �آل خليفة �إن �مل�س����تقبل يف قطاع 
�لت�س����الت يتجه  نحو تنويع م�س����ادر �لدخل خارج 
نط����اق �لت�س����الت �لتقليدي����ة، وم����ن ه����ذ� ب����د�أت 
بتلك����و يف �تخاذ مبادر�ت يف هذ� �ل�س����ياق �لتي من 
بينه����ا �إطالق �ملحفظ����ة �لإلكرتونية. و�أبلغ �ل�س����يخ 
حمم����د �ل�س����حافيني �أم�����ص �لأول يف معر�����ص رده 
على ��ستف�سار�تهم ب�س����اأن م�ستقبل �ل�رشكة يف ظل 
تز�ي����د حدة �ملناف�س����ة وحمدودية �ل�س����وق �ملحلية 
�لت�س����الت  خدم����ات  �أن  �لأخ����رية،  و�ملتغ����ري�ت 

�لتقليدي����ة مثل خدمات �ل�س����وت وغريه����ا مل تعد 
تلك �خلدمات �لتي ت����در �لإير�د�ت �جليدة ل�رشكات 
�لت�س����الت يف ظ����ل �لتق����دم �لتكنولوج����ي �ل����ذي 
ي�س����هده �لع����امل، و�أن �مل�س����تقبل يكم����ن يف تنويع 

م�سادر �لدخل.
وكان رئي�ص جمل�����ص �إد�رة بتلكو يتحدث على 
Bwa -  اام�ص �إطالق �ل�رشكة للمحفظة �لإلكرتونية
let ، و�لتي د�س����نتها �ل�رشكة بالتع����اون مع �لقطاع 

�ملايل.
و�أ�سار �ل�سيخ حممد �أنه من بني �ملجالت �لتي 
�س����تدخل فيها “بتلكو” �سمن جهود تنويع م�سادر 
�لدخ����ل، هي خدمة �لقطاع �ل�س����حي يف �لبحرين من 

خ����الل رب����ط �مللف����ات و�لنظم �لطبي����ة بني خمتلف 
�ملر�كز �ل�س����حية و�مل�ست�سفيات �لعاملة يف �لبالد، 
و�لتي �س����تكون �����رشورة ملح����ة بعد �لب����دء بتطبيق 
م�رشوع �ل�سمان، و�لذي �س����تتحول مبوجبه �حلكومة 
�إل����ى منظم، يف حني تعمل �ملر�كز و�مل�ست�س����فيات 
كمقدمي خدمة. و�أك����د �أن فريق من “بتلكو” يعمل 
م����ع �ملجل�ص �لأعلى لل�س����حة؛ من �أج����ل �لتباحث يف 
كيفية م�س����اعدة �ل�رشكة يف �لربط و�لت�س����الت بني 
�س����جالت �مل�ست�سفيات و�ملر�كز �ل�سحية ببع�سها، 
مما يتيح للمر�س����ى �ختيار �أي م�ست�سفى يختارونه 
�س����من منظومة �مل�رشوع �لوطني لل�سمان �ل�سحي. 
وب����نينَّ �ل�س����يخ �أن �لإ�س����رت�تيجية �لت����ي يوؤم����ن بها 

ه����ي  تكوي����ن �إي����ر�د�ت م�س����تد�مة، و�أن يتم تركيز 
�ل�ستثمار�ت يف �لبحرين.

و�أكد �ل�سيخ حممد �أن �رشكة “بتلكو” �ستحافظ 
عل����ى كونها �رشكة و�ح����دة، يف حني �س����تكون هناك 
�أعمال خم�س�س����ة للتجزئة و�أخرى خم�س�سة، م�سري� 
�إل����ى �أن “�س����بكة �لألي����اف �لب�رشي����ة و�س����لت �إل����ى 

م�ستويات متقدمة جد�ً”.
لأب����ر�ج   �جلدي����د  �لتنظي����م  وبخ�س����و�ص 
�لت�س����الت، ر�أى �ل�س����يخ حممد �أن �لو�سع �ل�سابق 
لأبر�ج �لت�سالت كان خاطئا، و�أنه من �ل�رشوري �أن 
يتم رفع ن�س����بة �مل�س����اركة بني �رشكات �لت�سالت، 

وهذ� ما حدث �لآن بوجود قر�ر ر�سمي.

�ملناعي: دعوة لتوحيد �ملعايري �خلليجية ل� “�لكهربائية”�ل�سيخ: �لتوجه �مل�ستقبلي لل�سيار�ت �لكهربائية و�لهايرد

�ل�سيار�ت �لكهربائية �خليار �لذكي للم�ستهلك وتتوفر خالل �سنتني
بعد �رتفاع �أ�سعار �لبنزين بن�سبة 12 و25 %... �أ�سحاب معار�ص ل� “$”:



تقدم إلينا السيد املعلن ادناه: زهراء جعفر حسن الصائغ بطلب حتويل احملل التجاري 
التالي الى السيد علي احمد عيسى محمد سلمان 

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

تاريخ 9/1/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR2018-1949( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

82241-1
ابراج سندي للمقاوالت

االسم التجاريرقم القيد

تقدم إلينا السيد املعلن ادناه: فهد عبداللطيف جاسم املقهوي بطلب حتويل احملل 
التجاري التالي الى السيد احمد فهد احمد ظاعن الكواري 

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

تاريخ 7/9/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR2018-149538( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

80238-1
برلني للتنظيفات

االسم التجاريرقم القيد

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدمت إليها 
املسجلة  ذ.م.م  املواقع  وصيانة جتميل  يونسي خلدمة  اصحاب شركة   / السادة 

مبوجب القيد رقم103029-4، طالبني تغيير اسم اجملموعة التجاري
من: يونسي لتشييد املباني ذ.م.م

إلى: يونسي خلدمة وصيانة جتميل املواقع ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 9/1/2018  -  القيد: 4-103029
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )4208( لسنة 2018
بشأن تغيير اسم اجملموعة التجاري لشركة يونسي خلدمة وصيانة 

جتميل املواقع ذ.م.م

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: انتصار راشد قاسم حجاج
االسم التجاري احلالي: حوف لغسيل وكي املالبس

االسم التجاري اجلديد: هيفاء لاللكترونيات

التاريخ: 4/1/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018-1968( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

81547-3

املدعي: شركة اريت القابضة
وكيلها: علي محمد حسن السيد علي كمال الدين

املدعى عليهم املدخلني:
1- نبيل محمد عبداهلل سعيد  /  2- أحمد عبداحلكيم محمد ابو العينني

2- فريد محمد فريد جمال الدين / 3- نبيل مصطفى منر نصر مصطفى غازي خريبة
العنوان: مجهول      /      صفة الدعوى: ديون

املدخلني  عليه  للمدعى  الثانية  الغرفة  املدنية  الكبرى  احملكمة  تعلن  لذا 
املذكورين أعاله باحلضور بنفسهم أو بوكيل عنهم جللسة 17/1/2018.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية - ادارة احملاكم
CS3001060832 :رقم الدعوى: 02/2016/16376/5    -    رقم الكتاب

التاريخ: 7-1-2018
احملكمة الكبرى املدنية الثانية   -   تبليغ باحلضور

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم اليه السادة الشركاء في شركة باراس للعقارات ذ.م.م واملسجلة 
للشركة  القانوني  الشكل  حتويل  طالبني   ،87791 رقم  القيد  مبوجب 
دينار بحريني  برأسمال وقدره 250٫000  الواحد  إلى شركة الشخ  املذكورة 
)مائتان وخمسون ألف دينار بحريني(، لتصبح مملوكه من السيد كريشنا 

كومار سيماال رافيندران

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
القيد: 87791

 التاريخ: 4/1/2018
اعالن رقم )1580( لسنة 2018

بشأن حتويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد

 بناء على قرار املالك لشركة بالكستون لتقنية املعلومات ش.ش.و ملالكها وجيه يحياوي 
املسجلة مبوجب القيد رقم 110450، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة / شركة 
أنفال ألصحابها أحمد خليل القاهري ومشاركوه )شركة تضامن( مصفيني 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 : شركة أنفال ألصحابها أحمد خليل القاهري ومشاركوه )شركة تضامن(

الهاتف :33609999 )973+( 
mshehab@anfal.bh :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة بالكستون لتقنية املعلومات ش.ش.و ملالكها وجيه يحياوي
سجل جتاري رقم 110450

 بناء على قرار املالك لشركة اس بي بي الشرق االوسط للدعاية واالعالن ش.ش.و املسجلة 
مبوجب القيد رقم 75011، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة / شركة أنفال 

ألصحابها أحمد خليل القاهري ومشاركوه )شركة تضامن( مصفيني 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 : شركة أنفال ألصحابها أحمد خليل القاهري ومشاركوه )شركة تضامن(

الهاتف :33609999 )973+( 
mshehab@anfal.bh :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة اس بي بي الشرق االوسط للدعاية واالعالن ش.ش.و
سجل جتاري رقم 75011

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السادة /  اي جودة لألستشارات ذ.م.م أصحاب شركة طه واملنصور التجارية 
املسجلة مبوجب القيد رقم 8317 ، طالبني حتويل الشكل القانوني للشركة 
املذكورة من تضامن إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره عشرة 

االلف دينار بحريني،
بني كل من:

1- عبدالوهاب عبداحلسن منصور املنصور
2- محمود ميرزا علي طه

التاريخ: 8/1/2018   -  القيد: 1-8317
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )----( لسنة 2017 
بشان حتويل شركة تضامن إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
مالك شركة نصر ناجي ش.ش.و ملالكها نصر ناجي عطا هلل شحاته، املسجلة 
مبوجب القيد رقم 114072 ، طالبا حتويل الشكل القانوني للشركة املذكورة 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 2000 دينار بحريني، بني كل 

من:
1- نصر ناجي عطا هلل شحاته

2- مصطفى عبداهلل محمد نصر الدين عفيفي
3- امين وجدي يوسف غبريال منفريوس

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

بشان حتويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد / احمد عبداجمليد حبيب جعفر النجار باعتباره املفي القانوني لشركة 
سيرين ريل استيت ادفيسوري ش.ش.و. ملالكها أحمد عبداجمليد حبيب جعفر 
النجار ،املسجلة كشركة الشخص الواحد مبوجب القيد رقم 1-82019 ، طالبا 
إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختياريه وشطبها من السجل 
التجاري ، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2011.

التاريخ: 10/1/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 

إعالن رقم )CR2017-192558( لسنة 2017
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة سيرين ريل استيت ادفيسوري ش.ش.و.
ملالكها أحمد عبداجمليد حبيب جعفر النجار

قيد رقم

1-25582

شقة / محل 

ا3212

بناية

0

طريق

2101

مجمع

810

 التاريخ :7/1/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

   CR 2018 - 575 إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا املعلن ادناه بطلب تغيير اسم جتاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى 
اإلدارة املذكورة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

اسم التاجر:  فوزية محمد راشد عبداهلل
االسم التجاري احلالي: مختبرات ابتسم للتصوير

االسم التجاري اجلديد: فليكس ليد لالفتات واحللول الرقمية 
الفنية  واملعارض  والتحف  اليدوية  واملشغوالت  االعمال  جتارة/بيع   -1 النشاط:  نوع 
احلرف  أنشطة   - الفروسية  ومستلزمات  والكماليات  األثرية  والعمالت  الفنية  والطوابع 
األجهزة  جتارة/بيع   -3 بالتجزئة.  واالتصاالت  املعلومات  معدات  جتارة/بيع   -2 اليدوية. 

الكهربائية وااللكترونية املنزلية. 4- جتارة/بيع امللبوسات واألحذية واألصناف اجللدية.
5- أنشطة التصوير. 6- أنشطة التصوير - مختبر لتحميض االفالم امللونة
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الوزاري العربي يجتمع اأول فرباير ب�شاأن القد�س
القاهرةـ  رويرتز: ذكرت وكالة اأنباء ال�رصق االأو�شط امل�رصية اأم�س االأربعاء اأن اجلامعة العربية �شتعقد 
اجتماعا على م�شتوى وزراء اخلارجية يف القاهرة يف االأول من فرباير ال�شتكمال بحث �شبل الرد على قرار 

الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب االعرتاف بالقد�س عا�شمة الإ�رصائيل.
وقالت الوكالة الر�شــــمية اأن اجتماع وزراء اخلارجية الطارئ الذي عقد يف التا�شــــع من دي�شمرب لبحث 
قــــرار ترامب “ن�س على اإبقاء املجل�س يف حالة انعقاد والعودة لالجتماع يف موعد اأق�شــــاه �شــــهر لتقييم 
الو�شــــع والتوافق على خطوات م�شــــتقبلية”. وتابعت اأن االجتماع املقبل قد ي�شــــفر عن قرار بعقد قمة 
عربية ا�شتثنائية يف االأردن. وميثل القرار الذي اتخذه ترامب يف دي�شمرب باإعالن القد�س عا�شمة الإ�رصائيل 
ونقل ال�شفارة االأمريكية اإليها عدوال عن ال�شيا�شة االأمريكية املتبعة منذ عقود وعن االإجماع الدويل على 

�رصورة ترك و�شع املدينة ملفاو�شات ال�شالم بني االإ�رصائيليني والفل�شطينيني.
واأثار القرار غ�شــــب العرب وحلفاء اأمريكا حول العامل. وكان وزراء اخلارجية العرب طالبوا الواليات 

املتحدة يف اجتماعهم الطارئ ال�شهر املا�شي باإلغاء القرار وقالوا اإنه “يقو�س جهود حتقيق ال�شالم”.
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أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية: 

اأفادت م�شـــادر ع�شـــكرية بان�شـــقاق 
قائـــد املدفعية بلـــواء الدفاع ال�شـــاحلي 
يف احلديـــدة العقيـــد الركـــن هـــاين قيوع 
والتحاقه بقوات ال�رصعية اليمنية. واأكدت 
امل�شادر ل�شـــكاي نيوز عربية، اأن العقيد 
هاين قيوع و�شـــل اإلى عدن م�شاء الثالثاء 
و�شـــيتجه اإلـــى جبهـــة ال�شـــاحل ملواجهـــة 
واالأحـــد  االإيرانيـــة.  احلوثـــي  ميلي�شـــيات 
املا�شـــي، اأعلن قيادي حوثي م�شوؤول عن 
جبهة حي�س واخلوخة يف اليمن ا�شت�شـــالمه 
وت�شليم نف�شـــه للقوات االإماراتية، مبديا 
ا�شـــتعداده للعمـــل مـــع قـــوات التحالـــف 
العربي بقيادة ال�شعودية. وقال القيادي 
احلوثي امل�شت�شلم، ال�شيخ حمري اإبراهيم، 
اإنـــه يدعو اأبناء قبيلته اإلى االن�شـــمام اإلى 
قوات دعم ال�رصعية يف اليمن، والت�شـــدي 
مليل�شيات احلوثي االإيرانية لتحرير كامل 

ربوع اليمن.

القاهرة ـ اف ب: 

ا�شت�شافت القاهرة اجتماعا للتعاون 
الع�شـــكري امل�ـــرصي االأمريكـــي، وذلك يف 
اإطـــار االجتمـــاع ال�شـــنوي للجنـــة التعاون 
وتن�شـــيق  التخطيـــط  بهـــدف  الع�شـــكري 
ا�شرتاتيجية التعاون االأمني بني الواليات 
املتحدة وم�ـــرص. �شـــارك يف االجتماع قائد 
القـــوات اجلوية امل�رصيـــة الفريق، يون�س 
امل�رصي، وم�شـــاعد وزير الدفاع االأمريكي 
كارم.  روبـــرت  الـــدويل،  االأمـــن  ل�شـــوؤون 
وداعميـــه  االإرهـــاب  اأن  كارم  واأو�شـــح 
يعّر�شـــون اال�شـــتقرار االإقليمـــي واالأمـــن 
العاملي للخطـــر، موؤكدا اأن هدف االجتماع 
هو “تعزيز �رصاكتنا واالرتقاء بعالقتنا اإلى 
م�شـــتوى اأعلـــى ملواجهة هـــذه التحديات 

اال�شرتاتيجية معاً”.

الخرطوم ـ دب أ:

يف  ال�رصيـــع  الدعـــم  قـــوات  اأعلنـــت   
ال�شـــودان، انت�شـــارها يف جميـــع الواليات 
حلفـــظ االأمـــن، بقـــرار مـــن الرئي�ـــس عمر 
الب�شـــري. وحـــذرت القـــوات من �شـــمتهم 
“املتفلتـــني”، الذيـــن يحاولـــون العبـــث 
باقت�شاد البالد، وقالت اإنها “�شتالحقهم 
الـــدول”.  حتـــى املعابـــر احلدوديـــة مـــع 
وقـــال املتحـــدث با�شـــم القـــوات العقيد 
عبـــد الرحمن اجلعلـــي يف موؤمتر �شـــحفي 
باخلرطـــوم، اإن الدعـــم ال�رصيع “�شـــتكون 
منت�ـــرصة يف كافـــة احلـــدود والواليات مبا 
فيهـــا اخلرطـــوم، تنفيـــذا لقـــرار رئا�شـــة 

اجلمهورية اخلا�س بحملة جمع ال�شالح”.

المنامة - بنا: 

اأكد �شفري اململكة املغربية باملنامة 
اأحمد خطابي اأن الذكرى 74 لرفع عري�شة 
اال�شـــتقالل من طرف نخبـــة من الوطنيني 
املغاربـــة، بتن�شـــيق مـــع جاللـــة املغفـــور 
لـــه امللـــك حممد اخلام�ـــس للمقيـــم العام 
الفرن�شـــي، “مبعـــث فخر واإكبـــار لالأجيال 
اجلديـــدة وحدث حا�شـــم يف م�شـــار الكفاح 
لتحقيق اال�شـــتقالل”، معتربا اأن “تقدمي 
الوثيقة جت�شيد قوي ملدى تعلق ال�شعب 
املغربي الرا�شخ بال�شـــيادة الوطنية بكل 

حموالتها الرمزية ممثلة يف عر�س البالد”.
وقـــال اإن “عري�شـــة 11 يناير 1944 
التي طالبت باال�شتقالل مع اعرتاف دويل 
ب�شـــيادة املغرب يف اإطـــار النظام امللكي 
العريـــق وقعت يف �شـــياق داخلـــي دقيق 
مع جلـــوء االحتالل لفر�س اأ�شـــلوب احلكم 
املبا�ـــرص يف انتهـــاك ملقت�شـــيات معاهدة 
احلمايـــة ل�شـــنة 1912، ويف ظـــل اأو�شـــاع 
دوليـــة معقـــدة مع قـــرب انتهـــاء احلرب 

العاملية الثانية”.

 ان�شقاق قائد ع�شكري 
بارز عن ميلي�شيا احلوثي

 اجتماع ع�شكري “م�رصي 
اأمريكي” بالقاهرة

 “الدعم ال�رصيع” حتكم 
�شيطرتها على ال�شودان

ال�شفري املغربي: عري�شة “11 
يناير” جت�شد التعلق بال�شيادة

 احتجاجات اإيران تتوا�صل لإطالق �رساح املعتقلني

الأمم املتحدة: الق�صف قتل 85 مدنيا بالغوطة املحا�رسة

 العفو الدولية تطالب مبحاكمة امل�شوؤولني عن “وفيات ال�شجون”

 تركيا تتهم رو�شيا واإيران بدعم انتهاكات النظام ال�شوري

دبي ـ العربية.نت:

انتهـــاء  االإيرانيـــة  ال�شـــلطات  تعلـــن  بينمـــا   
الدعـــوات  تتوا�شـــل  االحتجاجيـــة،  املظاهـــرات 
ال�شـــتمرار املظاهـــرات، اأم�ـــس االأربعـــاء، ومظاهرة 
كـــربى يوم غد اجلمعة، كما ا�شـــتمرت املنا�شـــدات 
�ـــرصاح  باإطـــالق  املطالبـــة  اأجـــل  مـــن  بالتجمعـــات 

املعتقلني خالل االحتجاجات االأخرية.
واعرتفـــت ال�شـــلطات بوجـــود 3700 معتقل، 
بينما تويف 5 منهم يف املعتقالت بظروف غام�شـــة، 
حيـــث تقـــول منظمات حقوقيـــة اإنهـــم قتلوا حتت 

التعذيب.
وكان االأمـــن االإيراين قمع ع�رصات املحتجني من 
املواطنني الذين نظموا وقفة احتجاجية اأمام �شجن 
“اإيفني”، �شمال العا�شـــمة طهران، م�شاء الثالثاء، 
للمطالبة باالإفـــراج عن اأبنائهم الذين اعتقلوا خالل 
االحتجاجـــات وكذلك جميع ال�شـــجناء ال�شيا�شـــيني. 
وبث نا�شـــطون مقاطـــع تظهر هجـــوم عنا�رص االأمن 
والهـــراوات  بالع�شـــي  للمتظاهريـــن  و�رصبهـــم 
يف حماولـــة لتفريقهـــم، و�شـــط دعـــوات لتجديـــد 
االعت�شامات اأمام �شجن ايفني وال�شجون االأخرى يف 

طهران واملحافظات االأخرى.
كمـــا تـــداول نا�شـــطون مقطعا يظهـــر كيفية 

تعامل قوات مكافحة ال�شـــعب بعنف مع متظاهرين 
النا�ـــس  بع�ـــس  حـــاول  بينمـــا  بق�شـــوة،  و�رصبهـــم 
تخلي�شـــهم مـــن خـــالل رمي احلجـــارة علـــى عنا�رص 

مكافحة ال�شغب.
من جهتهم، ن�رص نا�شطون عرب مواقع التوا�شل 
مقطعـــا يظهر اإحـــراق مقر للبا�شـــيج يف العا�شـــمة 
طهران، فجر االأربعاء، من قبل �شـــاب اأ�شعل النريان 

مبدخل املقر.

كذلك نظم اأن�شـــار املجل�س الوطني للمقاومة 
االإيرانيـــة، االأربعـــاء، احتجاجات يف بروك�شـــل �شـــد 
الزيـــارة التـــي مـــن املقـــرر اأن يقـــوم بهـــا وزيـــر 
اخلارجيـــة، حممـــد جـــواد ظريـــف، للقـــاء نظرائه يف 
االحتاد االأوروبـــي. كما دعا املحتجون االحتاد لدعم 

احتجاجات اإيران.
وجتمع �شـــباح االأربعاء جمموعة من املتدربني 
من �ـــرصكات النفط مبنطقة غـــرب كارون، يف اإقليم 

االأهـــواز العربـــي، اأمام مبنـــى قائم مقاميـــة مدينة 
احلويـــزة، احتجاجـــا علـــى عـــدم توظيفهـــم ومنـــح 
فر�ـــس العمـــل يف �ـــرصكات النفـــط للمهاجرين من 
مناطـــق اأخرى. كمـــا جتمع عدد مـــن مزارعي منطقة 
الباوية، �شـــمال مدينة االأهـــواز، يف املدينة احتجاجا 
على ا�شـــتمرار اإلغـــاء احلقوق الزراعيـــة وعدم فتح 
�شـــبكات مياه الري يف مدينتي وي�س ومال ثاين، من 
قبـــل ال�رصكة التي تعمل يف جمال مياه الري ملنطقة 
�شمال �رصق االأهواز، ما اأدى اإلى اإحلاق اأ�رصار ج�شيمة 

مبحا�شيل مزارعهم.
ودعـــا املتظاهـــرون اإلى حـــل امل�شـــكلة فورا، 
وتوفـــري العدالة قبـــل التدمري الكامل للمحا�شـــيل 

ال�شتوية، خا�شة حقول القمح.
هـــذا بينما اأعلـــن املعاون ال�شيا�شـــي ملحافظ 
االأهـــواز يف ت�رصيحات �شـــحافية اأن معـــدل البطالة 
يف املحافظـــة علـــى الرغـــم مـــن كل الـــروات التي 

حتتويها، هي �شعف ن�شبة البطالة يف البالد.
طالبت منظمة العفـــو الدولية اإيران بالتحقيق 
5 مـــن معتقلـــي  يف تقاريـــر حتدثـــت عـــن وفـــاة 
االحتجاجات تعذيباً يف �شـــجونها. وطالبت املنظمة 
ال�شلطات االإيرانية باتخاذ اإجراءات ملنع تكرار ذلك 

وحماية املعتقلني.

عواصم ـ وكاالت:

 اأعلـــن مفو�س االأمم املتحدة ال�شـــامي حلقوق 
االإن�شـــان االأمري زيد بن رعد احل�شـــني ام�س االأربعاء 
اأن الت�شـــاعد يف ال�رصبات اجلوية والهجمات الربية 
التـــي تنفذها قـــوات النظام ال�شـــوري على منطقة 
الغوطـــة ال�رصقيـــة املحا�رصة واخلا�شـــعة ل�شـــيطرة 
املعار�شة اأ�شـــفر عن مقتل ما ال يقل عن 85 مدنيا 
منذ 31 دي�شمرب املا�شي. وقال االأمري زيد يف بيان 
اإن “معاناة �شعب �شـــوريا ال تعرف نهاية”، متحدثا 
عن الغوطة ال�رصقية حيث يعي�س اأكر من 400 األف 

�شخ�س حتت ح�شار النظام.
واأ�شـــاف: “يف الغوطـــة ال�رصقيـــة حيث �شـــبب 
احل�شـــار ال�شديد كارثة اإن�شـــانية تتعر�س املناطق 
ال�شـــكنية ليال ونهـــارا ل�رصبات من الـــرب واجلو مما 

يدفع املدنيني لالختباء يف االأقبية”.
واأدان االأمري زيد تفاقم اخل�شـــائر يف �شـــفوف 
املدنيـــني يف الغوطـــة ال�رصقيـــة، موؤكـــدا اأن جميـــع 
االأطـــراف ملزمـــة مبوجب القانون الـــدويل بالتمييز 
بني االأهداف الع�شـــكرية امل�رصوعة واملدنيني. لكن 
التقارير الواردة من الغوطة ال�رصقية ت�شـــري اإلى اأن 

منفذي الهجمات ي�شـــتهينون بتلـــك املبادئ “مما 
يثري خماوف من احتمال ارتكاب جرائم حرب”. وقال 
االأمري زيـــد اإن من بني القتلـــى املدنيني 21 امراأة 
و30 طفال. و�شـــّعدت قوات النظام ال�شوري، بدعم 
من �رصبات جوية رو�شـــية، عملياتها الع�شكرية �شد 
الغوطـــة ال�رصقية خالل ال�شـــهور القليلة املا�شـــية. 
وترف�س رو�شيا االتهامات باأن طائراتها ت�شتهدف 
مدنيني. وقال االأمري زيد اإن عدم القدرة على اإجالء 
احلاالت الطبية الطارئة مـــن الغوطة ال�رصقية ميثل 

انتهاكا للقانون الدويل االإن�شاين.
الـــى ذلك، طالب وزير اخلارجية الرتكي مولود 
ت�شـــاوو�س اأوغلـــو، على رو�شـــيا واإيـــران بـ”تنفيذ 
واجباتهما ومنع هجمات قوات احلكومة ال�شورية يف 
حمافظـــة اإدلب”، م�شـــيفا اأن االنتهاكات “ال ميكن 

اأن حتدث دون دعمهما”.
و�ـــرصح الوزيـــر يف مقابلة مع وكالة االأنا�شـــول 
الر�شـــمية، االأربعاء، قائال اإن اأنقرة �شتعقد اجتماعا 
ب�شـــاأن �شـــوريا مع الدول املتفقة يف التوجهات مع 
تركيـــا، بعد القمة التـــي تعقد يف مدينة �شوت�شـــي 
الرو�شية ال�شت�شافة موؤمتر احلوار الوطني ال�شوري، 
اأواخـــر �شـــهر ينايـــر اجلـــاري. ويف املقابـــل، طلبت 

وزارة الدفاع الرو�شـــية من تركيا “�شبط اجلماعات 
امل�شـــلحة” يف حمافظـــة اإدلـــب، بعد الهجـــوم على 
القاعدة الع�شـــكرية الرو�شـــية يف حميميم. والثالثاء 

ا�شـــتدعت اأنقرة �شفريي رو�شـــيا واإيران، لل�شكوى 
ممـــا قالـــت اإنه انتهـــاك قـــوات احلكومة ال�شـــورية 

حلدود منطقة عدم الت�شعيد يف اإدلب.

•  وقفة احتجاجية اأمام �شجن اإيفني �شمال طهران.	

•  الدمار الذي خّلفته غارة للنظام على الغوطة الثالثاء.	

الداخليـــة  وزارة  قالـــت  رويـــرتز:  ـ  تون�ـــس 
التون�شـــية اأم�س االأربعاء اإنها اعتقلت 237 حمتجا 
بينهم مت�شـــددون بعد مهاجمة مقـــرات حكومية 
ومراكز �رصطة و�رصقة متاجر اأثناء احتجاجات عنيفة 
الليلة املا�شـــية يف حني تعر�شـــت مدر�شة دينية 

يهودية لهجوم بالقنابل احلارقة.
وقال �شـــهود عيان وو�شائل اإعالم حملية اإن 
جمهولـــني األقوا زجاجات مولوتوف على مدر�شـــة 
دينيـــة يهوديـــة يف جزيـــرة جربة التون�شـــية ليل 

الثالثاء مع انت�شار االحتجاجات يف اأرجاء البالد.
وت�شبب الهجوم يف اأ�رصار مادية ب�شيطة دون 

وقوع اأي اإ�شابات.
وقـــال برييـــز الطرابل�شـــي رئي�ـــس اجلاليـــة 
اليهوديـــة يف جربة لرويرتز “جمهولون ا�شـــتغلوا 
ان�شـــغال ال�رصطـــة باالحتجاجـــات واألقـــوا زجاجات 
حارقـــة داخـــل بهـــو مدر�شـــة يهوديـــة يف احلارة 
الكبرية بجربة. لكن مل تقع اأي اإ�شـــابات واالأ�رصار 

كانت خفيفة”.
واندلعت ليـــل الثالثاء مواجهـــات عنيفة يف 

نحو 20 مدينة تون�شية احتجاجا على رفع االأ�شعار 
وفر�ـــس �رصائب جديدة وذلـــك لليوم الثاين على 

التوايل عقب مقتل حمتج يوم االثنني.
وقال املتحدث با�شـــم وزارة الداخلية خليفة 
ال�شـــيباين اإنـــه ال علم له حتـــى االآن باأمـــر حماولة 

االعتداء على املدر�شة اليهودية.
وجزيرة جربة التون�شية معقل الأغلب اليهود 
الذيـــن يعي�شـــون يف تون�ـــس والذيـــن ال يتجـــاوز 
عددهـــم 1800 �شـــخ�س يف كامـــل البـــالد. وكان 
معبـــد الغريبـــة اليهـــودي يف جربـــة قـــد تعر�س 
لتفجري ب�شـــاحنة مفخخة عام 2002 يف هجوم قتل 
خالله 21 �شـــائحا وتبناه تنظيـــم القاعدة. وعقب 
مواجهـــات عنيفـــة انت�ـــرصت يف عديد املـــدن من 
بينهـــا العا�شـــمة تون�س قال ال�شـــيباين اإن قوات 
االأمن اعتقلت 206 متهمـــني بالتخريب وال�رصقة 

واالعتدء على ممتلكات خا�شة وعامة.
واأ�شـــيب حـــوايل 50 �رصطيـــا بينمـــا اأحـــرق 
املحتجـــون ع�رصات مـــن عربات ال�رصطـــة ومقرات 

حكومية ومراكز �رصطة.

تونس تعتقل 237 بعد “احتجاجات التقشف”
مجهولون يهاجمون مدرسة يهودية في جربة 

•  االحتجاجات �شابتها اأعمال تخريب.	

• اأحمد خطابي	
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يف الوق���ت ال���ذي مل يك���ن في���ه 
متوقع����ً اإق�م���ة ك�أ�س اخلليج ب�س���بب 
الظ���روف غ���ر املهي����أة، اأعل���ن ع���ن 
العريقة  الفع�لية اخلليجي���ة  تنظي���م 
يف دول���ة الكويت ال�س���قيقة مبب�ركة 
�س����مية من �س���مو اأمر دولة الكويت 
ال�سيخ �سب����ح الأحمد اجل�بر ال�سب�ح، 
مل يت�سم ك�أ����س اخلليج هذه املرة يف 
بداي�ت���ه ب�لت�سوق من قب���ل اجلمهور 
يف ا�ستقب�ل���ه، لك���ن عندم���� ا�ستدت 
املن�ف�سة، داأبت روح اخلليجيني على 
الرتق���ب واملت�بعة، واأ�سب���ح خليجي 
23 حم���ط الأنظ�ر، من مت�بعني للكرة 

وغر مت�بعني. 
اأج���واء افتقدن�ه���� كث���راً، ك�نت 
�سبيهة نوع�ً م� ب�أجواء كوؤو�س اخلليج 
القدمية الت���ي كن� نتهي����أ ملت�بعته� 
بكل اهتم����م؛ فقد ك�ن���ت كل بيوت 
البحري���ن ت�ستعد مل�س�ه���دة مب�ري�ت 
ك�أ�س اخللي���ج، ك�نت الع�ئلة ب�أكمله� 
تت�بع املب�ري����ت اأولً ب����أول وب�سغف 

ب�لغ. 
خليجي 23 ك�نت له نكهة خ��سة؛ 
فبطبيع���ة املن�ف�س����ت، هن����ك ف�ئز 
وخ�����ر، لك���ن يف خليج���ي 23 مل تكن 
اخل�س����رة حليف���ة اأح���د، ك�ن الك�أ����س 
يف عه���دة ُعم�ن، والفوز لن���� جميع�ً... 
ات�سم النه�ئي ب���روح ري��سية ع�لية، 
خ�سو�س���� م� ب���ني لعب���ي وم�سجعي 
والإم�رات���ي،  العم����ين  الفريق���ني 
لر�سموا بذل���ك اأروع اأمنوذج للعالقة 
الوطي���دة الأ�سيل���ة التي جتم���ع اأبن�ء 
اخللي���ج العربي؛ فل���م ن�سهد من قبل 
اأن يف���رح اأح���د بف���وز املن�ف�س بهذه 
الطريق���ة، ومل ن�سه���د م���ن قب���ل اأن 
يبته���ج اجلميع، ومنهم م���ن مل يظفر 

ب�لك�أ�س! 
ك�ن الف���وز واح���داً ب�لفع���ل، كم� 
ق�له� ح�كم اإم�رة دبي �س�حب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�س���د اآل مكتوم يف 
تغريدة خ��سة قبل بدء مب�راة الك�أ�س 

)عم�ن_الإم�رات_الفوز_واحد(.

عن خليجي 23

االنتفاضة اإليرانية

بعد اأربعني ع�ًم� م�����ذا حققت الثورة 
الإيراني����ة ل�سعبه�����؟ مل�ذا ي����رتك النظ�م 
الإي����راين م�س�كل����ه الداخلي����ة ويتم����دد يف 
ال�����رق الأو�س����ط؟ األي�س من ح����ق ال�سعب 
الإيراين اأن يح�فظ على اأمواله التي تنفق 
على ه����ذا التم����دد الع�سك����ري والط�ئفي 
وال�سي��س����ي؟ انتف��س����ة 2017م امت����داد 
الق�دم����ة  والأي�����م  2009م،  لنتف��س����ة 
�ستثبت اأن ه����ذه النتف��سة ُم�ستمرة بعد 
اأن خ�����ب اأم����ل ال�سع����ب الإي����راين بح�سد 
ثم�ر ثورته الت����ي مت ال�ستيالء عليه� من 
قب����ل فئة ل يهمه����� اإل التمت����ع مُبقدرات 
اإيران دون �سعبه�����. انتف��سة 2017م مل 
تك����ن نت�ج موؤام����رة خ�رجي����ة، ومل تتدخل 
يف اأحداثه� اأية دول����ة ل �رقية ول غربية، 
ب����ل ج�����ءت م����ن رح����م ُمع�ن�����ة ال�سع����وب 
الإيراني����ة، و�ست�أت����ي انتف��س�����ت اأخ����رى 
م�دام����ت �سي��س����ة التهمي�����س والإق�س�����ء 
والتجوي����ع واحلرم�ن يف الداخل، �ست�ستمر 

النتف��س�����ت م�دامت �سي��س����ة المتداد 
نح����و اخل�����رج ُم�ستم����رة، و�ست�ستمر م�دام 
اإي����ران و�سعبه�����  اأم����وال  النظ�����م ينف����ق 
يف �سي��س����ة التدخ����ل يف ال����دول الأخ����رى، 
و�ست�ستم����ر النتف��س�����ت م�����دام النظ�م 
الإيراين ينتهج �سي��سة النف�ق ال�سي��سي 
والكذب القت�س�دي والتزوير الجتم�عي.

الديني����ة  احلكوم����ة  ت�ستط����ع  مل 
وال�سي��سية وميلي�سي�ته� مواجهة حقيقة 
م����� يق����ع يف الدول����ة الإيرانية م����ن ارتف�ع 
كلف����ة املعي�سة والف�س�����د وقمع احلري�ت 
يف الداخل �سوى التم�س����ك بحجة املوؤامرة 
اخل�رجي����ة، ومل يكن له� اإل خي�ر قمع هذه 
النتف��س����ة، وتهديد َمن ي�سر يف رك�به� 
ب�مل����وت وال�سج����ن واإط����الق ي����د احلر�س 
الث����وري وميلي�سي����� الب��سي����ج امُلدجج����ة 
ب�ل�سالح �سد املنتف�سني غر امُل�سلحني، 
واإذا ف�سل����وا يف قمعهم جل�أوا اإلى اأذن�بهم 
يف لبن�ن واليمن و�سوري� وب�ك�ست�ن ممن 

دربوه����م واأعدوهم ملثل ه����ذه املهم�ت، 
يف هذه النتف��س����ة مل ُيردد املنتف�سون 
�سع�رات �سد اأمرك� و�سي��سة العقوب�ت 
ب����ل  ال�سهي����وين  الع����دو  الأمركي����ة، ول 
ك�نت �سع�رات املنتف�سني �سد �سي��سة 
النظ�����م الإيراين يف الداخ����ل و�سوء اإدارته 

ال�سي��سية والقت�س�دية والجتم�عية.
انتف��س����ة 2017م ل����ن تكون الأخرة 
يف اإيران، فه����ذه النتف��سة توؤكد حقيقة 
الداخ����ل  يف  الإي����راين  النظ�����م  �سي��س����ة 
واخل�رج، واأنه نظ�م ل يختلف عن الأنظمة 
القمعية الأخرى يف منطقة ال�رق الأو�سط، 
ف�سي��س����ة النظ�م الإي����راين الداخلية اأدت 
اإل����ى زي�����دة البط�ل����ة والف�س�����د وارتف�ع 
ن�سب����ة الفق����ر واحلرم�ن ب����ني املواطنني 
الإيراني����ني، ول�سي��ست����ه اخل�رجية الدور 
الف�عل والأ�س��سي يف تداعي�ت م� ت�سهده 

املنطقة العربية من اأزم�ت �سي��سية.

إدريس سالم

محمد 
المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

مب�����درة رائع����ة لدع����م مر�سى 
ال�رط�ن جت�س����دت بقي�م وفد من 
مب�درة “كلن� مع����ك” بزي�رة ق�سم 
ال�سلم�نية الطبي،  الأورام مبجم����ع 
الغري����ر  عل����ي  الفن�����ن  يرافقه����م 
واملخرج جمع�ن الرويعي والفن�نة 
الآخري����ن  م�س�رك����ة  ارحم����ة،  رمي 
اأخالقية  واآلمه����م قيمة  م�س�عرهم 
عظيم����ة تنبع م����ن الأ�سخ��س ذوي 
الط�ق�����ت الإيج�بي����ة، ول يجب اأن 
نرتك اإخوة لن� يف الإن�س�نية فري�سة 
للوحدة ول اأن يت�رب لنف�سي�تهم 

الي�أ�س.
اإّن اأ�س����واأ م����� ميك����ن اأن يحدث 
للم�س�ب بهذا املر�س هو اأن يجد 
نف�س����ه وحي����دا يف مواجه����ة وح�س 
ول  رحم����ة  ب����ال  ب�سح�ي�����ه  يفت����ك 
�سفق����ة، من هن� انبثق����ت فكرة اأن 
ي�س����م الوفد الزائر ب����ني �سفوفه 
نخبة م����ن جنوم الف����ن، اخلطوة بال 
�سك تنم ع����ن ح�س اإن�س�����ين كبر، 
وي�ستحقون عليه����� التقدير لأنهم 
يج�سدون املعن����ى احلقيقي للفّن 
واجلوهر احلقيق����ي لر�س�لة الفن، 
ويوؤكدون يف ذات الوقت اأّن الفن 
ل ينف�س����ل ع����ن الواق����ع ومع�ي�سة 
اآلم الن������س وهمومه����م ليمدوهم 

بط�قة املحبة.
جميع م����ن تعر�س����وا لل�رط�ن 
ي�سعرونن����� ب�لوج����ع وق�سوة احلي�ة 
على بن����ي الإن�س�����ن، ولي�س هن�ك 
اأجم����ل من جت�����رب مر به����� من امّل 
بهم ال�رط�����ن، اإنه� جت�رب جديرة 
ب�لعربة والت�أمل، اإحدى امل�س�ب�ت 
ت����روي مع�ن�ته� ق�ئل����ة: اإّن احلي�ة 
ت�ستح����ق املج�به����ة مهم����� ك�ن����ت 
الأثم�����ن الت����ي تدفع م����ن اأع�س�ب 
ودم����وع واأوج�����ع، الآن اأقف واأ�رخ 
انت�رت، فمنذ الي����وم الأول الذي 
عرفت فيه اأنني م�س�بة ب�ل�رط�ن 
اأ�سبت ب�لذهول مل اأ�سدق، مل اأكن 
اأ�سعر اأنني مري�سة لكنني رف�ست 
اأن اأر�سخ، قلت لنف�سي اإنه من غر 
املمك����ن اأن ي�سيبني هذا املر�س، 

اإنه ي�سيب الآخرين فقط.
اأم����� التجربة الأك����ر اإث�رة تلك 
الت����ي واجهت املر�����س ب�ل�سخرية 
عندم����� خ�طبت ال�رط�����ن ب�سج�عة 
اأقله�����  دعن����ي  ق�ئل����ة:  وج�س�����رة 
لك عل����ى البالطة ل�س����ت م�ستعدة 
للرحيل بعد، م�زالت عندي الكثر 
من ال�سحك�ت والكثر من الأفراح 
التي �س�أح�ره� والكثر الكثر من 
القبالت التي �س�أزرعه� على وجوه 
من اأح����ّب، هن�ك الكثر من الكتب 
الت����ي �س�أقراأه����� واملق�����لت التي 

�س�أكتبه� والأفالم التي �س�أراه�.
وبق����ي اأن نق����ول اإنه����� فر�سة 
واإن�س�نيتن�����  ذواتن�����  لت�أكي����د 
املر�س����ى  جمي����ع  م����ع  للتوا�س����ل 
ولي�س فق����ط الأقربني، لنخرج من 
دوام����ة احلي�ة اخل�نق����ة اإلى رح�ب 

الدفء الإن�س�ين.

كلنا معك

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

الأزم���ة  احت���دام  قب���ل  حت���ى 
القت�س�دي���ة، وبينم���� ك�ن���ت قواع���د 
ج�ه���زة  الأ�سع����ر  وزي����دة  ال�رائ���ب 
لالنطالق ن�حية املواطن، ك�ن املجل�س 
وا�سع���ة  اختالف����ت  يعي����س  الني�ب���ي 
ومعظ���م  ح���د،  اأق�س���ى  اإل���ى  النط����ق 
الن���واب ك�ن���وا وم�زالوا يحمل���ون روح 
النفرادية ودرجة اجلمود، ول يعرفون 
ول يح�س���ون اإل مبواعيد �س���الة الظهر 
لك���ي “يزوغوا” م���ن اجلل�س����ت. نواب 
ال�سع���ب م���ع كل اأ�س���ف اأ�س�ع���وا اآلف 
ال�س�ع�ت يف الرث���رة والزعيق وق�س�ء 
امل�س�ل���ح ال�سخ�سي���ة، ول يتحرك���ون 
هن���� اأو هن����ك اإل وفق� لهواه���م، لهذا 

انعدم���ت ثق���ة املواط���ن يف الن���واب، 
فهن����ك فجوة كب���رة ب���ني الطرفني، 
ول�سك يف اأن ع���دم الثقة لهذه الدرجة 
يعود اإل���ى ال�سلبي���ة وا�ستنف�د الوقت 
الطوي���ل يف “احلجي الف��س���ي” وعدم 
التع����ون ال�س����دق لتمثي���ل املواطن، 
ولعل من امل�سح���ك اأن يت�سور النواب 
اأن الهتم�م الزائ���د هذه الأي�م مبع�ن�ة 
املواط���ن ب�سبب ارتف�ع اأ�سع�ر البنزين 
وتبعي����ت ه���ذا الق���رار، وت�ريح�تهم 
وتلويحه���م ب�ل�ستج���واب، �ستوؤث���ر يف 
نفو����س الن��س و�سيكون له� وزن كبر 
عندهم. اأبدا... مل يعد هن�ك نواب، اإمن� 
نقوله� ب�أ�سلوب ب�سيط جمرد موظفني 

يعي�سون التف�خر والتظ�هر واملب�ه�ة، 
وليذهب املواطن الب�سيط الذي ينزف 
الع���رق م���ن اأج���ل احل�سول عل���ى لقمة 

العي�س اإلى جحيم دانتي.
اإن ارتف����ع ن�سب���ة الكولي�سرتول يف 
ال���دم م���ن اأه���م العوامل املوؤدي���ة اإلى 
مر�س ت�سلب ال�رايني امل�سبب الأكرب 
لف�ق���ة الأوك�سج���ني يف القل���ب، كذلك 
ف�إن اأمرا�س� مثل ال�سكري و�سغط الدم 
م���ن العوام���ل املهم���ة يف ح���دوث تلك 
النه�ي����ت املفجعة لالإن�س����ن، وميكنن� 
العقي���م  بعمله���م  نوابن����  اإن  الق���ول 
وخوفهم على �سي�ع امتي�زاتهم ت�سببوا 
ب�س���كل اأو ب�آخر ب�إحل�ق ال�رر ب�ملواطن 

الذي انتخبهم ب�سكل مذهل، اإلى درجة 
اأن املواط���ن اأ�سب���ح ل يع���رف م���ك�ن 
الأمل بدقة من ك���رة ال�رائب وارتف�ع 
الأ�سع����ر ووج���ود ن���واب ل ي�سع���رون 
بنب�س����ت وتغ���رات قلبه... ن���واب مل 
يقدم���وا اأي �سيء يذكر للمواطن �سوى 
م�رحي�ت ورك�م م���ن الألف�ظ وامل�سي 

والكالم ول �سيء غر ذلك.
يف ت�س���وري اإن ردة فع���ل املواطن 
غر الع�دية جت�ه م� حدث لي�س ب�سبب 
احلكوم���ة، ف�حلكوم���ة مع���ذورة، اإمن���� 
ب�سب���ب م���ن دخ���ل املي���دان ني�بة عن 
املواطن ليدافع عنه واأخذ اأقواله م�أخذ 

اجلد وا�ستمع اإليه.

 النواب أرسلوا المواطن 
إلى “جحيم دانتي”

قد تك����ون املظ�هرات ال�سعبي����ة الأخرة، بداأت 
عفوي����ة، اأو كقنبلة موقوتة وانفج����رت، ب�سبب الغالء 
والبط�ل����ة والف�س�����د وال�ستبداد، لكن م����ن ال�سعب 
اأن نعتق����د اأن الأي����دي اخلفي����ة الداخلي����ة، مل تب�����در 
اإل����ى ا�ستغالله�����، ومّده� ب�لق����وة والنت�س�����ر، ومنه� 
واأهمه����� املع�ر�س����ة الإيرانية، واأح����زاب وقومي�ت مل 
يرحمه� النظ�م يوم�ً، وم�ر�س �سده� كل اأنواع القمع 
والتهمي�����س، هذا يف الداخ����ل، ويف اخل�رج هن�ك دول 
ك����ربى و�سغرى عدي����دة ترتّقب فر�س����ة ذهبية مثل 
ه����ذه، لت�س����ب اأنه�راً م����ن الزيت على اأّي ن�����ر ت�سّب 
يف النظ�����م الإي����راين، لَت�سفي غليله�����، اأو على الأقل 
لت�سغل����ه بنف�س����ه، لري����ح ول ي�سرتيح، ول����ن ت�سمح 

ب�����أن يحرقه� هذا الزي����ت، اإل اأنه� �ستبقيه� م�ستعلة، 
لت�ستفيد منه�، مت�م�ً مثلم� يجري يف �سوري� والعراق.
حقيقة، لو ك�ن للط�قم ال�سي��سي احل�كم، وعلى 
راأ�سه املر�سد الأعل����ى للثورة الإ�سالمية احل�يل، علي 
اخل�منئ����ي، �سيء من احلكم����ة والتعّق����ل، كم� يّدعي 
الط�ئفيون، لتفّرغ����وا لتعزيز جبهتهم الداخلية، اأولً 
وقب����ل اأّي �سيء، ب�لع����دل وامل�س�واة وع����دم التمييز 
العرق����ي والط�ئفي بني اإيراين ف�ر�سي، وبني اإيراين 
وتركم�����ين،  واأذري،  وعرب����ي،  وبلو�س����ي،  ك����وردي، 
بتوزي����ع الدخ����ل القوم����ي، بعدال����ة، ب����ني الأق�لي����م، 
وحت����رمي الر�س����وة والختال�����س وا�ستغ����الل النف����وذ، 
واحلف�ظ عل����ى الهوية الت�ريخي����ة والثق�فية، جلميع 

املكّون�����ت. الإيرانيون تعبوا م����ن �سعوب�ت العي�س، 
نق�����س كبر يف اخلدم�ت، وارتف�����ع معدلت البط�لة، 
وا�ستنزاف مقّدرات الداخل يف �راع�ت اخل�رج، تعبوا 
م����ن دميقراطية مربجمة ب�إح����ك�م، حتت غط�ء الدين، 

وفت�وي �سلط�ت املر�سد. 
الي����وم،  الإي����راين  النظ�����م  م�سكل����ة  اإن  اأخ����راً، 
تكم����ن يف م�س����در قوت����ه الوحي����دة، اإزاء امل�س����كالت 
والتحّدي�����ت الت����ي تواجه����ه يف الداخ����ل، واأي�س�ً هذه 
الق����وة م�س����در خ����وف ورع����ب، لل����دول الإقليمي����ة... 
الديكت�تورية املفرطة، والرت�س�نة الأمنية املحكمة، 
والرباع����ة املنّظم����ة يف القم����ع، هي من م�س�����در قوة 
النظ�����م الإي����راين، وهي مقتله يف اآن اآخ����ر، اإل اأن هذه 

الديكت�تورية، وحت�لف�ته� وم�س�حله� ال�سرتاتيجية، 
ال�رّية منه� والعلنية، مع الدول العظمى، ومنذ ثورة 
1979 بقي�دة اخلميني، هي التي �ستبقي هذا النظ�م 
ق�ئم�����ً، لأن م�س�حله� اأكرب م����ن اإيران، رغم اأن الدول 
املرتّب�س����ة به، احلليف����ة وال�سديق����ة، �ستك�ر بع�س 
اأرجل����ه واأيديه، ه����ذه املظ�هرات قد تقل����ق الط�قم 
احل�ك����م، ولكنه� ل ت�س����ّكل خطراً عل����ى وجوده، فهو 
يعل����م من جت�����رب امل��سي، وجت�رب الث����ورات التي 
ع�سفت موؤّخراً ببع�س الدول العربية، ويتقن اللعب 
عل����ى متن�ق�س�ت خ�سومه، ويح�س����ن تدبر الأزم�ت. 
َمن ا�ستط�����ع الق�س�ء على حت����رك�ت اأكرب تظ�هرات 
وانتف��س�����ت و�سبه ثورات �سعبي����ة وع�سكرية، خ�رج 

حدوده، ب�����آلف الكيلوم����رتات، ب��ستط�عته ب�سهولة 
الق�س�ء عل����ى احتج�ج�ت وتظ�ه����رات داخل اأرا�سيه، 
امل�����روع الإيراين اأكرب م����ن اإيران و�سعبه�����، وثالثي 
الأبع�د، ويخ����دم م�س�لح وا�سرتاتيجي�ت دول كربى، 
خ�سو�س�����ً اأم����رك� واإ�رائيل ورو�سي����� وتركي�، يوجد 
ت�س�ب����ك م�س�لح اقت�س�دي����ة ب�لدرج����ة الأولى، وهي 
الأه����م ب�لن�سبة لهذه الدول، فه����ي ا�ستط�عت اإفق�ر 
وهزمي����ة اإيران اقت�س�دي�ً و�سي��سي�ً، من خالل منحه� 
الن�����ر الع�سكري والأمن����ي، والتم����ّدد والتو�ّسع على 
الأر�س، ولرمب� هذه الأحداث، وبع�س هذه التحّرك�ت 
الت����ي جتري داخل اإي����ران ر�س�لة لط�قمه����� ونظ�مه� 

احل�كم، للقبول بت�سوية اأو قرار م�.

ثورة الِجياع في إيران لن ُتسقط النظام! )2(

عبدعلي الغسرة

علي 
الصايغ

Ali.alsayegh15@
gmail.com

لمحات



اتحاد الكرة     المركز اإلعالمي

تفتتح مساء اليوم )الخميس( منافسات 
الجول��ة ال��� 20 م��ن ال��دور التمهيدي 
لدوري زين الدرجة األوىل لكرة الس��لة 

بإقامة لقاءين.
ففي متام الساعة السادسة مساًء، يلتقي 
فريقي الحالة والنجمة يف املباراة األوىل، 
فيام س��تجمع املب��اراة الثاني��ة فريقي 
النوي��درات والبحرين يف الس��اعة 7:45 
مساًء. وستقام املباراتان كام جرت العادة 

عىل صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وتس��تكمل مباري��ات الجولة ي��وم غٍد 
الجمعة بلقاءي املنامة وس��رة، املحرق 
ومدينة عيىس، عىل أن تختتم املواجهات 
يف الي��وم الت��ايل ع��ر مب��ارايت األه��ي 

واالتحاد، الرفاع والحد.
وس��يغيب ع��ن مجريات ه��ذه الجولة 
فري��ق س��امهيج لخضوع��ه إىل الراحة 

اإلجبارية وفق نظام املسابقة.

الحالة والنجمة

يف لق��اء افتت��اح الجول��ة، س��يكون الرصاع 
عىل النق��اط الكاملة ش��عار فريقي الحالة 
والنجم��ة، خصوصا أنه��ام مل يضمنا التأهل 
بعد ملرحل��ة التصفي��ات املؤهل��ة للمربع 

الذهبي.
الفريق��ان الي��وم ميتل��كان الهدف نفس��ه، 
فالفوز والعالمة الكاملة هو املطمع الرئيس 
دون ج��دال أو تأوي��الت، خصوص��ا وأنهام 
ي��دركان متاما ب��أن هناك م��ن يربص بهام 
وينتظ��ر تعرثه��ام، إذ إن الخارس س��يدخل 
“متاهة” الحسابات املعقدة، والفوز وحده 

“طوق النجاة”.
ويتفوق الحالة عىل منافسه اليوم يف جدول 
الرتيب، إذ يحتل الرتق��ايل املركز الخامس 
برصي��ده 29 نقط��ة من 17 مب��اراة، حقق 
الفوز يف 12 مناس��بة وخ��ر يف 5 لقاءات، 
في��ام يحتل النجمة املركز الثامن برصيد 27 
من 17 مباراة حق��ق خاللها 10 انتصارات، 

وتلقى فيها 7 هزائم. 
الفريق الرتقايل كان بطل لقاء القسم األول 
الذي جمع الفريقني، حينام انتزع فوزا مثريا 
أمام منافس��ه بنتيج��ة )92/89( بعد وقت 
إض��ايف واحد عق��ب انته��اء الوقت األصي 

بالتعادل )73/73(.
ويق��ود تدري��ب الفريقني مدرس��ة وطنية 
متمثل��ة بالوطن��ي أحم��د ج��ان يف قيادة 
الفريق الحاالوي، والوطني رؤوف حبيل يف 

الفريق النجاموي. 
يتمتع��ان  محرف��ني  ميتل��كان  الفريق��ان 
بامله��ارات العالية عىل املس��توى الدفاعي 
وكذلك الهجومي، وحققه��ا معدالت عالية 
يف القس��م األول من الدوري عىل مس��توى 
التهدي��ف والتصويب الثاليث وكذلك التقاط 
الهداف��ني  قامئ��ة  يتص��دران  إذ  الك��رات، 

وملتقطي الكرات.
وعطفا عىل مس��تويات الفريقني والفوارق 
الرقمية التي ال تتجاوز النقطتني، فإن املباراة 
لن تكون سهل لكال الطرفني، خصوصا أنهام 

يشركان يف الرغبة ويتفقان يف األهداف.

 النويدرات والبحرين

ويف املباراة الثانية اليوم، يسعى النويدرات 
لتعوي��ض إهداره الفوز يف الجولة املاضية 

أمام الرفاع عندما يواجه البحرين.
النويدرات بالش��ك، حريص ع��ىل الظفر 
بنقطتي املب��اراة؛ لض��امن الحصول عىل 
أحد مراكز مرحلة ال� “بآلي أوف” املؤهلة 
للمرب��ع الذهب��ي، وتجن��ب الدخول يف 
دّوامة الحس��ابات املعقدة، وخصوصا أن 
الفريق تنتظ��ره لقاءات قوية يف الجوالت 

املقبلة. 
األوف��ر  الفري��ق  النوي��درات  ويعت��ر 
حظ��ا لتحقيق الف��وز، عطفا ع��ىل نتائج 
ومس��تويات الفريقني يف املرحلة املاضية 
من الدوري. وميتلك النويدرات يف رصيده 
30 نقط��ة يحت��ل بها املرك��ز الرابع، فيام 
ميتلك البحرين 24 نقطة يف املركز التاسع.

الحالة والنجمة... سباق محموم على العالمة الكاملة
لقاءان في افتتاح الجولة 20 لدوري زين

ال������ن������وي������درات م�����رش�����ح الص�����ط�����ي�����اد غ���������زال ال���ب���ح���ري���ن

من لقاء الحالة والنجمة بالقسم األول

محمد الدرازي
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واص��ل فري��ق النجم��ة مش��واره 
الناج��ح يف دوري بن��ك البحري��ن 
الوطني ألندية الدرجة األوىل لكرة 
القدم، بعد أن حقق فوزا مستحقا 
ع��ىل الش��باب بنتيج��ة )3/1(، يف 
اللقاء الذي جمعهام مس��اء أمس، 
عىل استاد مدينة خليفة الرياضية، 
ضمن افتت��اح الجول��ة 10 )أألوىل 

إيابا( من املسابقة.
وتق��دم النجمة يف الش��وط األول 
بهدف��ني ألوتيش )ركلة جزاء( وعي 
م��دن يف الدقيقت��ني )12( و )45(، 
قب��ل أن يضي��ف أوت��يش الهدف 
الثالث )63(، يف حني س��جل حسن 
م��دن )74( من ركل��ة جزاء هدف 

التقليص للشباب.
املباراة احتس��اب ركلتي  ش��هدت 
ج��زاء بواق��ع واحدة ل��كل فريق، 

كام شهدت تس��جيل األخوين عي 
وحس��ن م��دن كال لفريق��ه هدفا 

واحدا.
وص��ل النجم��ة إىل 23 نقطة، فيام 

تجمد الشباب عند 14 نقطة.
ويف لقاء ث��ان أقيم أم��س، تعادل 
املنام��ة مع االتح��اد س��لبيا دون 

أهداف عىل استاد النادي األهي.
وصل رصيد املنام��ة إىل 12 نقطة، 

واالتحاد إىل 6 نقاط.
أدار اللق��اء الحك��م س��يد عدنان 
محم��د، وعاون��ه محم��د جعف��ر 
ومج��دي النج��ار، والحك��م الرابع 

خليل فارس.

مجريات النجمة والشباب

كان النجم��ة الط��رف األفض��ل يف 
الحص��ة األوىل من اللق��اء، واألكرث 

تهديدا عىل مرمى حارس الش��باب 
عي عيىس.

النجم��ة بكر يف املح��اوالت، حينام 
لعب املحرف أوتيش كرة إلبراهيم 
أحمد حبي��ب، والذي توغل داخل 
املنطقة وسدد كرة أبعدها الحارس 

الشبايب )8(.
وحص��ل النجمة ع��ىل رضبة جزاء 
بع��د عرقلة حس��ني جميل لالعب 
عي م��دن، فتق��دم له��ا املحرف 
أوتيش وأسكن الكرة يسار الحارس 

معلنا تقدم فريقه )12(.
يسارية  بتس��ديدة  الشبابيون  ورد 
س��هلة عن طري��ق س��يد إبراهيم 
علوي، أمس��ك كرتها الحارس سيد 
شر علوي دون أدىن صعوبة )19(.

وكاد العب الشباب أمين عبداألمري 
التعادل لفريقه، فس��دد  أن يدرك 

كرة من رضبة ثابتة، إال أنها جاورت 
القائم األمين ملرمى النجمة )30(.

وحاول أوت��يش مضاعفة رصيده يف 
النتيج��ة واملباراة لفريقه، فس��دد 
كرة يس��ارية م��رت ج��وار القائم 

األير ملرمى األير )39(.
وكاد أوتيش أن يس��جل هدفا ثانيا 
أيضا، فسدد كرة غري مجراها الدفاع 

الشبايب إىل خارج امللعب )44(.
البش��ارة   )45( الدقيقة  وحمل��ت 
للنجاموي��ني، بع��د أن ب��ذل عي 
م��دن مجهودا فردي��ا رائعا وتوغل 
ميينا وسدد كرة مرت أرضية داخل 

الشباك.

الشوط الثاني

ويف بداية الش��وط الثاين شارك 
الخبري حس��ني عي “بيليه” يف 

صفوف الشباب بدال من قاسم 
سعيد.

تس��جيل  مدن  ع��ي  وح��اول 
اله��دف الثال��ث، إال أن كرت��ه 

اعتلت مرمى الشبابيني )57(.
النج��اموي  البدي��ل  ولع��ب 
عبدالعزي��ز خالد الذي ش��ارك 
ألول م��رة مع فريق��ه الجديد، 
كرة عرضية تابعه��ا الخايل من 
الرقابة أوت��يش يف املرمى معلنا 
الهدف الثال��ث لفريقه والثاين 

له شخصيا يف املباراة )63(.
“بيلي��ه”  ع��ي  حس��ني  وكاد 
أن يس��جل ه��دف التقلي��ص 
للش��باب، إال أن كرته األرضية 
مرت جوار القائم األير ملرمى 
الحارس النجاموي س��يد ش��ر 

علوي )70(.

وحص��ل الش��باب ع��ىل رضبة 
جزاء بعد دربكة داخل املنطقة، 
وتقدم لها البديل حس��ن مدن 

وقلص النتيجة لفريقه )74(.
النج��اموي  البدي��ل  وس��دد 
عبدالرحمن يوس��ف كرة قوية 
م��ن خ��ارج املنطق��ة تألق يف 
إبعاده��ا الح��ارس عي عيىس 

.)76(
وأض��اع النج��اموي عبدالعزيز 
خالد كرة الهدف الرابع، بعد أن 
س��دد كرة برعونة بيساره فوق 

املرمى رغم قربه منه )80(.
أدار اللق��اء الحك��م عبدالل��ه 
قاس��م، وعاونه نواف ش��اهني 
وأحم��د جابر، والحك��م الرابع 

عي السامهيجي.

تختتم اليوم منافسات الجولة 10 
ل��دوري NBB، وذل��ك بإقام��ة 3 

لقاءات.
يلعب املحرق م��ع الرفاع الرشقي 
عند 5.45 مساء عىل استاد النادي 
األه��ي، ويف ذات التوقيت يلعب 
الرفاع مع األهي عىل استاد مدينة 
خليف��ة الرياضية، ويلتقي املالكية 
م��ع الح��د عند 8.15 مس��اء عىل 
استاد مدينة خليفة الرياضية أيضا.
وبالعودة إىل املواجهة األوىل، فإن 
لقاء املتص��در املحرق )25 نقطة( 
م��ع الرف��اع الرشق��ي ) 9 نقاط( 
يرز كثريا؛ كونه مهم عىل مستوى 
الرتيب سواء يف املقدمة للمحرق 
ال��ذي ينوي الحف��اظ عىل موقعه 
يف الصدارة وبف��ارق 5 نقاط أمام 
أقرب املنافسني النجمة، أو بالنسبة 
للرفاع الرشق��ي الراغب يف التقدم 

إىل األمام عىل سلم الرتيب.
يق��ود الطرفني مدرب��ان وطنيان: 
س��لامن رشيدة يف املحرق وعيىس 

السعدون يف الرفاع الرشقي.
يع��ول رشي��دة ع��ىل مجموع��ة 
محلية ممي��زة يتقدمه��ا الحارس 
سيد محمد جعفر، والالعبني:وليد 
عبدالوهاب  البناء،  محمد  الحيام، 
عي، إسامعيل عبداللطيف وعيىس 
م��وىس، واملحرفني:زي��اد الزيادي 

وزياد الدربايل ومحمد صولة.
أما الس��عدون فيعتمد عىل تواجد 
الح��ارس إبراهي��م لط��ف الل��ه، 
والالعبني:عبدالل��ه الهزاع، عبدالله 

مب��ارك، س��امي الحس��يني، ليث 
بودهوم، جاس��م  فيصل  هاش��م، 
العن��زي، واملحرفني  خليف وعي 

كأوروك وجواو.
ويف اللقاء الثاين، يسعى الرفاع )10 

نقاط( الس��تعادة مستواه املعهود 
حين��ام يالق��ي األه��ي )5 نقاط( 
الراغ��ب يف تعويض م��ا فقده من 
نق��اط كثرية خ��الل النصف األول 

من املوسم.

يدخل الرفاع بقيادة وطنية ممثلة 
يف امل��درب عدن��ان إبراهيم، فيام 
التونيس  امل��درب  األه��ي  يق��ود 

يوسف املناعي.
تواج��د  ع��ىل  إبراهي��م  يع��ول 
مجموع��ة محلي��ة ممي��زة أمثال 

الكعب��ي،  عبدالل��ه  الح��ارس 
والالعبني:كمي��ل األس��ود، حم��د 
شمس��ان، عم��ر دعي��ج، محمد 
التونيس  إىل  باإلضاف��ة  مره��ون، 

أسامة بوغامني.
أما األه��ي فيعتمد ع��ىل تواجد 
العجيم��ي،  محم��ود  الح��ارس 
الش��يخ، عي  والالعبني كجاس��م 
العصفور، مهدي حميدان، محمد 
أحم��د، ضياء س��لامن، واملحرف 

الوافد الجديد دوريس ساملو.
لق��اء بال ش��ك س��يكون قويا بني 
الطرف��ني، ومغايرا ملا ج��اء عليه 
القس��م األول، وال��ذي ف��از فيه 
الرف��اع بثالثة أه��داف دون رد، 
خاصة مع رغبة الرفاع يف تعويض 
نتائج��ه الس��لبية خالل القس��م 
األول، وسعي األهي للهروب من 

شبح الهبوط.
ويف اللقاء الثال��ث، يدخل حامل 
اللقب فريق املالكية )17 نقطة( 
أم��ام الح��د )7 نقاط( الس��اعي 
للظهور بش��كل مغاير يف النصف 

الثاين من املوسم.
ويتميز الطرفان بوجود مجموعة 
يف  يتواج��د  إذ  جي��دة،  محلي��ة 
عبدالكري��م  الح��ارس  املالكي��ة 
فردان والالعبني كسيد رضا عيىس، 
س��يد هاش��م عيىس، عيىس الري 
وعامر حسن، كام يتواجد يف الحد 
الح��ارس عباس أحم��د، والالعبني 
كعي��ىس مصبح، أحم��د بوغامر، 
عيىس غالب وعبدالوهاب املالود.

النجمة يتخطى الشباب.. وتعادل سلبي بين المنامة واالتحاد

3 مباريات في ختام الجولة 10 للدوري... اليوم

NBB في افتتاح إياب دوري

أحمد مهدي

أحمد مهدي
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فرحة نجماوية تكررت 3 مرات  من لقاء المنامة واالتحاد    )تصوير: رسول الحجيري(من لقاء النجمة والشباب

من لقاء الحد والمالكية في القسم األولمن لقاء الرفاع واألهلي في القسم األول

انضم 4 حكام لكرة القدم إىل القامئة الدولية للعام 2018، وهم: الحكم الدويل إسامعيل حبيب، الحكم الدويل محمد بونفور، 
الحكم املساعد الدويل صالح جناحي، والحكم الدويل لكرة الصاالت عبدالرحمن الدورسي.

وقال رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة خليفة الدورسي إن الحكام األربعة انضموا رسميا إىل القامئة الدولية للعام الجديد بعد 
اجتيازهم مختلف االختبارات البدنية والفنية. وبنينَّ أن الحكام الجدد املنضمني للقامئة الدولية هم من الكفاءات الشابة، متمنيا 

التوفيق لهم يف السلك التحكيمي يف الفرة املقبلة. إىل ذلك، أوضح خليفة الدورسي أن قامئة الحكام للعام 2018 هي كاآليت، 
وتضم 19 حكام: الحكام الدوليون: نواف شكرالله، عي السامهيجي، عامر محفوظ، عيىس عبدالله، إسامعيل حبيب ومحمد 
بونفور. أما الحكام املساعدون الدوليون، فهم: يارس تلفت، إبراهيم سبت، محمد جعفر، نواف شاهني، سيد جالل محفوظ، 
عبدالله صالح، فيصل علوي وصالح جناحي. يف حني تضم قامئة الحكام الدوليني لكرة الصاالت: حسني البحار، أسامة إدريس 

وعبدالرحمن الدورسي، وقامئة الحكام الدوليني للكرة الشاطئية تتمثل يف: وليد محمود وعبدالله قاسم.

ل��ل��ع��ام 2018 ال��دول��ي��ة  ال��ش��ارة  ي��ن��ال��ون  4 ح��ك��ام 

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

تختتم اليوم منافسات 
األسبوع الخامس من دوري 
الرشكات واملؤسسات لكرة 

القدم بلقاء يجمع بني 
الكهرماء وطريان الخليج يف 

متام الساعة 5.30 مساًء. 
وتقام املباراة عىل ملعب 

نادي بابكو بعوايل.
وستكون الفرصة سانحة إىل 

فريق الكهرماء برصيد 7 
نقاط للتقدم للمركز الثاين 

والبقاء عىل مسافة قريبة من 
املتصدر فريق ألبا يف حال 
فوزه يف لقاء اليوم، املدرب 

حمد التميمي يعول عىل 
جاهزية العبيه وخرتهم 

لتجاوز هذا اللقاء والوصول 
إىل النقاط العرش، واملهمة 

تحتاج نوعا من الحذر وعدم 
الثقة املفرطة. 

يف املقابل فريق طريان 
الخليج 3 نقاط بعد الخسارة 

الكبرية يف األسبوع املايض، 
فإن مدرب الفريق جامل 

البلويش يتطلع لرتيب 
الصفوف وإعادة الروح إىل 
الالعبني؛ من أجل تحقيق 

نتيجة إيجابية يكون لها وقع 
كبري عىل الفريق، عالوة عىل 

ذلك االبتعاد عن القاع يف 
الرتيب والبحث عن مركز 

أفضل، وهو األمر الذي 
يتطلب من الالعبني الشبان 

يف الفريق تقديم طابع 
حاميس؛ من أجل تحقيق 

النتيجة املرضية.  

الخلي��ج   طي��ران  يالق��ي  والمنافس��ة  للتق��دم  الكهرم��اء 

خليفة الدوسري

مواجهة سابقة بين الفريقين

تع��ود عجلة دوري الدرج��ة األوىل للكرة 
الطائرة للدوران مجددا بانطالق القس��م 
الثاين من املسابقة اليوم )الخميس( عندما 
يلتقي األهي متصدر الرتيب )19 نقطة( 
م��ع اتحاد الريف )من دون نقاط( األخري 
الساعة 6 مساء، فيام سيلتقي يف املواجهة 
الثانية داركليب الوصيف )18 نقطة( مع 
البسيتني الخامس )7 نقاط( الساعة 7:30 
مس��اء عىل صالة االتحاد البحريني للكرة 

الطائرة مبدينة عيىس الرياضية.
يف املواجه��ة األوىل ب��ني األه��ي واتحاد 
الريف، ف��إن موازين الق��وى متيل لألول 
الذي تغلب عىل منافس��ه يف القسم األول 
بثالثة أش��واط نظيفة، وهو اليوم مرش��ح 

لتحقي��ق نتيج��ة مامثلة بقي��ادة املدرب 
التونيس منري بن ق��ارة الذي تضم كتيبته 
كوكب��ة م��ن النج��وم البارزي��ن بجميع 
املراك��ز يتقدمه��م املح��رف الدومينييك 
“الفي��س”، ون��ارص عن��ان، ومحمد عنان 
الذين يش��كلون ق��وة هجومية ضاربة يف 
األطراف، عطفا عىل املتألق عباس الخباس 
والص��رييف؛ لراعتهم يف مه��ارة الصد التي 
تشكل مفتاح قوة أساسيا للفريق بجانب 
اس��تقرار الكرة األوىل الت��ي يؤمنها دامئا 
الليرو أمي��ن هرونة، ورمب��ا يلجأ املدرب 

اليوم إىل اراحة بعض العنارص األساسية.
اتحاد الريف بقيادة املدرب الوطني خالد 
عبدالل��ه مازال يبحث عن االنتصار األول، 

وهو يدخل املنافس��ة م��ن دون محرف 
أجنب��ي باالعت��امد ع��ىل حس��ني هرونة 
وصانع األلعاب محم��د الحاييك ومحمد 

حبيب مبركز 3 وبقية الالعبني الشباب.
ويف اللقاء اآلخر بني داركليب والبس��يتني، 
ف��إن “العني��د” بقي��ادة امل��درب ف��ؤاد 
عبدالواح��د يتطل��ع لتك��رار ف��وزه عىل 
البس��يتني يف اإلي��اب بعدم��ا هزم��ه يف 
الذهاب بثالثة أش��واط نظيفة يف ظل ما 
يضمه الفريق من عنارص بارزة يتقدمهم 
الضارب��ان عي إبراهي��م ومحمد يعقوب 
ومحم��ود عبدالواح��د يف األط��راف، إىل 
جان��ب صانع األلع��اب الخب��ري محمود 
حس��ن، والذي تتوافر لدي��ه العديد من 

الخي��ارات الهجومي��ة م��ع متي��ز الفريق 
باس��تقرار الكرة األوىل التي يؤمنها الليرو 
ع��ي خري الله وحوائط الصد القوية ألمين 

عيىس وحسن عباس أو محمد عباس.
أما البسيتني بقيادة املدرب الوطني غازي 
أحم��د، فإن��ه يأمل يف مواصل��ة العروض 
الرائعة بعدما أطاح بالنرص يف القسم األول 
ليثبت أقدامه يف املركز النرص متفوقاً عىل 
األخري، حي��ث يعول املدرب عىل املحرف 
الدومينييك “بيدرو” وإن مل يظهر بالصورة 
املطلوب��ة إىل جانب صادق ابراهيم بحال 
مشاركته وشقيقه صبيح ابراهيم لخرتهام 
يف االس��تقبال والهجوم م��ع وجود العبي 

االرتكاز صالح مهدي، ومحمد عمر. 

األهلي وداركليب مرشحان لتخطي اتحاد الريف والبسيتين اليوم
انطالق القسم الثاني لدوري الطائرة

حسن علي

من لقاء األهلي واتحاد الريف في القسم األول

يغادر منتخبنا الوطني لكرة اليد 

مساء اليوم )الخميس( أرض 

اململكة متوجًها إىل اليابان يف آخر 

محطاته االستعدادية لبطولة آسيا 

الثامنة عرشة للرجال والتي تقام 

يف كوريا الجنوبية منتصف الشهر 

الحايل واملؤهلة لنهائيات كأس 

العامل بأملانيا والدمنارك 2019.

ويرأس بعثة األحمر البحريني 

رئيس اتحاد كرة اليد عي عيىس 

اسحاقي وبرفقته الوفد اإلداري 

املكون من عضو مجلس اإلدارة 

رئيس لجنة املنتخبات إسامعيل 

باقر، مدير املنتخب أحمد الناجم 

إىل جانب الجهاز الفني املكون 

من املدرب اآليسلندي جودنسون 

ومساعده عي العنزور واملحلل 

الفني السيد رضا املوسوي، 

واختصايص العالج الطبيعي 

يوسف الخياط، باإلضافة إىل 

17 العًبا تم اعتامدهم من قبل 

الجهاز الفني، وهم: حسني 

الصياد، محمود عبدالقادر، محمد 

مريزا سلامن، محمد عبدالحسني، 

جاسم السالطنة، محمد املقايب، 

محمد حبيب، عي عيد، عي 

عبدالقادر، حسن شهاب، عي 

مريزا سلامن، محمد مريزا، عي 

يوسف، مهدي سعد، عي خميس، 

حسن مدن، وأحمد جالل.

وسيلتقي املنتخب نظريه الياباين 

يف مباراتني وديتني يومي الثالث 

عرش والخامس عرش من الشهر 

الحايل، فيام يتواجد يف كوريا 

الجنوبية يوم السادس عرش وقبل 

انطالق البطولة بيومني لخوض 

أوىل مبارياته أمام املنتخب 

األسرايل ضمن مباريات املجموعة 

الثانية التي تضم إىل جانبهام 

منتخب سلطنة عامن.
منتخبنا الوطني أنهى تدريباته 

املحلية يوم أمس )األربعاء( عىل 
الفرتني الصباحية واملسائية بعد 

عودته من رومانيا ومشاركته 

األخرية يف البطولة الدولية الودية 
التي لعب فيها مباراتني خر يف 

األوىل أمام املنتخب الروماين وفاز 
يف املباراة الثانية أمام منتخب 

تونس وحقق املركز الثالث، 

وشهدت التدريبات مشاركة 

جميع الالعبني املعتمدين يف 

القامئة النهائية، وتم الركيز خالل 

الحصص التدريبية عىل الجوانب 

الفنية ومعالجة األخطاء البسيطة 

التي وقع فيها الالعبون يف 

معسكري رومانيا وبولندا.

يذكر أن البطولة اآلسيوية الثامنة 

عرشة ستشهد مشاركة 14 منتخًبا 

آسيويًّا وبحسب نظام البطولة 

تم توزيع املنتخبات عىل أربع 

مجموعات يتأهل األول والثاين 

إىل املرحلة الثانية والتي تقسم 

إىل مجموعتني ومنهام تتحدد 

هوية املنتخبات املتأهلة إىل 

املربع الذهبي وإىل نهائيات كأس 

العامل.

منتخبنا الوطني لكرة اليد علي عيسى 

منتخب اليد يتوّجه إلى اليابان في آخر مراحل االستعداد لتصفيات كأس العالم
بداية العد التنازلي النطالق البطولة اآلسيوية للرجال

اتحاد اليد       المركز اإلعالمي
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خ��ر منتخبن��ا الوطني لك��رة القدم 
داخل الص��االت )الفوتس��ال( بهدف 
نظيف من نظريه الكويتي يف املواجهة 
األوىل الت��ي جمعته��ا ي��وم الثالثاء 
امل��ايض وذل��ك يف إط��ار تحض��ريات 
املنتخ��ب لخوض نهائيات كأس آس��يا 
الت��ي س��تقام يف الص��ن تايبيه خالل 

الفرتة من 1 وحتى 11 فرباير املقبل.
وذكر مدير املنتخب رائد بابا ل� “البالد 
س��بورت” أن املنتخب الكويتي سجل 
ه��دف الفوز يف الدقائ��ق األخرية من 
زمن الشوط الثاين وفاز بصعوبة كبرية 
بعد أن قدم منتخبنا مردودا فنًيا جيدا 
واض��اع ح��وايل 7 فرص مثين��ة يف كل 

ش��وط من املواجهة لو س��جلها لخرج 
بنتيج��ة كب��رية عىل حس��اب األزرق 

الكويتي.
وأض��اف أن الجه��از الفن��ي بقي��ادة 
املدرب عادل املرزوقي يشعر باالرتياح 
إزاء املس��توى املتط��ور ال��ذي قدمه 
الالعب��ون خ��الل املواجه��ة، موضحا 
أن منتخبنا مل يس��بق ل��ه أن فاز عىل 
الكوي��ت وكان يخ��رج بهزائ��م ثقيلة 
وه��و منتخ��ب مع��روف بقوته عىل 
املس��توى الخليجي ولديه دوري قوي 
يش��ارك فيه محرتف��ون أجانب ورغم 
ذلك فإن األحمر كان ندا قويا له وكاد 

أن يتغلب عليه.

وأوضح أن اللقاءات الودية أمام األردن 
وأخريًا أم��ام الكويت تش��كل محطة 

النهائيات،  تحضريي��ة مناس��بة قب��ل 
معربا عن أمله يف أن يس��هم املعسكر 

األداء  تط��ور  يف  برصبي��ا  التدريب��ي 
بص��ورة أفضل خصوص��ا أن املنتخب 

سيلعب أمام فرق املقدمة وسيخوض 
3 مباريات ودية بتاريخ 15 و17 و19 

يناير الجاري.
وذكر أن املنتخب س��يغادر إىل رصبيا 
فجر ي��وم الجمعة 12 يناي��ر الجاري 
وتض��م القامئ��ة 15 العبا وهم س��يد 
محمد حميد، يوسف عبدالله محمد، 
س��يد فاضل ريض، محمد ريض، جسام 
صالح، س��لان مال بخش، عيل صالح 
فري��ح، محم��د عبدالله ع��يل، أحمد 
عبدالنب��ي م��ريزا، أحم��د عبدالجليل 
أحم��د، فالح عب��اس، عبدالله املاليك، 
عيل املاليك، سيد هاش��م أحمد، سيد 

محمد حسن.

منتخب الصاالت يخسر من الكويت بصعوبة
استعدادا لنهائيات كأس آسيا

حسن علي

نظ��م االتح��اد البحريني لرف��ع األثقال 
تحت مظلة اللجن��ة األوملبية البحرينية 
أكادميي��ة  دورات  م��ن  األوىل  ال��دورة 
 IFBB �االتحاد الدويل لبناء األجس��ام ال
مبنطقة الخليج العريب، والتي تتخذ دولة 

اإلمارات العربية املتحده مقرا لها.
وت��أيت تل��ك ال��دورات؛ به��دف تأهيل 
املدربن أكادمييا بجانب ما يحملونه من 
خ��ربه وذلك أوال، والحفاظ عىل س��المة 
املتدرب��ن لتكون تل��ك التدريبات عىل 
أيدي مؤهله بش��كل يسهم يف الحفاظ 
عىل الس��المة والصح��ة العامة ملاريس 
الرياض��ة، وت��أيت تلك الخط��وات لدعم 
وروئ  األوملبي��ة،  اللجن��ه  إس��رتاتيجية 
وتطلع��ات ممثل جالل��ة امللك لألعال 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة مبارسة الرياضة يف أطر 
صحيحة وسليمة وآمنة. 

ويت��م دع��م متك��ن إس��هاما يف صقل 
وتطوير الكوادر البحرينية الشابة، هذا 
وق��د عقدت الدورة األوىل من سلس��لة 
دورات أكادميي��ة االتحاد ال��دويل لبناء 
األجس��ام باململكة مبش��اركة 72 دارسا 

ودارس��ة، حيث حققت ال��دورة نجاحا 
كبريا ومشاركة واسعة، وتأيت هذه الدورة 
ضمن سلسلة 9 دورات، وهي أول دورة 
ضمن سلسلة الدورات، حارض فيها عمر 
جالل، وبلغ عدد الدارسن يف الدورة 72 
دارسا ودارس��ة، وتضمنت الدورة األوىل 
جوان��ب الترشي��ح العض��يل والتغذية 

واملنشطات ومخاطرها، وتجزأت األوزان 
املختلفة والتاري��ن وما يخص الالعبن 
يف اللياق��ة البدني��ة ومختل��ف األلعاب 

الرياضية.
وافتت��ح ال��دورة األوىل الت��ي أقيم��ت 
األسبوع املايض يف الفرتة 29 و30 ديسمرب 
مبقر أكادميية اللجنة األوملبية البحرينية 
البحرينية س��لطان الغانم النائب األول 
التحاد غرب آس��يا نائ��ب رئيس االتحاد 
البحريني مس��اعد رئيس االتحاد العريب 
لرف��ع األثق��ال، ورئيس االتح��اد الدويل 
لبناء األجس��ام رئي��س االتحاد اإلفريقي 
والعريب واملرصي لبناء األجسام املرشف 
الع��ام لألكادميية ع��ادل فهيم، ويحصل 
الدارس��ن عىل شهادة دبلوم معتمد من 
جانب االتحاد ال��دويل ومعرتف بها من 
جان��ب 198 دول��ة من مختل��ف أنحاء 

العامل من سلسلة تلك الدورات.

ُت��ّوج فريق العمي��د بلقب بطولة غيث 
الش��بابية لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه 
عىل فريق شباب الرفاع الرشقي بنتيجة 
هدفن مقابل هدف، يف املباراة النهائية 
الت��ي جمع��ت الفريق��ن ع��ىل ملعب 
رشكة ألبا ب� “البح��ري”، يف ختام البطولة 
التي نظمتها جمعي��ة غيث االجتاعية 

الخريية برعاية النائب محمد املعريف.
وحرض املب��اراة النهائية راع��ي البطولة 
والنائب محسن البكري وأعضاء مجلس 
إدارة جمعي��ة غيث االجتاعية الخريية 
ورؤساء الفرق، وعدد كبري من الجاهري 
التي آزرت الفريقن، واستمتعت مبتابعة 

املباراة وسط أجواء حاسية وتنافسية.
وقد توج النائب املع��ريف فريق العميد 
الذهبية،  وامليدالي��ات  البطول��ة  بكأس 

فيا قلد فريق ش��باب الرف��اع الرشقي 
ميدالي��ات املرك��ز الث��اين، وك��رم طاقم 
التحكيم والرشكات املس��اهمة يف هذه 

البطولة.

وبه��ذه املناس��بة، قال املع��ريف: “إنني 
س��عيد بالنج��اح ال��ذي حققت��ه هذه 
البطولة التي انطلقت يف مع بداية شهر 
ديس��مرب امل��ايض تزامنا م��ع احتفاالت 

فالبطولة  الوطني��ة.  بأعيادها  اململك��ة 
م��ن  العدي��د  تحق��ق  أن  اس��تطاعت 
األهداف، من أبرزها تش��جيع الش��باب 
ع��ىل مارس��ة الرياضة، وتنمي��ة ثقافة 
أهمي��ة الرياض��ة باملجتمع، والس��عي 
نح��و دفع الش��باب إىل إب��راز قدراتهم 
ع��ىل  الس��يا  الرياضي��ة  ومواهبه��م 
مس��توى لعبة كرة القدم، والذي يشكل 
فرصة لظهور العب��ن مميزين باإلمكان 
االس��تفادة من خدماتهم عىل مس��توى 
االندي��ة واملنتخبات الوطني��ة”، مضيفا 
أن بط��والت الحواري م��ن أهم وأقوى 
املنافس��ات الرياضية، والتي تشهد دامئا 
حاسة وندية بن الالعبن، وهي فرصة 
الكتش��اف مواه��ب كروية ق��ادرة عىل 

العطاء بالكرة البحرينية”.

مشاركة واسعة في دورة الـ FIBB األولى

المعرفي يتوج العميد بطال لبطولة غيث الشبابية  

أم الحصم               االتحاد البحريني لرفع األثقال 

تغطية       اللجنة المنظمة:

لقطة للمحاضرين والمشاركين في الدورة 

جانب من التتويج

بن جالل يسلم مسؤولي الشركة نسخة من كتاب “خالد بن حمد وألعاب القوى البحرينية”

 منتخب الصاالت رائد بابا

الجودر ُيتّوج أبوقوة بطاًل 
لكأس سوبر المراكز الشبابية  

 ضاحية السيف: اللجنة اإلعالمية: تّوج وزير 
شؤون الشباب والرياضة هشام الجودر فريق 

مركز شباب أبوقوة بطاًل لكأس السوبر األول لكرة 
القدم للمراكز الشبابية بعد فوز مستحق عىل 
مركز شباب الهملة بطل الكأس بثالثة أهداف 

مقابل هدف واحد عىل ستاد النادي األهيل.
قّدم وزير شؤون الشباب والرياضة وميداليات 

املركز األول، وكأس الفوز لفريق مركز شباب 
أبوقوةن فيا قدم ميداليات املركز الثاين لفريق 

مركز شباب الهملة وشهد املباراة الختامية النائب 
غازي آل رحمة، وعدد من الوكالء املساعدين 

ومديري اإلدارات بوزارة شؤون الشباب والرياضة، 
وعدد من رؤساء املراكز الشبابية. 

وبالعودة اىل مجريات املباراة، فقد سجل لفريق 
مركز شباب أبوقوة هاين صالح بالخطأ يف مرماه 
)10(، محمد صادق )70( والدويل السابق عالء 

حبيل )45+4(، وسجل لفريق مركز شباب الهملة 
السيد كاظم حميد )66(.

وكانت املباراة قد بدأت حذرة من جانب 
الفريقن، ورسعان ما تخلص العبو الفريقن من 
التحفظ الغالب عىل املباريات النهائية، وقدموا 

مباراة متميزة يف جميع الخطوط، واتسمت 
بزيادة الفرص السانحة للتسجيل طوال الشوطن، 

وخصوصاً الثاين.
أدار املباراة الحكم محمد بونفور مبعاونة املساعد 

األول محمود الديري، واملساعد الثاين عيل سعد، 
والحكم الرابع محمد مرشد.

جانب من التتويج

أك��د نائ��ب رئي��س االتح��اد البحريني 
أللع��اب القوى محم��د عبداللطيف بن 
ج��الل أن دع��م ورعاية رشك��ة عبدالله 
غانم العقارية أنش��طة االتحاد يجس��د 
إميانه��ا العمي��ق بأهمية دع��م الحركة 
الرياضية التي تس��تقطب رشيحة كبرية 
من الشباب، وتس��اهم يف بروز األبطال 
لرفع علم اململكة عاليا مبختلف املحافل 

الخارجية.
ج��اء ذلك لدى اس��تقباله رئيس مجلس 
إدارة الرشك��ة عبدالله عيل غانم، والذي 
قام بتسليم مبلغ الدعم لالتحاد بحضور 
أمن رس االتحاد راشد البوعينن، واألمن 
امل��ايل خال��د ال��دورسي، ورئي��س لجنة 

املسابقات، والحكام محمد عيل محمد.
وأشاد بن جالل بدعم رشكة عبدالله غانم 
العقارية، والتي دخلت ضمن قامئة رعاة 
االتحاد البحريني أللعاب القوى، وهو ما 
يعكس حسها الوطني ومسؤوليتها تجاه 
القط��اع الريايض لتكون رشيكا أساس��يا 
يف صناع��ة النجاح��ات واإلنجازات التي 
يحققها االتحاد يف ظل دعمها ورعايتها، 
وه��و أمر يبعث عىل االعتزاز وله تقدير 
بال��غ لدى رئيس وأعض��اء مجلس إدارة 

االتحاد.
وأض��اف “إن دعم رشك��ة عبدالله غانم 
البحرين��ي أللعاب  العقاري��ة لالتح��اد 
القوى ه��و محل تقديرن��ا جميعا؛ ألنه 

يس��اعد االتحاد يف أداء رس��الته لالرتقاء 
برياض��ة أم األلع��اب، وتوس��يع قاعدة 
النجاح��ات ومس��رية اإلنج��ازات، فكل 
الش��كر والتقدير ملجل��س إدارة الرشكة 

عىل دعمهم”.
وبدوره، أكد رئيس مجلس إدارة الرشكة 
عبدالله غانم أن دعم االتحاد البحريني 
أللعاب القوى يأيت يف إطار التزام الرشكة 
نحو مؤسس��ات املجتمع، وتأكيد مفهوم 
الرشاك��ة املجتمعي��ة؛ من أج��ل تعزيز 
مس��رية الرياضة وتحقيق الرقي املنشود 

للمجتمع البحريني.
وأض��اف “تفخر رشك��ة عبدالل��ه غانم 
العقارية بأن تكون راعيا لواحد من أهم 

الرياضية يف مملكة البحرين  االتحادات 
برئاس��ة النائ��ب األول لرئي��س املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة س��مو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، والذي يتصدر 
لوحة رشف إنجازات الرياضة البحرينية، 
ونأمل بأن يكون دعمنا عامال مس��اعدا 
ملواصلة تحقيق اإلنج��ازات والنجاحات 

البارزة لالتحاد عىل األصعدة كافة”.
ويف ختام اللقاء، قام نائب رئيس االتحاد 
بتس��ليم رئي��س مجل��س إدارة الرشكة 
نسخة من كتاب “خالد بن حمد وألعاب 
الق��وى البحرينية”، والذي يوثق الحقبة 
الذهبية الالمعة لالتحاد يف عهد س��موه 

خالل الدورة االنتخابية املاضية. 

“غانم العقارية” راعًيا لالتحاد البحريني أللعاب القوى
الرفاع         االتحاد البحريني أللعاب القوى



تحت رعاية ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 

للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل 

خليفة، تنطلق اليوم منافسات األسبوع الثاين 
من بطولة نارص بن حمد للصقور والصيد 

عىل كؤوس سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن 
حمد آل خليفة، وسمو الشيخ محمد 

بن نارص بن حمد آل خليفة، وسمو 
الشيخ حمد بن نارص بن حمد آل 
خليفة، وسمو الشيخ فيصل بن 

خالد بن حمد آل خليفة، وكأس 
الخليجيني وسيف النخبة عىل 
كؤوس سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة، وسمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة.
وستقام اليوم منافسات 

األسبوع الثاين عىل كأس 
سمو الشيخ محمد بن 

نارص بن حمد آل خليفة، 
حيث ستقام املسابقات 

اليوم والجمعة والسبت 11 و12 و13 يناير 
الجاري.

وبهذه املناسبة، أكد سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة أن األسبوع الثاين سيكون 
أكرث إثارة يف ظل جاهزية املالك للتنافس 

عىل املراكز األول وامتالكهم مستويات عالية 
وصقور وشواهني مميزة، مبيناً أن األسبوع 

األول كان قوياً ومثرياً، وشهد تنافسا قويا بني 
املالك والصقارين املشاركني.

وقال سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
أن بطولة الصقور والصيد لها مكانتها بعد أن 

شهدت النسخة السابقة نجاحا كبريا بفضل 
التعاون الالمحدود بني املالك والصقارين مع 

اللجنة املنظمة، مبيناً أن هذه البطولة تأيت 
ضمن توجيهات عاهل البالد جاللة امللك 

حمد بن عيىس آل خليفة باستمرار البطوالت 
الرتاثية التي لها باع طويل، ويكسب من 

خاللها املالك والصقارين خربة كبرية والجميع 
حريص عىل املشاركة فيها.

وأوضح سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
أنه قد وجه اللجنة املنظمة العليا برئاسة 

خليفة عبدالله القعود لالستعداد األمثل 
النطالق األسبوع الثاين الذي سيقام عىل 

كأس سمو الشيخ محمد بن نارص بن حمد 
آل خليفة، مبيناً سموه أن اللجنة املنظمة 

ستكون مستعدة إلخراج األسبوع الثاين 
بأفضل صورة تنظيمية، مشرياً سموه إىل أن 

االثارة ستكون حارضة طوال األسابيع املقبلة.
وتوقع سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 

أن تكون األيام الثالثة التي ستشهد املنافسات 
الخميس والجمعة والسبت مثرية للغاية يف 

ظل املشاركة الواسعة من املالك والصقارين، 
مبيناً سموه إىل أن األشواط التأهيلية األول 

والثاين شهدت منافسة قوية بني املالك 
والصقارين وتأهل 40 صقارا للمنافسة عىل 
كأس سمو الشيخ محمد بن نارص بن حمد 

آل خليفة.
ومتنى سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 

كل التوفيق والنجاح للمالك والصقارين 
املشاركني كافة يف األسبوع الثاين، موجها 

اللجنة املنظمة العليا بتقديم كامل الدعم 
للمشاركني.

مسابقات مثيرة

ستشهد منافسات اليوم إقامة منافسات شوط 
املالك )الحرار والشواهني(، ويوم الجمعة ستقام 
شوط املالك لجريات الخلط وجريات الشواهني، 

ومنافسات الحرار ومنافسات جريات الخلط، 
ويوم السبت منافسات الشواهني ومنافسات 

جريات الشواهني.
وكان األسبوع األول أقيم عىل كأس سمو الشيخ 

عبدالله بن خالد بن حمد آل خليفة، وشهد 
مشاركة واسعة من املالك والصقارين.

وستقام يف الساعة العارشة صباحاً حتى الساعة 
11 ونصف ظهرا التحضري ملنافسات شوط املالك 

)الحرار والشواهني( عىل أن تنطلق املنافسات 
رسميا عند الساعة 12 ظهراً، وعند الساعة 12 

ونصف ظهرا أيضاً ستقام منافسات شوط املالك 
)جريات الخلط وجريات الشواهني(.

ومن املتوقع أن تشهد منافسات اليوم مستويات 
رفيعة خصوصا بعد أن شهد األسبوع األول 
منافسة قوية عىل املراكز األوىل يف مسابقة 

الصقور.

ناصر بن حمد: اإلثارة ستكـــون حـــاضـــرة
والبطـــولـــة مكسب للمالك والصقـــارين

اليوم انطالق األسبوع الثاني لبطولة سموه للصقور والصيد

تغطية         اللجنة اإلعالمية

املختلفة  االسطبالت  فرسان  يستعد 
للمش��اركة ب��كل قوته��م يف بطولة 
س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليف��ة للقدرة، واملق��رر أن تنطلق 
منافس��اتها صباح ي��وم غٍد الجمعة 
املواف��ق 12 يناي��ر الج��اري بقرية 
البحرين الدولية للقدرة وحتى يوم 
الس��بت، ومتوقع أن يشهد السباق 
تنافًس��ا قوًيا نظرًا لالستعداد الجيد 
والنتائ��ج املتمي��زة الت��ي أحرزه��ا 
املاضي��ني  البطولت��ني  يف  الفرس��ان 
بطولة افتتح املوس��م وبطولة العيد 

الوطني.
وعن ه��ذه االس��تعدادات الخاصة 
لبطولة العيد الوطني للقدرة أوضح 
الفارس فهد الخاطري من اس��طبل 
األصاي��ل أنه��م اس��تعدوا بش��كل 
جي��د للبطولة، وقال “اس��تعداداتنا 
لبطولة س��مو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة جي��دة، فقد حرصنا عىل 
التدري��ب من أج��ل تحقيق أفضل 
النتائج. ش��خصًيا أطم��ح أن أحافظ 
ع��ىل اللقب، وبع��د النتائج الطيبة 

واملرشف��ة يف بطول��ة العيد الوطني 
املاضية، نحن جاهزون للبطولة، لله 
الحمد العنويات عالية بعد اإلنجاز 
امل��رشف يف بطولة العي��د الوطني 
املاضي��ة وتحقيقي للق��ب يدفعني 
لتحقيق املزيد من النتائج املرشفة”.
وأض��اف الخاطري “ه��ذه البطولة 
تختلف عن بقية البطوالت كثريًا، إذ 
إن االسطبالت تشارك بأفضل الخيول 
الت��ي لديها والتي س��عت للحفاظ 

عليه��ا خصيًصا لهذه البطولة، لذلك 
م��ن الطبيعي أنها س��تكون بطولة 

قوية ورشسة”.
وأش��ار الفارس فه��د الخاطري إىل 
أن ه��ذه البطولة مبا أنها س��يكون 
له��ا طاب��ع تنافيس مميز ستش��هد 
مراحله��ا رسعات عالية، وس��تحمل 
معه��ا العدي��د م��ن املفاج��آت يف 
طيات منافس��اتها، ومنذ اآلن نبارك 
ألصح��اب املراك��ز األوىل ونتمن��ى 

التوفيق لجميع الفرسان.
ومن املق��رر أن تنطل��ق ظهر يوم 
غ��ٍد الجمعة املوافق 12 من ش��هر 
يناير الجاري منافسات بطولة سمو 
الش��يخ خالد بن حم��د آل خليفة 
البيطري  الفح��ص  بإقامة  للق��درة 
األول لس��باق 40 كيلوم��رتًا تأهييل 
محيل وذل��ك عند الس��اعة الثانية 
ظهرًا عىل أن ينطلق السباق رسمًيا 
بعد الفحص البيطري، وعند الساعة 
الثالثة عرًصا يقام الفحص البيطري 
األويل لس��باق للعموم ملسافة 120 
كيلوم��رتًا و80 كيلومرتًا محيل و80 
كيلومرتًا دويل، وميتد حتى الس��اعة 
الرابع��ة والنص��ف مس��اًء بقري��ة 
البحرين الدولي��ة للقدرة، وينطلق 
س��باق مس��افة 120 كيلومرتًا دويل 
يف متام الس��اعة السابعة من صباح 
يوم غٍد السبت املوافق 13 من شهر 
يناير الجاري وموعد انطالق سباق 
80 كيلوم��رتًا مح��يل و80 كيلومرتًا 
الس��ابعة  الس��اعة  مت��ام  يف  دويل 

والربع.

غدًا انطالق بطولة خالد بن حمد للقدرة 
تغطية       اللجنة اإلعالمية 

جانب من المنافسات

اعتماد 13 فبراير موعدا لليوم 
الرياضي الوطني

ضاحية السيف - اللجنة األوملبية: تنفيذا لتوجيهات ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 

األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، وبناء عىل قرار 
رؤساء اللجان األوملبية بدول مجلس التعاون الخليجي باعتامد يوم ريايض يف 
األسبوع الثاين من شهر فرباير من كل عام، حددت اللجنة األوملبية البحرينية 

الثالث عرش من شهر فرباير املقبل لالحتفال باليوم الريايض البحريني.
وبهذه املناسبة، أكد األمني العام املساعد للمجلس األعىل للشباب والرياضة 

األمني العام للجنة األوملبية البحرينية عبدالرحمن عسكر أنه وفقا لتوجيهات 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة فإن اللجنة األوملبية بالتعاون مع 

مختلف الجهات الحكومية والخاصة ستعمل عىل تنفيذ حزمة من الربامج 
واألنشطة الرياضية التي سيتم اإلعالن عنها الحقا.

وأضاف أن “يوم البحرين الريايض هو يوم وطني يتم االحتفال به سنوياً 
ويشارك فيه افراد املجتمع مبختلف مؤسساته الحكومية والخاصة، لتعزيز 
مفهوم الرياضة للجميع وجعلها أسلوب حياة مبا يسهم يف تعزيز الصحة 
العامة يف املجتمع، وأن االحتفال باليوم الريايض يهدف إىل التشجيع عىل 

مامرسة الرياضة واالهتامم مبامرستها ليس عىل مستوى الفرد وإمنا عىل 
مستوى املجتمع والوعي بأهميتها ودورها يف حياة األفراد واملجتمع، باإلضافة 
إىل تعزيز التالحم وإبراز قيم املحبة واملودة بني الجميع من خالل الرياضة...”.
وأكد األمني العام أن النجاح الكبري لليوم الريايض يف العام املايض والذي سجل 
مشاركة كبرية من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والرشكات ومختلف 

افراد الشعب عكس الشغف الكبري من أجل املشاركة يف الحدث البارز، الذي 
امتد ليشمل كل مناطق الدولة يف تظاهرة رياضية فريدة من نوعها، مشريا 
إىل أن هذا النجاح يدفع اللجنة األوملبية ملضاعفة الجهد؛ من أجل توسيع 

قاعدة املشاركة الشعبية والرسمية لتحقيق األهداف التي يقام من أجلها اليوم 
الريايض.
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اس��تقبل األمني العام املس��اعد للمجلس 
األعىل للش��باب والرياض��ة، األمني العام 
للجن��ة األوملبية البحريني��ة عبدالرحمن 
عس��كر منتخبي رفع األثقال والدراجات 
الهوائي��ة بعد عودة األول من املش��اركة 
يف البطول��ة العربي��ة لرف��ع األثقال التي 
أقيمت بجمهورية م��رص العربية محمال 
ب��� 25 ميدالية متنوعة، وعودة الثاين من 
البطول��ة العربية الثامن��ة للمضامر التي 
أقيمت بدولة اإلم��ارات العربية املتحدة 
محم��ال مبيدالية فضي��ة وبرونزية وذلك 
بحضور الش��يخة حياة بن��ت عبدالعزيز 
آل خليف��ة عض��و مجل��س إدارة اللجنة 
األوملبي��ة، رئيس��ة لجن��ة رياض��ة املرأة، 
وبحضور رئيس اتحاد الدراجات الهوائية 
الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة، ونائب 
رئيس اتحاد رفع األثقال وكامل األجس��ام 
سلطان الغانم واملدير التنفيذي للشؤون 
الرياضي��ة باللجنة األوملبي��ة عبدالجليل 
أس��د، ومدير اإلعالم والعالق��ات العامة 

والتسويق محمد لوري.
ونق��ل األم��ني العام ملنتخب��ي الدراجات 
الهوائية ورف��ع األثقال تحي��ات وتقدير 
ممث��ل جالل��ة املل��ك لألع��امل الخريية 
وش��ؤون الش��باب، رئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة، معرب��ا ع��ن اعت��زازه الكبري 

باإلنج��ازات والنجاح��ات الت��ي يحققها 
الرياضي��ون البحرينيون مبختلف املحافل 

الخارجية.
وأش��اد عس��كر بالحصيل��ة الواف��رة من 
امليدالي��ات التي حققه��ا أبطال وبطالت 
رفع األثق��ال يف البطولة العربي��ة، مثنيا 
عىل وج��ه الخص��وص بالالعبة ابتس��ام 
عيل الت��ي حقق��ت امليدالي��ة الذهبية، 

وهو م��ا يعكس الجه��ود الكب��رية التي 
يبذلها االتحاد يف االهتامم بقطاع الفئات 
العمري��ة، مش��رياً إىل أن ذلك اإلنجاز هو 
امتداد ملسرية اإلنجازات السابقة لرياضة 
رفع األثقال، والتي شهدت تطورا كبريا يف 
الفرتة املاضي��ة، كام هنأ االتحاد بحصوله 
عىل جائزة افضل اتحاد عريب يف االهتامم 
بالفئات العمرية من قبل االتحاد العريب 

لرفع األثقال.
كام أشاد عس��كر بالحصيلة التي حققها 
منتخ��ب الدراج��ات يف البطولة العربية، 
والتي تعكس متانة القاعدة لدى االتحاد، 
منوه��ا باملس��توى الطيب ال��ذي قدمه 
الدراج الش��اب محمد إبراهيم عبدالله؛ 
األمر الذي يبع��ث عىل االرتياح ويعكس 
الجهود الكب��رية التي يبذله��ا االتحاد يف 

سبيل االرتقاء باللعبة، معربا عن اعتزازه 
الكب��ري مبا حقق��ه املنتخ��ب يف البطولة 
العربية للمضامر بأول مش��اركة بحرينية 

يف هذا النوع من السباقات.
وب��دوره، عرب رئي��س اتح��اد الدراجات 
الهوائية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
ع��ن ش��كره وتقدي��ره للجن��ة األوملبية 
البحريني��ة؛ لدورها البارز واملش��هود يف 
دعم االتحاد والدفع مبس��ريته إىل األمام، 
وهو ما يحف��ز االتح��اد ملضاعفة الجهد 
والعط��اء يف س��بيل مواصل��ة اإلنجازات 

املرشفة.
ومن جهته، أش��اد نائب رئي��س االتحاد 
البحرين��ي لرفع األثقال وكامل األجس��ام 
س��لطان الغانم بدعم اللجن��ة األوملبية، 
والت��ي اعتربها رشيكا أساس��يا يف كل ما 
يحققه االتحاد م��ن إنجازات ونجاحات؛ 
نظراً لدهمها واهتاممها باالتحاد، وهو ما 
يضاعف املس��ؤولية ملواصلة حصد املزيد 

من اإلنجازات.

عسكر يستقبل أبطال الدراجات الهوائية ورفع األثقال
ضاحية السيف      اللجنة األولمبية

جانب من االستقبال
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الك��رة  أس��طورة  التق��ى  )وكاالت(: 
األرجنتيني��ة، ليوني��ل مي��ي، أم��س 
الثالث��اء، املدير الفن��ي ملنتخب بالده، 
خورخ��ي س��امباويل، للحدي��ث ع��ن 
مس��تقبل الفريق يف إطار استعداداته 
لخوض منافس��ات بطول��ة كأس العامل 

2018 بروسيا.
واستمر االجتامع ساعة ونصف الساعة، 
وعقد يف مركز تدريبات نادي برشلونة 
اإلسباين، حس��بام أكدت مصادر داخل 

املنتخب األرجنتيني.
وخالل االجتامع، بحث ميي وسامباويل 
مس��ألة تقيي��م االس��تعدادات البدنية 
التي  للمنتخب األرجنتيني، واملباريات 
س��يخوضها نجم برش��لونة حتى نهاية 

املوسم الجاري، واللقاءات الودية التي 
سيلعبها “منتخب التانجو” قبل انطالق 
املونديال. ويستهل املنتخب األرجنتيني 
مش��واره يف املونديال مبواجهة أيسلندا 

يف 16 يونيو املقبل.
ويرافق س��امباويل يف جولته األوروبية، 
واملعد  بيكاسيي  سيباستيان  مساعده 
الب��دين لألرجنت��ن، خورخي ديس��يو، 
حي��ث أعلن االتح��اد األرجنتيني لكرة 
القدم يف وقت سابق، أن الثاليث املذكور 
س��يزور إس��بانيا وإيطالي��ا وإنجل��را 

وفرنسا.
وقام امل��درب األرجنتيني بزيارة مدينة 
إش��بيلية اإلس��بانية مطل��ع األس��بوع 
الج��اري، قبل أن يتوجه إىل برش��لونة 

ويلتقي مع املدافع خافيري ماس��كريانو 
ثم م��ع مي��ي يف اليوم��ن املاضين، 
عقب انتهاء الحص��ة التدريبية للنادي 
الكتالوين. والتقى سامباويل أيضا املدير 
الفني لربشلونة، إرنستو فالفريدي الذي 
استقبله لدى وصوله إىل مقر تدريبات 
الفريق، وقام م��درب األرجنتن بجولة 
داخل أبني��ة مركز تدريبات برش��لونة 
الذي س��يقيم فيه املنتخب األرجنتيني 
روس��يا  إىل  الس��فر  قب��ل  معس��كره 

للمشاركة يف املونديال.
وم��ن املقرر أن يس��تكمل س��امباويل 
ومس��اعداه جولتهم األوروبية يف األيام 
القادمة، حيث س��يزورون مدن مدريد 
ولن��دن ومانشس��ر وروم��ا وميالن��و 

وتورينو وباريس.
وإضاف��ة إىل اجتامعه بالعبي املنتخب 
يف  س��امباويل  س��يلتقي  األرجنتين��ي، 
إنجل��را بع��ض املدرب��ن مث��ل بيب 
الفني ملانشس��ر  املدي��ر  جواردي��وال، 

س��يتي، وماوريس��يو بوكيتينو، مدرب 
توتنه��ام، وجوزي��ه موريني��و، مدرب 

مانشسر يونايتد.
املوندي��ال  يف  األرجنت��ن  وتلع��ب 
باملجموع��ة الرابع��ة بجانب منتخبات 

كرواتيا ونيجرييا وايسلندا.
ويخ��وض املنتخب األرجنتيني مباراتن 
وديتن يف مارس املقب��ل، حيث يلتقي 
إيطالي��ا مبدينة بازل الس��ويرسية يوم 

23، ثم إسبانيا بعدها بأربعة أيام.

ليونيل ميسي وخورخي سامباولي

)وكاالت(: خرس بريس��تول س��يتي، يف 
اللحظ��ات األخرية م��ن مباراته خارج 
ملعب��ه، ض��د مانشس��ر س��يتي، يف 
ذهاب قبل نه��ايئ كأس رابطة األندية 
االنجليزي��ة، يوم الثالث��اء، لكنه لعب 
أفضل من أغلب فرق الدوري املمتاز، 
التي زارت اس��تاد االتحاد، وفقا لبيب 
جواردي��وال، م��درب الفري��ق صاحب 

األرض .
وتقدم الفريق الزائر، املنتمي للدرجة 
الثاني��ة، م��ن ركل��ة جزاء قب��ل نهاية 
الش��وط األول، ثم صمد لفرة طويلة، 
بعد أن أدرك كيفن دي بروين التعادل.
لكن هدف سريجيو أجويرو، يف الوقت 
املحتس��ب بدل الضائع، منح س��يتي 
التف��وق 2-1، قبل لق��اء اإلياب، بعد 

أسبوعن.
وكان اله��دف املتأخ��ر مبثاب��ة رضبة 
موجعة، ملدرب بريستول، يل جونسون، 
الذي تغلب فريقه بالفعل، عىل أربعة 

فرق م��ن ال��دوري املمت��از، يف هذه 
املس��ابقة، لكن نظ��ريه جوارديوال قام 

مبواساته، بعد نهاية املباراة.
“س��كاي  ملحط��ة  جونس��ون  وق��ال 
“بي��ب  التلفزيوني��ة:  س��بورتس” 
جوارديوال قال يل، إننا لعبنا أفضل من 
أغلب فرق الدوري املمتاز، التي زارت 

استاد االتحاد”.
وأض��اف: “س��نتعلم الكث��ري من هذه 
املباراة، األم��ر مل ينته بعد.. س��تكون 

مباراة مثرية باستاد آشتون جيت”
يف  األرض  خ��ارج  “اله��دف  وأردف: 
غاي��ة األهمي��ة، حاولنا التس��جيل ومل 
نرك��ن للدفاع بكل تأكيد، عىل الالعبن 
العودة للدي��ار، والتفكري يف أننا ميكن 

أن نبدأ، انطالقا من هذا األداء”.
وتأخر مانشسر سيتي، الذي مل يخرس 
هذا املوسم يف الدوري، ويتقدم بفارق 
15 نقطة عىل أق��رب مالحقيه، عندما 
تدخ��ل املدافع ج��ون س��تونز بتهور، 

عىل بويب ريد، ال��ذي نفذ بنجاح ركلة 
الجزاء، التي أسفرت عنها املخالفة.

واس��تمر تقدم الضيوف حتى الدقيقة 
55، لك��ن بع��د هدف التع��ادل الذي 
أح��رزه دي بروين، أصبحت املباراة يف 
اتجاه واحد، ودافع بريستول بشجاعة 

أمام هجوم سيتي.
وقال جواردي��وال: “العبو فريقي كانوا 
رائع��ن، ألن يف كرة الق��دم، ميكن أن 
تف��وز أو تخ��رس، لكننا نح��اول حتى 

النهاية.. نفوز بالعديد من املباريات يف 

الدقائق األخرية، ألننا ال نستس��لم، أي 

مباراة يف الدور قبل النهايئ، تكون دامئا 

معقدة”.

وتاب��ع: “هن��أت يل جونس��ون بع��د 

املباراة، إن��ه فريق رائ��ع للعديد من 

األسباب.. يستطيعون اللعب وميتلكون 

الرسعة، ويعرفون بالضبط ما يفعلونه، 

ستكون األمور صعبة يف بريستول”.

)وكاالت(: أب��رز األرجنتين��ي دييج��و 
س��يميوين، املدير الفني لنادي أتلتيكو 
مدريد، عق��ب انتصار فريق��ه بثالثية 
نظيفة أمام ييدا إس��بورتيو، أحد أندية 
الدرجة الثالثة، يف إياب مثن نهايئ كأس 
املل��ك، أنه ليس لديه أدىن ش��ك يف أن 
دييجو كوستا يعترب الالعب األهم الذي 

جاء للنادي خالل السنوات األخرية.
وتح��دث ال�)تش��ولو( خ��الل املؤمت��ر 
الصحف��ي عقب املباراة التي ش��هدها 
ملعب )واندا ميروبوليتانو( عن أهمية 
كوستا قائال: “ليس لدي أدىن شك يف أن 
دييجو كوستا يعترب الالعب األهم الذي 

جاء للنادي خالل السنوات األخرية”.
كام تحدث املدرب األرجنتيني أيضا عن 
الوافد الجديد اآلخ��ر للفريق، فيكتور 
ماتش��ن “فيتولو”، الذي س��جل هدفا 

خالل مباراته األوىل بقميص الفريق.

وق��ال يف هذا الصدد: “لقد قدم مباراة 
جي��دة، وبدأ يندم��ج داخ��ل الفريق 
تدريجيا، فهو العب يخ��رج الكرة من 
قدم��ه بدق��ة وبإمكان��ه التمري��ر بن 
خطوط املنافس وميكنه تحويل مس��ار 

اللعب رسيعا”.
وع��ن البلجييك يانيك كاراس��كو، الذي 
افتتح باب التسجيل خالل مباراة اليوم، 
ق��ال: “إنه يقدم حلوال متنوعة للفريق 
ويخل��ق الخط��ورة ع��ىل املنافس من 
خالل رسعته.. إنه أحد العنارص الهامة 

للغاية داخل الفريق”.
وح��ول تأه��ل الفريق ل��دور الثامنية 
بال��كأس، أوضح: “نأخذ كل مباراة عىل 
حدة، ونعلم الصعوبات التي تواجهنا، 
السيام بدءا من هذا الدور ألنك تواجه 
أفضل مثاني��ة فرق، وس��نحاول بنفس 
الهدوء املرور للدور التايل، إال أننا نركز 

حاليا عىل املنافس الذي ستس��فر عنه 
القرعة يوم الجمعة املقبل”.

وأك��د فيتول��وأن ف��وز فريق��ه خطوة 
مهمة، مش��ريًا إىل أنه سيس��تمتع كثريًا 

عىل ملعب “واندا مروبوليتنا”.
وقال: “إنه أمر رائع دامئًا أن تكون العًبا 
جديًدا، انتقلت لفريق جديد، وتحقق 
مع��ه الفوز وتس��جل هدًف��ا، ما زالت 

متحمًسا ولدي الرغبة يف املنافسة”.
وأضاف فيتولو: “يجب أن أوجه الشكر 
لزم��اليئ ألنه��م عاملوين بش��كل جيد 
جدا منذ وصويل إىل هنا، واألمور تسري 

بشكل رائع”.
وتابع: “حن قال يل املدرب س��يميوين 
أنني سألعب أساسًيا، شعرت أنه يجب 
عيل االستعداد لهذه اللحظة، األمر كان 
صعًبا بعض اليشء يف البداية ألنه فريق 
جديد، ويجب أن أقول من قلبي أنهم 
عاملوين بش��كل جيد ج��ًدا، إنه فريق 

رائع”.
وأكد فيتول��و: “حاولت أن أقدم أفضل 
م��ا عن��دي، امللع��ب أعجبن��ي كث��ريًا 
وبالتأكي��د سأس��تمتع ع��ىل أرضه، مل 
يكن لدي رغبة يف التس��جيل فقط، بل 
يلعب الفريق بش��كل جيد وأن تخرج 

الجامهري سعيدة”.

بيب جوارديوال ولي جونسون

دييجو كوستا

خطة المونديال 

بريستول رائع

الصفقة األهم

اشبيليه- قادش
برشلونة- سلتا

21:30
23:30
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كــاس اســبانيا
ذهاب ثمن النهائي

عودة قوية 
)وكاالت(: عاد نوفاك ديوكوفيتش 

إىل املنافسات بقوة، أمس األربعاء، 
ووضع حدا لغياب استمر ستة 
أشهر، بفوز ساحق، 1-6 و6-4، 

عىل دومينيك تيم، املصنف 
الخامس عامليا، يف بطولة كويونج للتنس. وانسحب ديوكوفيتش، الفائز 
ببطولة أسراليا املفتوحة ست مرات، من بطولة استعراضية يف أبوظبي، 

األسبوع املايض، بسبب استمرار معاناته من إصابة يف املرفق األمين، وارتدى 
غطاًء حول املفصل، خالل مباراته ضد الالعب النمساوي. ويف دفعة قوية 

ألسراليا املفتوحة، التي فقدت بالفعل آندي موراي ويك نيشيكوري، بسبب 
اإلصابة، مل ُيظهر ديوكوفيتش أي عالمات واضحة عىل األمل، وكرس إرسال تيم 
ثالث مرات، ليفوز باملجموعة األوىل يف 21 دقيقة فقط. وقال ديوكوفيتش، 
يف مقابلة بامللعب، بعد مباراته األوىل منذ وميبلدون، العام املايض: “كانت 
بداية رائعة.. إنه شعور جيد حقا أن تعود للملعب، ال ميكنني التوقف عن 

الضحك، إنها سعادة غامرة.. أحب هذه الرياضة، وكنت أفتقدها كثريا”. 
وأضاف: “مل أكن متوترا.. أردت العودة للملعب، ولألسف مل يساعدين املرفق 

عىل ذلك، األسبوع املايض”. ومل ترس األمور يف اتجاه الالعب الرصيب )30 
عاما( متاما، يف املجموعة الثانية املتكافئة، وحافظ كل العب عىل إرساله، 

حتى وصلت النتيجة إىل 4-5، قبل أن يكرس ديوكوفيتش إرسال منافسه مرة 
أخرى، ليحسم انتصاره يف 42 دقيقة. ومع تراجع ترتيبه إىل املركز ال�14 يف 
التصنيف العاملي، بعد غيابه الطويل، سريغب الجميع يف تجنب مواجهة 

ديوكوفيتش، الحاصل عىل 12 لقبا يف البطوالت األربع الكربى، خالل قرعة 
أسراليا املفتوحة، التي ستسحب غدا الخميس.

نيكول ينتقد بيل 
)وكاالت(: يعتقد ستيف نيكول، أسطورة ليفربول، أن الجناح الويلزي، 

جاريث بيل، لن ينضم أبدا ملانشسر يونايتد، طاملا أن جوزيه مورينيو، 
هو املدير الفني للفريق. وقال نيكول، يف ترصيحات نقلتها صحيفة 

“إكسربيس” الربيطانية: “ال أعتقد أن جاريث بيل، يناسب أسلوب لعب 
مانشسر يونايتد، أنا ال أتخيله أبدا العبا لدى جوزيه مورينيو، ليست 
هذه هي النوعية التي يفضلها الربتغايل”. وأضاف: “أعتقد أن الصفقة 

لو حدثت، ستكون عبارة عن دفع الكثري من املال، للحصول عىل رجل، 
جلس خالل األشهر ال�12 املاضية، يف منزله، أكرث مام كان يلعب، بسبب 

اإلصابات.. ال أرى انضاممه لليونايتد ممكًنا أبًدا”.

إيفرتون يستعيد 
كولمان

)وكاالت(: قال سام أالردايس، مدرب 
إيفرتون، املنتمي للدوري اإلنجليزي 
املمتاز، إن مدافعه، شيموس كوملان، 
عاد إىل املران، ويواصل رحلة التعايف 

من إصابة بكرس يف الساق، تعرض 
لها العام املايض. وشارك كوملان آلخر 

مرة، يف مباراة مع منتخب أيرلندا، 
خالل تصفيات كأس العامل، أمام ويلز، 

يف مارس آذار املايض، وتعرض حينها 
لإلصابة. وقال أالردايس: “شيموس 

كوملان عاد، وبدأ املران معنا”.
وستمنح عودة الالعب، البالغ عمره 
29 عاما، دفعة إليفرتون، الذي بدأ 

يف استعادة مستواه، تحت قيادة 
أالردايس، وقفز إىل املركز التاسع يف 

الدوري املمتاز.

رعاية النني
)وكاالت(: أرسلت إدارة نادي آرسنال 

اإلنجليزي، دفعة من قيمة رعاية 
النادي يف صفقة العب وسطه محمد 

النني إىل نادي املقاولون العرب 
املرصي.

وكشفت إدارة نادي املقاولون 
العرب، بأن نادي آرسنال أرسل 200 
ألف جنيه إسرليني كجزء من قيمة 

الرعاية.
وأعلن مجلس إدارة نادي املقاولون 

العرب بشكل رسمي، أنه يتبقى حتى 
اآلن 400 ألف جنيه إسرليني من 

قيمة الرعاية، والتي كانت تبلغ 600 
ألف إسرليني.

وكان النني قد بدأ رحلة احرافه يف 
نادي بازل السويرسي، ومن ثم انتقل 

بعدها إىل فريق آرسنال يف يناير 
2016 مقابل 5 مليون إسرليني.

)وكاالت(: قال املدير الفني 
لفالنسيا، مارسيلينو جارسيا 

تورال، إنه ال يرغب يف مواجهة 
ريال مدريد، أو برشلونة، خالل 
منافسات ربع نهايئ كأس ملك 

إسبانيا.
ورصح مارسيلينو، بعد فوز 

فالنسيا عىل الس باملاس، برباعية 
نظيفة، يف إياب مثن نهايئ 

كأس امللك: “ينبغي أن نقدم 
أفضل أداء لدينا، أمام أي فريق 
سنلعب ضده” يف الدور املقبل 

من املسابقة.
وتابع: “لكننا نرغب يف تجنب 

هذين الفريقن، ليس فقط من 
أجل ما ميكن أن نتعرض له من 

إنهاك أمامهام، لكن أيضا لوجود 
فرص أقل، للتأهل إىل نصف 
النهايئ” يف حال مواجهتهام.

وحول لقاء الس باملاس، عىل 
ملعب )ميستايا(، يف إياب 
مثن النهايئ، قال إن حفاظ 

“الخفافيش” عىل نظافة 
شباكهم، عالمة مهمة بعد مثانية 

لقاءات متتالية، تلقوا فيها 
األهداف. وأبرز أهمية عمل 

فريقه “بشكل جيد عىل مستوى 
الهجوم، والدفاع أيضا”.

وحول املهاجم األرجنتيني، 
والوافد الجديد عىل الفريق، 

لوسيانو فييتو، الذي أحرز ثالثة 
أهداف “هاتريك”، أمس، أكد أن 

أداءه سيمنحه ثقة كبرية، مشريا 
إىل أن ضمه، كان لالعتقاد بأنه 

سيقدم الكثري للفريق.
وأوضح أيضا أنه يشعر 

بالسعادة، إزاء أداء العب الوسط 
الرصيب، نيامنيا ماكسيموفيتش، 

لكنه ال يعرف شيئا عن 
مستقبله، رغم اعتقاده بأنه 

سيبقى يف فالنسيا، مضيفا: “حتى 
31 يناير، من املمكن أن يحدث 

أي يشء”.
وبهذا االنتصار، حجز رجال 

مارسيلينو بطاقة عبورهم لربع 
النهايئ، بإجاميل املواجهتن )-5

1(، بعد التعادل اإليجايب بهدف 
لكل فريق، يف مباراة الذهاب، 

األسبوع املايض، عىل ملعب )دي 
جران كناريا(.

مارسيلينو يخشى ريال وبرشلونة

مارسيلينو جارسيا تورال

نوفاك ديوكوفيتش



من املقرر اأن حت�ص���ل املغنية الأمريكية، 
م���اري ج���ي بلي���غ، عل���ى جنم���ة يف مم�ص���ى 

الأ�ص���بوع املقبل،  امل�ص���اهري بهوليوود 
ح�صب ما اأعلن املنظمون.

واإل���ى جان���ب �ص���هرتها يف جم���ال 
الغن���اء، حيث لقب���ت ب�”ملك���ة الهيب 
ه���وب”، اكت�ص���بت بليغ اأي�ص���اً �ص���هرة 

كمنتج���ة وممثل���ة. و�صتح�ص���ل بليغ على 
النجمة رقم 2626 يف 11 اجلاري.

ومن املتوقع اأن يكون مغني الراب واملنتج 
�ص���ون دي���دي كومب����س، مق���دم احلف���ل واملتح���دث 

الرئي�صي.
وف���ازت بليغ بت�ص���ع جوائز “غرامي”، وباعت اأكرث من 50 مليون ن�ص���خة 
من األبوماتها الغنائية يف جميع اأنحاء العامل، وهي مر�ص���حة جلائزتني يف حفل 
“غول���دن غل���وب 2018”، اإحداهما ع���ن دور متثيلي يف فيل���م “مادباوند”، 

والأخرى عن اأغنيتها “مايتي ريفر”. 

ذك����رت اإح�ص����ائية اأن����ه للم����رة الأولى يف 
هولي����وود من����ذ 60 عام����ا، تك����ون اأعلى 3 

اأفالم دخال يف �صباك التذاكر لعام 2017 
من بطولت ن�صائية، وهي “�صتار وورز: 
ذا ل�ص����ت جي����داي” و”بيوت����ي اآن����د ذا 

بي�صت” و”ووندر وومان”. 
وت�ص����در فيلم “�صتار وورز: ذا ل�صت 

جيداي” قائمة اأكرث الأفالم دخال يف الوليات 
املتح����دة الأمريكية لع����ام 2017، وحقق الفيلم 

حتى اليوم 533 مليونا يف اأمريكا فقط، مما جعله يت�ص����در 
القائمة ب�ص����هولة. وحقق فيلم ديزين “بيوتي اآند ذا بي�ص����ت” املركز الثاين يف 
اأك����رث الأفالم دخال لع����ام 2017، حمققا 504 ماليني دولر، واأث����ار الفيلم جدل 
وا�صعا؛ ب�صبب و�صع ديزين �صخ�صية مثلية يف الفيلم، الذي هو اإعادة حية لفيلم 

الر�صوم ال�صهري.

نجمة

األعلى دخاًل 

بادمافاتي

ا�صتطاعت النجمة تايلور �ص���ويفت اأن حتقق رقما قيا�صيا جديدا مل يتوقعه 
الكث���ري من ع�ص���اق املو�ص���يقى والغناء، حيث و�ص���ل عدد الطلبات امل�ص���بقة اأو 
ال����”Pre-Orders” لألبومها اجلدي���د )Reputation( اإلى اأكرث من 400 األف 
طلب. وُيعد عدد الطلبات امل�ص���بقة لألبوم “Reputation” ل�صويفت هو الأعلى 

من اأي وقت م�صى.
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دخلت بيال حديد عامل عر�س الأزياء من الباب 
العري�س، عل���ى خطى اأختها جيجي. لنتعرف اأكرث 
اإلى م�ص���ريتها املهنية و�ص���غفها وكيف مت�صي 

يومها املثايل.
جمالها ُيدمع العينني ويوجع القلب وُتن�صب 
اإليه اأجمل ق�صائد العامل. ترعرعت مع اأم هولندية 
واأٍب فل�ص���طيني يف ذلك العامل ال�ص���احر يف لو�س 
اأجنل�س مع الطائرات اخلا�ص���ة واأحوا�س ال�صباحة 
ال�ص���تثنائية. وكانت الأ�ص���واء لتت�ص���لط عليها 
وه���ي مراهقة حني �ص���طع جنم اأمه���ا، يولندا، يف 
The Real Housewives of Be -  ��صل�ص���ل

erly Hills لكنها و�صقيَقيها احتفظوا بطفولة 
طبيعية قدر الإمكان و�ص���ط احل�صد الكاليفورين 

الالمع. و�صبت بيال تركيزها كله يف الفرو�صية.
تق���ول يف ه���ذا ال�ص���اأن: “كان رك���وب اخليل 
�ص���غفي الأول، بل كان هو�ص���اً. ب���داأُت حني كنت 
يف الثالث���ة م���ن عمري ولطامل���ا اأردُت اأن اأ�ص���بح 
حمرتفة”. لكن خطط مت�ص���ية حياة هادئة اأُجلت 
ح���ني ع�ص���فت املن�ص���ات ع���ام 2014 بح�ص���ور 
جيج���ي، فدفع���ت باأخته���ا ال�ص���غرى معه���ا اإلى 

الأ�صواء.
ويف ال�صنتني الأولني من م�صرية بيال املهنية، 
كان يعرف عنها النا�س ب�”�ص���قيقة جيجي” مثالً. 

لكنه���ا م���ا لبثت اأن وقع���ت حتت تاأثري ال�ص���هرة 
الغريب ف�ص���ارت جنمة مهمة بح���د ذاتها تعر�س 
اأزياء عالمات جتارية عاملية ك�”�ص���انيل” وتقود 
حملة دعائية ملارك جايكوبز، و�ص���ارت �ص���فرية 
ماكياج “ديور”. لكن بيال كانت متلك اأي�صاً عن�رص 

كيت مو�س الرائع املف�صل يف جمال املو�صة.
يحاول املعجب���ون فهم بيال اأك���رث فيتابعون 
خطواتها كاف���ة على موقع التوا�ص���ل الجتماعي 
اإن�ص���تغرام حي���ث، ب���ني ن����رص �ص���ور م���ن حملتها 
الدعائية احلديثة م���ع “كالفني كالين”، متنت 
ملتابعيه���ا الذين و�ص���ل عدده���م اإلى 14 
مليوناً، عيداً مباركاً يف نهاية �صهر يوليو.

وت����رصح بي���ال: “اأدير ح�ص���اباتي كلها 
على مواقع التوا�ص���ل الجتماعي بنف�صي 
لأنن���ي اأوؤم���ن بك���ون هذه اأف�ص���ل طريقة 
لأتوا�ص���ل فيها مع املعجبني والأ�ص���دقاء. 
كذل���ك اأ�ص���تطيع ن�رص حلظاٍت م���ن حياتي 
ب�ص���كل عفوٍي واإي�ص���ال ر�ص���ائل اإلى 

املوجودين يف �صبكتي”.
اأزي���اء،  اإن مل اأك���ن عار�ص���ة 
لكن���ُت: م�ص���ورة اأو راكبة خيل 
اأخو����س جتربة  حمرتفة. رمب���ا 
اأري���د  لكن���ي  التمثي���ل لحق���اً 

اللتزام بها متاماً.
اأف�ص���ل ن�ص���يحة مهني���ة   
تلقيُتها: لطاملا ن�صحتني اأمي 
واأعمل  اأك���ون متوا�ص���عة  ب���اأن 
بجه���د واأعام���ل اجلمي���ع بلطافة 
واحرتام. واأظ���ن اأن اللطف هو ما 

يربز ال�صخ�س.
 تغي���ري اأود روؤيته يف جم���ايل: اأعتقد 
اأن املجال عموماً يتحول نحو ال�ص���مولية، 
ف�ص���ار ي�ص���م خلفيات خمتلف���ة واأنواع 
اأج�ص���ام متنوع���ة، وهذا تغي���ري اإيجابي 

فعالً!
 م���ن يعجبن���ي ومل���اذا: طاملا كان 

لكيت مو�س �ص���دى كبريا يف روح���ي، واأظن اأنها 
األهمتن���ي لأكون من اأنا الي���وم، واإن مل يكن ذلك 

مثالياً اأحياناً.
 كت���اٌب ترك انطباعاً دائم���اً علي: قراأته حني 
 The Giver :كنُت �صغريًة لكنني ل اأزال اأتذكره
)املانح للكاتب لوي�س لوري(. ترك اأثراً كبرياً يف 
لأنه يذكر ب�رصورة اأن يكون الفرد م�ص���تقال،ً وهي 

ر�صالة مهمة للغاية.
 يب���داأ يومي املث���ايل ب�: اإذا كن���ُت ذاهبة اإلى 
العمل، فعلى الأرجح �صاأ�صع قناعاً واأم�صي بع�س 
الوقت الإ�ص���ايف اأعتني بب�رصتي. يف الواقع، اأعطي 
نف�ص���ي خم�س دقائق اإ�ص���افيٍة يف ال�ص���باح لأنام 
ورمبا اأتناول الفطور. عموماً، الفرتات ال�صباحية 
�ص���عبةٌ بالن�ص���بة اإيل، فاأن���ا دائم���اً م�ص���تعجلةٌ يف 

ال�صباح.
 ينته���ي يوم���ي املث���ايل: بتن���اول البيتزا يف 

ال�رصير وم�صاهدة فيلم مع اأحد الأ�صدقاء.
 اأمر جميل فعلته لنف�ص���ي يف الفرتة الأخرية: 
ذهبُت برحلة اإلى جامايكا مع �ص���ديقاتي. انتهى 
�صهر املو�صة، وكان اأحد اأكرث املوا�صم جنوناً. لذا 
اأخذُت ب�ص���عة اأيام عطلة لال�ص���رتخاء حتت اأ�صعة 

ال�صم�س.
م���رة يف  ام���راأٍة خو�ص���ها   جترب���ة عل���ى كل 
حياته���ا: العي����س مبفرده���ا. ح���ني انتقل���ت اإلى 
مدينة نيويورك، كان���ت املرة الأولى التي اأعي�س 
فيه���ا مبفردي وكانت فعالً جتربة حمررة. بالطبع 
�صعرُت بالوحدة اأحياناً لكنني تعرفُت اإلى نف�صي 

ب�صكٍل اأف�صل.
 عل���ى لئح���ة الأم���ور التي اأري���د حتقيقها يف 
حياتي: �صوؤال �صعب. اأ�صعر باأنني حمظوظة لأنني 
اأ�صتطيع القيام بهذا كله. رمبا اأتعلم العزف على 

اآلة مو�صيقية.
 ث���الث �ص���فات اأو�ص���لتني اإلى ما اأن���ا عليه: 
اللط���ف والتف���اين واملثابرة. اأح���ب الرتكيز على 
نف�ص���ي وحياتي املهنية، بالإ�صافة اإلى اأن اللوؤم 

يتطلب كثرياً من الطاقة. 
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غرامة

ل يعرف اأوين ويل�ص���ون يقيناً كيف جنح يف تخطي طفولته من 
دون التعر�س لندوب عاطفية كبرية. لكنه يتذكر ال�صعوبة التي 
يواجهها الولد للتكيف مع حميطه، والتعاطي مع �صغط النظراء، 

واإنهاء رق�صة من دون اأن يجرح اأحد م�صاعره.
يذكر اأوين ويل�ص���ون: “عندما كنت يف ال�ص���ف اخلام�س، ذهبنا 
اإلى �ص���ف رق�س. طلبوا من الفتيات اجللو�س يف جهة من الغرفة 
والفتي���ان يف اجله���ة املقابل���ة، ث���م اأخربونا ب���اأن علين���ا اختيار 
�رصيكتنا. رك�ص���نا عرب الغرفة باجتاه الفتيات، لكن بع�ص���هن مل 
يح���ظ ب�رصيك. يبدو يل جنوناً اليوم اأن ي�ص���ع �ص���خ�س بالغ نظاماً 
مماث���اًل. كن���ت اأفكر دوماً يف م���دى الأمل الذي قد اأ�ص���عر به لو اأن 

اأحداً مل يخرتين”.
مل ين�َس ويل�ص���ون ق���ط وقع تل���ك اللحظة من طفولت���ه، واأدى 
ذلك دوراً يف اختياره م�ص���اريعه، خ�صو�صاً تلك التي ُي�صطر فيها 
الأولد اإلى التعاطي مع م�ص���ائل معقدة. فمع اأنه ع�ص���ق �صيناريو 
م�رصوعه اجلديد Wonder، كان م�صتعداً للتخلي عنه لو اأنه اتخذ 

منحى ميلودرامياً جداً.
ي�ص���تند Wonder الذي عر�س يف البحرين بنجاح اإلى كتاب ر. 

ج. بالت�ص���يو الذي حقق اأعلى املبيعات. تدور الق�صة حول �صبي 
يف العا����رصة من العمر يعاين ت�ص���وهاً خلقياً يف الوج���ه. يقوم دور 
ويل�ص���ون الأبوي على تقدمي الدعم وتوجيه الن�ص���ائح )بلم�ص���ة 
م���ن الفكاهة اأحيان���اً( لأن اأوغي يواجه عاملاً يحفل اأ�صا�ص���اً بقلة 

الحرتام لكل ما يبدو خمتلفاً قليالً.
يخرب ويل�ص���ون: “يف الأف���الم التي ت�ص���مل اأولداً، اأتفاَد الوعظ 
اأو ال�ص���خرية. مييل البالغون غالباً اإل���ى العودة اإلى حياتهم حني 
كانوا اأولداً وكانوا يعي�ص���ون يف لهو ولع���ب. لكن جزءاً كبرياً من 
حياة الولد يتمحور ح���ول حماولته الندماج ومواجهته اخلوف من 
ال�ص���غط الجتماعي”. ي�ص���يف: “يكون هذا ال�صغط اأكرب بكثري 

مما يواجهه الإن�صان البالغ”.
مل يقراأ ويل�ص���ون كتاب بالت�ص���يو قبل اأن ُيعر�س عليه م�رصوع 
الفيلم. لذلك تعرف اإلى هذه ال�صخ�ص���يات عندما قراأ ال�صيناريو 
اأول مرة. كان �ص���يعود اإلى م�ص���در املواد لو اأنه واجه م�صكلة يف 
التعاطي مع �صخ�صيته، اإل اأنه مل يَر حاجة اإلى ذلك، فكانت قراءة 
الن�س مرة كافية ليدرك اأن الق�ص���ة حتمل فكرة ت�صتحق التعبري 

عنها.

أوين ويلسون معجب بمعالجة Wonder لمسائل صعبة

يب���دو اأن الفيل���م الهن���دي “بادمافات���ي”، 
الذي قوبل باحتجاجات وبجدل، �صريى النور يف 

التا�صع من فرباير املقبل.
وذك���ر موق���ع “مي���د داي” الهن���دي اليوم 
ال�ص���بت اأن موع���د طرحه �ص���يعلن ي���وم الثنني. 
وتق���ول م�ص���ادر جتاري���ة اإن الفيلم، ال���ذي تقوم 
ببطولت���ه ديبي���كا بادوكون ورانفري �ص���ينج و�ص���اهد 
كابور ومن اإخراج �ص���انغاي ليال بهن�ص���ايل، لن يتاأثر بالأفالم 

الأخرى التي �صيتم عر�صها يف نف�س التوقيت.
وكانت جماعة “�رصي راجبوت كارين �ص���ينا” التي قادت الحتجاجات �ص���د الفيلم، دعت 
اإل���ى حظره بدعوى اأنه ي�ص���يء اإلى ملكة هندو�ص���ية اأ�ص���طورية تعود اإلى الق���رن الرابع ع�رص. 
وي�ص���ور الفيلم حياة بادميني، امللكة الهندو�ص���ية، التي تقتل نف�ص���ها بدلً من اأن ت�ص���بح 

اأ�صرية حاكم م�صلم.

حاز فيلم “ليدي بريد” كاأح�ص����ن فيل����م لعام 2017، حيث اختارته اجلمعية 
الوطنية الأمريكية للنقاد ال�صينمائيني.

وفازت موؤلفة وخمرجة الفيلم غريتا غريويغ، بجائزة اأف�صل خمرج واأف�صل 
كاتب �ص����يناريو، كما نالت �صايل هوكينز جائزة اأف�صل ممثلة لدوريها يف فيلم 

“ذا �صيب اأوف ووتر” و “ماودي”
وحظي����ت ل����وري ميتكالف جائزة اأف�ص����ل ممثل����ة م�ص����اعدة يف فيلم “ليدي 

بريد”، وفاز فيلم “بليد رانر 2049” بجائزة اأف�صل ت�صوير �صينمائي.
يذك����ر ان اجلمعية تتاألف م����ن 59 ناقدا يف ال�ص����ينما الأمريكية، وقد متكن 

اأع�صاء اجلمعية من الت�صويت على اجلوائز عرب الإنرتنت.

بع���د النتق���ادات التي تعر����س لها فيدي���و كليب النجم���ة الرتكية 
هادي�ص���ا، فر�ص���ت هيئة الإذاع���ة والتلفزي���ون )RTUK( غرامة 

مالية على 4 قنوات غنائية عر�ص���ت الكليب الأخري للفنانة 
ال�صهرية ب�”بيون�صي تركيا” ويحمل ا�صم “عدم الت�صامح”.
ويف تعلي���ق للفنانة هادي�ص���ا على القرار يف ح�ص���ابها 

على اأحد مواقع التوا�ص���ل، قالت: “ل اأ�صمح باأن يو�صف 
كليبي بهذه الطريقة”.

واأ�صارت هادي�صا يف حديثها اإلى اأنه يتم التفريق 
بني امل���راأة والرجل، “عندما يتم ت�ص���وير م�ص���هد 

يتح���دث عن حب امل���راأة، لكن فنانين���ا الرجال 
ي�ص���تخدمون عار�ص���ات الأزي���اء واملمثالت 

كم���ا ي�ص���اوؤون ول يدخ���ل اأب���داً اإل���ى خانة 
املحرمات”. وتابعت هادي�ص���ا اعرتا�صها 

ملا يحدث، واأكدت اأنها �ص���تحارب من اأجل 
العي�س والعمل الفن���ي بحرية، وقالت: “مع 

الأ�ص���ف ما زالت موج���ودة يف بلدن���ا التفرقة 
بني الرجل واملراأة، واإن كانت كثرية يف 2018 

فاإن عملنا �ص���عب”. يف اإط���ار اآخر تقول الهيئة 
امل�ص���وؤولة عن الرقاب���ة، اإن الكليب هذا انتهك 
البند الذي ين�س على عدم بث ما ي�رص باملجتمع.

بيال حديد: كيت موس ملهمتي وسأخوض تجربة التمثيل

• بيال حديد	
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�ن�ضم���ت �ملخرجة �لإمار�تية نهلة �لفه���د، �إلى جلنة حتكيم 
مهرج���ان “�ضا�ضة �ضغ���رة، �أفالم ق�ض���رة” �لأول، �لذي ينظمه 
�ملركز �لثقايف �لربيطاين. وت�ضم �للجنة عدد�ً من �ضناع �لأفالم، 
وميت���د باب تقدمي �لأفالم �لق�ضرة يف �ملهرجان حتى 31 يناير 
�جلاري. و�أعربت �لفهد عن �ضعادتها بالن�ضمام �إلى جلنة حتكيم 

مهرجان “�ضا�ض���ة �ضغرة، �أفالم ق�ض���رة” �لأول، لتكون �ضمن 
كوكبة من �ملخرجني. و�أ�ض���افت “بعد تطور م�ض���رتي �ملهنية، 
و�ض���ط هذ� �لنم���و �ل�رسيع لل�ض���ناعة يف منطقة جمل����س �لتعاون 
�خلليجي، �أدركت �أهمية �لفر�س، �لتي متنح �ملو�هب �ملتز�يدة 

جتربة مهار�ت جديدة.
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1919
روم�����ان�����ي�����ا ت�����ض��م 
تر�ن�ضيلفانيا  منطقة 
تابعة  ك��ان��ت  ب��ع��دم��ا 
ل�����الإم�����رب�ط�����وري�����ة 

�لنم�ضاوية �ملجرية.

 1922
ناجحة  حم��اول��ة  �أول   
مل���ع���اجل���ة م��ر���ض��ى 
�ل�������ض���ك���ري ب��ع��ق��ار 

�لإن�ضولني.

1923
ق��������و�ت ف��رن�����ض��ي��ة 
وب��ل��ج��ي��ك��ي��ة حت��ت��ل 
ح��و���س �ل���رور لإج��ب��ار 
�أمل���ان���ي���ا ع��ل��ى دف��ع 

ديونها �حلربية.

1935
�أميليا �إيرهارت تطر 
ه��او�ي  م��ن  مبفردها 
�إل�����ى ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، 
�أول  ب��ذل��ك  ل��ت��ك��ون 
�م������ر�أة ت���ق���وم ب��ه��ذ� 

�لعمل.

 1942
�حلرب  تعلن  �ليابان 
وتغزو  ه��ول��ن��د�  على 
�ل��ه��ن��د �ل��ه��ول��ن��دي��ة 
�حل�����رب  يف  وذل�������ك 

�لعاملية �لثانية.
�ل���ق���و�ت �ل��ي��اب��ان��ي��ة 
مدينة  على  ت�ضيطر 
كو�لملبور �ملاليزية.

 1944
جم�������م�������وع�������ة م����ن 
و�لأعيان  �لربجو�زية 
يقدمون  �مل��غ��رب  يف 
وث���ي���ق���ة ل��ل��م��ط��ال��ب��ة 
ب���ال����ض���ت���ق���الل ع��ن 

فرن�ضا.

مسافات

بتاريخ 25 يناير المقبل

أنغام تحيي حفال مع محمد عبده في البحرين
ت�ض����تعد �ملطربة �أنغام لتقدمي حف����ال غنائيا مع �لفنان 
حممد عبده وذلك يوم �خلمي�س 25 يناير �حلايل يف �لبحرين.
وم����ن �ملتوق����ع �أن ت�ض����دو �أنغام بعدد م����ن �لأغاين �لتي 
تن����ال �إعجاب جمهوره����ا منها “�أكتبلك تعه����د وبعتلي نظرة 

وجمب�س �ضرتي �أنا خايفة عليك”.
����دد �أن �أنغام ت�ضارك يف مهرجان “هال  يذكر يف هَذ� �ل�َضّ
فرب�ي����ر” حيث �إنها حتيى حفل �خلتام مع �لفنان حممد عبده 
�لذي ي�ضتعد لإحياء حفالً غنائياً يف �ل�ضعودية، وذلك مبدينة 

�مللك عبد �هلل �لريا�ضية يف جدة.
 Instagram وروج عب����ده، للحف����ل ع����رب ح�ض����ابه عل����ى
وك�ض����ف عن موعده، �خلمي�س 11 يناير، وتنظم �حلفل �رسكة 

روتانا، بدعم من �لهيئة �لعامة للرتفيه.

ح�ض����د �ل�ض����اعر �لبحريني حممد بن 
جخر �لعرج����اين لقب “جن����م �جلماهر” 
يف ختام �لن�ض����خة �ل�ض����ابعة من �لربنامج 
�لكب����ر “زد ر�ض����يدك”، و�ل����ذي نظمته 
�ل�ض����عودية  بالعا�ض����مة  �لبد�ي����ة  قن����اة 
�لريا�����س على مد�ر ثالث �أ�ض����هر، و�لذي 
يعد �أحد �أب����رز �لرب�مج يف �لوطن �لعربي 
و�ل����ذي ح�ض����د عل����ى �أعلى م�ض����اهدة من 

�جلماهر �خلليجية و�لعربية.
 ويعت����رب هذ� �للقب �لبحريني �لأول 
يف �لربنامج، و�لذي ح�ض����ل عليه �ل�ضاعر 
بن جخ����ر بع����د �أن مثل مملك����ة �لبحرين 
و�ل����ذي  �لربنام����ج،  ه����ذ�  مناف�ض����ات  يف 
�ضهد م�ضاركة 24 مت�ض����ابقا من خمتلف 
بل����د�ن �لوط����ن �لعرب����ي. حيث ي�ض����اف 
ذلك ل�ضل�ض����لة �لإجن����از�ت �لتي حققتها 
مملكة �لبحرين مبختلف م�ضاركاتها على 

�ل�ضعيد �لثقايف و�لأدبي.

 وقد جنح �ل�ضاعر حممد بن جخر �أن 
ي�ضع ب�ضمة و��ض����حة لل�ضباب �لبحريني 
يف هذ� �لربنامج، رغم �ملناف�ضة �ل�ضديدة 
م����ن قب����ل �ملت�ض����ابقني، بع����د �أن متكن 
تقدمي وجه����ا م�رسفا لل�ض����باب عرب طرح 
�لأف����كار و�ملبادر�ت وتقدمي �لق�ض����ائد 

�ل�ضعرية �لوطنية، حيث لقى ذلك قبول 
و��ضتح�ض����انا من جلنة �لتحكيم، و�ض����دى 
و��ضعا بني �جلماهر �لتي منحت �ضوتها 
له ليكون جنما فوق �لعادة يف �ضماء هذه 

�لن�ضخة من �لربنامج.
 وبهذه �ملنا�ضبة، قال �ل�ضاعر حممد 
بن جخر: “�إنني يف �لبد�ية �أتوجه بال�ضكر 
وعظي����م �لمتن����ان ملمث����ل جالل����ة �مللك 
لالأعمال �خلرية و�ضوؤون �ل�ضباب رئي�س 
�ملجل�����س �لأعل����ى لل�ض����باب و�لريا�ض����ة 
رئي�س �للجنة �لأوملبية �لبحرينية �ض����مو 
�ل�ضيخ نا�رس بن حمد �آل خليفة، وللنائب 
�لأول لرئي�����س �ملجل�س �لعلى لل�ض����باب 
�لبحرين����ي  و�لريا�ض����ة رئي�����س �لحت����اد 
لألعاب �لقوى �ضمو �ل�ضيخ خالد بن حمد 
�آل خليفة، على دعم �ض����موهما �لكبر يل 
يف هذ� �لربنامج، و�لذي منحني لقب جنم 
�جلماهر كاأول بحريني يح�ضل على هذ� 
�للقب يف هذ� �لتجمع �ل�ض����عري �خلليجي 
�لعرب����ي”، مثمن����ا يف �لوق����ت ذ�ت����ه دعم 
ومتابعة �ض����عادة �ل�ضيخ حمود بن �ضباح 
�آل خليف����ة �ض����فر مملك����ة �لبحرين لدى 

�ململكة �لعربية �ل�ضعودية �ل�ضقيقة.

شيماء 
سبت 
تهنئ 

أحالم

دعوة لمشاركة الشباب البحريني المبدع

“الثقافي البريطاني” يطلق مسابقة األفالم القصيرة بالهواتف الذكية 

من مقتنياتي”بشتخته” وتعود للعام 1910... عبداهلل باقر: 

4 ماليين قطعة في متحفي وأتمنى إدراجه في برنامج السياحة

هناأت �لفنانة �لبحرينية �ضيماء 
�ضبت عرب ح�ض����ابها �ل�ضخ�ضي على 
موق����ع “تويرت” �لفنان����ة �أحالم بعد 
طرحها �أحدث �عمالها �لفنية �لتي 
حمل����ت عن����و�ن “عل����ى ك����ر �لويف 

فيني”.
وغ����ردت �ض����بت قائل����ة: “�ألف 
مربوك حبيبتي ومنها لالأعلى وكل 
ع����ام و�نت بخ����ر وتاأل����ق كعادتك 

�لر�ئعة “، لرتد �أحالم على تهنئتها 
قائل����ة: “كعادت����ك جميل����ه ور�ئعة 
و�ض����تظلني �خت����ي ف�ض����كر�ً ل����ك”. 
�أغنيتها  �أح����الم  �لفنان����ة  وطرح����ت 
�جلدي����دة بعنو�ن “عل����ى كر �لويف 
فيني” عرب قناتها �لر�ض����مية على 
موق����ع “يوتيوب” وهي من كلمات 
�لعثم����ان  �لرحم����ن  عب����د  و�أحل����ان 

وتوزيع ع�ضام �ل�رس�يطي. 

�لثق���ايف  �ملجل����س  فت���ح 
�لربيط���اين يف �لبحري���ن و�لدول 
�ملجاورة باب �لتقدمي ملهرجان 
“�ضا�ضة �ضغرة.. �أفالم ق�ضرة” 
�لأول، وه���و �ملهرج���ان �جلدي���د 
لالأفالم �لق�ضرة ل�ضناع �لأفالم 
�ل�ض���باب و�لطموحني يف �ململكة 

ومنطقة �خلليج �لعربي. 
وميكن للمخرجني �لنا�ضئني 
�أو �أي �ض���خ�س بالهات���ف �لذكي 
�مل�ض���اركة باإبد�ع فيلم ق�ضر ل 
يتخطى ثالث دقائق با�ض���تخد�م 
عل���ى  و�حل�ض���ول  �أجهزته���م، 
فر�ض���ة لعر����س عمله���م خ���الل 
للمتابع���ني من جميع  �ملهرجان 
�أنح���اء �لع���امل ع���رب �لإنرتنت يف 
مار����س 2018. كما �ض���يتم منح 
�أربعة من �مل�ض���رتكني �لفائزين 
�إر�ضادية  فر�ض���ة لتلقي درو�س 
من �خلرب�ء من ممثلي �ل�ض���ناعة 
�ململك���ة  يف  موهب���ة  �لأك���ر 

�ملتحدة.
وميك���ن للمقيم���ني يف دول 
�خلليج���ي  �لتع���اون  جمل����س 
�خلليجي���ني  و�ملو�طن���ني 

�ملقيمني يف �ململك���ة �ملتحدة، 
www.britis -  للتقدمي ع���رب
وحت���ى   council.com.kw
يوم �لأربعاء �ملو�ف���ق 31 يناير 
2018. وي�ش���رط �أن يكون عمر 
�أق���ل،  �أو  عام���اً   25 �مل�ض���رتك 
ولال�ضتف�ضار�ت ميكن �لتو��ضل 
smal -  للى �لربيد �لإلكرتوين
screenbigfilm@british-
ومل�ض���اعدة   .council.org
�ضناع �لأفالم على تطوير عملهم 

�مل�ض���ارك، �أعد �ملجل�س �لثقايف 
�لربيطاين بال�رس�كة مع �إنتوفيلم، 
وه���ي موؤ�ض�ض���ة بريطانية خرية 
لل�ض���ينما، دلي���ال ذكيا  تعليمية 
لالأف���الم خط���وة بخط���وة، وه���و 
مت���اح للتحمي���ل �لآن م���ن موقع 
جلن���ة  و�ض���تعمل  �ملهرج���ان. 
�لتحكيم �ملكونة من �أبرز �ضناع 
�ل�ضينما يف دول جمل�س �لتعاون 
�ملتح���دة  و�ململك���ة  �خلليج���ي 
عل���ى �ختيار قائمة من 20 فيلما 

لعر�ض���ها على �جلمهور �لعاملي 
خ���الل �ملهرج���ان ع���رب �لإنرتنت 
خ���الل �لفرتة م���ن 15 وحتى 25 
مار�س 2018. و�أكد �أع�ضاء جلنة 
م�ض���اركتهم  بالفع���ل  �لتحكي���م 
خرب�ته���م خ���الل �ملهرجان، ومن 
�لإمار�تي عبد�هلل  بينهم �ملخرج 
�لكعبي، �ل���ذي حاز فيلمه �لأخر 
عل���ى �إعج���اب �لنق���اد “�لرج���ال 
فق���ط عن���د �لدف���ن” )2017(، 
بالإ�ضافة �إلى �ملخرج �لربيطاين 
�أ�ضف كاباديا �حلائز على جائزة 
�لأو�ض���كار وجائ���زة بافت���ا �أرب���ع 
م���ر�ت، باأفالم���ه �لوثائقية �آميي 
)2015( و�ضينا )2010(، ف�ضالً 
عن �ملمثل���ة و�لكاتبة �لإجنليزية 

�آميي لوي.
�ملهرج���ان،  يف  وللم�ض���اركة 
ينبغي �أل يتخط���ى �لفيلم ثالث 
�لت�ض���وير  يت���م  و�أن  دقائ���ق، 
بكمبيوت���ر لوح���ي �أو هاتف ذكي 
و�أن يكون �لعمل خيالياً. وميكن 
�مل�ض���اركة  �لأف���الم  تك���ون  �أن 
باللغ���ة �لإجنليزي���ة �أو �لعربي���ة، 
كم���ا ميك���ن �أن تك���ون و�قعي���ة 
�أو ر�ض���وماً متحرك���ة، ويج���ب �أن 
�أق���ل  تك���ون منا�ض���بة جلمه���ور 
م���ن 18 عاماً. وهن���اك نوعان من 
فئات �لتقدمي من 25-18 �ضنة 
و�أق���ل من 18 �ض���نة. للح�ض���ول 
عل���ى مزيد م���ن �ملعلومات حول 
كيفي���ة �إن�ض���اء مقاط���ع �لفيديو 

عرب �لهاتف �لذكي، و�إر�ض���اد�ت 
www. لتقدمي، تف�ضل بزيارة�
 ،britishcouncil.com.kw
smallscree -  أأو تو��ضل عرب
bigfilm@britishcouncil.

.org
“�ضا�ض���ة  مهرج���ان  ويعت���رب 
�ض���غرة.. �أفالم ق�ضرة” و�حد�ً 
من ثماين مبادر�ت �ضمن برنامج 
�لربيط���اين  �لثق���ايف  �ملجل����س 
ويعم���ل  و�لريا�ض���ي.  �لثق���ايف 
�لربيط���اين  �لثق���ايف  �ملجل����س 
و�لتعلي���م  �لفن���ون  يف جم���الت 
و�لعلوم مل�ضاعدة �جليل �لقادم 
عل���ى حتقي���ق كام���ل �إمكانات���ه. 
�لثقاف���ة  برنام���ج  ت�ض���ميم  مت 
و�لريا�ضة بالت�ض���اور مع �ل�رسكاء 
يف �ململك���ة �ملتح���دة و�خللي���ج 
لتوفر �لفر�س ل�ض���باب �خلليج 
يف ��ضتك�ضاف �أ�ضكال خمتلفة من 
و�لريا�ض���ة. وي�ضتهدف  �لثقافة 
�لثالث  �ل�ض���نو�ت  ذو  �لربنام���ج 
�إل���ى مليون �ض���خ�س  �لو�ض���ول 
يف جمي���ع �أنح���اء منطق���ة �خلليج 
و�لعمل مع �ل�ضباب مل�ضاعدتهم 
عل���ى �إح���د�ث تغي���ر �إيجابي يف 

جمتمعاتهم.

عبد�هلل باقر.. ��ض���م معروف يف عامل جمع �لأنتيك 
وميتل���ك متحف���ا منزلي���ا بالرف���اع يغ����س مبالي���ني 
�لقط���ع �لنادرة منها �ض���اعات للزعم���اء �لعرب و�أقالم 
وع���دد هائ���ل م���ن �لكام���ر�ت �لقدمية �ل�ض���ينمائية 
و�لفوتوغر�في���ة وكل م���ا يخط���ر على �لب���ال. عبد�هلل 
طال���ب وعرب “�لب���الد” �أن يت���م �إدر�ج متحفه ومتحف 
غ���ره من �أ�ض���دقاء �لهو�ية �ض���من بر�مج �ل�ض���ياحة، 
حيث بالإمكان تنظيم جولت �ض���ياحية لالأجانب لهذه 
�ملتاح���ف �ملنزلي���ة لإط���الع عن ق���رب عل���ى �لرت�ث 

�لبحريني �لأ�ضيل.
“�لبالد” ز�رت متحف باقر و�ضجلت هذه �لوقفة:

كيف كانت �لبد�ية؟
بد�أت يف هذه �لهو�ية قبل نحو 45 �ض���نة تقريبا، 
و�ذكر �نن���ي �ول قطعة ��ض���رتيتها كان���ت “كامر�” 
من �ض���خ�س �جنليزي مببلغ 300 فل�س يف �ل�ضتينات، 
وبعده���ا ��ض���تمررت يف �قتن���اء �أن���و�ع خمتلف���ة م���ن 
�لكام���ر�ت كونن���ي من ع�ض���اقها، ومع م���رور �لوقت 
�ت�ض���عت هو�يتي و��ض���بحت �قتني كل �ض���يء تر�ثي 
مث���ل �ل�ض���اعات و�ل�ض���طو�نات و�لكت���ب و�لوثائ���ق 
و�لنظ���ار�ت و�لقالم و�مل�ض���ابيح و�لعم���الت و�لو�ين 

وكل ما يخطر على �لبال. 
كم تتوق���ع عدد م���ا متلكه يف متحف���ك من قطع 

خمتلفة؟
 4 ماب���ني  تقريب���ا 
�لى 5 مليون قطعة، 
وحدهم  فالأقالم 
عدده���م  يبل���غ 

400 قلم نادر. 

حدثنا عن �ل�ضاعات �لقيمة �لتي متتلكها.
نعم، عندي �ض���اعة �لمر �لر�حل �ل�ض���يخ عي�ضى 
بن �ض���لمان �آل خليفة طيب �هلل ثر�ه، و�ي�ض���ا �ض���اعة 
�ضقيقة �ضمو �ل�ضيخ حممد بن �ضلمان �آل خليفة طيب 
�هلل ثر�ه، وكذلك �متلك �ضاعة لرئي�س �لوزر�ء �ملوقر 
حفظه �هلل مكتوب فيها ��ضمه �ضاحب �ل�ضمو �مللكي 
�لأم���ر خليف���ة بن �ض���لمان �آل خليفة، وكذلك �ض���اعة 
للملك خالد بن عبد�لعزيز رحمه �هلل، و�ض���اعة ل�ضد�م 
ح�ض���ني، و�ض���اعة ملحمد بن ر��ض���د �آل مكتوم. و�ي�ضا 
عندي �أو�ضمه للملك عبد�لعزيز وللملك خالد وغرها.

ما �أندر قطعة؟
�أندر قطعة هي “ب�ضتخته” تعود �لى �لعام 1910 
“�لقر�طي�س”  م�ض���نوعة م���ن 
“ب�ض���تخته”  وقب���ل 
ت  نا � �ض���طو ل �
وهن���اك  �ملعروف���ة، 
وه���ي  �خ���رى  قطع���ة 
“ل�ض���لكي”  ع���ن  عب���ارة 
�ل�ض���فن  يف  ي�ض���تخدم  كان 
قدميا، و�ي�ض���ا هن���اك كامر� 
قدمي���ة تعود �ل���ى �لعام 1876 
كان���ت موج���ودة يف حم���ل “جرنل 
�ضتور” لأبناء �ض���كيب. وكذلك من 
مقتنياتي �لكامر� �لتلفزيونية �لتي مت 
فيها ت�ضوير دورة �خلليج �لأولى يف �لبحرين 

�لعام 1970.

كيف تقوم ب�ضيانة كل هذه �لقطع �لكثرة؟
�ن���ا ملت���زم بربنام���ج �ض���هري لل�ض���يانة، و�قوم 

بعملية �لتنظيف �ضخ�ضيا دون م�ضاعدة �حد. 
هل تبيع بع�س �ملقتنيات؟

ل، فقط للعر�س. وباملنا�ض���بة متحفي ي�ض���تقبل 
�ل���زو�ر من كل �رس�ئح �ملجتمع م�ض���اء كل يوم �حد من 
�ضفر�ء ونو�ب ورجال �عمال وم�ضوؤولني وغرهم. كما 
�رسفني قبل ��ض���بوعني حمافظ �جلنوبية �ضمو �ل�ضيخ 

خليفة بن علي �آل خليفة. 
وماذ� ع���ن �ملعار�س.. �أعني هل نظمت معر�ض���ا 

خا�ضا ملقتنياتك؟
�ض���اركت يف معر�س و�حد قبل �ض���نو�ت يف فندق 
�ملريدي���ان “�لرت���ز كارلت���ون” حاليا وكان خمت�ض���ا 

بالكامر�ت �لقدمية. 
ه���ل تتعاون م���ع زمالء و�أ�ض���دقاء لديه���م نف�س 

�لهو�ية؟
نع���م، �ألتقي معهم با�ض���تمر�ر، وعل���ى فكرة �أهل 
�لبحرين هم �لأقدم يف �ملنطقة يف هو�ية جمع �لنتيك 

و�لرت�ث. 
ما كلمتك للم�ضوؤولني؟

�أمتن���ى م���ن �مل�ض���وؤولني خا�ض���ة هيئ���ة �لثقافة 
�للتف���ات و�لهتمام �لى �ملو�طنني �لذين يع�ض���قون 
ه���ذه �لهو�ية، فنحن ل نريد ل���كل هذه �ملقتنيات �ن 
ت�ض���يع مع مرور �لزم���ن. �أنا �ضخ�ض���يا مت تكرميي يف 
�لمار�ت قبل �ض���هرين على متحفي، وقبل ��ضبوعني 
�ي�ض���ا كرمتني �لكويت. ولكن مع �ل�ض���ف مل نح�ضل 
عل���ى �لتك���رمي يف ديرتن���ا. وم���ن �منيات���ي �ن ي�ض���ع 
�مل�ض���وؤولون متاحفنا �ملنزلية �ض���من �لربنامج �لذي 
يتم تخ�ضي�ض���ه ل���زو�ر �ململكة، مبعنى تك���ون زيارة 

متاحفنا �ضمن �جلولت �ل�ضياحية.

    BUZZ      
أحداث

مدي���رك يف �لعم���ل ينتظر من���ك �لكثر من 
�ملهام وعليك �أل تخذله

�أنت تتجنب �أي حب جديد لأنك تكتفي جًد� 
بحب �أ�ضدقائك �جلدد

�ض���وتك �لعايل �ضيكون �ل�ض���بب يف �ضياع 
حقك يف �لعمل ب�ضكل كبر

�لفرتة �ل�ض���ابقة كانت من �أ�ضعب �لفرت�ت 
�لتي مررت بها

�لف���رتة �ملقبلة �ض���وف تقاب���ل �لكثر من 
�ملو�قف �ملميزة يف حياتك

طبيب �لتغذية �خلا�س بك ب�رسورة �للتز�م 
بالنظام �لغذ�ئي �ل�ضحي

حاول �لتاأقلم مع �لو�ضع �جلديد يف �لعمل، 
ول تتذمر كثر� 

�أنت �ضخ�س نحيف جد�ً عليك �أن تتغذى 
جيد�ً �لفرتة �ملقبلة 

لقد �كت�ض���بت �لكثر من �ل���وزن يف �لفرتة 
�ل�ضابقة

�لدموع �مل�ضتمرة �لتي تنهمر من عيونك ل 
تتعلق بتاأثر�ت نف�ضية 

هن���اك �لكثر م���ن �مل�ض���كالت يف �لعمل ما 
ي�ضبب لك �لأذى

تبح���ث عن فر����س ت�ض���اعدك عل���ى �إظهار 
موهبتك يف �إجناز مهامك 
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• ب�ضتخته تعود للعام 1910	

• •كامر� ت�ضوير دورة �خلليج �لأولى عام 1970	 �ضاعات �لزعماء �لعرب	

• عبد�هلل باقر حامال قطعة نادرة	

• جاغور من �خلم�ضينات	 • عبد�هلل باقر يف متحفه 	

• �ول كامر� �أ�ضرت�ها ب 300 فل�س يف �ل�ضتنيات	

الشاعر بن جخير يفوز بلقب “نجم الجماهير” في برنامج “زد رصيدك”



الفجــر: 05:05
الظهـر: 11:46 
العصــر: 02:44
المغرب: 05:05
العشاء: 06:35

“الثقافة” تد�ضن الن�ضخة الإجنليزية من “ال�ضوت وال�ضوء”
ن هيئة البحرين للثقافة والآثار اليوم  تد�شِّ
اخلمي����س م�رشوع ال�ش���وت وال�ش���وء – الن�ش���خة 
الإجنليزي���ة وذل���ك يف متام ال�ش���اعة ال�شاد�ش���ة 
م�ش���اًء مبوق���ع قلعة البحري���ن، والدع���وة لهذه 

الفعالية عامة.
وال�ش���وء  ال�ش���وت  م����رشوع  وي�ش���تعر�س 
الذاكرة الإن�ش���انية للح�ش���ارات التي مّرت على 

البحرين م���ن خالل عر�ٍس تفاعل���ٍي مبا�رش يروي 
تاريخ الأر�س عرب جتربة �ش���وتية مرئية مميزة 
تاأخ���ذ ال���زوار يف رحل���ة اإل���ى املا�ش���ي العريق 
للمملكة، وت�شيف ُبعًدا جمالًيا على اأول املواقع 
الأثري���ة البحرينية امل�ش���جلة على قائمة الرتاث 
الإن�شاين العاملي. ُيذكر اأن موقع قلعة البحرين 
�شيعيد تقدمي م�رشوع ال�شوت وال�شوء بالن�شخة 

العربي���ة 13 يناي���ر اجلاري يف متام ال�شاد�ش���ة 
م�شاًء.

وكان م�رشوع ال�ش���وت وال�ش���وء ق���د اأطلق 
للم���رة الأولى �ش���من فعالي���ات اأعي���اد الوطن 
يف دي�ش���مرب املا�ش���ي. ويف خت���ام ع���ام “اآثارنا 
اإن حك���ت 2017”، وال���ذي احتف���ت فيه الهيئة 

بالرتاث الأثري ململكة البحرين.
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جناح اأول عملية نقل قلب �ضناعي يف الكويت
اأعلن وزير ال�ش���حة الكويتي ال�شيخ الدكتور با�شل ال�شباح، اأم�س الأربعاء، جناح اأول عملية لزراعة 
قلب �ش���ناعي لطفل كويتي يبلغ من العمر 14 عاما، مب�ش���اركة فريق طبي اأملاين متخ�ش�س ونخبة من 
الأطباء الكويتيني. ون�رشت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن ال�ش���يخ با�ش���ل ال�ش���باح قوله اإن العملية 
التي اأجريت مبركز الدبو�س لأمرا�س القلب، التابع مل�شت�ش���فى العدان، ا�ش���تغرقت نحو �شبع �شاعات، 
موؤكدا اأنها تعترب “دقيقة جدا” قيا�ش���ا اإلى عمر املري�س وحجم امل�ش���خة املزروعة. واأ�ش���اف اأن هذه 
“العملية هي رقم 61 على م�شتوى العامل، والأولى على م�شتوى منطقة ال�رشق الأو�شط”، مو�شحا اأن هذا 

“الإجناز” يعطي الوزارة الدافع لل�شعي نحو اإن�شاء مراكز متخ�ش�شة تعنى بعالج جميع اأمرا�س القلب.

 Social
media

عن  “بلومربغ” تك�ضف 
اأغنى رجل يف التاريخ

اأ�ش����بح رئي�س �رشكة “اأم����ازون” جيف بيزو�س اأغنى رجل يف التاري����خ. فقد بلغت ثروته 
105.1 مليار دولر.

ذكرت قناة “�ش����ي اإن اإن” الأمريكية، يوم الثالثاء، اأن �ش����بب زيادة ثروة بيزو�س يعود 
اإلى منو قيمة اأ�ش����هم اأمازون، التي تعت����رب اأكرب املتاجر على الإنرتنت يف العامل. فقد ارتفع 

�شعر ال�شهم الواحد منذ بداية يناير بن�شبة 6.62 % اإلى 1300 دولر لل�شهم الواحد.
فق����د قدرت وكالة “بلومربغ” ثروة رئي�س �رشكة “اأمازون” ب� 105.1 مليار دولر، بينما 

ذكرت جملة “فورب�س” اأن ثروة بيزو�س تبلغ 104.4 مليار دولر.
واأ�شارت “�شي اإن اإن” اأن موؤ�ش�س �رشكة “مايكرو�شوفت” بيل غيت�س كان يعترب �شابقا 
اأغن����ى رج����ال يف التاريخ. وذكرت كل من “بلومربغ” و”فورب�س” اأن ثروته �ش����كلت نحو 100 
مليار دولر يف العام 1999، اإل اأنها تقل�شت منذ ذلك احلني، حتى و�شلت اإلى 93.3 مليار 
دولر، ح�شب ت�شنيف “بلومربغ”، و91.1 مليار دولر، بح�شب قائمة “فورب�س”. وقد زادت 
ث����روة بيزو�����س على ث����روة غيت�س قليال يف يوليو م����ن العام 2017. واحت����ل املركز الأول يف 
قوائ����م اأثرياء العامل يف اأكتوبر. وجتاوزت ثروته 100 ملي����ار دولر للمرة الأولى يف نوفمرب. 
وميلك بيزو�س �ش����حيفة “وا�ش����نطن بو�ش����ت”، اإ�ش����افة اإل����ى �رشكة “بلو اوريج����ني”، التي 
تعمل على تطوير املركبات الف�ش����ائية. وتعترب “اأمازون” اأكرب �رشكة يف العامل لبيع ال�ش����لع 
واخلدمات عرب �شبكة الإنرتنت. وقد اأ�ش�شها بيزو�س يف العام 1994. وقد انتقلت “اأمازون” 
تدريجيا من بيع الكتب والت�ش����جيالت املو�ش����يقية اإلى بيع اأ�رشطة الفيديو واألعاب الفيديو 
والإلكرتونيات. كما اأنها الأولى يف الوليات املتحدة التي عر�ش����ت على امل�ش����تخدمني �رشاء 
الأفالم الرقمية؛ للتمكن من م�شاهدتها دون الت�شال بالإنرتنت. و�شكل حجم التداول لدى 

ال�رشكة يف العام 2016 نحو 136 مليار دولر.
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

الطق�س املتوقع �شيكون 
معتدلً ولكنه بارد ن�شبيا 

خالل الليل.

الرياح �شمالية غربية من 5 اإلى 
10 عقد وت�شل من 10 اإلى 15 

عقدة احيانا.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام.
درجة احلرارة العظمى 21 درجة مئوية، 

وال�شغرى 12 درجة مئوية.

حالة 
الطقس
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