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ق���ّدر �لبنك �لدويل من���و �القت�ساد �لبحريني 
يف �لع���ام 2017 بو�ق���ع 2.4 %، لكن���ه توق���ع �أن 
يع���ود للرت�جع �لع���ام �جلاري ليبل���غ 2 %، ونحو 
يعت���ر  �الأرق���ام،  وبه���ذه    .2019 يف   %  1.6
�القت�س���اد �لبحريني بح�سب تقري���ر �لبنك �لذي 
�س���در حديًثا حت���ت عنو�ن “�الآف���اق �القت�سادية 
�لعاملية” �الأف�سل خليجيًّا يف �لعام 2017. وقّدر 
�لبن���ك ن�سبة من���و �القت�ساد �لقط���ري يف 2017 
عن���د م�ست���وى 1.7 % )يف �لرتتي���ب �لث���اين بعد 
�لبحرين( لتاأتي دول���ة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
بالرتتي���ب �لثال���ث بو�ق���ع 1.4 % ث���م �سلطن���ة 
�ل�سعودي���ة  �لعربي���ة  فاململك���ة   %  0.7 عم���ان 

0.3 % و�أخرًي� �لكويت �لت���ي �أظهر �لتقرير باأن 
�قت�ساده���ا �نكم����س �لعام �ملا�س���ي بن�سبة - 1 
%. وفيم���ا يتعلق بتوقعات من���و �لناجت �ملحلي 

�الإجم���ايل �حلقيقي لع���ام 2018، فت�سري بيانات 
�لبنك �لدويل �إلى �أن �القت�ساد �الإمار�تي 

�سيكون �الأف�سل مبعدل منو 3.1 %.

ا يف العام املا�ضي... والإمارات يف 2018 اململكة الأف�ضل خليجيًّ

البنك الدويل: 2.4 % منو االقت�صاد البحريني يف 2017

وزير العمل: ح�صم �صاعتي رعاية املعاق قريًبا

 “ال�صحة”: منطقة ملري�صات ال�صكلر يف طوارئ ال�صلمانية 

ق���ال وزي���ر �لعم���ل و�لتنمي���ة �الجتماعية 
جمي���ل حمي���د�ن �إن م�ساألة من���ح �ساعتني من 
�ساعات �لعمل �ليومية ل���ذوي �ملعاق بغر�س 
رعايت���ه، �ستح�س���م قريب���اً بع���د عر�سها على 

جمل�س �لوزر�ء. 
و�أردف حميد�ن يف ت�رصيح ل�”�لبالد”: نحن 

يف وز�رة �لعم���ل و�لتنمي���ة �الجتماعية، حاولنا 
�لتو�س���ل �إلى �سياغ���ة و�سط وو�س���ع معايري 
حم���ددة تن�سج���م م���ع �س���دة �الإعاق���ة و�حلاجة 
�لفعلية ل�ساعتي �لرعاية، مبا ال يخل بحاجة ذي 

�الإعاقة و�أ�رصهم �أو م�سالح �أ�سحاب �الأعمال.
وتاب���ع: نتوقع �أن ينظ���ر جمل�س �لوزر�ء يف 

�ملو�س���وع، وناأمل �أن ي�سدر �لقر�ر يف 
�لقريب �لعاجل. 

�أك���دت وزي���رة �ل�سحة فائق���ة �ل�سالح �أن 
ع���دد مر�سى فق���ر �ل���دم �ملنجل���ي )�ل�سكلر( 
�مل�سجل���ني يف �لوز�رة و�لذين يتلقون عالجهم 
يف �لرعاي���ة �الأولي���ة و�لرعاي���ة �لثانوي���ة يقدر 
بحو�يل 8669 مري�سا م�سجلني بالوز�رة بينهم 
42171 ح���و�يل م���ن �لذك���ور بينم���ا بل���غ عدد 

�ملري�سات �الإناث نحو 4393 مري�سة.
و�أفادت �ل���وز�رة يف رد �لوز�رة على �سوؤ�ل 
�لنائ���ب عبد�هلل بن حويل �أنها خ�س�ست م�سار� 
خا�سا وق�سم���ا لعالج مري�س���ات �ل�سكلر فقط 
يف ق�س���م �لط���و�رئ ويف وح���دة خا�س���ة وه���ي 
�ملنطق���ة “D “ب�سعة تبلغ 12 �رصير� خم�س�سة 
للمري�س���ات م���ن �لعمر 18 وما ف���وق وما دون 

ذلك تتم معاجلتهن يف وحدة �الأطفال.
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2• �سوق �حللوى باملنامة �أ�سبحت يف �أيد �آ�سيوية	

لإيجاد برامج خا�ضة لدعم ال�ضلعة الوطنية

احللوى البحرينية... “حنونا من حناكم”
       علوي املو�سوي من املنامة

�حلل���وى �لبحرينية �لتي يذي���ع �سيتها يف ربوع 
�خلليج، ما موقعه���ا �الآن من �الإعر�ب على �مل�ستوى 
�الأ����رصي و�ل�سعب���ي و�لوطن���ي؟ و�حلل���وى باعتبارها 
معلما من �ملع���امل �حل�سارية و�لثقافية �لتي تعرف 
به �لبحرين، و�ساهد� من �ل�سو�هد �لتاريخية للمملكة 
�لتي يرجع تاريخ �سناعتها الأكرث من 180 عاما، �أين 

هي �الآن وهل هي فعال معلم من معامل �لبحرين؟
يف م�ساه���د�ت ميد�نية يف �أع���رق �سوق خليجية 
باملنامة، ر�سدت “�لبالد” �ل�سور �ليومية �ملتناوبة 
وطرحت م���ا يجب �أن يط���رح عن ما�س���ي وم�ستقبل 
�سلعة �حللوى يف �لبحرين، و�ت�سح �أن �لقطاع يعاين 
�الأمري���ن غياب �الأي���دي �لعامل���ة �ملاه���رة �لوطنية 
�حلل���وى  ف�س���وق  و�لر�سم���ي.  �ل�سعب���ي  و�الإهم���ال 

باملنام���ة كغريها من �ل�سناع���ات �حلرفية 
6�لتي �أ�سبحت يف �أيد �آ�سيوية.

مكاتب  ميزانية  دينار  مليون   399.6
ال�ضرافة يف 9 اأ�ضهر

اإلزام �ضركة عاملية بدفع 22 األفا ملديرها 
الإقليمي

املنامة واملحرق يوا�ضالن انت�ضاراتهما 
بدوري زين

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت
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تلفزيون  البحرين” على  اأهل  “اأ�ضايل 
البحرين

مسافات البالد
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اأمريكا تدرج رئي�س الق�صاء االإيراين بالئحة العقوبات
القائمة طالت 14 كيانا ب�ضبب انتهاكات حقوقية ودعم برامج الأ�ضلحة يف طهران

فر�س���ت  وكاالت:   - و��سنط���ن 
�لواليات �ملتح���دة �جلمعة عقوبات على 
14 كيان���اً �إير�نياً و�سخ�ساً و�حد�ً ب�سبب 
�نتهاكات حلق���وق �الإن�سان ودعم بر�مج 

�الأ�سلحة يف �إير�ن.
وقال���ت وز�رة �خلز�ن���ة �الأمريكية يف 
بي���ان �إن رئي�س �ل�سلط���ة �لق�سائية �آية 
�هلل �س���ادق الريجاين، وهو حليف مقرب 
م���ن �لزعيم �الأعلى �آية �هلل علي خامنئي، 
“م�سوؤول عن �إ�س���د�ر �أو�مر ب�سل�سلة من 
�نته���اكات حق���وق �الإن�سان بح���ق �أفر�د 
يف �إير�ن م���ن �ملو�طن���ني �أو �ملقيمني، 
�أو  فيه���ا  �لتحك���م  ع���ن  )م�س���وؤول(  �أو 

توجيهها”.
�إل���ى ذل���ك، �أعلن �لبي���ت �الأبي�س �أن 
�لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب، يوؤكد 

متديد رفع �لعقوبات �ملرتبطة باالتفاق 
�لنووي مع �إير�ن، ولكن “للمرة �الأخرية”.

وذك���ر �لبي���ت �الأبي�س، �جلمع���ة، �أن 

�لرئي�س �الأمريكي يريد �لتو�سل مللحق 
�إ�سايف لالتفاق �لنووي مع �إير�ن يف 120 

يوما، �أو �الن�سحاب منه نهائيا.

جدل ب�ضاأن قانونية �ضريانه باأثر رجعي

ر باجلريدة الر�صمية قرار البنزين ُن�صِ

ن����رصت �جلري���دة �لر�سمي���ة بعددها 
�الأخ���ري قر�ر رفع �أ�سع���ار �لبنزين. ووقع 
على �لقر�ر وزير �لنفط �ل�سيخ حممد بن 

خليفة بن �أحمد �آل خليفة.
خ �لق���ر�ر يف 8 يناير، ون�س على  و�أرِّ
�أن يجري تطبيقه �عتبار� من يوم �الإثنني 
�ملا�س���ي �ملو�فق 8 يناير 2018، بينما 
ن�رص �لقر�ر بع���دد �جلريدة �لر�سمية يوم 

�خلمي�س �ملو�فق 11 يناير.
وق���ال نو�ب ل� “�لب���الد” �إنه ال يجوز 
�رصيان قر�ر�ت باأث���ر رجعي، و�إمنا يجري 
تطبيقه���ا م���ن تاري���خ ن�رصه���ا باجلريدة 

�لر�سمية.
وكان 6 حمام���ني قد رفع���و� دعوى 
�أم���ام �لق�س���اء يطعنون عدم ن����رص قر�ر 
رفع �أ�سع���ار �لبنزين باجلريدة �لر�سمية. 

وطالبو� باإلغاء �لقر�ر.

• عمال يف �إحدى �ملن�ساآت �لنووية �الإير�نية )�أر�سيف(	

• ن�رص �لقر�ر باجلريدة �لر�سمية �خلمي�س 11 يناير لكنه 	
طبق �الإثنني 8 يناير

قرار ترامب ب�ضاأن التفاق النووي... ملحق اإ�ضايف اأو الن�ضحاب
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را�سد الغائب

مازن الن�سور

رجاء مرهون

ليلى مال اهلل

• يبقى �القت�ساد �لبحريني حمافًظا على منوه رغم �لظروف �القت�سادية �ل�سعبة	
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رئي�س الأركان الكويتي يغادر البالد

حميدان ي�سيد باإ�سهامات املحادين التعليمية

�رشطة اجلنوبية تنظم حمالت اإر�سادية مبنطقة الرب

ي�صعب ا�صرتاط م�صعف يف الربك اخلا�صة

منطقة خم�ص�صة ملري�صات ال�صكلر يف طوارئ ال�صلمانية

“الداخلية” رًدا على مقرتح لـ “بلدي املحرق”:

املر�س يخطف 189 بحرينيا يف 5 �شنوات... وزيرة ال�شحة رًدا على بن حويل:

املحـــرق  بلـــدي  جمل�ـــس  ي�شتعر�ـــس 
يف جل�شتـــه غـــدا االحـــد رد وزارة الداخلية 
ب�شاأن اقرتاح اإلـــزام اأ�شحاب الربك العامة 
واالأدوات  املعـــدات  بتوفـــر  واخلا�شـــة 
الالزمـــة لالإ�شعافـــات االأوليـــة مـــع وجـــود 

م�شعف خمت�س.
واو�شـــت وزارة الداخليـــة اأن تت�شمن 
بـــربك  اخلا�شـــة  ال�شحيـــة  اال�شرتاطـــات 
ال�شباحـــة والتي تخت�س بهـــا وزارة ال�شحة 
وجـــود م�شعـــف خمت�ـــس باالإ�شافـــة الـــى 
ت�صم���ن ه���ذا ال����رط بالتداب���ر اخلا�صة 

باإدارة الدفاع املدين. 
وفيمـــا يتعلق بـــربك ال�شباحة اخلا�شة 
ذكرت الوزارة انـــه ونظرا لطبيعة املجتمع 
يتع���ن  الت���ي  واخل�صو�صي���ة  البحرين���ي 
العمليـــة،  الناحيـــة  مـــن  عليهـــا  احلفـــاظ 
واأوردت يف رده���ا “ي�شعـــب تطبيـــق مثل 
ه���ذه ال�روط عل���ى برك ال�صباح���ة اخلا�صة 

الت���ي تقت�ر عل���ى مالكيها فق���ط حفاظا 
علـــى حرمـــة احليـــاة اخلا�شة ومـــن ثم فال 
يوجـــد �شنـــد قانـــوين ميكـــن معـــه فر�س 
�رط���ي توفر مع���دات الإ�صعافات الأولية 
مع وجود م�شعف خمت�س على برك ال�شباحة 

اخلا�شة”.
واأ�صاف���ت ميكن تطبي���ق ذات ال�روط 

املتعلقـــة بربك ال�شباحـــة العامة على برك 
ال�شباحـــة اخلا�شـــة التـــي يتـــم ا�شتغاللها 
جتاري���ا بتاأجره���ا للغر �ريط���ة ان تكون 
ه���ذه ال���رك مقي���دة يف ال�صج���ل التجاري 
بوزارة ال�صناعة والتج���ارة كن�صاط جتاري 
حتى ميكن للجهات املعنية كاإدارة الدفاع 

املدين فر�س رقابتها على تلك االأماكن.

اأكدت وزيرة ال�شحة فائقة ال�شالح اأن 
عدد مر�شى فقر الــــدم املنجلي )ال�شكلر( 
امل�صجل����ن يف ال����وزارة والذي����ن يتلق����ون 
والرعايــــة  االأوليــــة  الرعايــــة  يف  عالجهــــم 
مري�شــــا   8669 بحــــوايل  يقــــدر  الثانويــــة 
م�صجلن بالوزارة بينهم 42171 حوايل من 
الذك����ور بينما بلغ ع����دد املري�صات الإناث 

حوايل 4393 مري�شة.
جــــاء ذلــــك يف رد الــــوزارة علــــى �شوؤال 
النائب عبداهلل بن حويل ب�شاأن عدد مر�شى 
ال�شكلــــر واإح�شائيــــات الوفيات يف اخلم�س 
�شنوات االأخرة و عن اأ�شباب خلط مري�شات 
ال�شكلر مــــع مر�شى طوارئ ال�شلمانية وعن 

قنوات ا�شتقبال �شكاوى مر�شى ال�شكلر.
وبينت الوزارة يف ردها اأن عدد وفيات 
مر�شــــى ال�شكلــــر خــــالل اخلم�ــــس �شنــــوات 
االأخــــرة بلــــغ 191 منهم 78 مــــن االإناث و 

113 من الذكور. 

 أسباب الوفاة
الوفــــاة  اأ�شبــــاب  الــــوزارة  وخل�شــــت 
ملر�شــــى ال�شكلــــر يف االأ�شبــــاب العامة اإلى 
جلط����ة ال�ريان الرئ����وي ومتالزم����ة ال�صدر 
احل����ادة وتك�ر الدم داخ����ل الطحال والكبد 
والف�شــــل الكبدي نتيجــــة االأنيميا املنجلية 
وال�شكتــــات الدماغيــــة والف�شــــل الكلــــوي 
نتيجــــة االأنيميــــا املنجلية ونق�ــــس املناعة 

وااللتهابات وتوقف عمل النخاع الدموي. 
 واأفادت الــــوزارة اأنها خ�ش�شت م�شارا 

خا�شــــا وق�شمــــا لعــــالج مري�شــــات ال�شكلر 
فقط يف ق�شــــم الطوارئ ويف وحــــدة خا�شة 
وهي املنطقة “D “ب�شعــــة تبلغ 12 �ريرا 
خم�ش�شــــة للمري�شــــات من العمــــر 18 وما 
فوق وما دون ذلك تتم معاجلتهن يف وحدة 

االأطفال.
وبينــــت اأنهــــا خ�ش�شــــت فريقــــا طبيا 
ي�رف على الإجراءات العالجية لهن وهم يف 
الغالــــب من نف�س الفريــــق الطبي يف مركز 
اأمرا�س الــــدم الوراثية مت اأي�شا تخ�شي�س 
جنــــاح خا�س للتنومي مري�شات ال�شكلر وما 
يزيد على الطاقة ال�صتيعابية لهذا اجلناح 
يتم حتويــــل الفائ�س للجنــــاح املقارب له 

متاما.

مكتب العالقات
واأكدت اأن املري�صات يتلقن عالجهن 

ب�شــــكل خا�ــــس بعيــــدا عن باقــــي املر�شى 
املرتددين على ق�شم الطوارئ بال�شلمانية، 
كما يتم تقدمي اخلدمات املقدمة ملثيلهم 
مــــن الرجــــال ب�شــــكل منف�شــــل يف االأماكن 

املخ�ش�شة لهم. 
ولفتــــت الــــوزارة اإلــــى اأنهــــا ت�شتقبــــل 
ال�شــــكاوى واملالحظــــات املدونــــة ر�شميــــا 
ومتابعتهــــا من خــــالل عدة قنــــوات ر�شمية 
عل����ى  للوق����وف  وذل����ك  ال�صح����ة  وزارة  يف 
اأ�شبابها والعمل على حلها ومنع وقوعها يف 
امل�صتقبل من هذه القنوات مكتب عالقات 
املر�ص����ى ومكتب جتارب وحقوق املر�صى 
واملري�ــــس اأوال مبجمــــع ال�شلمانيــــة الطبي 
ف�شــــال عــــن وو�شائــــل االإعــــالم واملختلفة 
واجلمعية البحرينية لرعاية مر�شى ال�شكلر 
وه����ي �ري����ك ا�صرتاتيج����ي ل����وزارة ال�صحة 

عموما وللمركز خ�شو�شا. 

الرفاع - قوة الدفاع:  كان رئي�س 
هيئ����ة الأركان الفري����ق الركن ذياب 
االركان  رئي�ــــس  وداع  يف  النعيمــــي 

العامــــة للجي�ــــس الكويتــــي الفريــــق 
الركن حممد خالد اخل�ر وذلك مبطار 

البحرين الدويل بعد زيارته للبالد.  

مدينـــة عي�شـــى - وزارة العمل 
والتنمية االجتماعيـــة: التقى وزير 
العمل والتنميـــة االجتماعية جميل 
حميدان، عبداحلميد املحادين الذي 
اأهدى له كتابه بعنوان “من الكرك 
اإلى املحرق موؤاب – دملون”، حيث 
يحكي الكاتب يف موؤلفه عن م�شرة 
حياتهالأدبية والعملية عر �صبعن 
عامـــاً من العطاء واالإجناز يف املجال 
واالأكادميـــي يف مملكـــة  الرتبـــوي 

البحرين.
ا�شتعر�ـــس  اللقـــاء  وخـــالل 
املحاديـــن تفا�شيـــل رحلتـــه التي 
اأورده���ا يف الكتاب عل���ى مدى 70 
عامـــاً، بـــدءاً من طفولتـــه يف مدينة 
الكـــرك، م�شقـــط راأ�شه،الواقعة يف 
غرب اململكـــة االأردنية الهام�شية، 
اإلى اأن انتهى به املطاف يف مملكة 
البحريـــن، يف العقـــد ال�شاد�س من 
القـــرن املا�شي وحتديداً يف جزيرة 
املحرق، حتى اليوم، حيث تناول يف 

الكتاب �صرت���ه الذاتية، خ�صو�صا 
م�شرته االأولى يف مدر�شة الهداية 
اخلليفية، واأي�شاً اجلانب االأكادميي 
من حياتـــه حتى ح�شوله على درجة 
الدكت���وراه من جامع���ة القاهرة يف 
العـــام 2001، وعملـــه الرتبـــوي يف 
ووزارة الرتبيـــة والتعليـــم وجامعة 
العايل،  التعليم  البحرين وجمل�ـــس 
اإلى موؤلفاته واإ�شهاماته  باالإ�شافة 

الثقافية واالأدبية واالإعالمية.
وبهذه املنا�صب���ة، اأ�صاد الوزير 
حمي���دان مب���ا بذل���ه املحادين من 
جه���د كب���ر يف اإعداد ه���ذا الكتاب 
وتوثيـــق م�شـــرة حياتـــه، موؤكـــداً 
عل���ى دوره الرتب���وي املتمي���ز عر 
م�شـــرة ثريـــة يف تدري�ـــس العديد 
مـــن رجـــاالت البحريـــن يف مدر�شة 
لـــه  متمنيـــاً  اخلليفيـــة،  الهدايـــة 
التوفيق والنجـــاح يف كل ما يقدمه 
من اإ�شـــدارات يرثي بهـــا املكتبة 

الوطنية والعربية.

الداخليـــة:  وزارة   - املنامـــة 
نف���ذت مديري���ة �رط���ة املحافظة 
اجلنوبية حمالت اإر�شادية ت�شمنت 
بتوزي���ع  املجتم���ع  �رط���ة  قي���ام 
التوعوية  واملل�شقـــات  الكتيبات 
م���ن اأجل ن�ر ثقاف���ة الوعي جلميع 
مرتـــادي الرب مـــن ناحيـــة ال�شالمة 
اآمـــن  مبو�شـــم  للخـــروج  العامـــة 
للجميـــع، وذلـــك يف اإطـــار احلملـــة 
التوعويـــة لل�شالمـــة يف مو�شم الرب 
الت���ي د�صنه���ا حماف���ظ اجلنوبي���ة 

�شمـــو ال�شيـــخ خليفة بـــن علي اآل 
خليفة.

كم���ا كثف���ت �رط���ة املديرية 
دورياتهـــا يف ال�شـــوارع الداخليـــة 
ملنطقة الر بهدف احلد من بع�ض 
املنطق���ة،  يف  ال�صلبي���ة  الظواه���ر 
الدراجـــات  وقيـــادة  كاالإزعـــاج، 
الناري���ة ب�رع���ة عالي���ة، بالإ�صافة 
لتواجده���ا الدائ���م به���دف �رع���ة 
الو�صول ملبا�رة اأي م�صكله تواجه 

مرتادي الرب.

• وزيرة ال�شحة	

• وزير الداخلية	

• عبداهلل بن حويل	

• غازي املرباطي	

 ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

حت�صن ان�صيابية املرور من واإلى جممع 202 باملحرق

و�شـــوؤون  اال�شغـــال  وزارة  اأفـــادت 
البلديـــات والتخطيط العمراين انها اعدت 
درا�شـــة وخمطـــط مبدئي يت�شمـــن توفر 
منفذ م���ن �صارع خليفة الكب���ر الى جممع 
202 باملحرق وتوفر منفذ اخر من �صارع 

املطـــار للدخول واخلروج للمجمع ال�شكني 
عرب حديقة املحرق الكربى.

الـــوزارة يف طلـــب رفعتـــه   وذكـــرت 
للمجل�ـــس بلـــدي املحرق انه مـــن املتوقع 
ان ي�صاه���م ه���ذان املنف���ذان يف حت�صن 
ان�شيابية احلركة املرورية من والى جممع 

.202

وبينـــت انـــه يف حـــال احل�شـــول علـــى 
موافقة املجل�س على املخطط فاإنه �شيتم 
التنفيذ بعد احل�صول على موافقة الإدارة 
العامـــة للمـــرور وحـــال توافـــر امليزانيـــة 
الالزمة وبعـــد احل�شول على موافقة جميع 
اإدارات اخلدمات الفنية وح�شب االأولويات 

التي يحددها املجل�ض.

 ليلى مال اهلل

السنة
البحرينيين

المجموعغير البحرينيين
اإلناثالذكور

201121627
20121521137
2013201030
20142316140
2015191332
2016151025



تصوير: رسول الحجيري

 ا�ضت�ضافة برامج 
“نورث اإي�ضرتن” الأمريكية

اإجراء عملية نوعية لثمانيني 

اجتم����ع وزي����ر الرتبي����ة والتعليم 
رئي�س جمل�����س التعليم العايل ماجد 
ال����وزارة مبدينة  النعيم����ي بدي����وان 
عي�سى مع نائب رئي�س جامعة نورث 
اإي�سرتن الأمريكية بروبرت داترييخ 
وعمي����د كلي����ة الإدارة باجلامع����ة راج 
اإيكامبادي، وذل����ك بح�سور عدد من 
امل�سوؤول����ن بالأمانة العامة ملجل�س 

التعليم العايل.
ومت خالل الجتماع بحث جمالت 
التع����اون امل�س����رتك ب����ن اجلامع����ة 
وقط����اع التعلي����م الع����ايل يف مملكة 

يف  النظ����ر  ����ا  وخ�سو�سً البحري����ن، 
اإم����كان ا�ست�سافة ع����دد من الربامج 
يف  املقدم����ة  النوعي����ة  الأكادميي����ة 
هذه اجلامعة، فيما قدم املخت�سون 
بالأمان����ة العام����ة ملجل�����س التعلي����م 
ا ع����ن اجلهود املبذولة  العايل عر�سً
التعليم����ي  القط����اع  ه����ذا  لتطوي����ر 
تد�س����ن  ذل����ك  يف  مب����ا  احلي����وي، 
الع����ايل  التعلي����م  اإ�سرتاتيجيت����ي 
والبحث العلمي، وتنفيذ العديد من 
املبادرات التطويري����ة املنبثقة عن 

هاتن الإ�سرتاتيجتن.

الطب���ي اجلامعي  �سهد املرك���ز 
ملدينة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
اخللي���ج  جلامع���ة  التاب���ع  الطبي���ة 
العرب���ي، اإج���راء عملي���ة نوعية تعد 
الأولى من نوعها يف مملكة البحرين، 
حيث قام اخت�سا�سي جراحة العظام 
والعمود الفقري يو�سف �رشف باإجراء 
عملية جراحي���ة يف العم���ود الفقري 
ملري����س بحرين���ي يبل���غ م���ن العمر 
ثمان���ن عام���ا، ويع���اين العديد من 
ال�سطراب���ات ال�سحي���ة، با�ستخدام 

التخدير املو�سعي.
وق���ال ����رشف اإن العملي���ة الت���ي 
�سارت على خري ما يرام، ا�ستغرقت 
ن�سف �ساعة ج���رى خاللها فتح جرح 
�سغ���ري مبقا�س 5 �س���م مرت يف ظهر 
املري�س؛ لإزال���ة النزلق الغ�رشويف 
ال�ساغ���ط على الع�س���ب وقد عانى 
املري����س اآلم���ا �سدي���دة يف الظهر 
ممتدة اإل���ى الرجل الي����رشى مع عدم 
القدرة عل���ى احلرك���ة اأو امل�سي، ما 

جع���ل العملية اأم���را �رشوريا لتفادي 
متن���ع  الت���ي  اجلانبي���ة  الأعرا����س 
تاأدي���ة  اأو  احلرك���ة  م���ن  املري����س 
وظائف���ه اليومية، مم���ا قد يوؤدي يف 
هذا العم���ر اإلى اإ�سابت���ه بالتهابات 
يف ال�س���در، اأو جلط���ات يف القدم اأو 

ال�ساق.
واأ�سار �رشف اإلى اأن املري�س كان 
يع���اين م�س���كالت �سدري���ة تت�سمن 
الربو، وعدم كفاءة الرئتن، وهو ما 
يعر����س حياته للخط���ر يف حال اإجراء 
العملي���ة بطريقة التخدي���ر الكامل، 
مو�سحاً اأنه بناء عل���ى تقدير احلالة 
ال�سحي���ة العامة للمري����س كان من 
العملي���ة بطريقة  اإج���راء  ال����رشوري 
التخدي���ر املو�سوع���ي بالرغ���م من 
�سعوب���ة هذه اخلط���وة، حيث جترى 
يف  ح�سا�س���ة  منطق���ة  يف  العملي���ة 
العمود الفق���ري حماطة بالأع�ساب، 
وحتتاج اأن يكون املري�س م�سرتخياً 

متاماً.
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الفطور ال�سحي بيوم المتحان 

مبدر�سة بيت احلكمة البتدائية 
للبنات.

صخور التحدي
الطالبة الأم ت�ضارع الإنذارات لتبقى باجلامعة

الدرا�سة والزواج يرهقان الن�ساء وبع�سهن يدخلن بنوبات بكاء

عل���ى عتب���ات العلم �سواع���د ما انفك���ت تكافح 
لتثب���ت وجوده���ا يف ه���ذا الع���امل وقل���وب هفت نحو 
الأموم���ة اأو الأبوة، ف���كان حتدي الطم���وح والعاطفة 
لإثب���ات ال���ذات. هن���ا.. يف اأروق���ة جامع���ة البحري���ن، 
طلبة اأمه���ات، اآباء، يحفرون اأ�سط���ر م�ستقبلهم على 
�سخ���ور التحدي، بن اأطفال يبتغ���ون اهتماما وحنانا 
ومتطلبات ل متناهية للو�سول لطموِح لطاملا داعب 
اأجفانه���م. التقينا فئة من ه���وؤلء وتناولنا اآراء بع�س 

املخت�سن، فكان التحقيق التايل:
ت�س���ف زينب اإبراهيم )كلي���ة الآداب - ماج�سرت 
لغات تطبيقي���ة( - التي اختارت موا�سلة الدرا�سات 
العلي���ا بع���د ال���زواج- رحل���ة الدرا�س���ة بع���د الزواج 
والإجن���اب باملغام���رة الالمنتهي���ة الت���ي حتم���ل بن 

طياتها جتارب ت�سقل ال�سخ�س وجتعله اأقوى.
وتوؤك���د اأن التجرب���ة الطالب���ة الأم خمتلفة متاما 
على الرغم من امل�سوؤولي���ات الكبرية واملتزايدة، اإل 
اأن���ه ويف نهاية املطاف ل يوجد اأجمل من م�ساركة الأم 
فرح���ة جناحها مع عائلته���ا واأطفالها، فف���ي النهاية 

�ستكون هذه ذكريات ل تن�سى.
تتفق معه���ا خديجة جعفر )كلي���ة الآداب - لغة 
اجنليزي���ة(، فتق���ول اأنه���ا ق���د اعت���ادت الو�سع منذ 
البداية، فمع تزايد ع���دد الأطفال تزايدت رغبتها يف 
حتدي الواقع وجتاوز العراقيل، حيث اعتادت تنظيم 

وقتها لتلبي احتياجات الطرفن.
اأن تنام���ي امل�سوؤولي���ات ل يح���د  اأك���دت  كم���ا 
طموحه���ا، فه���ي ويف امل�ستقب���ل تفك���ر يف موا�سلة 

درا�ساتها العليا.

دوام كامل
وتختلف معهما زين���ب يو�سف )كلية الهند�سة( 
الت���ي ترى اأن مهم���ة الطالب���ة الأم مهم���ة م�ستحيلة، 
تره���ق املراأة نف�سيا وعقلي���ا و ج�سديا، ففهي نهاية 
الي���وم وعندم���ا تغ���ادر الطالبة احل���رم اجلامعي جتد 
نف�سه���ا ب���ن م�سوؤولية طفل يحت���اج اهتماما، وزوجا 
متطلبا، عالوة عل���ى املهام والواجب���ات والختبارات 

التي حتتاج اإعداًدا م�سبقاً وب�سكل جيد. 
كل ذل���ك يعرق���ل م�س���رية ه���ذه الطالب���ة، ول 
ن�ستغ���رب اإن راأين���ا تل���ك الطالب���ة الأم تن�سح���ب من 

مقاعد الدرا�سة لتكون اأما بداوم كامل.

نوبات بكاء
وتوافقه���ا يف الراأي ����س.اإ )كلية العل���وم( التي 
لطامل���ا رف�ضت االرتباط اإال اأنه���ا ر�ضخت يف النهاية 
لل�ضغوط، فتزوجت واأجنب���ت وعانت اأق�ضى االأمرَّين، 
ففي مرات كثرية ترى نف�سها عاجزة وتبداأ يف نوبات 
الب���كاء نتيجة عجزه���ا عن املوازنة ب���ن م�سوؤولياتها 

كاأم وواجباتها كطالبة علم.

شريك متعاون
وم���ن ناحية اأخرى، ترى فاطمة علي )كلية تقنية 
املعلومات( اأن الدرا�سة ل ت�سكل حاجزا كبريا خا�سة 
مع تواج���د زوج متعاون، فبالن�سب���ة لها وكون زوجها 
خري���ج من التخ�س�س نف�سه واجلامع���ة ذاتها ترى اأن 
املو�س���وع �سه���ل، ويتطلب مرون���ة، و�رشي���كا داعما 

ي�ساركها م�سوؤوليات اأطفالهما.

أمٌ طموحة
كذل���ك هنادي ال�سيخ طالب���ة يف )كلية الآداب – 
�سياح���ة( �ساحبة ح�ساب uob youth الطالبي توؤكد 
اأن الأم���ر ممك���ن خا�سة مع وج���ود اأم طموح���ة، اإل اأنه 
يتوجب عليه���ا املوازنة بن امل�سوؤولي���ات، اإل اأنه – 

ولالأ�س���ف – يف معظ���م الأحيان ترج���ح كفة اأمر على 
اآخر، لكنها تعود وتوؤكد اأنه مع وجود ال�سرب، 

التحم���ل والإ�رشار على النج���اح ت�سل الأم 
الطالبة اإلى ما ت�سبو اليه.

وم���ن منبثق اآخر ت���رى نور حممد 
)كلية احلقوق( اأنه ونظرا اإلى طبيعة 
التخ�س����س ومتطلبات���ه، فاإنه���ا قد 

قامت بتاأجي���ل مو�سوع الإجناب حتى 
�سنتها الأخ���رية يف اجلامعة لتتفرغ 

فيما بع���د الإن�ضاء طفل ُيحاط 
باهتم���ام الأم ورعايته���ا، 

بداي���ة  ومن���ذ  فه���ي 
اتفقت مع  زواجها قد 
زوجه���ا عل���ى اإجن���اب 
يف  الأول  طفله���م 
الدرا�س���ي  الف�س���ل 

الأخ���ري لها على مقاعد 
الدرا�سة.

اأما زينب ح�سن )كلية 

الآداب – اإع���الم(، فه���ي قد اأجلت مو�س���وع الإجناب 
حتى ا�ستكم���ال درا�سته���ا، خ�سو�سا واأنه���ا ترى اأن 
التوفي���ق ب���ن الأمري���ن مهم���ة م�ستحيلة ق���د تنهي 

م�ستقبلها الدرا�سي وتواأد اأحالمها يف مهدها.

صراع اإلنذارات
وترى م���رمي عب���داهلل )كلي���ة اإدار الأعم���ال( اأنه 
وبع���د اإجن���اب طفله���ا الث���اين ق���د اأع���ادت النظر يف 
املو�س���وع، فبعد اأن كانت حماي���دة اأ�سبحت تعار�س 
زواج الطالب���ة خا�سة اأنها وقد مرت بتجربتن اأنهكتا 
معدلها الرتاكمي وجعلها ت�س���ارع الإنذارات؛ لتبقى 

يف اجلامعة وت�سل اإلى عتبات التخرج.

رفٍض قاطع
اأم���ا بالن�سب���ة لطاه���رة حمم���د )كلي���ة الرتبية – 
الريا�س���ة(، فق���د عربت ع���ن رف�سه���ا وحتدثت عن 
معاناته���ا التي اأدت اإلى فقد طفله���ا الأول، فب�سبب 
الإره���اق و�سعوب���ة املوازن���ة بن احلي���اة ال�سخ�سية 
ومتطلبات الدرا�سة، فقدت جنينها الأول؛ الأمر الذي 
اأدى اإل���ى مروره���ا باأزم���ة نف�سية اأدت اإل���ى انخفا�س 

معدلها الدرا�سي.

مرونة الهيئات
وتخالفها الراأي نوراء عبدالزهراء )كلية التعليم 
التطبيق���ي( التي توؤك���د �سهولة املو�س���وع بالن�سبة 
لها، خا�سة مع مرونة هيئة التدري�س وتعاون زمالئها؛ 
الأمر الذي دفعه���ا ملوا�سلة م�سريتها الدرا�سية بعد 

اإجناب تواأمها.
اأم���ا بالن�سب���ة لأم���اين �سلم���ان )كلي���ة الأداب – 
اإ�سالميات( التي ارتبطت يف �سنتها الدرا�سية الأولى، 
وه���ي موؤمنة كل الإميان بقدرته���ا على املوزانة بن 
م�سوؤولياته���ا كاأم لأطفاله���ا وطالب���ة طموحة ت�سعى 
لإثبات ذاتها؛ لذلك فهي تخطط لإجناب طفلها الأول 

خالل �سنوات درا�ستها يف اجلامعة.

مقاعد الدراسة
ويف الط���رف الآخ���ر، اآب���اء مازال���وا عل���ى مقاع���د 
الدرا�س���ة يخطون م�ستقبل اأبنائهم باأحالمهم، حممود 
احلايكي )موظف يف جامع���ة البحرين – طالب اإعالم( 
يدع���م الأم الطالبة، حي���ث يرى اأن امل���راأة البحرينية 
متتل���ك عزما ال ُيقهر وطموحا يعان���ق عنان ال�ضحاب، 
ف�سحي���ح اأن الدرب ي�سوبه ال�س���وك اإل اأنه ومع وجود 
اأ�سخا�س داعمن وم�ساندين �سيكون الدرب مفرو�ساً 

بالورد.
ويق���ول “يكفين���ا اأن نرى يف نهاي���ة الدرب تلك 
اخلريج���ة التي ت�س���ارك عائلتها فرحته���ا وكاأنها قد 
ح�س���دت جنمة م���ن ال�سم���اء ال�ساهق���ة، فهنيئا ملن 
اخت���ارت الكف���اح والطري���ق ال�سع���ب لتثب���ت اأنه���ا 

با�ستطاعتها بلوع مبتغاها.

جديرة بالتوثيق
وم���ن زاوية اأكادميي���ة يرى دكتور عل���م النف�س 
)م.م( اأن جتربة الأم الطالبة جتربة جديرة بالتوثيق؛ 
نظ���را ل�سعوبتها ووج���ود جملة م���ن التحديات التي 
تنهك الطالبة نف�سيا و ج�سديا، فالأم عندما تعود من 
املن���زل تقوم ب�سل�سلة من امله���ام الالمنتهية لإن�ساء 
جيل الغد وعندما تلتحق بركب الدرا�سة، فهي تقدم 
ت�سحي���ة كب���رية متمثلة بالوق���ت ال���ذي تق�سيه مع 
اأطفاله���ا الذين هم يف اأم�س احلاجة لها خالل املراحل 
املبكرة من حياتهم. فتحية لالأم الطالبة اجلديرة بكل 
الح���رتام. كذلك ترى دكتورة عل���م الجتماع )�س.ك( 
اأن وج���ود زوج متع���اون ومتفاه���م يع���زز م���ن فر�س 
الطالبات الأمهات يف ني���ل �سهاداتهن، كذلك اأثارت 
نقط���ة مهم���ة متمثلة يف وج���ود اخت�سا�سي���ة نف�سية 
مل�ساع���دة الطالب���ات المه���ات الالت���ي ق���د يعانن 
كب���وات نف�سية ق���د تثبط من عزميته���ن، وتوؤثر على 

اأدائهن الأكادميي وعالقتهن مع اأطفالهن.

الخاتمة
ويف اخلت���ام، ف���اإن ق���ارئ الآراء ال�سابق���ة ي���رى 
اأن هنال���ك تفاوت���ا يف وجه���ات النظ���ر فيم���ا 
يخت�س بو�س���ع الأم الطالب���ة وقدرتها 
عل���ى املوازن���ة ب���ن م�سوؤولياتها 

الأكادميية وواجباتها كاأم. 
يف الواقع، �سعوبة التوفيق 
بن الدرا�س���ة وواجبات الأمومة 
اأمر ق���د يكون وا�سحا للعيان، اإل 
اأن���ه وبوجود اأطراف مرن���ة ومتعاونة 
يف م�س���رية الأم الطالب���ة قد يعبد 
له���ا الطريق املل���يء بالعراقيل 

والأزمات. 
ل���ذا، قد يك���ون اأم���ر جيد اأن 
ندعم ه���ذه الفئ���ة م���ن الطالبات 
بلفتة ب�سيط بابت�سامة اأو م�ساعدة 
ق���د تزي���ح ع���ن كاهله���ا الكث���ري 

والكثري من الهموم.

من وجهة نظرك، 
هل تستطيع األم الطالبة التوفيق 

بين مسؤوليتها كأم وطالبة 
بالوقت ذاته؟

نعم
ال

محايد

24.3 %

29.2 %

46.5 %

• • زينب اإبراهيم	 حممود احلايكي	

* اإميان اإبراهيم خليل اآل طوق
 * طالبة اإعالم من جامعة البحرين، 
ق�ضم ال�ضياحة والفنون



إرشادات

• جانب من احل�صور باملهرجان ال�صحي	

اهتمام اأكرب بكبار ال�صن باملبادرات ال�صحية
ف������ح������و�������ص ط�����ب�����ي�����ة وحم����������ا�����������رة ع���������ن ال���������ع���������اج ال����ط����ب����ي����ع����ي

راأى حماف���ظ ال�صمالية عل���ي الع�صفور اأن 
االهتم���ام بكبار ال�ص���ن له مكان���ة خا�صة، ففي 
ال�صاب���ق كنا نتكلم عن توعي���ة وتثقيف �صحي 
لك���ن االآن هن���اك حت���ول نح���و تعزي���ز ال�صح���ة 
وذلك بتمك���ن املواطن من النواح���ي البدنية 
والنف�صي���ة واالجتماعي���ة، وهذا ما ن���راه �صمن 
ال�راك���ة املجتمعية من املنظمن يف املهرجان 

ال�صحي لدار بوري لرعاية الوالدين.
واكد اأن مب���ادرة املحافظ���ة اال�صرتاتيجية 
“كلن���ا ����ركاء يف ال�ص���ام”، كان���ت وال ت���زال 
م�صاندة لهذا النوع من الربامج واالأن�صطة التي 
ت�صتهدف كل فئ���ات املجتمع وحتقق املنفعة 

العامة.

في�ص���ل  االجتماع���ي  النا�ص���ط  وحت���دث 
العبا�ص���ي اأن املهرج���ان ال�صح���ي ل���دار بوري 
لرعاية الوالدين مب�صاركة كبار ال�صن واحل�صور 
امله���م م���ن اجلان���ب الن�صائ���ي وكذل���ك وجود 
ال�صباب يعني �رورة نق���ل اخلربات والتجارب 

اإلى ال�صباب.
وك���رم حمافظ ال�صمالية ع���ددا من اجلهات 
امل�صاركة و�صخ�صي���ات من كبار ال�صن يف قرية 
ب���وري متمنًيا للمهرج���ان وللمنظم���ن النجاح 

والتوفيق وتكرار التجربة وا�صتمراريتها.
���ا طبيًة وحما�رة  و�صمل املهرجان فحو�صً
يف جم���ال الع���اج الطبيع���ي واإر�ص���ادات اأ�رية 

واجتماعية.

التمكني ال�صحي من اأولويات احلكومة واملجتمع املدين
افتتاح مهرجان دار بوري لرعاية الوالدين

اأك���د حماف���ظ ال�صمالي���ة عل���ي الع�صف���ور اأن احلكومة 
واملجتم���ع املدين يولي���ان اأهمية بالغ���ة للتمكن ال�صحي 
من خال الربام���ج والفعاليات واملهرجانات ال�صحية ذات 
االأه���داف املركزة عل���ى االهتمام مبختلف فئ���ات املجتمع 

و�رائحه ال�صيما كبار ال�صن.
جاء ذل���ك يف كلمة ترحيبية األقاه���ا اأمام امل�صاركن يف 
املهرج���ان ال�صح���ي لدار ب���وري لرعاية الوالدي���ن يف ماأمت 
الطويل���ة، م�صرًيا اإل���ى اأن املفاهيم ال�صحي���ة حتولت نحو 

تعزيز ال�صحة لكل فئات املجتمع.
ووجه الع�صف���ور ال�صكر اإلى دار بوري لرعاية الوالدين 
وجمعية بوري اخلريية لتعاونهم مع نادي عبدالرحمن كانو 

لرعاية الوالدين ومركز عايل ال�صحي.

حمرر ال�صوؤون املحلية

4local@albiladpress.com
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تصوير: رسول الحجيري

• جانب من تكرمي حمافظ ال�صمالية	

• • حما�رة لن�صاء باملهرجان	 فحو�ص طبية 	

املنام���ة - وزارة االأ�صغال و�ص���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين: حت���ت رعاية نائ���ب رئي�ص 
جمل�ص الوزراء ال�صيخ خال���د بن عبداهلل اآل خليفة، 
افتتح وزير اال�صغال و�صوؤون البلديات والتخطيط 
العم���راين ع�ص���ام خل���ف “معر����ص in 1 8” الذي 
تنظم���ه موؤ�ص�صة “فري�ص���ت تارجيت” خال الفرتة 
م���ن 11 اإل���ى 13 يناي���ر اجل���اري مبرك���ز البحرين 

الدويل للمعار�ص واملوؤمترات.
وي�ص���ارك يف املعر����ص العديد م���ن ال�ركات 
املحلية واالأجنبية، وي�صم معار�ص عدة متخ�ص�صة 
يف م�صتلزمات املنزل احلدي���ث، وال�صحة واجلمال 

والتكنولوجيا، واالأزياء والعطور.
وعرب خل���ف عن �صكره وتقدي���ره لل�صيخ خالد 
بن عب���داهلل على تكليف���ه بافتتاح ه���ذا املعر�ص 
نياب���ة عن���ه، وال���ذي ي���ويل �صناع���ة املعار�ص يف 
البحري���ن كل دعم واهتمام، معرًبا يف الوقت نف�صه 

عن فخره باحت�صان اململكة للعديد من املعار�ص 
املتخ�ص�ص���ة يف خمتلف املجاالت مبا يعك�ص اأجواء 
االنفت���اح الت���ي تعي�صه���ا اململك���ة يف جوانب رفد 
التجارة ودعم اال�صتثمارات وحتفيز امل�صتثمرين. 

الرئي����ص  داوود  يو�ص���ف  ذك���ر  جانب���ه،  م���ن 
التنفيذي ملوؤ�ص�صة “فري�ص���ت تارجت” اخلبري يف 
�ص���وؤون تنظي���م املعار�ص ب�صمول تل���ك ال�صل�صلة 
املتنوع���ة م���ن املعار����ص بالرعاي���ة الكرمي���ة من 
ال�صي���خ خال���د ب���ن عب���داهلل اآل خليفة مب���ا ي�صكل 
عن����ر دعم وحتفيز، متوجًها بال�صكر لنائب رئي�ص 
جمل�ص الوزراء عل���ى هذه الرعاية القيمة التي تعد 
تاأكيًدا على ما يوليه من دعم ملختلف املوؤ�ص�صات 
الوطنية التي ت�صعى اإلى االإ�صهام يف تعزيز �صمعة 
اململك���ة كبل���د رائد يف جم���ال �صناع���ة ا�صت�صافة 

املعار�ص وتنظيم املوؤمترات.
كما تقدم رئي�ص “فري�ص���ت تارجت” بال�صكر 

والتقدي���ر ال���ى الوزير خلف عل���ى ت�ريفه الفتتاح 
�صل�صلة م���ن املعار����ص باالإنابة ع���ن نائب رئي�ص 

جمل����ص ال���وزراء مم���ا ي�ص���كل دعًم���ا للموؤ�ص�صات 
وال�ركات امل�صاركة وينعك�ص على تن�صيط احلركة 

االقت�صادية.
اأن ي�صه���د  اأن م���ن املوؤم���ل  واأو�ص���ح داوود 
معر�ص ه���ذا العام اإقبااًل من حيث ن�صبة احلجوزات 
وتن���وع اجله���ات العار�ص���ة الت���ي تق���دم اأح���دث 
الت�صاميم احلديثة والعرو�ص واملنتجات يف كامل 
تخ�ص�صات���ه الت���ي تلب���ي خمتل���ف االأذواق، منوًها 
اإلى حر�ص ال�ركة عل���ى اأن يكون تنظيم املعر�ص 
ب�صكل متميز وج���ذاب للجمه���ور امل�صتهلك الذي 
�صوف يجد يف املعر�ص كافة م�صتلزماته يف كل من 

املعار�ص املوجودة.
واأ�ص���ار اإل���ى جهود “متك���ن” يف دعم كل من 
امل�صتثمرين وال�ركات املحلية والدولية امل�صاركة 
يف املعر�ص بن�صبة ت�صل اإلى 70 % �صواء من حيث 
دع���م املوؤ�ص�صات واالف���راد واالج���ور وال�صهادات 
االحرتافي���ة واالجه���زة والتط���ورات التكنولوجية، 

باالإ�صافة اإلى جمال االعانات والت�صويق.

املتخ�ص�ص   ”in 1 8 خلف يفتتح “معر�ص
حتت رعاية خالد بن عبداهلل 

• جانب من افتتاح املعر�ص	
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�ساعتا رعاية املعاق حت�سـم قريبـــا
بعد عر�ضها على جمل�س الوزراء... وزير العمل لـ “$”:

قال وزير العمل والتنميـــة االجتماعية جميل 
حميـــدان اإن م�ضاألـــة منـــح �ضاعتني مـــن �ضاعات 
العمـــل اليوميـــة لذوي املعـــاق بغر�ـــس رعايته، 
�ضتح�ضم قريباً بعد عر�ضها على جمل�س الوزراء. 

واأردف حميـــدان يف ت�رصيـــح لـ”البالد”: نحن 
يف وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، حاولنـــا 
التو�ضل اإلى �ضياغة و�ضط وو�ضع معايري حمددة 
تن�ضجم مع �ضدة االإعاقة واحلاجة الفعلية ل�ضاعتي 
الرعاية، مبـــا ال يخل بحاجة ذي االإعاقة واأ�رصهم اأو 

م�ضالح اأ�ضحاب االأعمال.
وتابـــع: نتوقـــع اأن ينظـــر جمل�س الـــوزراء يف 
املو�ضـــوع، وناأمـــل اأن ي�ضدر القـــرار يف القريب 

العاجل. 
ولفـــت الوزير اإلـــى املطالب ب�ضـــاأن �ضاعتي 
الرعايـــة قـــد اأثـــارت خمـــاوف اأ�ضحـــاب االأعمال 
وال�ـــرصكات من اإمكانيـــة حتملهم اأعبـــاء اإ�ضافية، 
خ�ضو�ضـــاً اإذا ما جرت املبالغـــة يف التطبيق، واإذا 
ما �ضملت املعاق وذويه مهما كانت درجة اإعاقته.
واأو�ضح حميـــدان اأن اإجمايل عـــدد املعاقني 
امل�ضجلـــني يف قائمة الوزارة جتـــاوز حاجز الـ 10 
اآالف �ضخ�ـــس، غـــري اأن القرار املرتقـــب �ضيحدد 
عـــدد امل�ضتفيدين مـــن �ضاعتـــي الرعاية، وذلك 
�ضيتـــم  والتـــي  وال�ضوابـــط  املعايـــري  ح�ضـــب 
اعتمادهـــا.  وفيمـــا يلـــي رد الوزير علـــى اأ�ضئلة 

�ضحيفة “البالد”: 

 - ما مصير تطبيق ساعتي الرعاية 
الخاصة بالمعاق؟

اإن هـــذا املو�ضـــوع �ضهـــد جدالً بـــني االأهايل 
اأنف�ضهـــم، القانـــون ن�ـــس على احلـــق يف �ضاعتي 
الرعايـــة الأهـــل املعـــاق، غـــري اأن اخلـــالف علـــى 
تفا�ضيـــل تطبيـــق القانـــون، اإذ يطالـــب البع�س 

اأن ي�ضمـــل القانـــون جميـــع احلـــاالت واإن كانـــت 
اإعاقاتهم ب�ضيطـــة، وهذه املطالب اأثارت خماوف 
اأ�ضحـــاب االأعمال وال�رصكات مـــن اإمكانية حتملهم 
اأعبـــاء اإ�ضافية، خ�ضو�ضاً اإذا كانـــت هناك مبالغة 
يف التطبيـــق، واإذا ما �ضملت املعـــاق وذويه مهما 

كانت درجة اإعاقته. 
وعلى �ضعيـــد مت�ضل، هنالـــك اأي�ضاً خماوف 
اأن يوؤثـــر تطبيق القانـــون علـــى اإمكانية توظيف 
املعاق، فاإذا مت منح هاتني ال�ضاعتني دون حاجة 
فعليـــة اأو ما�ضـــة للمعـــاق، فقد يـــوؤدي ذلك اإلى 
االإخالل باأدائه للمهـــام الوظيفية املوكلة اإليه يف 
مـــدد زمنية منا�ضبة، علماً اأنه قد مت مراعاة و�ضعه 

اخلا�س عند منحه الوظيفة. 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  يف  فنحـــن  لـــذا، 
االجتماعيـــة، حاولنـــا التو�ضل اإلـــى �ضياغة و�ضط 
وو�ضـــع معايري حمـــددة تن�ضجم مع �ضـــدة االإعاقة 
واحلاجـــة الفعليـــة ل�ضاعتـــي الرعاية، مبـــا ال يخل 
بحاجـــة ذوي االإعاقة واأ�رصهـــم اأو م�ضالح اأ�ضحاب 

االأعمـــال، ونتوقـــع اأن ينظـــر جمل�ـــس الـــوزراء يف 
املو�ضوع.

- متى نتوقع أن يصدر قرار بهذا 
الشأن؟

 �ضيبحث االأمر عما قريب، وناأمل اأن ي�ضدر 
القرار يف القريب العاجل. 

- كم عدد األشخاص الذين يفترض 
أن يستفيدوا من الصياغة المتوازنة 

لتطبيق القانون؟ 
بلـــغ اإجمايل عـــدد االأ�ضخا�ـــس ذوي االإعاقة 
امل�ضجلـــني يف قائمة الوزارة اأكرث من 10 اآالف، 
وبعـــد اإ�ضدار القرار املذكـــور �ضيت�ضح وقتها 
عـــدد امل�ضتفيديـــن مـــن القرار، وذلـــك ح�ضب 

املعايري وال�ضوابط التي �ضيتم اعتمادها.

•  جميل حميدان 	

10 اآالف معـــــــــــــــاق م�ضــجــــــــــــــــــل بقــــــائمــــــــــــــــة الــــــوزارة 
رجاء مرهون

بسكم تطبيل

من اأهــــم معرقالت التنميــــة، وتعرث نيــــل املواطنني حقوقهــــم، وو�ضول 
الكفــــاءات، الطبالة، هذا ال�رصطان امل�ضت�رصي الذي ابتليــــت به البالد والعباد، 

واأي ابتالء؟ 
الطبالــــة، والذين يجيــــدون ركوب املوجة، وخطف ما لي�ــــس لهم، اأحد اأهم 

اأ�ضباب �رصعنة الف�ضاد، وهدر املال العام، و�رصقته، والت�ضجيع على ذلك. 
ويتقــــن هوؤالء، التقرب من ال�ضخ�ضيات، تــــارة ب�ضورة املواطن املخل�س، 
وتارة حتت عباءة الدين والف�ضيلة، والتي تخلع خلعا، حال ح�ضور امل�ضلحة. 

والأنهم مطمورون باالأنانية، فال يهمهم العدالة، اأو اإحقاق احلقوق، اأو ال�رصع 
ال�ضماوي، وال م�ضلحة البلد، واأبنائها، بقدر النفعية الذاتية. 

فكل القرارات ثلج على قلوبهم، مهما خلفت من اأوجاع، وخ�ضائر، و�ضحايا، 
ومهما ظلمت، وهدمت، فالنهج معروف، والنوايا كذلك. 

اإن الدولــــة، واملثقفني، ورجال االإعالم، والتنويــــر مدعوون الأن يولوا هذا 
االأمــــر اأهمية ق�ضــــوى، باإطالق الفكــــر الوطني ال�ضادق، والــــذي ميكن �ضناع 
القــــرار، بكل مواقع العمــــل، من االرتكان دوما لذوي املعرفــــة وال�ضمري؛ الأن 

هذا ما حتتاجه البحرين اليوم، اأكرث من اأي وقت م�ضى. 

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

خلف يت�سلم ن�سخة من “درا�سة وحتليل الدّوارات”

دعم اإيران للميلي�سيات مّكنها من توجيه �سواريخ ملناطق �سكنية

ي�سارك يف “اأبوظبي لال�ستدامة” وزير “الكهرباء” 

التحالف العربي ا�ضتطاع اأن يحمي احلدود اجلنوبية للجزيرة العربية... وكيل “اخلارجية”: 

40 األف م�ضارك من 175 دولة 

الريا�ـــس - بنـــا: اكـــد وكيـــل وزارة اخلارجيـــة 
لل�ضوؤون الدولية ال�ضيخ عبـــداهلل بن اأحمد اآل خليفة 
اأن التحالـــف العربـــي ا�ضتطـــاع اأن ي�ضـــد ويحمـــي 
احلـــدود اجلنوبية للجزيرة العربيـــة منذ بداية االأزمة 
اليمنيـــة وكانت هناك رغبـــة بحل االأزمـــة �ضيا�ضياً ، 
واحلل ال�ضيا�ضي هو احلـــل االأ�ضا�ضي واالأخري لالأزمة 
، مت�ضائـــال عن حال اليمن لوال وجود التحالف العربي 
لدعـــم ال�رصعيـــة يف اليمن بقيـــادة اململكـــة العربية 

ال�ضعودية .
ويف ت�رصيـــح ل�ضحيفـــة “عـــكاظ” ال�ضعودية ن�رص 
اأم�س اجلمعـــة نفى وكيـــل وزارة اخلارجية وجود حل 
�ضيا�ضي دون احلل الع�ضكري الذي فر�ضته تطورات 

االأزمة.
ولفـــت اإلـــى اأن الدعـــم االإيـــراين للميلي�ضيـــات 
االإرهابيـــة مّكنها من اإطالق ال�ضواريخ باجتاه مناطق 
ماأهولـــة بال�ضـــكان، م�ضيفـــا انـــه ومع ذلـــك ال يزال 
التحالـــف العربـــي لدعـــم ال�رصعية يلتـــزم بالقوانني 
الدولية وباالأخالقيـــات يف الت�ضدي لهذه اجلماعات، 

ويحـــاول قـــدر امل�ضتطـــاع اأن ي�ضـــد التعديات على 
�ضيـــادة دولنـــا باأكـــرث مهنيـــة ممكنـــة، وباملقابـــل 
تعـــرف  وال  املواثيـــق،  حتـــرم  ال  امليلي�ضيـــات 
بالقوانني الدوليـــة، واأخالقيات النزاعات، ويحتمون 
يف املدار�س وامل�ضت�ضفيات ودور العبادة، ويجندون 

االأطفـــال، ويقدمونهـــم دروعـــا ب�رصيـــة يف مواجهـــة 
القوات ال�رصعية.

ونفى ال�ضيخ عبـــداهلل بن اأحمد اآل خليفة فحوى 
التقاريـــر االأممية التي تتهـــم التحالف العربي بقتل 
االأطفـــال واالأبريـــاء، م�ضـــدداً على اأن هـــذه التقارير 
جمهولـــة امل�ضـــادر وعاريـــة مـــن ال�ضحـــة، وال متت 

للحقيقة ب�ضلة.
وقـــال اإن بع�س هذه املنظمـــات م�ضي�ضة وملف 
ت�ضيي�ـــس حقـــوق االإن�ضـــان جلي، والبحريـــن �ضهدت 
مثل هـــذا الت�ضيي�س، اإذ ت�ضعى هـــذه املنظمات اإلى 
ا�ضتغـــالل االأو�ضاع للنيل من منجـــزات الدول بغطاء 
حقوقي، وذلـــك بدعم �ضخ�ضيات خارجة عن القانون 

تكون مرتبطة بجهات خارجية.
واأ�ضـــاف “نفاجـــاأ اأن هـــوؤالء يف ليلـــة و�ضحاهـــا 
اأ�ضبحـــوا �ضعـــاراً للحريـــة وحلماية حقـــوق االإن�ضان، 
ولذلـــك يتـــم احت�ضانهـــم واللجـــوء اإليهـــم يف طلب 
املعلومـــات، وقد اأثبتنـــا اأن هـــذه التقارير ارتكزت 

على معلومات مغلوطة وم�ضادر غري معروفة”.

املنامـــة - وزارة �ضـــوؤون الكهربـــاء واملـــاء: 
غـــادر البـــالد م�ضاء اأم�ـــس وزير �ضـــوؤون الكهرباء 
واملـــاء عبداحل�ضـــني مريزا متوجهاً الـــى اأبوظبي 
بدولـــة االمارات العربية املتحدة ال�ضقيقة وذلك 
للم�ضاركة يف فعاليات ابوظبي لال�ضتدامة للعام 
2018 بنـــاء على دعوة موجهة مـــن وزير الطاقة 

االماراتي �ضهيل املزروعي.
و�ضتقـــام الفعاليات حتـــت رعاية كرمية من 
ويل عهد اأبوظبـــي نائب القائـــد االأعلى للقوات 
امل�ضلحـــة �ضاحـــب ال�ضمو ال�ضيخ حممـــد بن زايد 
اآل نهيـــان وبتنظيم من �رصكـــة )م�ضدر( للطاقة، 
وت�ضتمـــل علـــى افتتاح قمـــة طاقـــة امل�ضتقبل، 
وقمة امليـــاه، وحفل توزيع جائزة زايد طيب اهلل 
ثـــراه لطاقة امل�ضتقبل، وذلـــك بح�ضور عدد من 
قادة الـــدول والوزراء وال�ضفـــراء وعدد كبري من 
امل�ضئولـــني واملخت�ضـــني من الـــدول ال�ضقيقة 

وال�ضديقة.
الفعاليـــات  هام�ـــس  علـــى  �ضتعقـــد  كمـــا 
اجتماعات متعددة يف جمـــاالت الطاقة املتجددة 

اأهمها اجتماع اجلمعية العمومية للوكالة الدولية 
للطاقـــة املتجددة )IRENA( حيـــث اإن مملكة 
البحريـــن مـــن اأوائل الـــدول التـــي ان�ضمت الى 
ع�ضويـــة الوكالـــة الدولية للطاقـــة املتجددة يف 
العـــام 2009 يف موؤمتـــر تاأ�ضي�ـــس الوكالة الذي 

عقد مبدينة بون بجمهورية املانيا االحتادية.

وعلـــى هام�ـــس الفعاليـــات، �ضـــوف ي�ضارك 
الوزير مـــريزا يف اإحدى اجلل�ضـــات الوزارية التي 
ت�ضم عـــدداً مـــن الـــوزراء املخت�ضـــني يف جمال 
الطاقـــة املتجددة و�ضيتحدث عـــن جتربة مملكة 
البحريـــن يف هذا املجال واخلطـــوات التي �ضعت 
احلكومة بها الى ت�ضجيـــع اال�ضتفادة من الطاقة 
النظيفة انطالقـــاً من اهتمام القيـــادة الر�ضيدة 

بالتنمية ال�ضاملة امل�ضتدامة.
وقال وزير �ضوؤون الكهرباء واملاء اإن م�ضاركة 
مملكة البحرين يف فعاليـــات اأبوظبي لال�ضتدامة 
تاأتي انطالقـــاً من االهمية الكـــرى لهذا احلدث 
على امل�ضتوى املحلي واالقليمي والدويل، حيث 
ي�ضـــارك يف هـــذا احلـــدث ال�ضنوي مـــا يفوق 40 
األفاً من امل�ضاركني مـــن اكرث من 175 دولة من 
خمتلف انحاء العامل، ويتيح الفر�ضة لالطالع على 
اخلرات والتجارب يف جمـــاالت الكهرباء واملياه 
والطاقة املتجددة، وهو اأكر جتمع لال�ضتدامة يف 
منطقة ال�رصق االأو�ضط يهدف اإلى تعزيز توجهات 

م�ضار التنمية العاملية امل�ضتدامة.

املنامـــة - وزارة االأ�ضغـــال و�ضـــوؤون 
البلديات والتخطيـــط العمراين: ا�ضتقبل 
البلديـــات  و�ضئـــون  االأ�ضغـــال  وزيـــر 
التخطيـــط العمراين ع�ضـــام خلف مبكتبه 
مهند�س مدين بـــاإدارة تخطيط وت�ضميم 
الطـــرق بالـــوزارة اأحمد بوع�ضلـــي، وذلك 
مبنا�ضبة ح�ضوله علـــى درجة املاج�ضتري 
يف هند�ضـــة النقل مـــن جامعـــة لينكولن 
يف واليـــة نرا�ضـــكا بالواليـــات املتحدة 
االأمريكيـــة، حيـــث قـــدم اإليـــه ن�ضخة من 
اطروحتـــه عن درا�ضة وحتليـــل الدوارات 

وتقنيات تطويرها.
واأثنى خلف على جهـــود بوع�ضلي يف 
نيـــل الدرجة العلمية امل�رصفـــة، كما اأ�ضاد 
مبا ت�ضمنته الدرا�ضة من بحوث وتقارير 
علميـــة ذات عالقة مبا�ـــرصة ببيئة العمل، 
م�ضـــرياً اإلـــى اأن االإدارة العليا ت�ضجع مثل 

هـــذه املبادرات التـــي ترفع من حت�ضيل 
املوظف العلمي وجـــودة امل�ضاريع التي 

تنفذها الوزارة.
بـــدوره قـــدم بوع�ضلـــي بالـــغ �ضكره 
وتقديـــره ل�ضعـــادة الوزيـــر علـــى دعمه 
وت�ضجيعه الدائم للموظفني وحثهم على 
اجلد واملثابـــرة يف العمل وتطوير ذاتهم 
لتحقيـــق  العلمـــي  حت�ضيلهـــم  وزيـــادة 
االأهـــداف املن�ضـــودة، كمـــا قـــدم �ضكره 
جلميـــع امل�ضوؤولـــني ومديـــري امل�ضاريع 
ومهند�ضي الطرق بالـــوزارة واملقاولني 
يف  �ضاركـــوا  الذيـــن  واال�ضت�ضاريـــني 

اال�ضتبيان الذي ت�ضمنته الدرا�ضة.
ح�رص اللقـــاء وكيل �ضـــوؤون االأ�ضغال 
اأحمد عبدالعزيز اخلياط، الوكيل امل�ساعد 
للطرق هدى فخرو، مديـــر اإدارة تخطيط 

وت�ضميم الطرق  كاظم عبداللطيف.

• ال�ضيخ عبداهلل بن اأحمد	

• عبداحل�ضني مريزا 	

ي�ضتاأن�ـــس العديد من االأ�ضخا�س قيـــادة الدراجات الهوائية �ضـــواء من اجل حرق 
ال�ضعـــرات الهوائيـــة اأو من اأجل الرفيـــه والت�ضلية، حيث يعتـــر ا�ضتخدام الدراجات 
الهوائيـــة مفيـــداً لهم ول�ضحتهـــم البدنية، لكن ما يهمنا هو مـــدى اخلطورة التي قد 
يقـــع فيها هوؤالء ال�ضباب وال�ضغار عند عدم التزامهم باأنظمة وقوانني قيادة الدراجة 

الهوائية.
وممـــا ال يعلمه الكثري اأنه عند ا�ضتخـــدام الدراجة الهوائية على الطريق، فاإنه يتم 
تطبيـــق القوانني املتعلقة باملركبات باعتبارهـــا اأحد مكونات الطريق، ويعتر قائد 
الدراجة كقائـــد ال�ضيارة تطبق عليه العقوبات والغرامات يف حالة ارتكابه املخالفات 
اأو احلـــوادث كتجـــاوز االإ�ضـــارة احلمـــراء، اأو ال�ضـــري يف االجتاه املعاك�ـــس، وغريها من 
املخالفـــات التـــي يعاقـــب عليهـــا القانون، ممـــا ي�ضتوجـــب التوعيـــة والتاأكيد على 
م�ضتخدمـــي الدراجات الهوائية وخا�ضـــة االأطفال وباأهمية االلتـــزام باأنظمة وقوانني 

قانون املرور حتى ال يكونوا �ضببا يف وقوع احلوادث. 
ولذلك يجـــب على جميع راكبي الدراجـــات الهوائية االلتـــزام بالقواعد واالأنظمة 
التـــي و�ضعتها االإدارة العامة للمرور، واإتباع اال�ضراطـــات الواجب توافرها بالدراجة 
من اأجل �ضالمـــة ال�ضائق و�ضالمة الغري، ومن هذه اال�ضراطـــات وجود االإنارة االأمامية 
واخللفيـــة اأو ال�ضوء العاك�س بالدراجة، حيث اإن ا�ضتخدام الدراجة ليال دون وجودهما 
يوؤدي لوقوع احلوادث ب�ضبب عدم متكن �ضواق ال�ضيارات من روؤية الدراجة يف االأماكن 
املظلمـــة، كمـــا اأنه من املهم اأن يتـــم فح�س فرامل الدراجة، وارتـــداء قائدها اخلوذة 
وذلـــك من حلماية راأ�ضه يف حال ارتطامـــه اأو �ضقوطه على االأر�س فكما هو معلوم باأن 

اإ�ضابات الراأ�س تعتر من اأكرث االإ�ضابات خطورة على االإن�ضان.
كما نن�ضح جميـــع �ضواق الدراجات الهوائية باتخاذ احليطة واحلذر اأثناء القيادة، 
والتقيد باالإ�ضارات املرورية كااللتزام بامل�ضار االأمين، وا�ضتخدام االإ�ضارات باليد عند 
االنعطـــاف لتنبيه �ضواق املركبات، واالإم�ضاك باملقود باليدين وعدم اال�ضتعرا�س يف 
ال�ضارع، فكما هو مالحظ قيـــام بع�س ال�ضباب باأداء احلركات البهلوانية عند ركوبهم 

للدراجات مما قد ي�رص بهم اأو لغريهم من م�ضتخدمي الطريق “ال �ضمح اهلل”. 

اأ�سا�سيات قيادة الدراجة الهوائية
 الثقافة األمنية
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احللـــوى البحرينيـــة... “حنــونـــا مـــن حنـــاكم”
لإيجاد برامج خا�سة لدعم ال�سلعة الوطنية

علوي املو�سوي من املنامة

احللوى البحرينية التي يذيع �سيتها 
يف رب���وع اخللي���ج، م���ا موقعه���ا الآن من 
الإعراب على امل�ستوى الأ�رسي وال�سعبي 
والوطن���ي؟ واحلل���وى باعتباره���ا معلما 
م���ن املعامل احل�ساري���ة والثقافية التي 
تعرف به البحرين، و�ساهدا من ال�سواهد 
التاريخي���ة للمملك���ة التي يرج���ع تاريخ 
�سناعته���ا لأك���ر م���ن 180 عام���ا وفًقا 
ل�سناعه���ا واملوقع املعلوماتي ال�سهري 
ويكيبيدي���ا، اأين هي الآن وهل هي فعال 
معلم من مع���امل البحرين؟ وهل باإمكاننا 
اأن نعل���ق اجلر����س عل���ى جي���د البحرين 
ونق���ول اإن احلل���وى البحرينية ميكن اأن 
ينطبق عليها ما انطبق على اأقرانها من 

ال�سلع واحلرف؟
يف م�ساهدات ميدانية يف اأعرق �سوق 
خليجي���ة باملنام���ة، ر�س���دت “الب���الد” 
ال�س���ور اليومية املتناوب���ة وطرحت ما 
يج���ب اأن يط���رح عن ما�س���ي وم�ستقبل 
�سلعة احلل���وى يف البحرين، وات�سح من 
خ���الل امل�ساهدات اأن هذا القطاع يعاين 
الأمري���ن غياب الأي���دي العاملة املاهرة 
الوطنية التي ت�سنعها وت�سوقها وعدم 
الإقبال ملا كان علي���ه من قبل املجتمع 

والإهمال ال�سعبي والر�سمي.
�س���وق احللوى باملنام���ة كغريها من 
ال�سناع���ات احلرفي���ة الت���ي اأ�سبحت يف 
اأي���د اآ�سيوية، ه���ذا ما توؤك���ده ال�سواهد 
احلية التي �سجلتها “البالد” يف جولتها 
بال�س���وق، وبعد البح���ث والتحري ات�سح 
اأن يف ال�س���وق دكانا واح���دا فقط يديره 
وي�سن���ع احللوى في���ه بحريني���ون وهو 

“احللوى الوطنية” الذي يعود تاأ�سي�سه 
عبداحل�س���ن  احل���اج  املرح���وم  اإل���ى 
احللواج���ي ه���ذا الرج���ل ال���ذي يعد من 
اأعمدة �سن���اع احللوى يف البحرين مبعية 

اأقرانه ح�سن �سويطر وفوؤاد �سويطر.
من���دوب  م���ع  �رسي���ع  حدي���ث  ويف 
ال�سحيف���ة، اأك���د جاب���ر احللواج���ي وهو 

البائع البحريني الوحيد للحلوى يف �سوق 
املنامة اأن �سناعة احللوى يف البحرين يف 
خط���ر كون اأن هذه ال�سلع���ة التي ارتبط 
ا�سمها م���ع عراقة البحري���ن اأ�سبحت يف 
اأيد اآ�سيوية، م�س���رًيا اإلى اأن هذا الأمر ل 

ن�ساهده يف دول اخلليج ال�سقيقة.
ودق احللواج���ي جر����س الإنذار حن 

قال اإن هذه ال�سناعة التي ت�ستهر فيها 
البحري���ن دون غريه���ا اأ�سح���ت حماط���ة 
بالأخطار؛ كون اأن ه���ذه ال�سلعة فقدت 
الكث���ري م���ن ر�سيدها ال�سعب���ي وكذلك 

الر�سمي.
واأف���اد: “ل يوجد دع���م ر�سمي لهذه 
ال�سناع���ة الت���ي ارتب���ط ا�سمه���ا با�سم 

البحري���ن، ويج���ب عل���ى هيئ���ة الثقافة 
والتج���ارة  ال�سناع���ة  وزارة  وكذل���ك 
وال�سياح���ة دع���م القائم���ن عل���ى هذه 
ال�سلع���ة خ�سو�س���ا البحريني���ن منهم، 
كون ه���ذه ال�سلعة متثل جانب���ا م�سيًئا 

لثقافة البحرين”.
وتابع: “�ساه���م اإهمال �سوق املنامة 
من اجله���ات الر�سمي���ة يف انهيار �سوق 
احللوى، حيث ل توجد يف ال�سوق خدمات، 
ول مرفق���ات، ول مواق���ف لل�سي���ارات، 
كذلك ل توجد حماية للتجار البحرينين 
ا من ميثلون الوجاهة  يف ال�سوق خ�سو�سً
واحل�سارة الثقافية لواجهة البلد كتجار 
و  “التتان���ة”  و  البحريني���ن  احلل���وى 
“العطاري���ن” وبائع���ي القما�س وبع�س 

من جتار اجلملة والأغذية يف ال�سوق.
واأ�س���ار: “نح���ن نعاين ويط���رق باب 
افكارنا اأن نغلق الدكان ب�سبب الك�ساد، 
لكنن���ا نتوق���ف ك���ون اأن ه���ذه ال�سلعة 
مربوطة باأ�سول عائلتنا واأنها فخر ارتبط 
ا�سمها بالبحرين”، موؤكًدا اأنه يجب على 
اجله���ات الر�سمي���ة اأن تتح���رك من اأجل 
حف���ظ ه���ذه ال�سلعة والقائم���ن عليها، 
ك���ون اأن ه���ذه ال�سلع���ة انتجه���ا و�سوق 
البحرينيون له���ا ولي�س الأجانب، وكيف 
ترت�سي الوزارة اأن يرتبط ا�سم البحرين 
ب�سلعة ب�سفة الإنتاج والت�سويق ومن ثم 
ي�ساه���د ال�سي���اح اأن القائمن على هذه 

ال�سلعة اأجانب؟
واأم���ل احللواجي م���ن “متكن” دعم 
احللوى التي ارتبط ا�سمها با�سم الوطن، 
مطالًبا اإياها باإيجاد برامج خا�سة بال�سلع 

التي يرتبط ا�سمها بالبحرين.

• جابر احللواجي البائع البحريني الوحيد للحلوى يف �سوق املنامة	

“املدن الذكية” لت�سجيع البيئة النظيفة وامل�ستدامة
ت�سكيل اأول جمل�س اإدارة للجمعية برئا�سة العامر 

املنام���ة - جمعية البحري���ن للمدن الذكية: 
مت انتخ���اب اأول جمل����س اإدارة جلمعية البحرين 
للم���دن الذكي���ة م���ن قب���ل اجلمعي���ة العمومية 
العادي���ة، حي���ث اُخت���ري حمم���د العام���ر رئي�ساً 
ملجل����س الإدارة وع�سوية كّل من: نائب رئي�س 
جمل�س الإدارة عبدالرحمن ال�سندي، واأمن ال�رس 
ح�سن نعيمي والأمن املايل جنوى عبدالرحيم، 
وع�سو جمل�س الإدارة وليد خلف وع�سو جمل�س 
الإدارة دان���ة الري����س وع�س���و جمل����س الإدارة 
�سال���ح ط���راده وع�س���و جمل����س الإدارة ح�سن 

ال�سيخ وع�سو جمل�س الإدارة ح�سن مكي.
وعقد جمل����س الإدارة اجتماعه الأول، وقال 
رئي����س جمل����س الإدارة اإن اجلمعية، تهدف اإلى 
تطوي���ر وبلورة مفاهي���م املدن الذكي���ة، ون�رس 
الوع���ي باأهمي���ة امل���دن الذكي���ة و�رسورتها يف 

البحرين ودول اخلليج. 
واأ�س���اف العام���ر اأن اجلمعي���ة ت�سع���ى اإلى 
ري���ن من  ت�سجي���ع الأجه���زة احلكومي���ة واملطوِّ
القطاع اخلا����س على اإن�ساء امل���دن التي توفر 

حي���اة كرمي���ة للمواطن���ن؛ م���ن خ���الل تلبي���ة 
احتياجاتهم م���ن البنية التحتية الأ�سا�سية ومن 
خالل تطبيق احللول الذكي���ة التي توفر البيئة 
النظيفة وامل�ستدام���ة. ويف �سبيل حتقيق روؤية 
واأهداف اجلمعية، ف�سوف يتم ا�ستثمار عالقات 
التعاون م���ع اجلهات الدولي���ة املعنية باملدن 
الذكية وال�ستفادة من اخل���رات واملعلومات 

املتوفرة لديها.
مناق�س���ة  الإدارة  جمل����س  اجتم���اع  يف  ومت 
وا�ستعرا����س روؤي���ة اجلمعي���ة واأهدافه���ا، ومن 
ثم حتديد امل�سوؤولي���ات واملهام املختلفة مبا 

فيها ر�سم خطة العمل لهذا العام. 
ويف خت���ام الجتم���اع، قدم جمل����س الإدارة 
ال�سك���ر ل���وزارة العم���ل والتنمي���ة الجتماعي���ة 
عل���ى ت�سهي���ل عملي���ة الرتخي����س للجمعي���ة، 
اآم���اًل اأن يك���ون العم���ل التطوع���ي والريادي يف 
جمعي���ة البحرين للم���دن الذكية مث���الً ُيحتذى 
به يف اململكة، مم���ا ينعك�س اإيجابياً على تعزيز 

•مفهوم املدن الذكية. اجتماع جمل�س اإدارة اجلمعية	

اآ������س�����ي�����وي�����ة اأي�������������د  يف  اأ�������س������ب������ح������ت  ب������امل������ن������ام������ة  احل��������ل��������وى  ��������س�������وق 
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اإلزام مواطن بدفع نفقة �سنة كاملة لطليقته

احلب�س 3 �سنوات لطالب اعتدوا على �رشطة

مل ي�صدد م�صتحقاتها ومل يوفر م�صكنا للزوجية... ال�صّباغ:

يف جتمهر مبدر�صة اجلابرية

قال���ت املحامي���ة ابت�ص���ام ال�صّب���اغ اإن حمكمة 
اال�صتئن���اف العليا ال�رشعية األزم���ت مواطًنا اأن يدفع 
اأكرث م���ن 840 دنان���ر ل�صالح طليقت���ه باعتبارها 
نفقة متاأخرة مل يدفعها اإليها الأكرث من �صنة واحدة، 
كما األزمته بدفع مبلغ 300 دينار نفقة عدة الطالق.
وذكرت املحامية اأن موكلتها كانت قد رفعت 
الدع���وى االبتدائي���ة �ص���د امل�صتاأن���ف )طليقها(؛ 
ملطالبته بدفع املتخلف م���ن نفقة الزوجية اعتباًرا 
م���ن تاري���خ 28 نوفم���رب 2013 وحت���ى 3 دي�صمرب 
2014 بواقع 100 دينار �صهرًيا، وباإلزامه اأن ي�صدد 
نفق���ة العدة لالأ�صه���ر الثالثة -مدة ع���دة الطالق- 
مبل���غ 300 دين���ار، مب���ا يعادل 100 دين���ار عن كل 

�صهر. 
واأ�صارت يف تفا�صيل الق�صية اإلى اأن موكلتها 
تطّلق���ت م���ن املدعى علي���ه مبوج���ب وثيقة طالق 
موؤرخ���ه يف 8 اأبري���ل 2015، ومل يك���ن املدعى عليه 
ملتزًم���ا باالإنفاق عليها يف الف���رة املذكورة �صلًفا، 
ومل يوف���ر م�صكنا للحياة الزوجية، بل هي من كانت 
تنف���ق عل���ى نف�صه���ا، ومت الطالق بينهم���ا دون اأن 
يدف���ع لها نفقاته���ا الفائتة، وكذل���ك نفقة العدة، 
كم���ا اأنه ممتنع ع���ن �صداد نفقتها كما ج���اء م�صبًقا، 

مما ا�صطرها لرفع الدعوى.
وتابعت اأنه وعل���ى اإثر ذلك حكمت حمكمة اأول 
درج���ة باإلزام املدعى عليه اأن يدفع النفقة الزوجية 
بواق���ع 70 دينارا �صهرًيا ع���ن 6 اأ�صهر اعتباًرا من 9 
ماي���و 2014 وحت���ى 3 دي�صم���رب 2014، واأن ي�صدد 
نفقة العدة لالأ�صهر الثالثة مببلغ 300 دينار بواقع 

100 دينار عن كل �صهر.

واأو�صحت ال�صّباغ اأن املحكمة ا�صتندت حينها 
يف اأ�صب���اب حكمها اإلى اأن املدع���ى عليه اأقّر اأمامها 
باأن���ه ممتنع عن �ص���داد نفقتها قبل وق���وع الطالق 
بنحو 6 اإلى 7 اأ�صهر، واأ�صاف اأنه كان يدفع لها مبلغ 

50 ديناًرا قبل تلك الفرة.
واأخذت املحكمة باملق���دار املتيَقن من اإقراره 
واألزمت���ه بنفقة فائتة يف 6 اأ�صه���ر، ورف�صت اإلزامه 
ببقية امل���دة لع���دم اطمئنانها لالأدل���ة املقدمة يف 
الدع���وى. واأما بالن�صبة للطل���ب الثاين، فاإن حمامية 
املدع���ى عليه اأف���ادت اأمام املحكم���ة بعدم ممانعة 
موكله���ا من �ص���داد النفق���ة ح�صب رغب���ة املدعية، 
وعليه األزمته بال�صداد، اإال اأن املذكور مل يرت�ض هذا 
الق�صاء فطعن عليه باال�صتئناف طالًبا بدعواه اإلغاء 
احلك���م امل�صتاأنف والق�صاء جمدًدا برف�ض الدعوى، 
وعلى �سبيل �الحتياط تخفي�ض �لنفقة �ملقررة �إلى 

القدر املنا�صب مع �صعته املادية.
وادع���ى ال���زوج يف طعن���ه اأن امل�صتاأنف �صدها 
ال ت�صتح���ق النفق���ة يف فرة املطالب���ة خلروجها من 
م�صك���ن الزوجية دون اأي م�ص���ّوغ �رشعي، واأن النفقة 
املق�ص���ي به���ا للم�صتاأن���ف �صده���ا تف���وق قدرته 

وطاقته املالية.
لك���ن املحامية ال�صّب���اغ اأفادت ب���اأن موكلتها 
ا�صتاأنف���ت حكم اأول درجة باملقاب���ل، وطلبت اإلغاء 
احلك���م امل�صتاأن���ف يف ال�ص���ق املتعل���ق بالنفق���ات 
الفائت���ة والق�صاء جم���دًدا له���ا بطلباته���ا الواردة 
بالئح���ة دعواه���ا م���ع اإل���زام امل�صتاأن���ف بالر�ص���وم 
وامل�صاريف ومقاب���ل اأتعاب املحام���اة عن درجتي 
التقا�صي؛ وذلك تاأ�صي�ًصا على اأن احلكم امل�صتاأنف 

�صاب���ه الق�صور يف الت�صبي���ب وف�صاد يف اال�صتدالل، 
اإذ مل يكن هنالك م�صكٌن للحياة الزوجية خالل فرة 
املطالب���ة، وعليه فاإنها ت�صتحق النفقة كونها خارج 
املن���زل مب�صّوغ �رشع���ي، ف�صالً ع���ن اأن احلكم اأغفل 

ذلك.
م���ن جهتها، الحظت حمكم���ة اال�صتئناف العليا 
البداي���ة ق�ص���ت  اأن حمكم���ة  الدع���وى  نظره���ا  يف 
بالنفق���ات الفائت���ة ا�صتناًدا على اإق���رار امل�صتاأنف 
بع���دم اإنفاقه ملدة امتدت نح���و 6 اأ�صهر، ورف�صت 
اإلزام���ه بالنفق���ات يف املدة املتبق���ة، فيما اأق�صمت 
امل�صتاأنف �صدها ب���اأن طليقها مل ينفق عليها باأي 
وجه من اأوجه االنف���اق يف الفرة التي تطالب فيها 

بالنفقة.
حيثي���ات  يف  ال�رشعي���ة  اال�صتئن���اف  ونوه���ت 
حكمه���ا اإل���ى اأن احلك���م امل�صتاأنف خال���ف القواعد 

ال�رشعية، االأمر الذي يحتم على املحكمة اإلغاء احلكم 
امل�صتاأنف يف �ص���ق النفقة، والق�صاء جمدًدا باإلزامه 
بالنفق���ات الفائتة اعتباًرا من تاري���خ املطالبة 28 
نوفم���رب 2013 وحتى 3 دي�صم���رب 2014 بواقع 70 
دين���ارا �صهرًيا، موؤكدًة على اأنه���ا مل ت�صتطع زيادة 
النفقة عل���ى املقدار املق���ّرر اأمام حمكم���ة البداية 
لع���دم تق���دمي وكيل���ة امل�صتاأنف �صدها م���ا يدلل 
عل���ى وج���ود الق���درة املالي���ة ل���دى امل�صتاأنف من 
اأج���ل زيادتها، ومن ثم رف�صت تل���ك الزيادة، فيما 
مل يقّدم طلي���ق املدعية يقدم للمحكم���ة التزاماته 
اأو دلي���اًل عل���ى ع���دم  املالي���ة ب�ص���ورة مف�صل���ة، 
قدرت���ه على �ص���داد النفقة، وعلي���ه مت رف�ض طلبه 

بتخفي�صها.
واأردف���ت اأما بالن�صبة ملق���در نفقة العدة، فاإن 
حمكم���ة البداي���ة مل تلزمه بهذا املق���دار بالنفقة اإال 
بع���د اأن اأبدت نائبة وكيلته عن ا�صتعداده ل�صدادها 
وم���ن ث���م األزمته مب���ا اأراده وعليه ال معن���ى للتعّلل 
بع���دم قدرته على ال�ص���داد، ومن ث���م يكون احلكم 
امل�صتاأن���ف ج���اء يف حمله �رشًع���ا وقانوًن���ا، وي�صحى 
اال�صتئن���اف قائم���ا عل���ى اأ�صا����ض �صحي���ح الواق���ع 

والقانون، مما يتعني الق�صاء برف�صه.
فله���ذه االأ�صب���اب ق�ص���ت حمكم���ة اال�صتئناف 
العلي���ا ال�رشعية باإلغ���اء احلكم امل�صتاأن���ف يف ال�صق 
اخلا����ض بالنفقات الفائتة والق�ص���اء جمدًدا باإلزام 
امل�صتاأن���ف �ص���ده بدفع متخّل���ف النفق���ة الزوجية 
للم�صتاأن���ف �صدها اعتباًرا من الف���رة املمتدة من 
28 فرباي���ر 2013 وحت���ى 3 دي�صمرب 2014 بواقع 

70 دينارا �صهرًيا، واأيدت ما عدا ذلك.

ق�ص���ت حمكم���ة اال�صتئن���اف العلي���ا اجلنائية 
ال�صاد�ص���ة بعدم قب���ول ا�صتئناف طال���ب من اأ�صل 
5 ُمدان���ني -ط���الب مبدر�ص���ة اجلابري���ة الثانوي���ة 
ال�صناعية- وامُلدانني بالتجمهر وال�صغب واالعتداء 
على 3 من اأف���راد ال�رشطة )نائب عريف و�رشطي اأول 
و�رشطي( وحار����ض االأمن اخلا����ض باملدر�صة ف�صالً 
عن اإتالف بوابة املدر�صة ومركبتني تابعتني لوزارة 
الداخلي���ة للتقرير به بع���د امليعاد القان���وين؛ الأنه 
ا�صتاأنف بعد قرابة �صنتني من �صدور احلكم �صده.

املعار�ص���ة  باعتب���ار  اأي�ًص���ا  حكم���ت  فيم���ا 
اال�صتئنافي���ة مل�صتاأن���ف ث���اٍن كاأن مل تك���ن لع���دم 
ح�ص���وره اجلل�ص���ة؛ كون���ه حمكوًما غيابًي���ا يف وقت 
�ساب���ق ب�سق���وط ��ستئناف���ه لع���دم تنفي���ذه �حلكم 
امل�صتاأن���ف ال�صادر بحقه. وكانت حمكمة اأول درجة 
ق�ص���ت يف وقت �صابق بحب�ض الطالب اخلم�صة ملدة 
3 �صنوات لكل منهم عما اأ�صند اإليهم من اتهامات.

وقال���ت املحكمة اإن الواقع���ة تتح�صل يف ورود 
ب���الغ اإلى غرف���ة العملي���ات الرئي�ص���ة يف 23 اأبريل 
100 طال���ب م���ن مدر�ص���ة  قي���ام  مف���اده   ،2013
اجلابري���ة الثانوي���ة ال�صناعية للبن���ني، واخلارجني 
عن القانون بفتح باب املدر�صة الرئي�صي واخلروج 
اإلى الطريق العام وقطع الطريق املوؤدي للمدر�صة، 
ورم���ي االأ�صي���اخ احلديدي���ة واحلجارة وعب���وات غاز 

حملية ال�صنع على الدوريات واملارة.

واأ�صافت اأن ذل���ك ت�صبب باإ�صابة نائب عريف 
و�رشط���ي اأول و�رشط���ي، ف�ص���اًل عن ح���دوث تلفيات 
يف ال�صي���ارة الت���ي ي�صتقلها ال�رشط���ة و�صيارة اأخرى 
تابعة لوزارة الداخلية، كما اأحدثوا تلفيات بالبوابة 
الرئي�ص���ة للمدر�ص���ة. ومتكنت ال�رشط���ة من القب�ض 
عل���ى امُلدان���ني اخلم�ص���ة، حيث قام املته���م االأول 
با�صتعم���ال القوة م���ع نائب عريف، ب���اأن �رشبه على 
ي���ده الي�رشى با�صتخدام اأداة ح���ادة، فيما قام الرابع 
بلك���م كتف ال�رشطي. واأ�ص���ارت حمكمة اأول درجة يف 
حيثي���ات حكمها اإلى اأن الته���م امل�صندة للمتهمني 
جميًعا قد ارتبطت ببع�صها البع�ض ارتباًطا ال يقبل 
التجزئة، االأم���ر الذي تق�صي مع���ه بعقوبة اجلرمية 
االأ�صد، ونظ���ًرا لكون املتهمني ق���د اأمتوا اخلام�صة 

ع����رشة ومل يتم���وا الثامن���ة ع�رشة مما يتع���ني اأخذهم 
بالعذر املخفف عم���اًل بن�ض املادة )70( من قانون 
العقوب���ات. وثبت للمحكمة اأن امل�صتاأنفني واآخرين 
�صب���ق احلكم عليهم، اأنهم بتاريخ 23 اأبريل 2013، 
اأوالً: اعت���دوا واآخ���رون جمهول���ون عل���ى اثن���ني من 
اأع�صاء قوات االأمن “�رشطي ونائب عريف”، فاأحدثوا 
بهما االإ�صابات املبينة بالتقارير الطبية ومل يف�ض 
االعت���داء اإلى عجزهما ع���ن اأداء اأعمالهما ال�صخ�صية 
مدة تزيد عن ع�رشين يوًما، ثانًيا: ا�صركوا يف جتمهر 
موؤلف م���ن اأكرث من خم�ص���ة اأ�صخا����ض الغر�ض منه 
االإخالل باالأمن العام وتعري�ض حياة النا�ض واالأموال 
العامة واخلا�صة للخطر، م�صتخدمني العنف يف ذلك، 
ثالًثا: اعتدوا على �صالمة ج�صم املجني عليه حار�ض 

املدر�ص���ة ومل يف����ض االعت���داء اإلى عجزه ع���ن اأداء 
اأعمال���ه ال�صخ�صية م���دة تزيد عن 20 يوًم���ا، رابًعا: 
اأتلف���وا عم���ًدا واآخ���رون جمهولون البواب���ة الرئي�صة 
ملدر�ص���ة اجلابري���ة ال�صناعي���ة وكذل���ك اأج���زاء من 

مركبتني تابعتني لوزارة الداخلية.
فيما اأ�صندت النيابة للمتهم االأول اأنه ا�صتعمل 
الق���وة والعنف مع املجني عليه “نائب عريف” بنية 
حمل���ه بغر حق على االمتناع عن اأداء عمل من اأعمال 
وظيفت���ه، وه���و القب�ض علي���ه، ومل يبل���غ من ذلك 
مق�صده، وكذلك وجهت للمتهم الرابع اأنه ا�صتعمل 
الق���وة والعنف مع ال�رشطي املجن���ي عليه بنية حمله 
بغ���ر ح���ق على االمتن���اع ع���ن اأداء عمل م���ن اأعمال 

وظيفته، وهو القب�ض عليه.

عّدل���ت حمكم���ة اال�صتئن���اف العلي���ا 
اجلنائي���ة عقوب���ة ُمدان���ني ب�رشق���ة مبلغ 5 
دنانر فقط، باالإكراه بحق عجوز �صبعيني 
بعد تهدي���ده بال�رشب، واكتفت بحب�صهما 
ملدة 6 اأ�صهر فقط ب���دالً من �صنة واحدة، 
فيم���ا رف�ص���ت ا�صتئن���اف ثال���ث واأيدت 
واح���دة  �صن���ة  باحلب����ض مل���دة  معاقبت���ه 

املحكوم عليه بها من حمكمة اأول درجة.
وت�صر وقائع الق�صي���ة امُلدان فيها 
امل�صتاأنف���ني الثالث���ة، والذي���ن ال تتجاوز 
اأعمارهم التا�صعة ع�رشة من العمر ويحملون 
ر�صي���ًدا باأ�صبقيات ي�صل اإلى 16 ق�صية، 
اأنه���م كان���وا متوجهني الأحد حم���الت بيع 
و����رشاء الهواتف النقال���ة لبيع هاتف نقال 
على �صاحب املحل، فدخل املحل املجني 
علي���ه البالغ م���ن العمر “73 عاًم���ا”، لكن 
�صاحب املح���ل رف�ض �رشاء الهاتف منهم، 
فم���ا كان منه���م اإال اأن �صاأل���وا ال�صبعيني 
اإذا م���ا كان يرغب يف �رشاء هاتفهم النقال 
من عدمه، لكن االأخ���ر اأي�ًصا رف�ض �رشاوؤه 

وخرج من املحل مبا�رشة.
واأ�ص���ارت االأوراق اإل���ى اأن امُلدان���ني 
تتبع���وا املجني عليه، وال���ذي ما اإن ركب 
�صيارته حت���ى دخ���ل االأول منهم من جهة 
ب���اب الراك���ب وه���دد العج���وز بال����رشب 
بقب�ص���ة ي���ده التي حتتوي عل���ى عدد من 
اخلوامت واأفاد له اأنها �صتوؤدي اإلى اإدمائه 

حتًما.
ويف ذل���ك الوق���ت كان امل�صتاأنف���ان 
االآخ���ران يراقب���ان الطري���ق حت���ى متك���ن 
االأول م���ن �صح���ب حمفظة نق���ود املجني 
علي���ه والت���ي مل يك���ن بداخله���ا �صوى 5 
دنانر فقط، فاأخذها والذ اجلناة بالفرار، 
ومل يك���ن اأمام الرجل �ص���وى االإبالغ ب�صاأن 
الواقعة، وال���ذي تعّرف عليه���م من خالل 

عر�ض �صور امل�صتبه بهم عليه.
امل�صتاأنف���ني  اأن  للمحكم���ة  وثب���ت 
الثالث���ة بتاري���خ 6 فرباي���ر 2017، �رشقوا 
املبل���غ النق���دي املبني ق���دًرا ب���االأوراق 
واململ���وك للمجن���ي عليه باأن ق���ام االأول 
بالتحدث معه يف حمل الهواتف لبيع هاتف 
له فرف����ض، فخرج خلفه متوجها ل�صيارته 
ورك���ب كر�صي الراكب وق���ام مب�صايقته 
وتهديده باالعت���داء عليه بال�رشب واإحلاق 
االأذى ب���ه باخلوامت الت���ي يرتديها، وقام 
املتهمان الثاين والثالث مبراقبة املكان، 
فتمكنوا به���ذه الو�صيلة من اإمتام ال�رشقة 

والفرار بامل�رشوقات.

حكم���ت حمكم���ة اال�صتئن���اف العلي���ا 
اجلنائية ال�صاد�ص���ة بعدم قبول ا�صتئناف 
�صاب )17 عاًم���ا( حمكوم باحلب�ض ملدة 3 
�صنوات، ُمدان بو�صع عبوة متفجرة وهمية 
عل���ى ال�ص���ارع يف منطقة �ص���رة واديان؛ 
وذل���ك للتقرير به بعد امليع���اد القانوين 
باأك���رث م���ن �صهري���ن بالرغم م���ن �صدور 

احلكم بحقه ح�صورًيا.
الواقع���ة  اأن  املحكم���ة  وذك���رت 
تتح�ص���ل يف اأن امل�صتاأنف ع���رث ذات يوم 
عل���ى اأ�صطوان���ة غ���از خا�ص���ة باملكيفات 
بجان���ب اأح���د حم���الت اخلياط���ة، فاأخذها 
وا�ص���رى علب���ة “ر����ض” اأ�صف���ر الل���ون، 
وكذل���ك اأنبوب بال�صتيك���ي اأبي�ض اللون، 
و�رشيط ال�صق اأ�صود الل���ون، ومن ثم قام 
بر�ض االأ�صطوان���ة بال�صبغ وقّطع االأنبوب، 
وثّب���ت االأنب���وب واأ�ص���الًكا كهربائية على 
االأ�صطوانة بوا�صطة الال�صق، حتى اأ�صحت 

ج�صًما ي�صبه العبوات املتفجرة.
واأ�صافت اأنه توج���ه بالعبوة الوهمية 
اإلى دوار ال�صوق مبنطقة �صرة “واديان”، 
وقام بو�ص���ع ذلك املج�ّص���م عليه، والذي 
اأدى الإث���ارة الرع���ب واخل���وف يف نفو����ض 
االآمنني. وبعد االإبالغ عن الواقعة تو�صلت 
التحري���ات الت���ي اأجراها م���الزم اأول، اإلى 

ارتكاب املتهم للجرمية.
وثبت من خالل تقرير البحث اجلنائي 
عن نتيج���ة التدقي���ق يف قاع���دة احلم�ض 
الن���ووي ب���اأن م�صدر االآث���ار املرفوعة من 

تلك العينات تعود للمتهم.
واأ�صارت املحكمة اإلى اأنه ثبت لديها 
يقيًن���ا اأن امل�صتاأن���ف بتاري���خ 11 فرباير 
2016، و�ص���ع واآخ���رون جمهولون هيكالً 
حماكًيا الأ�صكال املتفجرات اأو املفرقعات 
اأو حتم���ل عل���ى االعتق���اد باأنه���ا كذل���ك؛ 

تنفيًذا لغر�ٍض اإرهابي.

3 �صّبان ي�رشقون 5 دنانر 
من عجوز رف�ض �رشاء هاتفهم

رف�ض ا�صتئناف ُمدان بو�صع 
“قنبلة وهمية” يف �صرة

• ابت�صام ال�صّباغ	

اإلزام �رشكة عاملية بدفع 22 األفا ملديرها الإقليمي
اأنهي عقده بالرا�صي ومل ت�رشف له م�صتحقاته كاملة

األزم���ت املحكمة الكربى العمالية االأولى اإحدى 
ال�رشكات اأن تدفع ل�صالح مديرها االإقليمي مبنطقة 
ال����رشق االأو�صط، والذي خدمها مل���دة ت�صل اإلى 17 
عاًم���ا، مبلًغ���ا وق���دره 21 األفا و738 دين���اًرا و700 
فل����ض، بع���د اأن مت اإنه���اء العق���د بالرا�ص���ي فيما 
ب���ني الطرفني، لكن���ه مل يح�صل عل���ى املتبقي من 
م�صتحقاته املالية البالغة اأكرث من 100 األف دينار، 
كما األزمت ال�رشك���ة ومديرها ال�صابق باملنا�صب من 
امل�رشوفات واأم���رت باملقا�صة ب�صاأن مقابل اأتعاب 
املحاماة.وقالت املحكم���ة اأن املدعي كان قد اأقام 
دع���واه مطالًبا احلكم باإلزام ال�رشك���ة املدعى عليها 
باأن ت���ودي اإلي���ه املتبقي م���ن م�صتحقات���ه الثابتة 
باإقرارها والبالغ 21 األًفا و739 ديناًرا، وامل�صتقطع 
م���ن راتبه ط���وال م���دة خدمت���ه بواق���ع 654 دينار 
ع���ن مبلغ 40 األف دين���ار، وبامل�صاري���ف واالأتعاب 

واحتياطًيا بندب خبر حما�صبي.
واأو�صح���ت املدعي اأنه كان يعمل لدى املدعى 
عليه���ا بوظيف���ة مدي���ر اإقليم���ي بال����رشق االأو�صط، 
مبوج���ب عق���د غر حمدد امل���دة، اعتباًرا م���ن العام 
1997 وباأج���ر 4977 دين���ارا �صهرًي���ا، وبتاريخ 28 

العق���د بالرا�ص���ي، ومت  اإنه���اء  2014 مت  اأبري���ل 
االتف���اق ب���ني الطرف���ني عل���ى �ص���داد م�صتحقات 
املدع���ى عن مكاف���اأة نهاية اخلدمة، ع���ن مبلغ 101 
األ���ف و482 دينارا، ومت حتويل مبلغ 79 األًفا و743 
دين���اًرا و500 فل�ض اإلى ح�صاب���ه، ومل توؤدِّ ال�رشكة له 
باقي م�صتحقاته، االأمر الذي حدا به الإقامه الدعوى.

وخ���الل نظ���ر الدع���وى ندب���ت املحكم���ة خبًرا 
حما�صبًي���ا، والذي با����رش ماأموريت���ه، واأودع تقريره، 
ال���ذي خل�ض بحث���ه فيه اإلى نتيج���ة موؤداها اأن مبلغ 
الت�صوي���ة النهائي���ة مبل���غ 101 األ���ف و482 دينارا 
و200 فل����ض، مت حتويل مبلغ 79 األًفا و743 ديناًرا 
و506 فلو����ض، واملبل���غ املتبقي م���ن الت�صوية 21 
األًف���ا و738 ديناًرا و700 فل����ض، واأن �صايف جمموع 
ال�رشائب املقتطعة اأثناء فره العمل 20 األًفا و893 
دين���اًرا واأن املجموع للمبلغ املتبقي 42 األًفا و632 
دين���اًرا. اأما ب�صاأن طلب املدعي باإل���زام ال�رشكة باأن 
توؤدي له م���ا تبقى من م�صتحقات���ه بالت�صوية، فلما 
كان اخلب���ر املنتدب يف الدعوى، ق���د اأودع تقريره 
ال���ذى تطمئن اإلي���ه املحكمة قد انته���ى اإلى نتيجة 
موؤداه���ا اأن مبل���غ الت�صوية النهائية ه���و 101 األف 

و482 دين���ارا و200 فل�ض، مت حتويل مبلغ 79 األًفا 
و743 دين���اًرا و506 فلو�ض، واملبل���غ املتبقي من 
الت�صوي���ة 21 األًفا و738 دين���اًرا و700 فل�ض، ومن 

ثم تق�صي باملبلغ �صالف الذكر. 
لكنه���ا وم���ن جه���ٍة، اأخ���رى قالت ب�ص���اأن طلب 
املدع���ي باإل���زام املدع���ى عليه���ا ب���اأن ت���وؤدي ل���ه 
امل�صتقط���ع م���ن راتبه من���ذ الع���ام 2000 ومكافاأة 
نهاي���ة اخلدمة ا�صتناًدا على الرات���ب االأ�صا�صي غر 
املنقو����ض، فحيث اأن طريف الدعوى، كانا قد اأفرغا 
عالق���ة العمل بينهما يف العق���د املوؤرخ 16 دي�صمرب 
1996 واملرفق �صورت���ه ال�صوئية بتقرير اخلبر، 
وكان املدعي قد قّدم �صورة �صوئية للت�صوية التي 
ت�صمن���ت ا�صتحقاق���ه ملبلغ 94 األ���ف و528 ديناًرا 
و560 فل�ًص���ا مكاف���اأة نهاية اخلدم���ة ومبلغ 6953 
اآالف دينار كب���دل اإخطار وبدل االإج���ازة، وت�صمنت 
اأنها ت�صوي���ة نهائية واأنه يتنازل عن كل املطالبات 
والدعاوى واحلقوق، �صامالً من دون ح�رش املطالبات 
القانونية والتعاقدية جانب ال�رشكة املدعى عليها، 
اأو اأي فروعه���ا �صواء تكون اأو قد تكون حمل درا�صة 
الطرفني عن���د التوقيع هذه االتفاقي���ة، وت�صمنت 

تفا�صيله���ا وتوقي���ع املدع���ى عليه���ا، ومت حتويل 
مبل���غ 79 األًف���ا و743 دين���اًرا و506 فلو����ض، االأمر 
ال���ذي ت�صتخل�ض منه املحكم���ة، اأن الت�صوية والتي 
مل تنتق����ض من حقوق املدعي املق���ررة، قانوًنا وال 
�صيم���ا اأن العقد بع���د انتهائه حت���ول احلق العمايل 
اإل���ى حق مايل يرد علي���ه االإبراء مبثاب���ة �صلح ملزم 
للطرف���ني، وال يج���وز الأي منهم���ا الرج���وع فيه وقد 
ارت�صاه���ا  املدع���ي بالتوقيع عليه���ا وحتويل جزء 
منه���ا له، ومل ين���ل من �صحتها، ومن ث���م تكون لها 
كامل احلجية كدلي���ل يف النزاع، ولي�ض ك�صبب مانع 
من نظرها، وال�صيم���ا اأن ال�رشكة املدعي عليها فرع 
ل�رشكة اأجنبية ت�صمن���ت �صيا�صة املوارد املالية لها 
للمه���ن املتنقل���ة عاملًي���ا خ�صوع وظيف���ة املدعي 

ل�رشائب الدخل مما تق�صي معه املحكمة بالرف�ض.
فلهذه االأ�صباب حكمت املحكمة باإلزام املدعى 
عليه���ا باأن ت���وؤدي للمدع���ي، مبل���غ 21 األًفا و738 
دين���اًرا و700 فل����ض ورف�ص���ت م���ا ع���دا ذل���ك من 
طلبات، واألزمت املدعى عليها واملدعي باملنا�صب 
م���ن امل�رشوف���ات واأم���رت باملقا�صة ب�ص���اأن مقابل 

اأتعاب املحاماة.
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إلى أي مدى استفاد من الفضاء اإللكتروني؟

المبـــدع البحرينـــي وسطـــوة التكنولوجيــا
اأ�سامة املاجد

يقول روبرنت دارنتون موؤلف كتاب “الكتاب بني الأم�س واليوم”...: )ملاذا هذا الإعجاب الكبري 

بالن�شر الإلكرتوين؟ يبدو اأنه تكّون عرب ثالث مراحل .. مرحلة اأولية من احلما�س املثايل احلامل، 

ف����رتة خميب����ة لالأم����ل، وميول جدي����دة نحو ا�شت�ش����راف عملي. يف البداي����ة اعتقدنا اأننا ق����ادرون على 

اإن�شاء ف�شاء اإلكرتوين وو�شع كل �شيء فيه، ثم دعوة القراء اإىل تدبر اأمورهم، ثم تعلمنا اأن ل اأحد 

ا لقراءة كتاب عن �شا�ش����ة الكمبيوتر اأو البحث بني اأكوام من الأوراق املطبوعة، والآن نواجه  م�ش����تعدًّ

ا لأهداف وجمهور حمددين(. اإحلاق الكتاب التقليدي مع املن�شورات الإلكرتونية امل�شممة خ�شي�شً

تقودن����ا تل����ك املقدم����ة اإىل ت�ش����اوؤل وه����و... اإىل اأي م����دى ا�ش����تفاد املب����دع البحرين����ي م����ن ال�ش����بكة 

العنكبوتية؟، وهل ا�شتطاع اأن يرّوج لإ�شداراته بال�شكل الأمثل يف هذا العامل والف�شاء املفتوح؟ وهل 

يكت�ش����ب الن�����س قيم����ة ثقافية عند ن�ش����ره على الإنرتنت اأم يتح����ّول اإىل جمرد احتف����ال مهرجاين اأو 

جمرد التفرج على اآخر م�شتح�شرات التجميل؟

اأن�ش����ط مبدع����ني واأكرثهم����ا الت�ش����اًقا بالتكنولوجي����ا واأ�ش����د  ا�ش����تطلعنا راأي  يف ه����ذا التحقي����ق 

املتحم�شني لها.

لم يستفد المثقف العربي من 
التكنولوجيا

الأديب والكاتب جم���ال اخلياط و�صاحب 
وموؤ�ص����س دار اأف���كار للثقاف���ة والن�رش يقول: 
نعي����س يف عامل م�صط���رب ومتغ���ر، مت�صارع 
بوت���رة ل ت�صدق، حي���ث كل ي���وم يحمل لنا 
اجلدي���د، ولك���ن الثابت يف هذا الع���امل هو اأن 
ا ورئي�ًصا  التكنولوجي���ا اأ�صبحت عم���اًدا �رشوريًّ
يف كل مف�ص���ل م���ن مفا�ص���ل احلي���اة، حي���ث 
تغلغل���ت يف عاملن���ا ال�صخ�صي كم���ا هو احلال 
مع الت�صالت وتعلقن���ا بنتاجاتها الجتماعية 
يف التوا�ص���ل، واأي�ًصا يف طريق���ة التعاطي مع 
التزاماتن���ا كما هو احل���ال يف تي�صر اخلدمات 
احلياتي���ة من م�صارف وكهرب���اء وغرها. اإذن 
كان لزاًم���ا علين���ا مواكب���ة ه���ذا التط���ور عرب 
م�صايرة اأدواته الكث���رة، لذلك وجدنا تعاطًيا 
���ا يف كل املج���الت  كب���ًرا وتفاع���ًا ا�صتثنائيًّ
اإل اجلان���ب الثق���ايف، وما يت�صل ب���ه من اإبداع 
�صواًء على �صعيد املنتج املطروح اأو املثقف 
نف�صه، حيث ناأيا ب�صكل غر مفهوم ومربر عن 
الن�صغ���ال بالتكنولوجي���ا وحماول���ة ت�صخرها 

خلدمة الثقافة واأهدافها املتنوعة. 
ي�صتف���د  مل  لاأ�ص���ف  اخلي���اط:  ويتاب���ع 
املثق���ف العرب���ي م���ن التكنولوجي���ا اإل يف ما 
يت�صل با�صتخدام و�صائل الت�صال الجتماعي 
وخا�صة الفي�صب���وك، فقد رّكز جل اهتمامه يف 
التوا�ص���ل مع املثق���ف يف قط���ره البعيد هذا 
يف اهتمام���ه الأول، ثم يف ن����رش منتجه الإبداعي 
بالطريق���ة ذاته التي يتعام���ل بها مع و�صائل 

الن�رش التقليدية، ف���راه اأق�صى ما و�صل اإليه 
هو تو�صيل نتاجه دون التعاطي بروح الإبداع 
نف�صه، وهو ما ي�صّكل ق�صوًرا مريًعا يف م�صايرة 

هذا التدفق التقني.
العملي���ة  يف  املتحك���م  اجلي���ل  بالطب���ع 
الثقافي���ة ياأتي من خلفي���ة تقليدية يحكمها 
التحف���ظ بدرج���ة كبرة، فمن املب���دع الذي ل 
زال ي����رش على الكتاب الورق���ي كمادة رئي�صة 
لنتاج���ه الإبداعي وحت���ى النا�رش/املوزع الذي 
���ا لل���ورق ورفيقه الربي���د. كخطوة  بق���ى وفيًّ
اأولية، اإن اأول ما يجب علينا اأن نفعله من اأجل 
تغير ال�صورة النمطية هذه اأن نطور العقلية 
القائم���ة عل���ى �صناعة الثقاف���ة يف جمتمعاتنا 
العربي���ة، فهي الطرف الأ�صي���ل والذي ل زال 
يرف����س التط���ور بحجج كثرة رمب���ا اأو�صحها 
التكلف���ة املادية واخلوف من انتهاك امللكية 
الفكري���ة وه���ي حجج واهي���ة ت�ص���اق من باب 
الردع ودون درا�ص���ة واعية، حيث هي نف�صها 
احلجج التي �صت�صمن �صيانة امللكية الفكرية 

وتقلل بالطبع من التكلفة املادية. 
لاأ�ص���ف نح���ن مل ن�صتف���د م���ن و�صائ���ل 
الت�ص���ال الجتماع���ي وثورته���ا ال�صاخب���ة يف 
الرتويج للثقافة ون�رشه���ا رغم توافر من�صات 
مث���ل الفي�صب���وك والن�صتغ���رام وغره���ا من 
التطبيق���ات الناجح���ة عل���ى مقوم���ات اأكيدة 
للنجاح والت�صويق. ينبغي على القائمني على 
الثقاف���ة واملتعاط���ني معها اأن يدرك���وا باأن 
املكتبة الإلكرتونية حقيقة واقعة واأن الكتاب 
�صي�صب���ح حتت ح�صاره اإنتاًج���ا وتوزيًعا، واأنه 
لن يظ���ل ورقيًّا فح�صب؛ وهو م���ا تعول عليه 
دار اأف���كار للثقاف���ة والن����رش م���ن حيث خلق 

مفه���وم جديد للثقافة والن����رش عرب توازي 
الطب���ع الورقي م���ع الإ�ص���دار الرقمي 

ال�صوت���ي  بالكت���اب  مواكبت���ه  ث���م 
كخطوة لحقة بق�صد الو�صول اإلى 
الإلكرتونية  الط���رق  املتلقي بكل 

املتاحة.
هناك م�صوؤولي���ة م�صرتكة على 

املبدع/املوؤ�ص�ص���ات الثقافي���ة/
الر�صمية/النا����رش/ الأجه���زة 
امل���وزع من حي���ث الوع���ي التام 

باأهمية التكنولوجيا وبحتميتها يف تطور 
احلي���اة واملجتمع يف ال�صن���وات القادمة 
وه���و وعي لبد بلورته وتكوينه يف وعي 
الأجي���ال احلالية والقادمة من اأجل اأن ل 
نظل متخلفني، نرزح حتت وطاأة التخلف 

الرقمي الذي �صيقودنا اإلى التخلف 
مبفهومه الأ�صمل.

الكتاب على هيئة فاشنستا
اأم���ا الفنان والكاتب خالد الرويعي �صاحب 
ا والذي يعد اأول كتاب  “الإنرتنت بو�صفها ن�صًّ
م���ن نوعه يف البحرين الذي ط���رح م�صاألة اأهمية 

الإنرتنت باملبدع” فيقول:
قبل �صنوات كنت قد اأ�رشت ذات كتابة اإلى 
اأن جمتمع ال�صبكات الجتماعية يف طريقهم اإلى 
اإحداث تغير جذري يف مفهوم املجتمع الأهلي 
اأو امل���دين، وه���م يف طريقه���م اإل���ى تاأ�صي����س 
جمتمعاته���م الفرتا�صي���ة بعي���ًدا ع���ن ال�صكل 

املوؤ�ص�صات���ي اأو ال�صلوكي حتى، وكل مقومات 
هذه املجتمع مهياأة الآن للت�صكل. ومن يراقب 
العاق���ة بني هوؤلء �صيكت�ص���ف عمق التاأثر يف 

اأو�صاط املجتمعات الفرتا�صية.
لقد �ص���ارت بنا )الأم���ور ب�صكلها الطبيعي 
وحتق���ق بذلك �صكاً جدي���ًدا للتطبع الآدمي مع 
احلي���اة، ومّر الإن�ص���ان احلديث اأم���ام ما يحدث 
مبنعطفات مث���رة للت�ص���اوؤل، وغ���دا املجتمع 
الإلك���رتوين و�صيًط���ا جدي���ًدا لنق���ل الإن�ص���ان 
احلدي���ث اإل���ى اأط���وار ا�صتثنائي���ة يف احلياة... 
���ا - خالد  امل�ص���در: )الإنرتن���ت بو�صفه���ا ن�صًّ
الرويع���ي 2006( والدليل عل���ى ذلك ما حدث 

يف 2011.
لكن امل�صاأل���ة لي�صت حم�صورة يف 
جمتمع الكت���اب اأو الن����رش، امل�صاألة 
اأعق���د م���ن ذل���ك، ولذل���ك ف���اإن 
الع���ادات  اكت�ص���اب  اأ�صالي���ب 
�صتتغ���ر م���ع ا�صتم���رار وترة 
الندف���اع نحو ه���ذه ال�صبكات 
م���ا يتغ���ر تكنولوجيًّا،  ووفق 
ا  واجلي���ل اجلدي���د متحم�س جدًّ
له���ذه التكنولوجيا، فقد �رشب 
بعر�س احلائط كل �صيء.. اإذ اإنه 
ل يرى يف العامل �ص���وى الأ�صدقاء 
الإلكرتوني���ني.. ول يرى يف املعلومة 
اإل م���ا تع���رب عن حميط���ه وم���ا يتقاطع 
مع���ه، فالتكنولوجي���ا ل مفر منه���ا اأبًدا وهي 
باتت منطًقا اإن�صانيًّا للتحول والتطور كحال 
الطبيعة ون�صاأتها وتاأثرها يف الإن�صان، 
وعليه فاإنه التمازج مع التكنولوجيا 
�رشط من �رشوط املعرفة اجلديدة.

اأم���ا املخزون املعلوماتي له���ذه ال�صبكات، 
ا، واملخزون املع���ريف لها اأكرب،  فه���و كبر ج���دًّ
بحيث ت�صتطيع من خالها اإعادة كتابة تاريخك 
املحل���ي بعد ع���دة �صن���وات، و�صيبق���ى الذين 
يقتاتون على اأمه���ات الكتب حبي�صي مكاتبهم 
الفاره���ة اإذا مل يلتفت���وا اإلى ه���ذه املجتمعات 

الفرتا�صية. 
يف الآونة الأخرة ب���داأت ب�صل�صلة مراجعات 
لق���راءات عدي���دة وكتاب���ات كنت ق���د كتبتها 
قب���ل ع���دة �صن���وات لتفح����س حال���ة املجتمع 
الفرتا�ص���ي، فكان���ت الأ�صئلة ح���ول )ما الذي 
تغر؟ وهل بالفعل تغرنا؟( وكنت قد اأ�صفت 
حينها ب���اأن هذه النوعية م���ن الأ�صئلة قد تبدو 
مغلق���ة يف ح���ني، لكنه���ا واجبة ال�ص���وؤال عندما 
يقرتن احل���ال بواقعن���ا الفرتا�ص���ي وموازاته 
باملجتم���ع الفرتا�ص���ي اأي�ًص���ا.. لك���ن عندم���ا 
ننطل���ق م���ن ال�ص���وؤال ال�صابق: ما ال���ذي تغر؟ 
�صنكت�ص���ف باأننا كن���ا اأمام فج���وة عميقة بيننا 
وبني م���ا تغّر، اأم���ا الآن فاأنه يب���دو اأننا دخلنا 
معرتك ه���ذا املجتمع الفرتا�ص���ي وبداأت هذه 
املوؤ�ص�صة ت�صعنا يف نظامه���ا و�صلوكها العام، 
وبقدومها اأتت لت�صع �صكاً اآخر ل�صلوك خمتلف 
وللعاقات ب�صتى اأنواعها، وكل ذلك اأتى ليفرز 

جمتمًعا اآخر اأي�ًصا.
املجتمع���ات  ه���ذه  اأن  ���ا  ظاهريًّ ب���دا  واإن 
الفرتا�صية قد �صاهمت ب�صكل من الأ�صكال يف 
تو�صيع رقعة النت�صار الثق���ايف اإل اأنه �صاهمت 
يف تكري����س ال�صتهاك، فالثقاف���ة مل تعد كما 
كان���ت مبعناها التاأث���ري واملجتمعي، الثقافة 

الآن هي يف فن الفا�صني�صتا.

• جمال اخلياط	 • خالد الرويعي	
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قراءة في مشهد 
الغضب اإليراني )2(

يحل���و لبع����ض املراقبني اإج���راء مقارنات 
ب���ني موج���ة الغ�ض���ب احلالية يف اإي���ران وتلك 
التي �ض���هدتها عام 2009 عق���ب التالعب يف 
االنتخابات الرئا�ضية، لكن هذه املقارنة يغيب 
عنها عن�رص اأ�ضا�ضي وحموري هو تاأثري ما حدث 
يف دول عربية عدة منذ عام 2011، حيث ي�ضعر 
ال�ضباب االإي���راين االآن اأن باإمكانهم اإطاحة هذا 
النظام، واأن هناك اأنظم���ة اأخرى اأطيحت حتت 
�ضغط التظاه���رات امل�ضتمرة والعزلة الدولية 
للنظ���ام واملطالب���ات اخلارجي���ة بتخلي���ه عن 
احلكم التي تفقده ال�رصعية الوطنية والدولية.
يع���ري  ال  االإي���راين  النظ���ام  اأن  �ضحي���ح 
لل�ضغ���وط واملطالب���ات الدولي���ة للتخلي عن 
احلكم اأي اعتب���ار، لكنه كان يفعل ذلك عندما 
كان يح���اول ت�ضدي���ر فك���رة الدع���م ال�ضعبي 
ل���ه اإلى اخل���ارج، وبعد انف�ض���اح االأمر و�ضحب 
الب�ض���اط من حت���ت اأقدامه �ضعبي���اً، فال جمال 

للق���ول اإن هن���اك ع���دم التف���ات للمطالب���ات 
الدولية بتخلي املاليل عن احلكم!

ال�ضع���ب االإي���راين ب���ات ي���درك اأن عوائد 
النف���ط تذه���ب اإل���ى االإنف���اق ال�ضخ���ي عل���ى 
والع���راق  اليم���ن  يف  الطائفي���ة  امليل�ضي���ات 
و�ضوري���ا، واأن النظام يخو�ض حروباً و�رصاعات 
ال ناق���ة لالإيراني���ني فيه���ا وال جم���ل، واأن���ه ال 
يعقل ت���رك ماليني االإيراني���ني يعانون الفقر 
واجلوع يف حني يتمتع جرناالت احلر�ض الثوري 
مبلي���ارات ال���دوالرات م���ن ث���روات الف�ض���اد 
والرتب���ح غ���ري امل����رصوع واحت���كار االقت�ض���اد 

االإيراين مل�ضلحتهم.
مع���دالت  اأن  الكث���ريون  يع���رف  ال  رمب���ا 
الت�ضخ���م يف اإيران بلغت خ���الل �ضنوات قليلة 
�ضابقة نح���و 40 %، وال ي�ضعر ال�ضعب االإيراين 
باأن هناك اأي اأف���ق لتح�ضن االأو�ضاع بعد زوال 
�ضحنة الوعود الت���ي روجها املاليل عرب توقيع 

االتفاق النووي مع القوى الدولية.
و�ضندوق النقد الدويل �ضبق له اأن طالب 
باإعالن اإفال�ض بع�ض البن���وك االإيرانية ر�ضمياً 
ب�ضبب ا�ضتفح���ال م�ضكلة الدي���ون امل�ضتحقة 
التي اأ�ضبح ا�ضرتدادها �ضبه م�ضتحيل، وطالب 
باإ�ضالح اقت�ضادي كبري ملعاجلة اآثار انكما�ض 
اقت�ض���ادي تعي�ضه اإيران من���ذ �ضنوات م�ضت، 
لك���ن الواق���ع اأن هن���اك تزاي���دا يف م�ضاح���ات 
الف�ضاد ال�ضيما داخل الطبقة احلاكمة واحلر�ض 
االإي���راين  االقت�ض���اد  ال���ذي يحتك���ر  الث���وري 

مل�ضلحته متاماً!
ه���ل ميكن يف ظل هذا امل�ضهد ال�ضوداوي 
اقت�ضادياً واجتماعياً القول اإن هناك م�ضتقبال 
ملثل هذا النظام البائ�ض؟ االإجابة وا�ضحة واإن 
مل ي�ضق���ط اليوم فغ���داً، والفي�ضل هو الوقت 
االإيراني���ني يف خمتل���ف  املتظاهري���ن  واإرادة 

�ضوارع البالد. “اإيالف”.

مروة كريدية

سالم الكتبي

اأدخل���ت االحتجاج���ات الت���ي اجتاح���ت معظ���م 
امل���دن االإيرانية منذ نهاي���ة ال�ضهر املا�ضي النظام 
االإي���راين يف اختب���ار �ضع���ب مل ت�ضه���ده الب���الد منذ 
املظاه���رات التي عرفت ب� “الث���ورة اخل�رصاء” التي 
اأعقب���ت انتخ���اب الرئي�ض حممود اأحم���دي جناد عام 
2009، يف وق���ت قللت في���ه ال�ضلطات الر�ضمية يف 
طه���ران اأهمية تل���ك االحتجاجات وهو م���ا ورد على 
ل�ض���ان الرئي�ض االإي���راين ح�ضن روح���اين حني قال: 
“ه���ذه االأح���داث ال اأهمي���ة له���ا، وال�ضع���ب االإيراين 
�ضهد الكثري منها وجتاوزه���ا ب�ضهولة”، واعترب اأن 
املتظاهرين يخربون اأمن البالد واأن “امل�ضاألة باتت 
اليوم مت����ض النظام والث���ورة وامل�ضال���ح الوطنية 
اإي���ران واملنطق���ة”،  وا�ضتق���رار  القوم���ي  واالأم���ن 
واته���م - كالع���ادة - الواليات املتح���دة واإ�رصائيل 

 بتحري�ض بع����ض املتظاهرين لالنتق���ام من اإيران.
و�ضارعت االأجهزة االأمنية اإل���ى �ضن حملة اعتقاالت 
وا�ضع���ة بلغ���ت بح�ضب التقدي���رات االأخ���رية قرابة 
ال�ضلط���ات  اآالف �ضخ����ض، فيم���ا مل تعل���ن  اأربع���ة 
الر�ضمي���ة ع���ن عددهم، حي���ث اكتف���ى امل�ضوؤولون 
تل���ك  خ���الل  قتي���ال   22 �ضق���وط  اإل���ى  بالإ�ض���ارة 
االحتجاجات، وقال حمي���د �ضهرياري م�ضاعد رئي�ض 
ال�ضلط���ة الق�ضائي���ة اإنه مت التع���رف على كل قادة 
حركة االحتجاج���ات واعتقالهم، واإنه���م �ضيعاقبون 
عقاب���ا �ضدي���دا ورمب���ا يواجه���ون عقوب���ة االإعدام، 
وه���و يعك�ض ب�ض���كل وا�ضح ال لب�ض في���ه اأن �ضلطة 
احلر����ض الثوري مازالت كما كان���ت حتكم قب�ضتها 
على ال�ض���ارع ب�ضكل “بولي�ضي” من���ذ قرابة اأربعني 
َدًة  عاًم���ا، كما تعي���د اإنتاج الطبق���ة ال�ضيا�ضي���ة مردِّ

�ضع���اراٍت اأق���ل ما ُيق���ال فيها اإنه���ا “خ�ضبية”، ومل 
تنت���ج اإال مزيدا من االأزم���ات ال�ضيا�ضية والع�ضكرية 
 واالقت�ضادي���ة منذ ب���زوغ “اخلميني���ة” وحتى االآن.
اإنها بال �ضك حلظة تاريخية حا�ضمة يف اإيران التي لن 
تكون بعد االحتجاجات كما قبلها، وهي ُتظهر ب�ضكل 
وا�ضح الرغبة العارمة ل���دى ال�ضعب بالتغيري، وهو 
الذي ُيع���اين ب�ضكل م�ضتمر م���ن �ضغوطات حياتية 
اقت�ضادي���ة وثقافية، ناهيك عن خي���ارات قياداته 
 ال�ضيا�ضية التي اأخذت البالد اإلى دائرة العزل الدويل.

لق���د �ض���اق ذرع املواطن الع���ادّي الب�ضيط مببادئ 
الث���ورة نف�ضه���ا الت���ي عف���ا عليه���ا الزم���ان والتي 
اأ�ضبح���ت م���ع م���رور الوق���ت عبئ���ا على كث���ري من 
اأ�ضحابها مم���ن نظروا لها و�ضاع���دوا على اإجناحها، 
اأم���ا املواط���ن املثق���ف النخب���وي فقد اأع���اد النظر 

يف كل املب���ادئ ومل تع���د احلكوم���ة “االإ�ضالمي���ة” 
و”والية الفقي���ه” حلم املفك���ر ال�ضيا�ضي احلداثي 
بقدر م���ا اأم�ضت طروحات الهوية وم���ا بعد العوملة 
االإ�ضكاليات احلقيقية الت���ي تتطلب االنفتاح على 

العامل واحلياة بالدرجة االأولى. 
ويف وق���ت ي���رى في���ه املحتج���ون ال�ضلمي���ون 
اأن م�ضلح���ة اإي���ران تكم���ن بالدرجة االأول���ى يف هذا 
التوج���ه، مازال التي���ار الر�ضمي ي���رى اأن ال�رصاع مع 
“االإمربيالي���ة” مازال اأولى االأولوي���ات، فيما تنظر 
�رصيح���ة كبرية م���ن اإيرانيي اخل���ارج واملنفى بح�رصة 
ا عرب  كبرية اإلى م���ا اآلت اإليه اأمة لعب���ت دوًرا رياديًّ
الع�ض���ور وقدم���ت للح�ض���ارة االإن�ضاني���ة الفن���ون 
الزاهية واالآداب املمي���زة فانتهى املطاف بها اإلى 

الوقوع حتت غطر�ضة “الويل الفقيه”. “اإيالف”.

إيران... احتجاجات عابرة أم ثورة فعلية؟ )1(

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة

مل يتوقف حديث اأهل البحرين عن 
ارتف���اع االأ�ضعار وال�رصائ���ب والر�ضوم 
وتاأثريه���ا  حديث���ا  ا�ضتج���دت  الت���ي 
املبا�رص عل���ى رزق املواطن، وحتديدا 
�ضاح���ب الدخ���ل ال�ضه���ري املح���دود 
ال���ذي اأ�ض���ال يئن م���ن وط���اأة الديون 
واللتزام���ات  والفوات���ر  والأق�ض���اط 
ال�ضهري���ة، اإ�ضاف���ة اإلى قائم���ة اأخرى 
م���ن امل�ضتج���دات املالي���ة واحلياتية 
ال�رصورية التي تطراأ ومل تتوقف يوما 

واحدا. 
اليوم وبعد الذي جرى فاإن و�ضع 
املواطن املعي�ضي موؤمل جدا، اإذ اأ�ضبح 
والر�ضوم،  ال�رصائ���ب  ينكوي برعون���ة 
ومي�ضي بنريان غ���الء االأ�ضعار احلارقة 
مقاب���ل ذلك �ضع���ف راتب���ه ال�ضهري 
وقل���ة احليلة يف كيفي���ة ت�رصيف اأمور 
حياته واحتياجات اأف���راد اأ�رصته و�ضط 

هذه املتغريات اجلديدة.
الأن  البحرين���ي  يتطل���ع  حا����رصا 
تب���ادر الدولة ومت���ده ب�ض���رتة النجاة 
وتنت�ضله من ه���ذا الو�ضع وتنظر اإلى 
حيثي���ات الواق���ع املعي�ض���ي املرهق 
ال���ذي “يفاط�ض في���ه”، واأن ت���وؤازره 
وتقف يف �ضف���ه مقابل ما يواجهه من 
�ضعوبات معي�ضية جمة كزيادة رواتب 
املوظف���ني يف القطاع���ني ومعا�ضات 
واملطلق���ات  واالأرام���ل  املتقاعدي���ن 
اأي  اأو  املحتاج���ة،  االأخ���رى  والفئ���ات 
دعم مايل اآخر ي�ضب يف نف�ض االجتاه، 
وذلك جتنبا خلط���ورة قنابل ال�رصائب 

املوقوتة م�ضتقبال. وع�ضاكم عالقوة.

“احذروا خطورة 
قنابل الضرائب 

الموقوتة”

محمد المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

ل�ضن���ا بحاج���ة اإلى عن���اء كب���ري للتعرف 
يعي�ضه���ا  الت���ي  املع�ضل���ة  حقيق���ة  عل���ى 
املجل����ض النيابّي، فحال���ة العجز باتت جلية 
للجميع، الواقع يربه���ن اأّن االأع�ضاء مل يعد 
مبقدورهم حتقيق احلد االأدنى من تطلعات 
املواطن���ني، ولي����ض هن���اك اأف�ض���ل من اأن 
ي�ضخ����ض حالته���م �ضوى الن���واب اأنف�ضهم، 
فعندم���ا �ضئ���ل اأحد الربملاني���ني لدورتني 
متتاليت���ني عن تقييم���ه الأداء املجل�ض بعد 
اإ�ض���دال ال�ضت���ار على دور االنعق���اد الثالث 
وبداية الدور الرابع كان �رصيحا باأّن االأداء ال 
يرقى لتحديات املرحلة التي مر بها الوطن، 

فالظروف املحيطة تتطلب القيام باأف�ضل 
مم���ا مت اإجن���ازه، واأرجع النائ���ب عدم حتقق 
االأف�ض���ل اإل���ى الت�ضكيل���ة غ���ري املتجان�ضة 
للمجل����ض وعدم االن�ضجام ال���كايف بني عدد 
من النواب، والنقطة االأهم يف حديث النائب 
حتذيره لزمالئه النواب ب���اأالّ يكون الرتكيز 
من�ضبا حول البحث عن امتيازات �ضخ�ضية. 

يب���دو اأّن ع���دم التجان����ض لي����ض وحده 
ال�ضب���ب يف حال���ة �ضعف املجل����ض النيابّي، 
فاأغلب���ة االأع�ض���اء م�ضتقل���ون كم���ا �ضنفوا 
اأنف�ضه���م، وا�ضتقاللي���ة النائ���ب تعني اأنه 
يعم���ل مبفرده، وهذا معن���اه انفراط العقد 

الذي يوحدهم ويعني اأي�ضاً غياب التن�ضيق 
بينه���م، وبال����رصورة كل واح���د منهم لديه 
ق�ضاي���ا ي�ضتغل عليها مبف���رده، ولنت�ضور 
اأّن جمل�ض���اً ال يلتق���ي اأع�ض���اوؤه عل���ى روؤية 
م�ضرتكة اأو ال توحدهم هموم املواطن، ماذا 
تك���ون النتيج���ة املتوقعة ل���ه؟ واإذا كانت 
هناك مو�ضوع���ات مت االتفاق عليها فاإنها 
تفتقر اإلى الو�ضوح واالآلّية التي من خاللها 

حتقيق الهدف.
هن���اك من يلق���ي الالئمة يف ت���دين اأداء 
املجل����ض النياب���ي عل���ى الناخ���ب ويعتربه 
وح���ده م���ن يتحم���ل تبع���ات الف�ض���ل الأن���ه 

انتخ���ب نوابا م�ضتقل���ني، وبالت���ايل كانت 
النتائ���ج هزيل���ة للغاي���ة كما ن�ضاه���د اأمام 
اأعينن���ا. م���ن يق���ول اإّن النائ���ب امل�ضتقل 
ال ي�ضتطي���ع التغي���ري فاإن���ه لي����ض منطقيا 
بل يج���ايف الواقع، ق���د يك���ون اأداء النواب 
املدعومني من جمعي���ات �ضيا�ضية �ضعبية 
وفق برامج انتخابي���ة وا�ضحة اأكرث فاعلية، 
لك���ّن التجربة على �ضعي���د الواقع تدح�ض 
متاما مثل هذا القول، فلم يلم�ض املواطن 
طوال االأدوار الربملاني���ة ال�ضالفة اأي منجز 
لن���واب اجلمعيات ال�ضيا�ضي���ة على اختالف 

توجهاتها.

المجلس النيابي... إنجازات متواضعة

مل اأر يف حياتي رئي�ضا يتعر�ض 
للتهك���م وال�ضخري���ة والنقد من 
و�ضائل االإع���الم اجلماهريية مثل 
الرئي�ض االأمريكي احلايل دونالد 
ترام���ب، فمن���ذ اللحظ���ة االأولى، 
ب���ل قبل اللحظ���ة االأولى لقدومه 
اإلى البي���ت االأبي�ض وهو يتلقى 
املوج���ة تلو املوجة من الهجمات 
ال�رص�ضة م���ن و�ضائل اإعالم كربى 
يف الواليات املتح���دة وبريطانيا 

وغريها.
يف البداية قي���ل اإنه ال يحرتم 
امل���راأة وجيء ب�ضه���ادات عديدة 
لن�ضاء تعر�ضن للتحر�ض اجلن�ضي 
م���ن قبل ترامب، وبع���د اأن تولى 
الرج���ل الرئا�ض���ة مل تتوقف هذه 
احلمالت ومت انتقاء �ضور عديدة 
تظه���ر ترام���ب وكاأن���ه �ضخ����ض 
غري طبيعي، ث���م تطور االأمر اإلى 
�ض���دور كتاب كام���ل عن ترامب 
للكاتب مايكل  الغريبة  و�ضوؤونه 
وول���ف ال���ذي ت���ردد �ض���داه يف 
العامل كل���ه قب���ل اأن ين�رص، حيث 
تناولت و�ضائل االإعالم االأمريكية 
والغربية مقتطف���ات خمجلة من 
الكتاب الذي �ضي�ضدر عما قريب 
وال���ذي قالت عن���ه وكالة بي بي 
�ض���ي اإنه قد يت�ضب���ب يف النهاية 
يف اإبع���اد ترام���ب ع���ن احلكم يف 

الواليات املتحدة.
التي  ومن بني املقتطف���ات 
قرائ���ن  تعط���ي  والت���ي  وردت 
ال�ضح���ة  اخت���الل  عل���ى  معين���ة 
العقلية لرتامب كما يقول موؤلف 
اأن  طل���ب  ترام���ب  اأن  الكت���اب 
تو�ضع يف غرفة نومه ثالثة اأجهزة 
تلفاز، على الرغم من اأنه ال يتابع 
التلف���از مطلقا وال يق���راأ مطلقا، 
وهذا يجع���ل مهمة العاملني معه 
غاية يف ال�ضعوبة، وجاء اأي�ضا اأن 
الرئي�ض مينع اخلدم من مل�ض اأي 
�ض���يء يخ�ض���ه، خ�ضو�ضا فر�ضاة 
اأ�ضنان���ه واأنه ق���ام بتوبي���خ اأحد 
العاملني الأنه ق���ام باأخذ قمي�ض 
ترام���ب امللق���ى عل���ى االأر����ض 
وو�ضع���ه يف امل���كان املخ�ض�ض 
ل���ه، لك���ن ترام���ب بث���ورة عارمة 
قال له: طاملا اأنني و�ضعته على 

االأر�ض فاأنا اأريده هكذا!
اأخرى ي�ضتدل  اأ�ضياء  ووردت 
اأن  عل���ى  وغ���ريه  الكات���ب  به���ا 
ال�ضحة العقلية لرتامب تتناق�ض 
م���ع التقدم يف ال�ض���ن، من بينها 
ق���ول اأ�ضت���اذ ال�ضح���ة النف�ضية 
الأع�ضاء جمل�ض ال�ضيوخ اإن هناك 
عالمة معينة على اإ�ضابة الرئي�ض 
باخلرف، ال�ضوؤال الذي يطرح هنا 
لي����ض حول م�ضاح���ة احلرية التي 
االأمريكي،  االإع���الم  يتمت���ع به���ا 
فه���ذا اأم���ر طبيع���ي، و�ضب���ق اأن 
تن���اول االإع���الم احلي���اة اخلا�ضة 
لك���ن  كلنت���ون،  ب���ل  للرئي����ض 
ال�ضوؤال االآن هو حول خطورة بقاء 
ترامب يف احلكم لف���رتة طويلة، 
فرئي����ض الواليات املتحدة لي�ض 
كاأي رئي�ض يف العامل الأن قراراته 
ميكن اأن توؤثر على العامل باأكمله 

ولي�ض اأمريكا وحدها.

الغضب والنار 
في بيت 

ترامب األبيض

بثينة
خليفة قاسم
B7747
@hotmail.com

زبدة القول



نيويورك ولندن وهونغ كونغ 
بقائمة طرح “اأرامكو”

دب���ي - لن���دن - روي���رز: ق���ال م�ص���دران 
مطلعان اإن ال�صعودية و�صع���ت نيويورك ولندن 
وهون���غ كون���غ يف قائم���ة ق�صرية لل�ص���ق الدويل 

لإدراج �رشكتها الوطنية للنفط اأرامكو.
دراي���ة  عل���ى  وهم���ا  امل�ص���دران،  واأ�ص���اف 
باملناق�صات، اأنه قد يقع الختيار على اأحد اأ�صواق 
الأ�صهم الثالثة اأو اثنني اأو رمبا الثالثة جميعهم.

وق���ال اإن الطرح الع���ام الأويل �صي�صمل اأي�ًصا 
�صوق الأ�صه���م ال�صعودية )تداول( واإن موعده ما 

زال اأواخر 2018.

“اأوبك” ملتزمة بخف�ض املعرو�ض يف 2018
اأبوظب���ي - روي���رز: قال وزير الطاقة الإماراتي اأم����ض الأول، اإنه يتوقع اأن تتوازن �صوق 
النف���ط يف 2018، واإن منظم���ة البلدان امل�صدرة للب���رول )اأوبك( ملتزم���ة مبوا�صلة العمل 

باتفاق خف�ض املعرو�ض حتى نهاية العام احلايل.
وقال الوزير �صهيل املزروعي خالل منا�صبة يف العا�صمة الإماراتية اأبوظبي “اأوبك ملتزمة 
مبا قررته عندما اجتمعنا يف نوفمرب 2017.. وهو موا�صلة هذا العمل لعام كامل” م�صيًفا اأن 

حتقيق التوازن الكامل بني العر�ض والطلب على النفط يتطلب مزيًدا من الوقت.
وق���ال اإن���ه يتوقع اأن يتحقق ت���وازن ال�ص���وق يف 2018 لكن ت�رشيف فائ����ض املعرو�ض 

�صي�صتلزم املزيد من الوقت.
واأ�ص���اف املزروع���ي، وه���و الرئي�ض احل���ايل لأوبك، اأنه غ���ري قلق من ح���دوث �صدمة يف 

املعرو�ض ب�صبب تراجعات اإنتاج اخلام يف فنزويال وال�صطرابات ال�صيا�صية يف اإيران.
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اقتصاد
2018 يف  والإم��������������ارات  امل����ا�����ص����ي..  ال����ع����ام  ���ا  خ���ل���ي���ج���يًّ الأف���������ص����ل  امل���م���ل���ك���ة 

البنك الدويل: 2.4 % منو االقت�صاد البحريني يف 2017
توقع بلوغه 2 % يف 2018 و1.6 % العام املقبل 

ق���ّدر البنك الدويل منو القت�ص���اد البحريني يف 
الع���ام 2017 بواق���ع 2.4 %، لكنه توق���ع اأن يعود 
للراج���ع العام اجلاري ليبل���غ 2 %، ونحو 1.6 % يف 

 .2019
وبه���ذه الأرق���ام، يعت���رب القت�ص���اد البحريني 
بح�ص���ب تقرير البنك الذي �ص���در حديًثا حتت عنوان 
“الآف���اق القت�صادية العاملي���ة” الأف�صل خليجيًّا يف 
الع���ام 2017، لكن���ه �صياأت���ي متاأخًرا ع���ن بقية دول 

التعاون يف العامني 2018 و2019.
وق���ّدر البنك ن�صب���ة منو القت�ص���اد القطري يف 
2017 عن���د م�صتوى 1.7 % )يف الرتيب الثاين بعد 
البحري���ن( لتاأت���ي دولة الإم���ارات العربي���ة املتحدة 
بالرتي���ب الثالث بواق���ع 1.4 % ث���م �صلطنة عمان 
 %  0.3 ال�صعودي���ة  العربي���ة  فاململك���ة   %  0.7
واأخ���رًيا الكويت التي اأظهر التقري���ر باأن اقت�صادها 
انكم����ض العام املا�صي بن�صبة – 1 %. وبذلك يكون 
القت�ص���اد الكويت���ي الوحيد باخللي���ج العربي الذي 

انكم�ض بح�صب تقديرات البنك الدويل.

توقعات 2018
وفيم���ا يتعل���ق بتوقعات من���و الن���اجت املحلي 
الإجمايل احلقيقي لعام 2018، فت�صري بيانات البنك 
الدويل اإلى اأن القت�صاد الإماراتي �صيكون الأف�صل 
مبعدل من���و 3.1 %، يليه اقت�ص���اد قطر بن�صبة منو 
ت�صل اإلى 2.6 %، ثم القت�صاد الُعماين مبعدل 2.3 
%، فالبحريني بن�صبة 2 %، واأخرًيا الكويتي 1.9 %.

توقعات 2019
اأما العام 2019، فتوقع تقرير البنك الدويل اأن 
ي�صج���ل القت�صاد الكويتي اأف�ص���ل ن�صبة منو بواقع 
3.5 % يليه القت�صاد الإماراتي 3.3 % ثم القطري 
3 % فالعم���اين 2.5 % وال�صع���ودي 2.1 % واأخرًيا 

البحريني بن�صبة 1.6 %.

توقعات هيئة المعلومات 
لك����ن توقع����ات هيئ����ة املعلوم����ات واحلكومة 
الإلكروني����ة ج����اءت اأعلى م����ن هذه الن�صب����ة، حيث 
قال����ت اإن التقدي����رات الأولي����ة للرب����ع الثال����ث من 
2017 اأ�صارت اإلى ت�صجيل القت�صاد منوًّا حقيقيًّا 

بالأ�صع����ار الثابتة بواق����ع 3.6 % و6.9 % بالأ�صعار 
اجلاري����ة قيا�ًصا بالفرة ذاتها م����ن ال�صنة ال�صابقة. 
وبح�ص����ب التقرير، فقد �صه����د القت�صاد البحريني 
زي����ادة يف مع����دل النم����و القت�صادي، وذل����ك عائٌد 
ب�ص����كل كب����ري اإل����ى تزاي����د ال�صتثم����ارات يف البنى 
التحتي����ة الرئي�صي����ة ومتان����ة الأو�ص����اع املالي����ة يف 

اململكة.
واأك����د البي����ان التف�صيل����ي لتقري����ر احل�صابات 
القومية ال�صادر عن الهيئة اأن النتائج الأولية للربع 
الثالث لعام 2017 مقارنة مع الف�صل املقابل لعام 
2016، حتقيق منو بواقع 2.2 % بالأ�صعار اجلارية 
يف الف�صل الثالث قيا�ًصا بالف�صل الثاين من ال�صنة 
ذاتها، واأن نتائج معدلت النمو يف القطاع النفطي 
ق����د �صجلت زيادة بنح����و 13.4 % بالأ�صعار اجلارية 
ويعود هذا لرتفاع �صعر برميل النفط عند مقارنته 

بنظريه من العام ال�صابق. 
ا بنحو 0.3 % بالأ�صعار  بينم����ا �صهدت انخفا�صً
الثابت����ة قيا�ًصا بالف�صل الثالث م����ن العام 2016، 
ويعزى ذلك لنخفا�ض كميات النفط املنتجة حيث 
تراجع����ت بن�صب����ة 2.3 % قيا�ًص����ا بالف�ص����ل الثالث 

للعام املا�صي.

وبنّي التقري����ر اأن ال�صناعة التحويلية �صهدت 
منوًّا مبقدار 3.2 % بالأ�صعار الثابتة وبنحو 3.5 % 
بالأ�صع����ار اجلاري����ة، ويعود ذلك اإلى زي����ادة الإنتاج 
م����ن حيث الكمي����ات والأ�صعار لل�����رشكات ال�صناعية 
الك����ربى يف البحري����ن قيا�ًص����ا بالف�ص����ل الثالث من 

العام 2016.
واأ�شار التقرير اإل����ى اأن ن�شاط البناء والت�شييد 
حق����ق منوًّا ي�ص����اوي %0.8 بالأ�صع����ار الثابتة، و12 
% بالأ�شع����ار اجلاري����ة، فيما منا ن�ش����اط العقارات 
وخدم����ات الأعمال بن�صب����ة 4.6 % بالأ�صعار الثابتة 
وباملق����دار نف�ص����ه بالأ�صع����ار اجلاري����ة، بينما حقق 
قط����اع النق����ل والت�ص����الت زيادة ت�ص����اوي 5.9 % 

بالأ�صعار الثابتة و8.3 % بالأ�صعار اجلارية.
وب����نّي التقرير اأن اخلدم����ات احلكومية الأخرى 
زادت مبق����دار 3.1 % بالأ�صع����ار الثابت����ة وبحوايل 
2 % بالأ�صع����ار اجلاري����ة. كم����ا حقق����ت اخلدم����ات 
الجتماعي����ة وال�صخ�صي����ة ارتفاًع����ا بن�صب����ة 7.5 % 
بالأ�صع����ار الثابت����ة و7.3 % بالأ�صع����ار اجلارية. اأما 
ن�شاط الكهرباء وامل����اء فقد حقق زيادة بواقع 5.2 

% بالأ�صعار الثابتة و13.7 % بالأ�صعار اجلارية.
واأ�ص����ار التقري����ر اإل����ى اأن اخلدم����ات التعليمية 

اخلا�صة واحلكومية ارتفعت بن�صبة 1.4 % بالأ�صعار 
الثابت����ة و2.6 % بالأ�صعار اجلارية، يف حني ازدادت 
اخلدمات ال�صحي����ة مبعدل 9.8 % بالأ�صعار الثابتة 
و4 % بالأ�شعار اجلارية. اأم����ا فيما يتعلق بالن�شاط 
الزراع����ي و�صيد الأ�صماك، فقد �صهد تراجًعا بن�صبة 
3.6 % بالأ�صعار الثابتة و6.8 % بالأ�صعار اجلارية.
واأو�ص����ح التقرير اأن نتائ����ج معدلت النمو عند 
مقارن����ة الرب����ع الثالث لع����ام 2017 قيا�ًص����ا بالربع 
الثاين من العام نف�صه فاإنها ت�صري اإلى تطور معدل 
النمو القت�ص����ادي بن�صبة 1.6 % بالأ�صعار الثابتة، 
وبن�صب����ة قدره����ا 2.2 % بالأ�صع����ار اجلارية. و�صجل 
القط����اع النفط����ي ارتفاًعا بن�صب����ة 3.3 % بالأ�صعار 
الثابت����ة، و6،4 % بالأ�صع����ار اجلاري����ة. كم����ا حق����ق 
القطاع غري النفط����ي زيادة بن�صبة 1.2 % و1.6 % 

على التوايل بالأ�صعار الثابتة واجلارية.
واأو�شح التقري����ر اأن ن�شاط امل�رشوعات املالية 
قد �صهد ارتفاًعا طفيًفا بنحو 1 % بالأ�صعار الثابتة 
و1.2 % بالأ�شع����ار اجلارية. فيما �شجل ن�شاط البناء 
والت�صييد منوًّا بواقع 0.7 % بالأ�صعار الثابتة و0.4 
% بالأ�صع����ار اجلارية. كما �صجلت القيمة امل�صافة 
يف قط����اع النق����ل واملوا�ص����الت حت�صًن����ا وا�صًحا، اإذ 

اأظه����رت النتائج زيادة القط����اع وذلك مبقدار 2.2 
% بالأ�صع����ار الثابتة وبنحو 8 % بالأ�صعار اجلارية، 
فيم����ا حققت ال�صناعة التحويلية منوًّا قدره 1.9 % 

بالأ�صعار الثابتة و0.1 % بالأ�صعار اجلارية.
وذكر التقرير اأن اخلدم����ات احلكومية �صهدت 
ارتفاًع����ا بنح����و 0.5 % بالأ�صع����ار الثابت����ة وبن�صبة 
0.6 % بالأ�صع����ار اجلارية. فيم����ا حققت اخلدمات 
الجتماعية وال�صخ�صي����ة الأخرى زيادة وقدرها 2.1 

% بالأ�صعار الثابتة و0.8 % بالأ�صعار اجلارية.
احلكومي����ة  التعليمي����ة  اخلدم����ات  و�صه����دت 
واخلا�ص����ة ارتفاًعا بن�صب����ة 1.4 % بالأ�صعار الثابتة 
و1.4 % كذل����ك بالأ�صعار اجلاري����ة. اإلى جانب ذلك 
فقد ارتفعت اخلدمات ال�صحية احلكومية واخلا�صة 
بن�صبة 2.2 % بالأ�صع����ار الثابتة و1.9 % بالأ�صعار 
اجلاري����ة، اأما ن�ش����اط الزراعة و�شي����د الأ�شماك فقد 
تراجع مبا يناه����ز 3.5 % بالأ�صعار الثابتة و2.1 % 

بالأ�صعار اجلارية.

توقعات النمو العالمي
وعلى م�صتوى العامل، توقع تقرير البنك الدويل 
اأن ي�صع���د النمو العاملي اإلى 3 %، يف 2017، مرجًعا 
ذل���ك لتع���ايف دورة القت�ص���اد ب�صكل ع���ام، على اأن 

ي�صل النمو اإلى 3.1 % يف العام اجلاري. 
العاملي���ة  التج���ارة  اأن  ال���دويل  البن���ك  واأك���د 
ا�صتع���ادت زخمها الق���وي، بف�صل ارتف���اع م�صتوى 

ال�صتثمارات.
واأو�صح التقرير اأن املخاطر للنظرة امل�صتقبلية 
تبقى مرهونة ب���اأي انخفا�ض يف الن�شاط القت�شادي 
وذل���ك مرتب���ط باإمكاني���ة تعدي���ل غ���ري من�صبط يف 
ال�ص���وق املالية اأو ت�صاعد التوت���رات اجليو�صيا�صية 

على الأغلب.
لكن���ه ع���اد لي�ص���ري اإلى حت�ص���ن ظ���روف العمل 
بالن�صب���ة مل�صدري ال�صل���ع الأ�صا�صي���ة، ومتوقًعا اأن 

يرتفع النمو يف القت�صادات النا�صئة والنامية.
ومن م�صادر القلق الرئي�صية لالقت�صاد العاملي 
بح�ص���ب التقري���ر انخفا����ض وت���رية النم���و املحتمل 
يف جمي���ع الأ�ص���واق النا�صئة وال���دول والقت�صادات 
النامي���ة، والتي م���ن املتوقع اأن تراج���ع يف غ�صون 

العقد املقبل. 
واأ�ص���ار التقرير اإلى اأنه ل بد من اإجراء اإ�صالحات 
هيكلي���ة للحد من ه���ذا النخفا����ض، ومواجهة الآثار 

ال�صلبية لأي اأزمة قد تن�صاأ يف امل�صتقبل.

• يبقى القت�صاد البحريني حمافًظا على منوه رغم الظروف القت�صادية ال�صعبة	

مازن الن�صور

اإ�صبانيا تتجاوز اأمريكا لت�صبح ثاين وجهة �صياحية بالعامل
ا�صتقبلت 82 مليون �صائح 

بر�صلون���ه - اأ ف ب: اأ�صبح���ت اإ�صباني���ا يف 
الع���ام 2017 ثاين وجه���ة �صياحية يف العامل بعد 
فرن�صا، متجاوزة الوليات املتحدة مع دخول 82 
ملي���ون �صائح اأجنبي اإليه���ا بارتفاع بن�صبة 9%، 

كما اأعلن رئي�ض حكومتها ماريانو راخوي.
وق���ال راخوي على هام�ض قم���ة دول جنوب 
الحتاد الأوروبي متح���ورت حول الهجرة الأربعاء 
اإن “82 ملي���ون مواط���ن اأجنب���ي زاروا اإ�صباني���ا 
ال�صن���ة املا�صية بارتفاع بن�صب���ة 9 % عن العام 
2016 م���ا اأدخل عائدات بلغ���ت 87 مليار يورو 

بارتفاع بن�صبة 12 %”.
واأ�ص���اف “لقد اأ�صبحنا ث���اين دولة يف العامل 
من حيث عدد ال���زوار والدخل بالن�صبة لل�صائح” 
م�صي���ًدا “باجله���د الكب���ري” له���ذا القط���اع لكي 

ي�صبح اأكرث تناف�صية.
وهك���ذا �صجل���ت ال�صياح���ة ال�صباني���ة رقًما 
���ا لل�صن���ة اخلام�ص���ة عل���ى الت���وايل رغ���م  قيا�صيًّ
�صن���ة 2017 الت���ي �صه���دت تفج���ريات اإرهابية 
يف اأغ�صط����ض يف كاتالوني���ا )16 قتي���اًل( والأزمة 
ال�صيا�صي���ة اخلطرية يف اخلريف املا�صي يف هذه 

املنطقة.
ويف اأكتوبر تراج���ع عدد ال�صياح بن�صبة 5 % 

يف كاتالوني���ا عل���ى خلفية التظاه���رات الكربى 
الت���ي نظمت بع���د ال�صتفت���اء حول ح���ق تقرير 

امل�صري الذي حظرته مدريد.
وت�شبب بطء الن�شاط القت�شادي يف الف�شل 
الأخ���ري م���ن ال�صن���ة يف كاتالونيا بخ�ص���ارة 319 
مليون يورو يف املنطقة، كما اأعلن احتاد نقابات 

القطاع ال�صياحي الأربعاء “اك�صلر” الذي يتوقع 
اأي�ًص���ا تراجًع���ا بن�صب���ة 8 % للوظائ���ف يف قطاع 
ال�صياح���ة يف كاتالوني���ا يف الف�صل الأول من عام 
2018 حي���ث بداأ اأ�صحاب الفنادق يتكيفون مع 

واقع تراجع الطلب.
لكن كاتالونيا تبق���ى املنطقة التي ت�صجل 

اأعلى عدد زوار يف اإ�صبانيا مع اأكرث من 18 مليون 
�صائح بني يناير ونوفمرب بح�صب وزارة ال�صياحة.

واأو�ص���ح الحتاد يف بيان الأربعاء اأن اإ�صبانيا 
مبجمله���ا ا�صتف���ادت م���ن ارتفاع كب���ري يف عدد 
ا من اأ�ص���واق بعيدة  الرح���الت اجلوي���ة وخ�صو�صً
مثل الأرجنت���ني )23+ % على �صنة( وكولومبيا 
والولي���ات   )%  +11( ورو�صي���ا   )%  +21(

املتحدة )10+ %(.
واأكد اأن هوؤلء ال�صياح الذين ينفقون عموًما 
اأك���رث م���ن ال�صي���اح الأوروبي���ني )الربيطانيني 
والأمل���ان والفرن�صي���ني( اأتاحوا زي���ادة متو�صط 
العائ���دات بح�صب الزائ���ر بن�صب���ة 1.5 % للمرة 

الأولى منذ عام 2011.
يف الع���ام 2016 ا�صتقبل���ت اإ�صباني���ا 75.3 
ملي���ون �صائ���ح لتحل خل���ف الولي���ات املتحدة 
)75.6 مليون( فيما بقيت فرن�صا مت�صدرة اإلى 
ح���د كبري م���ع 82.6 مليون �صائ���ح بح�صب اأرقام 
املنظمة العاملي���ة لل�صياحة التي �صتن�رش الإثنني 

اأرقامها اجلديدة للعام 2017.
يف  الفرن�صي���ة  اخلارجي���ة  وزارة  وق���درت 
دي�صمرب ع���دد ال�صي���اح الأجان���ب يف فرن�صا عام 

2017 ميكن اأن يبلغ 88 مليون �صخ�ض.

• تعترب كاتالونيا اأكرث منطقة ت�صتقبل �صياًحا يف اإ�صبانيا بواقع 18 مليون �صخ�ض	

لن���دن - روي���رز: ارتفع���ت اأ�صع���ار 
الذه���ب مقرب���ة م���ن اأعل���ى م�صتوياتها 
يف اأربع���ة اأ�صهر الذي �صجلت���ه يف اجلل�صة 
ال�صابقة، بعدما اأظهر حم�رش اجتماع للبنك 
املرك���زي الأوروبي نربة اأكرث قوة وهو ما 

عّزز اليورو اأمام الدولر.
واأظه���ر حم����رش اجتم���اع دي�صم���رب اأن 
املرك���زي الأوروبي يج���ب اأن يعيد النظر 
يف توجه���ات �صيا�صت���ه يف اأوائ���ل 2018 
���ا لغته لتعك�ض حت�صن  واأن يعدل تدريجيًّ
اآف���اق النمو. و�صه���د ال���دولر املزيد من 
ال�صعف ب�صكل عام بعدما اأظهرت بيانات 
ارتف���اع طلبات اإعانة البطالة احلكومية يف 
���ا يف اأ�صعار  الولي���ات املتح���دة وانخفا�صً
املنتج���ني، وهو م���ا يجعل حي���ازة الذهب 
املق���وم بالعمل���ة الأمريكي���ة اأق���ل تكلفة 

حلائزي العمالت الأخرى.
وزاد �صعر الذهب يف ال�صوق الفورية 
لالأوقي���ة  دولر   1322.36 اإل���ى   %  0.4
)الأون�ص���ة( يف اأواخر التعامالت يف ال�صوق 
الأمريك���ي بعدما لم����ض 1326.56 دولر 
يوم الأربعاء، وهو اأعلى م�صتوياته منذ 15 

�صبتمرب.

�صعود الذهب 
بالتوازي مع اليورو
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399.6 مليون دينار ميز�نية مكاتب �ل�رص�فة يف 9 �أ�شهر
ارتفعت بن�سبة 14.1 % 

ارتفعت امليزانية املوحدة ملكاتب ال�رصافة 
العاملة يف البحرين خالل ال�سهور الت�سعة الأولى 
م����ن الع����ام املا�س����ي بن�سب����ة 14.1 %، قيا�ًس����ا 

بالفرتة ذاتها من العام 2016.
واأظه����رت اأح����دث بيان����ات ن�رصه����ا م�����رصف 
البحري����ن املرك����زي عل����ى موقع����ه الإلك����رتوين 
وح�سلت “البالد” على ن�سخة منها، اأن امليزانية 
املوحدة يف 9 اأ�سهر جت����اوزت ال� 399.6 مليون 
دين����ار، بزي����ادة 49.2 ملي����ون دين����ار، قيا�ًس����ا 
بالف����رتة ذاتها م����ن الع����ام 2016 والتي بلغت 

قرابة 350.3 مليون.
وكان����ت امليزانية املوحدة ملكاتب ال�رصافة 
ارتفع����ت بن�سب����ة 13.4 % بالن�س����ف الأول م����ن 
الع����ام املا�س����ي، حيث جت����اوزت 253.6 مليون 
دين����ار، بزيادة 30 مليون دين����ار تقريًبا، قيا�ًسا 
بالف����رتة ذاتها م����ن الع����ام 2016 والتي بلغت 

قرابة 223.6 مليون دينار.
وبلغت امليزانية املوح����دة يف الربع الثالث 
م����ن العام 2017 نحو 146 مليون دينار، بزيادة 
13.1 ملي����ون دينار تقريًبا، م����ا ن�سبته 9.8 %، 
مقارن����ة بقراب����ة 132.9 ملي����ون دين����ار يف الربع 

الثاين من العام 2017. 
كم����ا بلغ����ت امليزاني����ة املوح����دة يف الرب����ع 
الثال����ث من العام 2017 نحو 146 مليون دينار، 
بزي����ادة 19.3 مليون دين����ار تقريًبا، م����ا ن�سبته 
15.2 %، مقارن����ة بقراب����ة 126.7 مليون دينار 

بالفرتة نف�سها من العام 2016.
اأما املوج����ودات يف مكات����ب ال�رصافة بالربع 
الثال����ث م����ن الع����ام 2017، فق����د توزع����ت بني 
موجودات حملية ب� 117.2 مليون دينار تقريًبا، 

وموجودات اأجنبية نحو 28.8 مليون دينار.
وارتفع����ت املوج����ودات املحلي����ة للمكاتب 
املرخ�س����ة بالرب����ع الثال����ث 24.9 ملي����ون دينار 
تقريًب����ا، ما ن�سبت����ه 27 %، مقارن����ة بنحو 92.2 
مليون دينار يف الربع الثاين من العام املا�سي.

يف ح����ني اأن املوج����ودات الأجنبي����ة �سهدت 
تراجًعا بالربع الثالث 11.9 مليون دينار تقريًبا، 
م����ا ن�سبت����ه 29.2 %، قيا�ًسا بنح����و 40.6 مليون 

دينار يف الربع الثاين.
وات�س����ح م����ن البيان����ات اأن النق����د املحل����ي 
املوجود يف مكات����ب ال�رصافة بلغ نحو 77 مليون 
دينار، بزي����ادة 19.2 ملي����ون دين����ار تقريًبا، ما 
ن�سبت����ه 33.1 % قيا�ًس����ا بقراب����ة 57.8 ملي����ون 

دينار يف الربع الثاين.

وبلغ حج����م ودائع املكات����ب املرخ�سة لدى 
امل�سارف نح����و 4.8 مليون دين����ار، بزيادة 7.2 
األ����ف دينار، م����ا ن�سبت����ه 0.1 %، قيا�ًس����ا ب� 4.8 

مليون دينار يف الربع الثاين.
كما بلغ����ت امل�ستحقات املحلي����ة من الغري 

ملكاتب ال�رصافة نح����و 6.4 مليون دينار، بزيادة 
4.7 ملي����ون دينار، ما ن�سبته 266.7 %، مقارنة 

ب� 1.8 مليون دينار تقريًبا بالربع الثاين.
وكذلك جتاوزت املوجودات املحلية الأخرى 
للمكاتب 28.9 مليون دينار، قيا�ًسا بنحو 27.8 

مليون دينار بالربع الثاين.
يف حني اأن املطلوبات على مكاتب ال�رصافة 
بالرب����ع الثالث، توزعت ب����ني حملية نحو 117.6 
مليون دينار، و28.4 مليون دينار تقريًبا اأجنبية.
وبل����غ راأ�����س امل����ال والحتياط����ي للمكاتب 
املرخ�سة نحو 70.6 ملي����ون دينار، بزيادة  1.8 
ملي����ون دينار، م����ا ن�سبت����ه 2.6 %، مقارنة بنحو 

68.8 مليون دينار بالربع الثاين.
كما بل����غ حج����م القرو�س املحلي����ة ملكاتب 
ال�رصاف����ة من امل�س����ارف نحو 34 ملي����ون دينار، 
برتاج����ع 4.8 ملي����ون دينار، ما ن�سبت����ه 12.4 % 
قيا�ًسا بقرابة 38.8 مليون دينار يف الربع الثاين.
وبلغ����ت امل�ستحق����ات املحلية م����ن مكاتب 
ال�رصاف����ة اإلى الغري 73 األف دين����ار، برتاجع 3.7 
األ����ف دينار، م����ا ن�سبت����ه 4.8 %، مقارنة ب� 76.7 

األف دينار بالربع الثاين.
وكذل����ك بلغت املطلوب����ات املحلية الأخرى 
على املكاتب 12.8 مليون دينار تقريًبا، قيا�ًسا 

ب� 12.3 مليون دينار بالربع الثاين.
ورخ�����س امل�����رصف املركزي ل����� 19 موؤ�س�سة 
�رصاف����ة تعم����ل يف ال�سوق املحلي����ة حتى �سبتمرب 
املا�س����ي 2017، بح�س����ب البيان����ات الر�سمي����ة 

املن�سورة على موقع “املركزي”.

• )اأر�سيفية(	 زادت ميزانية مكاتب ال�رصافة املحلية 49.2 مليون دينار حتى نهاية �سبتمرب املا�سي.  

�أمل �حلامد

خليل القاهري

ي���كاد ل يب���داأ حديث عن التوظيف يف مملكة البحرين حت���ى ينق�سم النا�س ما بني 
موؤيد للعمالة الوطني���ة ومعار�س لها، لأ�سباب عديدة تتلخ�س باأن املوظف البحريني 
ك�سول وتنق�سه اخلربة مقارنة بالعامل الأجنبي، لكن اإذا ما تعمقنا اأكرث �سنجد اأ�سباًبا 
اأك���رب من ذلك، من بينها عدم الثقة باملوظ���ف البحريني من قبل راأ�س املال املحلي، 
و�سعوب���ة ال�سغ���ط على املواط���ن يف العمل التي ق���د ت�سل لالأ�سف اإل���ى درجات من 

الإهانة حتت التهديد بالف�سل للموظف الأجنبي.
من جهة اأخرى، يعاين املوظف البحريني من التعامل مع اتهامات باأنه ل يقبل باأي 
وظيف���ة، واأنه يريد بدء حيات���ه املهنية بوظيفة مدير اأو على اأق���ل تقدير م�سوؤولً، ول 
يقب���ل بالعمل يف موؤ�س�سات �سغرية، واإمنا يف�سل العمل يف القطاع العام اأو البنوك اأو 

ال�رصكات الكربى لأنها ت�سمن له م�ستقبالً اأف�سل.
التهام���ات من هنا وهناك، لكن يبقى واقع خي���ار املواطن البحريني �سعب وغري 
مرغ���وب على الرغم م���ن كل القوانني التي و�سعتها الدول���ة ووجود موؤ�س�سات داعمة 
خليار البحريني، لكن يبقى احلال باأن املواطن ل يريد العمل يف اأي وظيفة اأو اأي مكان 
وتبقى ال�رصكات تبحث عن الأجنبي بحجة ك�سل البحريني وعدم جاهزيته ل�سوق العمل.
اإًذا م���ا احل���ل؟ احلل هو ما بع���د ال�سرية الذاتي���ة، فكما يعلم اجلميع ب���اأن ال�سرية 
الذاتية هي اأول الطريق للبدء يف امل�سرية املهنية التي قد تكون بداية قوية اأو بداية 

�سعبة ل تتنا�سب مع طبيعة الباحث عن عمل.
ال�سرية الذاتية اليوم يف الغالب �سيئة من ناحية جودة املحتوى والت�سميم اللذين 
ل يتنا�سب���ان مع اأب�سط متطلبات كتابة ال�س���ري الذاتية، ومن ناحية اأخرى فاإن ال�رصكات 
الي���وم بحاج���ة ملا هو اأكرث من �سرية ذاتية لتحديد م���ا اإذا كان الباحث عن عمل مالئًما 
للوظيف���ة اأو ل، فزم���ن حتديد الأف�س���ل من جمال �سورت���ه يف ال�س���رية الذاتية اأو من 
جم���ال األوان الت�سميم قد انتهى، ال�رصكات اليوم بحاجة ملعرفة ما اإذا كان املتقدمون 
قادري���ن عل���ى الإبداع والبتكار والإنتاجي���ة العالية يف ال�ساغ���ر الوظيفي ولي�س فقط 

�سغل املن�سب.
وهن���ا ن�ساأل: ملاذا ل يقدم ال�سخ����س م�رصوع عمل مع ال�سرية الذاتية يبني ما الذي 
ي�ستطيع عمله اإذا ما مت اختياره، ملاذا ل ي�سبح خيار التوظيف على اأ�سا�س اأكرث علمية 
م���ن جم���رد معلومات عن �سخ�سه؟، مل���اذا ل توظف اآلف م�ساري���ع التخرج املتميزة يف 

امل�ساريع القائمة، األ ميكن لها اأن تبني قدرة العمالة الوطنية احلقيقية؟

كيف يصبح البحريني الخيار األول في التوظيف؟

دب���ي - بلومبريغ: قالت حمطة بلومبريغ 
الإخباري���ة يف تقري���ر ن�رصته موؤخ���ًرا، اإنه حتى 
والغ���از  النف���ط  وف���رة  اأّدت  قري���ب  وق���ت 
باأ�سعار رخي�سة اأو مدعومة اإلى جعل الطاقة 
ال�سم�سي���ة خياًرا اأقل ج���دوى اقت�سادية، اأما 
الآن ف���اإن انخفا�س اأ�سعارها �سيعزز التو�سع 
يف حتلية املي���اه بالطاق���ة ال�سم�سية، ف�سالً 

عن اأنه قد يوؤدي اإلى خف�س اأ�سعار املياه.
ورغم م���ا يبدو من وف���رة للمياه يف دول 
جمل�س التعاون اخلليجي الواقعة يف ال�سحراء 
وما ي�ساه���د هنا وهناك من بحريات �سناعية 
ونواف���ري عمالقة وحدائق مائي���ة، اإل اأن اأزمة 
املياه تل���وح يف الأفق بالن�سب���ة لهذه الدول 
الت���ي تعت���رب واحدة من اأك���رث املناطق التي 

تعاين من �سح املياه يف العامل.
اخللي���ج  دول  اعتم���دت  الآن،  وحت���ى 
العربي���ة عل���ى حمط���ات حتلية املي���اه التي 

تعمل عل���ى الوقود الإحف���وري لإنتاج معظم 
املياه التي يحتاجه���ا ال�سكان الذين يتزايد 
عدده���م ب�رصعة، ف�سالً ع���ن تعاظم ا�ستهالك 
املي���اه لالأغرا����س ال�سناعي���ة. اأم���ا الآن فاإن 
هذه الدول تطب���ق تكنولوجيا اأنظف، وبداأت 
ت�سخ���ر اأ�سعة ال�سم�س الوف���رية لإنتاج املياه 

ال�ساحلة لل�رصب من البحر.
وجتدر الإ�سارة اإل���ى اأن معدل ا�ستنزاف 
املي���اه اجلوفية يف الكويت الأعل���ى خليجيًّا، 
اإذ ت�ستخدم البالد املياه ال�سطحية واجلوفية 
م���رة عل���ى قدرته���ا يف   20 مبع���دل يزي���د 
ا على امل���دى الطويل وفًقا  جتديده���ا �سنويًّ
لدرا�س���ة اأجرته���ا منظم���ة الأغذي���ة والزراعة 
ع���ام 2008. ويف دول���ة الإم���ارات العربي���ة 
املتح���دة املع���دلت متقارب���ة م���ع الكويت، 
بينما ت�ستخدم اململكة العربية ال�سعودية ما 
يقرب من 10 اأ�سعاف معدل جتديدها، وفًقا 

للدرا�سة.
ووفًق���ا للبن���ك ال���دويل، تع���اين منطقة 
ال����رصق الأو�س���ط و�سم���ال اأفريقي���ا من ندرة 
اإم���دادات املياه يف العامل، مع ذلك تعد دول 
اخللي���ج الأكرث ا�سته���الًكا يف الع���امل للمياه 
قيا�ًسا بكل فرد. ويعي�س اأكرث من 60 % من 
�سكان دول ال����رصق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 
يف ظروف م���ن الإجه���اد املائ���ي املرتفع اأو 
ال�سديد. ويتوق���ع معهد املوارد العاملية يف 
وا�سنط���ن اأن تتعر�س دول التع���اون ال�ست 
اإل���ى  اإجهاد مائي �سدي���د للغاية بحلول عام 

.2040
واأ�سافت بلومبريغ بح�سب ما نقلت عنها 
جريدة القب�س الكويتية اأنه من خالل ما يعرف 
بتحلي���ة املياه، تعتم���د دول اخلليج العربية 
عل���ى مياه البحر املحالة ملعظ���م احتياجاتها 
غ���ري الزراعية – ب���دًءا من املي���اه املعباأة يف 

املنزلي���ة.  ال�ستخدام���ات  زجاج���ات وحت���ى 
وتعد ال�سعودية اأكرب منتج للمياه املحالة يف 
العامل، كما اأن منطقة ال�رصق الأو�سط و�سمال 
اأفريقي���ا ت�ستح���وذ على 48 % م���ن الطاقة 

احلالية لتحلية املياه يف العامل.
ولك���ن كيف يتم ذلك؟ يف الوقت الراهن 
تتم معظم عملي���ات التحلية عن طريق حرق 
الغاز الطبيع���ي اأو النفط لغل���ي مياه البحر، 
ثم ا�سرتداد املي���اه العذبة املقطرة – وهي 
عملية تع���رف با�سم التحلي���ة احلرارية ملياه 
البحر. هذه الطريقة مكلفة وميكن اأن تكون 
غري نظيفة، عل���ى الرغم من اأن املاء املقطر 
يخ���رج نظيًف���ا، كم���ا اأن ا�ستخ���دام الوق���ود 
الإحفوري يعني اأن هذه املجمعات ت�سهم يف 
انبعاث غازات الحتبا�س احلراري التي توؤدي 
اإل���ى تفاقم تغري املن���اخ. ويتم تفريغ امللح 
م���رة اأخ���رى يف البح���ر حمتوًيا عل���ى املعادن 

الثقيل���ة وامللوث���ات الكيميائي���ة وي�س���كل 
تهدي���ًدا خط���رًيا لنظ���م البيئ���ة البحري���ة يف 
منطقة اخلليج �سبه املغلق���ة. وتقدر تكلفة 
حتلي���ة مرت مكع���ب واحد من املي���اه من 70 
�سنًت���ا اإل���ى دولر واحد، مقارنة م���ع 15 اإلى 
40 �سنًت���ا لإنت���اج الكمي���ة ذاتها م���ن املياه 
اجلوفية. وميكن لدول اخلليج ت�رصيع التحول 
اإل���ى و�سائ���ل تقنية اأنظ���ف مث���ل التنا�سح 
العك�سي، الت���ي ت�ستهلك ربع م���ا ت�ستهلكه 
املراف���ق احلرارية اأو رمبا اأق���ل، وهي الأكرث 
انت�س���اًرا يف معظم اأنحاء الع���امل، اإ�سافة اإلى 
ق���درة هذه البلدان عل���ى تقليل الطلب على 
املياه من خالل زيادة عمليات معاجلة واإعادة 
تدوي���ر املي���اه العادمة، ولكنه���ا لن تواكب 
الحتياج���ات املتزاي���دة، اإلى جان���ب حماولة 
احلد من ال�ستهالك عن طريق خف�س الدعم، 

رغم �سعوبة الأمر من الناحية ال�سيا�سية.

�لطاقة �ل�شم�شية �شبيل دول �خلليج حلل �أزمة �ملياه
جمل�س التعاون معّر�س ل� “اإجهاد مائي” بحلول 2040

تطور �أد�ء 
�لقيمة 

�ل�شوقية 
لأ�شو�ق 
�خلليج 

2017
بلغ���ت  مبا����رص:   - دب���ي 
املكا�س���ب ال�سوقي���ة الإجمالية 
لالأ�س���واق اخلليجية نحو 27.08 
ملي���ار دولر م���ع نهاي���ة ع���ام 

.2017
وت�س���درت اأ�س���واق دول���ة 
املكا�س���ب  اأعل���ى  الإم���ارات 
للع���ام  اخلليجي���ة  ال�سوقي���ة 
خ�س���ارة  مقاب���ل  املا�س���ي، 
قط���ر، حي���ث كان اأداء �سوقها 
اأ�س���واق  ب���ني  الأ�س���واأ  امل���ايل 
التايل  والإنفوج���راف  اخللي���ج، 
يو�س���ح تفا�سيل تطور القيمة 

ال�سوقية:
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دبي ـ قناة العربية: 

�ضدد جنل �ضاه اإيران ال�ضابق، الأمري ر�ضا 
بهلوي م�ضاء اخلمي����س على اأهمية التظاهرات 
يف اإي���ران، ل �ضيما واأن غالبية ال�ضعب الإيراين 
و�ضل���ت اإل���ى قناعة بع���د 40 عاماً م���ن احلياة 
حتت نظام ديكتاتوري ديني، اإلى اأنه ل ميكن 

اإ�ضالح هذا النظام.
ولف���ت اإل���ى اأن ال�ضباب يف اإي���ران مل يعد 
لديهم اأمل يف اإ�ضالح هذا النظام الدكتاتوري 
املت�ضلط، فهناك فق���ر وجماعة وبطالة وذلك 

ب�ضبب الف�ضاد، وتعزيز الآلة القمعية.
واأ�ضاف يف معر�س ت�رصيح مطول للعربية 
�ضم���ن برنام���ج بانورام���ا م�ض���اء اخلمي����س اأن 
ر�ضالة الإيرانيني وا�ضحة األ وهي تغيري كامل 
للنظام، واإر�ضاء نظ���ام تعددي ودميوقراطي، 
فه���ذا ال�ضبيل الوحيد لإع���ادة الإعمار و�ضمان 

جميع احلقوق لكافة املواطنني الإيرانيني.
كم���ا اأكد بهلوي على اأن اإيران اأ�ضحت كما 
كوري���ا ال�ضمالية. وق���ال: “كان من املمكن اأن 
تكون اإي���ران يابان ال�رصق الأو�ض���ط، لكنها مع 

الأ�ضف اأ�ضبحت كوريا ال�ضمالية”.
وعن فر�س جن���اح غ�ضب ال�ضارع الإيراين، 
قال اأثبت���ت الوقائع اأن الأنظم���ة ال�ضتبدادية 
ل ميك���ن اأن ت�ضمد، ول ميكن لفك���ر واحد اأن 
ي�ضيط���ر على البالد، وعلى الإيرانيني العتماد 

على اأنف�ضهم.
و�ض���دد عل���ى ����رصورة اأن ينج���ح التح���رك 
الإي���راين احلايل وذلك ل�ضالح ال�ضعب الإيراين 

واملنطقة على ال�ضواء.
اإل���ى ذلك، اأكد اأنه ل يدعم اأي عنف داخلي 
اأو حتى تدخل ع�ضك���ري خارجي لإحداث تغيري 

بالقوة يف اإيران.

لن���دن � العربي���ة ن���ت: اأف���ادت وكالت 
عاملي���ة به���روب رئي����س جمل����س ت�ضخي�س 
م�ضلح���ة النظ���ام الإي���راين، اآي���ة اهلل حممود 
ها�ضم���ي �ضاه���رودي م���ن م�ضف���ى باأملانيا، 
خوفاً من العتقال، ب�ضبب اتهامه بانتهاكات 

حقوق الإن�ضان يف اإيران.
وقبي���ل الحتجاجات امل�ضتم���رة يف اإيران 
التي طالبت ب�شقوط النظام وتنحي املر�شد 
م���ن ال�ضلطة، ذه���ب �ضاهرودي للع���الج اإلى 
مدينة هانوفر الأملانية، حيث رفعت �ضكوى 

ق�ضائية طالبت باعتقاله، بتهم “جرائم قتل 
وجرائم �ضد الإن�ضانية”.

وكت���ب موقع رادي���و “ف���ردا” الأمريكي 
التابع للخارجية الأمريكية اإن �ضاهرودي ترك 
م�ضاء اأم�س اخلمي�س امل�ضت�ضفى الأملاين، من 
دون اأن يكمل عالجه وقرر الرجوع اإلى اإيران، 
خوفاً من املتابع���ة القانونية التي قد توؤدي 

اإلى اإيقافه و�ضجنه.
ون�رصت وكال���ة رويرتز عن م�ضدر ر�ضمي 
يف اأملاني���ا ف�ض���ل ع���دم ك�ض���ف هويت���ه، اأن 

رئي����س جمل����س ت�ضخي����س م�ضلح���ة النظام 
الإيراين هرب من اأملانيا، خوفاً من املالحقة.

وكانت وقف���ات احتجاجية اأمام امل�ضفى 
الأملاين قام بها ن�ضطاء اإيرانيون، قد طالبت 
ب�ضب���ب  وحماكمت���ه،  �ضاه���رودي  بتوقي���ف 
م�ضاركت���ه بانته���اكات حق���وق الإن�ض���ان يف 
اإيران، حيث قام باإ�ضدار اأحكام بالإعدام �ضد 
ن�ضطاء اإيراني���ني واأطفال اأثناء توليه رئا�ضة 

ال�ضلطة الق�ضائية.
م���ن جانبه ك�ضف املدع���ي العام الأملاين 

اأنه تلقى �ضكوى �ضد اآية اهلل �ضاهرودي واإن 
رجوع���ه لإيران قبل اإمت���ام عالجه يف امل�ضفى 
الأمل���اين، كان ب�ضب���ب اخلوف م���ن املتابعة 

الق�ضائية.
الإيراني���ة  املقاوم���ة  جمل����س  وكان 
)جماه���دي خل���ق( قد ن����رص بيان���ا، اتهم فيه 
�ضاهرودي باإ�ض���دار اآلف اأحكام الإعدام �ضد 
املعار�ض���ني للنظام، مطالب���اً املدعي العام 
الأملاين بالتحقيق يف امللف، بتهمة م�ضاركته 

بجرائم �ضد الإن�ضانية.

  للتوا�ضل:  )ق�ضم ال�ضوؤون الدولية: 17111482(              ق�ضم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�ضرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

قرقا�ش: �صكوى قطر من الإمارات غري �صحيحة ومرتبكة
دبي ـ وكاالت: 

انتق���د وزير الدولة الإماراتي لل�ض���وؤون اخلارجية اأنور قرقا�س،  اأم�س اجلمع���ة، �ضكوى قطر اأمام الأمم 
املتح���دة وجمل����س الأمن الدويل حول انته���اك الإمارات ملجاله���ا اجلوي. وغرد قرقا�س عل���ى “تويرت”، اأن 
“ال�ضك���وى القطرية ب�ض���اأن انتهاك الإمارات ملجالها اجلوي غري �ضحيح���ة ومرتبكة، نعمل على الرد عليها 
ر�ضميا بالأدلة والقرائن، ما نراه ت�ضعيدي وغري مرّبر، ما كان يحدث حتت الطاولة اأ�ضبح مك�ضوفا فوقها”. 
وقال���ت وكالة الأنباء القطرية، اأم�س اجلمعة، اإن قطر قدم���ت �ضكوى بالأمم املتحدة ذكرت فيها اأن طائرة 
حربي���ة اإماراتية اخرتقت جمالها اجلوي يف دي�ضمرب، نق���ال عن رويرتز. واتخذت 4 دول عربية هي: الإمارات 
وال�ضعودية والبحرين وم�رص اإجراءات دبلوما�ضية وجتارية وفيما يتعلق بال�ضفر �ضد قطر، متهمة اإياها بدعم 
الإرهاب. وجاء يف تقرير الوكالة القطرية اأن ال�ضيخة علياء اأحمد بن �ضيف اآل ثاين، مندوبة قطر الدائمة لدى 
الأم���م املتحدة، اأر�ضلت ر�ضالتني متطابقتني اإلى الأم���ني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س ورئي�س 

جمل�س الأمن الدويل ب�ضاأن الخرتاق الذي ذكرت اأنه وقع �ضباح يوم 21 دي�ضمرب.
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غزة ـ رويترز: 

الفل�ضطيني���ني  مئ���ات  ا�ضتب���ك 
م���ع جن���ود اإ�رصائيليني يف قط���اع غزة 
وال�ضفة الغربية املحتلة اأم�س اجلمعة 
مع ا�ضتمرار الحتجاجات على العرتاف 

الأمريكي بالقد�س عا�ضمة لإ�رصائيل.
ووفق���ا لت�ضجيل فيدي���و لرويرتز 
اقرتب ب�ضع مئات من �ضكان غزة من 
ال�ضياج احلدودي مع اإ�رصائيل ور�ضقوا 
يف  باحلج���ارة  الإ�رصائيلي���ني  اجلن���ود 
ح���ني رد اجلنود باإط���الق قنابل الغاز 
اأقل  لتفريقهم. وجتمع���ت جمموعات 
ع���ددا يف مدينت���ني بال�ضف���ة الغربية 
حيث اأ�رصم حمتج���ون النار يف اإطارات 
ال�ضيارات ور�ضق���وا اجلنود باحلجارة. 
باإط���الق  الإ�رصائيلي���ون  اجلن���ود  ورد 

قنابل الغاز وقنابل ال�ضوت.
وق���ال م�ضوؤولون بقط���اع ال�ضحة 
الفل�ضطيني اإن 14 فل�ضطينيا اأ�ضيبوا 
بالر�ضا�س احل���ي يف ا�ضتباكات اأم�س 

اجلمعة. 

 واشنطن ـ ا ب: 

اأعل���ن الرئي�س الأمريك���ي دونالد 
ترام���ب، فج���ر اجلمع���ة، اأنه ع���دل عن 
الأمريكية  ال�ضف���ارة  ح�ضور تد�ض���ني 

اجلديدة يف لندن.
وياأت���ي ق���رار ترامب ال���ذي اأعلنه 
يف تغريدة و�ضط تقاري���ر اإعالمية باأن 
الزيارة �ضتثري احتجاجات يف بريطانيا.
وكت���ب ترام���ب يف تغريدت���ه اأنه 
ع���دل ع���ن الرحل���ة املق���ررة اأ�ضا�ض���ا 
ال�ضهر املقب���ل لعدم ر�ضاه عن موقع 

ال�ضفارة اجلديدة وكلفة بنائها.
وتابع ترامب “ال�ضب���ب وراء اإلغاء 
زيارت���ي اإل���ى لندن ه���و اإنن���ي ل�ضت 
معجبا بقي���ام اإدارة الرئي����س ال�ضابق 
باراك اأوباما ببيع ال�ضفارة التي كانت 
يف اأف�ض���ل موق���ع يف لندن لق���اء مبلغ 
زهيد وبن���اء �ضفارة جدي���دة يف موقع 

بعيد لقاء 1،2 مليار دولر”.
واأ�ض���اف “اتف���اق �ضي���ئ، كان���وا 
يري���دون اأن ق����س ال�رصي���ط لكن ل”. 
وكان ترامب دعي للقيام بزيارة دولة 
مل يح���دد موعدها اإل���ى بريطانيا لكن 

هناك قلق من ح�ضول احتجاجات.

كاركاس ـ رويترز:

“اجلوع���ى” مرك���زا   نه���ب مئ���ات 
لتوزي���ع الغ���ذاء ومتجرا كب���ريا يف ولية 
مرييدا بغرب فنزويال، ووردت اأنباء عن 
ت�ضيده���م ما�ضية ترع���ى يف احلقول مع 
انت�ض���ار العن���ف نتيجة نق����س الغذاء يف 
اأنح���اء البالد. وقال كارلو����س باباروين، 
الع�ض���و املعار�س بالربمل���ان عن ولية 
مريي���دا اخلمي����س، اإن 4 اأ�ضخا����س لقوا 
اآخ���رون يف  اأربع���ة  واأ�ضي���ب  م�رصعه���م 
الفو�ضى امل�ضتمرة منذ يومني، لكنه مل 
يذكر املالب�ضات. ودفع���ت اأربعة اأعوام 
م���ن الك�ض���اد واأعل���ى مع���دل ت�ضخم يف 
الع���امل املاليني من اأبن���اء فنزويال لهوة 
الفق���ر، ويواجه نظام الرئي�س نيكول�س 
عن���ف  اأعم���ال  ال�ضرتاك���ي  م���ادورو 
مت�ضاع���دة. ومل ت�ضتج���ب وزارة الإعالم 
لطل���ب تق���دمي معلومات ب�ض���اأن اأحدث 
ا�ضطرابات جتتاح البلد الذي يبلغ عدد 

�ضكانه 30 مليون ن�ضمة.
وق���ال باب���اروين وطبي���ب بيط���ري 
�ضهد جانبا م���ن الأحداث اإن ح�ضدا نهب 
�ضاحنة تنقل ذرة ومركزا لتوزيع الغذاء 

ومتجرا تديره الدولة.
وق���ال باباروين اإن نح���و 300 راأ�ضا 
من البهائم نفقت على الأرجح يف وقائع 
م�ضابهة. ومل يت�ضن لرويرتز التحقق من 

هذه املعلومة.

أنقرة ـ اف ب: 

قال����ت وزارة اخلارجي����ة الرتكي����ة اإن 
املواطنني الأتراك الذي����ن ي�ضافرون اإلى 
الوليات املتحدة يواجهون خطر العتقال 
التع�ضف����ي وعليه����م اأن يعي����دوا النظر يف 
خططه����م لل�ضف����ر واتخ����اذ احتياطاته����م 
اإذا ق����رروا ذل����ك. ودانت هيئ����ة حملفني 
اأمريكية هذا ال�ضهر م�رصفيا تركيا بتهمة 
م�ضاعدة اإيران يف التحايل على العقوبات 
الأمريكي����ة يف ق�ضي����ة �ضبب����ت توت����را يف 
العالقات بني البلدين الع�ضوين يف حلف 
�ضمال الأطل�ضي. وو�ضفت تركيا الق�ضية 

باأن لها دوافع �ضيا�ضية.
واأدي����ن حمم����د ه����اكان اأتي����ال، وه����و 
مدير تنفيذي يف بن����ك خلق الرتكي الذي 
متتل����ك الدولة ح�ضة اأغلبي����ة فيه، بخم�س 
ته����م من اأ�ض����ل 6 وجهت اإليه م����ن بينها 
التاآمر والتحاي����ل البنكي وذلك يف حمكمة 

مانهاتن الحتادية.
وذك����رت وزارة اخلارجي����ة، يف بي����ان 
موقعه����ا  عل����ى  ال�ضف����ر  م����ن  للتحذي����ر 
الإلكرتوين بتاريخ 11 يناير، اأن الوليات 
املتحدة �ضهدت يف الآون����ة الأخرية زيادة 
يف الهجمات الإرهابية والأحداث العنيفة.

موسكو ـ اف ب: 

با�ض���م  الر�ضم���ي  الناط���ق  اأعل���ن 
الكرملني، دميرتي بي�ضكوف، اأن رو�ضيا 
�ضرتد ب�ض���كل منا�ضب عل���ى العقوبات 
الأمريكي���ة الت���ي تفر�س عليه���ا، وفق 

مبداأ املعاملة باملثل.
اجلمع���ة:  ام����س  بي�ضك���وف  وق���ال 
“�ضيكون هناك رد فعل على العقوبات 
الأمريكي���ة وف���ق مبداأ املعامل���ة باملثل 
لتحقيق م�ضاحلنا، وهذا القرار �ضيتخذه 

الرئي�س الرو�ضي فالدميري بوتني”.
وج���اءت ت�رصيح���ات بي�ضك���وف ردا 
عل���ى تقارير اإعالمية حتدث���ت ام�س عن 
حت�ض���ري الولي���ات املتح���دة الأمريكية 
لفر�س عقوبات عل���ى 50 �ضخ�ضية من 

امل�ضوؤولني ورجال الأعمال الرو�س.
يذك���ر باأن وزير اخلزان���ة الأمريكي، 
�ضتيف���ن مونو�ض���ني،  كان ق���د �رصح يف 
الولي���ات املتح���دة  اأن  وق���ت �ضاب���ق، 
�ضتفر����س عقوبات �ضد رو�ضيا مبوجب 

قانون “مكافحة معار�ضي اأمريكا”.

أثينا ـ دب أ: 

الغ���از  اأثين���ا  �رصط���ة  ا�ضتخدم���ت 
امل�ضي���ل للدم���وع لتفري���ق متظاهرين 
خرج���وا اإلى �ض���وارع العا�ضمة لالحتجاج 

على فر�س اإجراءات التق�ضف اجلديدة.
واأو�ضحت م�ض���ادر اإعالمية يونانية 
اأن نح���و 10 اآلف �ضخ����س �ضارك���وا يف 
اأثين���ا ام����س اجلمع���ة،  الحتجاج���ات يف 
م���ا اأدى اإل���ى وق���وع اختناق���ات مرورية 
وا�ضط���رار ال�رصطة اإلى ا�ضتخ���دام الغاز 

امل�ضيل للدموع.
وندد املتظاهرون مب�رصوع القانون 
حول فر�س اإج���راءات التق�ضف اجلديدة 
اليون���اين  الربمل���ان  �ضي�ض���وت  ال���ذي 

ب�ضاأنه يوم الثنني املقبل.
ي�ضار اإل���ى اأن اليونان واملقر�ضني 
الدولي���ني تو�ضل���وا يف ماي���و املا�ضي 
اإلى اتفاقية ب�ض���اأن فر�س حكومة اأثينا 

اإجراءات تق�ضف جديدة.

باريس ـ اف ب:

 اأ�ضي����ب 3 جن����ود فرن�ضيني من قوة 
“برخ����ان” بج����روح، جراء هج����وم انتحاري 
ا�ضته����دف قافلة �رصق����ي م����ايل، بح�ضبما 
يف  الفرن�ضي����ة  الأركان  هيئ����ة  اأف����ادت 

باري�س، ام�س اجلمعة.
وق����ال باتري����ك �ضتيج����ري، املتحدث 
با�ض����م هيئ����ة الأركان، اإن الهج����وم الذي 
وق����ع ي����وم اخلمي�����س، ا�ضته����دف قافل����ة 
م����ن املدرع����ات كان����ت يف طريقه����ا بني 
منطقت����ي ميناكا واإندليم����ان. واأو�ضح اأن 
“�ضي����ارة اقرتبت من القافل����ة وتفجرت 

بالقرب من ناقلة جنود مدرعة”.
واأ�ض����اف املتحدث اأن اأح����د اجلرحى 
الثالثة نقل اإل����ى فرن�ضا لتلقي العالج يف 
م�ضت�ضف����ى ع�ضكري، والآخ����ران اأ�ضعفا يف 
مكان احلادث. وذكر املتحدث اأن هجوما 
مماثال وقع جلنود فرن�ضيني يف مدينة غاو 

و�ضط مايل، يف ال�17 يناير.

 ا�ضتباكات مع جنود 
الحتالل يف ال�ضفة والقطاع

الواليات المتحدة

 فنزويال

 تركيا

الرئي�س الأمريكي 
يلغي زيارة اإلى لندن

مئات “اجلوعى” 
ينهبون متاجر وموا�ضي 

امل�ضافرون لأمريكا قد 
يواجهون العتقال 

 رو�ضيا �ضرتد على اأي 
عقوبات اأمريكية �ضّدها

 ال�رصطة تفرق “احتجاجات 
التق�ضف” يف اأثينا

 انتحاري ي�ضيب 3 جنود 
فرن�ضيني �رصقي مايل
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اأمريكا تفر�ش عقوبات على 14 كيانا اإيرانيا ورئي�ش الق�صاء

جنل �صاه اإيران: ر�صالة الإيرانيني وا�صحة وهي تغيري النظام

م�صوؤول اإيراين بارز يهرب من اأملانيا خوفاً من العتقال

متديد رفع العقوبات املرتبطة بالتفاق النووي للمرة الأخرية

كم���ا �ضمل���ت العقوب���ات مواطناً 
�ضيني���اً، ب�ضب���ب ت�رصف���ه نياب���ة عن 
�رصك���ة م�ضمول���ة بالعقوب���ات ب�ضبب 
تعامله���ا مع �رصك���ة اإيرانية “ميلكها 
اأو ي�ضيط���ر عليها” اجلي�س. و�ضملت 
كذلك �رصك���ة اأخرى مقره���ا ال�ضني، 
�ضع���ت  الت���ي  الإيراني���ة  وال�رصك���ة 
لتزويدها مبكون كيميائي ي�ضتخدم 

يف نقل الإ�ضارات الكهربية.
اإلى ذل���ك، اأعلن البي���ت الأبي�س 
اأن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
اأكد متديد رفع العقوبات املرتبطة 
بالتف���اق الن���ووي مع اإي���ران، ولكن 

“للمرة الأخرية”.
الأبي����س  البي���ت  واأو�ض���ح 
�ضيق���وم  الأمريك���ي  الرئي����س  اأن 
بالتفاو����س م���ع الأوروبيني من اأجل 
“ت�ضديد” التف���اق من خالل تعديل 
تاريخ���ه )وه���و حالي���اً م���ن 10 اإل���ى 
15 عام���اً لي�ضب���ح اإلى الأب���د(، كما 
�ضي�ضعى ترم���ب اإلى تعديل التفاق 
من اأج���ل منع اإي���ران م���ن تطوير اأي 
تكنولوجيا نووية، ميكن ا�ضتخدامها 
يف جم���ال الأ�ضلحة النووية، وال�ضماح 
للمفت�ض���ني بالتفتي����س يف اأي وقت 
باإ����رصاف املنظم���ة الدولي���ة للطاقة 

الذرية.
كما لف���ت البي���ت الأبي����س اإلى 
اأن التفاو����س اجلدي���د ع���ن التفاق 
الن���ووي �ضيكون مع الأوروبني فقط 

ولي�س مع اإيران.
وكان���ت كل التوقع���ات رجح���ت 

يف وق���ت �ضاب���ق اأن يبق���ي الرئي�س 
الأمريكي دونالد ترمب على التفاق 
النووي مع اإيران، مع فر�س عقوبات 

على كيانات اإيرانية جديدة.
ويف هذا ال�ضياق، اأ�ضارت م�ضادر 
اأمريكي���ة، الأربعاء، بح�ضب ما اأوردت 
وكال���ة اأ�ضو�ضيت���د بر����س، اإل���ى اأن 
الرئي�س الأمريكي ق���د يوا�ضل رفع 
العقوب���ات القت�ضادي���ة ع���ن اإيران 
يف اإط���ار التفاق الن���ووي، ولكنه قد 

يفر�س لحقاً عقوب���ات حمددة على 
�ضخ�ضيات و�رصكات اإيرانية.

وكانت وزارة اخلارجية الأمريكية، 
قد قالت، الثالثاء، اإنه من املتوقع اأن 
تقرر اإدارة الرئي�س ترامب، اجلمعة، 
تعلي���ق  �ضتوا�ض���ل  كان���ت  اإذا  م���ا 
اإيران،  العقوب���ات الأمريكي���ة عل���ى 
وفق���اً مل���ا ن�ض���ت علي���ه التفاقية 
النووي���ة، التي مت التو�ضل اإليها مع 

اإيران يف 2015.

اخلارجية  با�ض���م  املتحدث  وقال 
الأمريكي���ة �ضتي���ف جولد�ضتاين، يف 
اإفادة �ضحافي���ة، اإن من املتوقع اأن 
يلتق���ي ترمب مع وزي���ري اخلارجية، 
ريك����س تيلر�ض���ون، والدفاع جيم�س 
ماتي����س يف البي���ت الأبي�س يف وقت 

لحق من الأ�ضبوع قبل هذا القرار.
ي���وم  ق���راراً  “نتوق���ع  واأ�ض���اف 
اجلمعة. واملناق�ضات م�ضتمرة ب�ضاأن 

هذا”.

• ال�ضحافة الإيرانية �ضعدت من حمالتها املنددة برتامب ع�ضية القرار.	

• جنل �ضاه اإيران ر�ضا بهلوي.	

دبي- العربية.نت:

فر�ضت الواليات املتحدة، اجلمعة، عقوبات على 14 �صخ�صاً وكياناً اإيرانياً، بينهم رئي�س 

ال�ضلطة الق�ضائية ومدير �ضجن رجائي �ضهر، ب�ضبب انتهاكات حلقوق االإن�ضان ودعم برامج 

االأ�ضلحة يف اإيران.

�ضادق  اهلل  اآي��ة  الق�ضائية،  ال�ضلطة  رئي�س  اإن  بيان  يف  االأمريكية  اخلزانة  وزارة  وقالت 

الريجاين، وهو حليف مقرب من الزعيم االأعلى اآية اهلل علي خامنئي، “م�ضوؤول عن اإ�ضدار 

اأوامر ب�ضل�ضلة من انتهاكات حقوق االإن�ضان بحق اأفراد يف اإيران من املواطنني اأو املقيمني، اأو 

)م�ضوؤول( عن التحكم فيها اأو توجيهها”.

ذك����رت �ضحيفة “وا�ضنطن بو�ضت” الأمريكية، اأن الرئي�س دونالد ترامب، حمل بعنف خالل اجتماع 
يف البيت الأبي�س ب�ضاأن الهجرة، على دول اأفريقية وهايتي، التي و�ضفها ب�”الأوكار القذرة”.

وا�ضتقبل ترامب يف مكتبه عددا من اأع�ضاء جمل�س ال�ضيوخ، من بينهم اجلمهوري ليند�ضي غراهام، 
والدميقراط����ي ريت�ضارد دوربن، للبحث يف م�رصوع يقرتح احلد من مل ال�ضمل العائلي ومن دخول القرعة 
عل����ى البطاقة اخل�����رصاء. يف املقابل �ضي�ضمح التفاق بتجن����ب طرد اآلف ال�ضبان الذي����ن و�ضلوا يف �ضن 
الطفول����ة للوليات املتح����دة. ونقلت ال�ضحيفة عن م�ضادر مل ت�ضمها اأن ترامب �ضاأل خالل املناق�ضات: 

“ملاذا ياأتي كل هوؤلء الأ�ضخا�س القادمني من اأوكار قذرة اإلى هذا البلد؟”.
واأ�ضافت اأن ترامب كان ي�ضري بذلك اإلى دول يف اأفريقيا وهايتي وال�ضلفادور، مو�ضحا اأن الوليات 

املتح����دة يجب اأن ت�ضتقبل بدل م����ن ذلك مواطنني من 
الرنويج التي التقى رئي�س حكومتها اخلمي�س.

ترامب ي�صف بلدانا اأفريقية بـ“الأوكار القذرة”

اأنب���اء  وكالت  ذك���رت  وكالت:   � عوا�ض���م 
رو�ضية اأن وزارة الدفاع قالت، ام�س اجلمعة، اإنها 
قتلت جمموعة م���ن املت�ضددين هاجموا القاعدة 

اجلوية الرو�ضية يف �ضوريا يف 31 دي�ضمرب.
وقال���ت الوزارة اأي�ضا اإنها دمرت خمزوناً من 
الطائرات من دون طيار يف حمافظة اإدلب بعدما 
ا�ضتخدم مت�ضددون طائرات دون طيار ملهاجمة 
القاعدتني الع�ضكريت���ني الرو�ضيتني يف �ضوريا 

الأ�ضبوع املا�ضي.
وقت���ل ع�ضكريان رو�ضيان يف هجوم بقذائف 
املورتر على قاع���دة حميميم اجلوية الرو�ضية يف 

غرب �ضوريا يف 31 دي�ضمرب.
من جهته، قال بن عل���ي يلدرم رئي�س وزراء 
تركي���ا، اأم����س اجلمع���ة، اإن احلمل���ة الع�ضكري���ة 
املت�ضاعدة يف حمافظة اإدلب ال�ضورية اخلا�ضعة 
ل�ضيطرة املعار�ضة �ضت�ضبب موجة نزوح جديدة.

ودع���ا يل���درم اإي���ران ورو�ضي���ا اإل���ى حتذير 
ال�ضلط���ات ال�ضوري���ة من ه���ذه الهجم���ات. وقال 
لل�ضحافيني اإن الهجمات لن توؤدي اإل لتقوي�س 

عملية ال�ضالم يف �ضوريا.
و�ضن مقاتل���و املعار�ضة هجوماً م�ضاداً على 
قوات احلكوم���ة ال�ضورية وحلفائها يف اإدلب هذا 

الأ�ضبوع.
اإلى ذلك اأبلغ الرئي����س الرتكي، رجب طيب 
اأردوغ���ان، اخلمي�س نظ���ريه الرو�ض���ي فالدميري 

بوت���ني ب����رصورة اإيق���اف نظ���ام الأ�ض���د عملياته 
الع�ضكرية يف اإدلب والغوطة ال�رصقية لإجناح قمة 

�ضوت�ضي وحمادثات اأ�ضتانا.
وكان اأردوغ���ان قد ه���دد ب�ضن عملية جنوب 
�ضوريا م�ضابهة لدرع الفرات التي �ضنها اجلي�س 

الرتكي قبل عامني.
م���ن جانبها، اأعلن���ت اخلارجي���ة الرو�ضية، يف 
بي���ان اأم�س اجلمع���ة، اأن وزي���ر اخلارجية �ضريغي 

لف���روف بح���ث يف ات�ض���ال هاتف���ي م���ع نظ���ريه 
الإيراين، حمم���د جواد ظريف، �ضبل حل ال�رصاع يف 

�ضوريا بالطرق ال�ضيا�ضية.
�ضريغ���ي  الوزي���ر،  اإن  اخلارجي���ة  وقال���ت 
لفروف، بحث مع نظريه الإي���راين ال�ضتعدادات 
ملوؤمتر احلوار الوطني ال�ضوري، الذي ي�ضت�ضيفه 

منتجع �ضوت�ضي الرو�ضي يف اأواخر يناير.
واأ�ضاف���ت اخلارجي���ة الرو�ضي���ة اأن لفروف 

حت���دث اأي�ض���اً، ع���رب الهاتف مع نظ���ريه الرتكي 
مول���ود ت�ضاوو����س اأوغل���و ب�ض���اأن ال�ضتعدادات 

ملوؤمتر احلوار الوطني ال�ضوري.

• عنا�رص اجلي�س ال�ضوري	

•  ال�رصعية حققت تقدما يف البقع مبحافظة �ضعدة	

تونس ـ اف ب:

 اأوقف���ت ال�ضلطات التون�ضي���ة حوايل 780 
�ضخ�ضا من���ذ ب���دء الحتجاجات عل���ى الإجراءات 
التق�ضفي���ة يف الب���الد ي���وم الثن���ني املا�ض���ي، 
وفقا ملا �رصح به الناط���ق با�ضم وزارة الداخلية 
التون�ضية خليفة ال�ضيباين لإذاعة “موزاييك اإف 

اإم” اخلا�ضة يوم اجلمعة.
من جهتها، دع���ت حركة “ماذا تنتظرون؟” 
التي ب���داأت يف مطلع العام احلرك���ة الحتجاجية 
عل���ى غالء الأ�ضعار، اإلى تظاه���رات جديدة اأم�س 

اجلمعة.
وق���ال ال�ضيباين اإنه مل ت�ضج���ل اأعمال عنف 
اأو نه���ب م�ض���اء اخلمي����س يف الب���الد. واأك���د اأن 
ال�ضدامات ب���ني ال�ضبان ورج���ال ال�رصطة كانت 

“حمدودة” و”غري خطرية”.
لكنه ا�ض���اف اأن 151 �ضخ�ضا متورطني يف 

اأعمال عنف اأوقف���وا اخلمي�س يف البالد، ما يرفع 
عدد املعتقلني حتى الآن اإلى 778 �ضخ�ضا منذ 

الثنني.
وق���ال مرا�ض���ل لوكال���ة فران����س بر����س يف 

�ضليانة املدين���ة الواقعة يف �ضمال غرب البالد، 
اإن ع����رصات ال�ضب���اب ر�ضق���وا باحلج���ارة لثالث 
�ضاع���ات ليل اخلمي����س اجلمعي���ة عنا�رص قوات 
الأم���ن الذي���ن ردوا با�ضتخ���دام الغ���از امل�ضيل 

للدموع.
يف املقابل، بقي الو�ضع هادئا يف الق�رصين 
وتال���ة و�ضيدي بوزي���د يف و�ضط الب���الد الفقري 
وكذلك يف طرببة املدينة التي تبعد حوالى 30 
كيلومرتا غ���رب العا�ضمة و�ضه���دت تظاهرات 
و�ضدام���ات يف الأيام املا�ضية، ح�ضب مرا�ضلني 

لوكالة فران�س بر�س وو�ضائل اإعالم حملية.
واندلع���ت الحتجاج���ات الثنني مع اقرتاب 
الذك���رى ال�ضابعة للثورة الت���ي طالبت بالعمل 
والكرام���ة واأطاحت الدكتاتور زين العابدين بن 

علي يف 14 يناير 2011.
و�ضه���ر يناير مع���روف تقليدي���ا باأنه فرتة 
تعبئ���ة اجتماعي���ة يف تون�س، لكن���ه يتزامن هذا 
العام مع توتر ا�ضتثنائي ب�ضبب ارتفاع الأ�ضعار 
وانتخابات بلدي���ة هي الأولى بعد الثورة مقررة 

يف مايو 2018.

 إيقاف 780 شخصا منذ بدء االحتجاجات بتونس

اأوقف���ت  النا�ض���ول:   � اأنق���رة 
ال�ضلط���ات الأمني���ة الرتكي���ة، ام����س 
اجلمع���ة، 10 م�ضتبهني بالنتماء اإلى 
“داع����س” الإرهاب���ي، بينهم �ضخ�س 
�ضغ���ل من�ضب “وزي���ر الزراعة” لدى 

التنظيم.
و�ضنت قوات الدرك )اجلندرمة( 
الرتكي���ة عملي���ات اأمني���ة يف ق�ض���اء 
“داف���ايل” بولي���ة قي����رصي، وولية 
غازي عنت���اب، يف اإط���ار التحقيقات 
تنظي���م  اإل���ى  باملنتم���ني  اخلا�ض���ة 

“داع�س”.
ومت اعتق���ال 9 اأ�ضخا�س بينهم 
“وزي���ر زراع���ة” التنظيم “ط���ارق اأ” 
يف قي����رصي، وم�ضتب���ه اآخ���ر يف غازي 

عنتاب.

 وزير زراعة “داع�س” 
يف قب�ضة الأمن الرتكي

•  حمتجون تون�ضيون اثناء مواجهات مع قوات المن يف مدينة طرببة 	

 انت�صارات كبرية لقوات ال�رشعية اليمنية يف �صعدة

القوات الرو�صية تدمر خمزونا من الطائرات امل�صرية باإدلب

 مقتل 6 قياديني حوثيني بارزين بغارات للتحالف

 تركيا حتذر من موجة نزوح جديدة

عواصم ـ وكاالت: 

اأحكمت ق���وات ال�رصعي���ة اليمني���ة �ضيطرتها 
الكاملة على �ضل�ضلة جب���ال ومرتفعات اأم العظب 
به���ا  حميط���ة  مرتفع���ات  وع���دة  ال�ضرتاتيجي���ة 
مبحافظة �ضعدة معقل احلوثي، بعد معارك عنيفة 

�ضد ميلي�ضيا احلوثي الإيرانية يف حمور البقع.
ونقل���ت وكالة الأنب���اء الر�ضمي���ة اليمنية عن 
م�ضدر ميداين اأن مقاتلني يف لواءي فتح والوحدة 
يف اجلي����س الوطن���ي خا�ض���وا مع���ارك عنيفة �ضد 
ملي�ضيا احلوث���ي النقالبية يف حمور البقع وحققوا 
انت�ض���ارات كبرية، وكب���دوا امليلي�ضيات احلوثية 
خ�ضائ���ر ب�رصية ومادي���ة فادحة، واغتنم���وا كميات 
كبرية م���ن الأ�ضلحة والذخائر والآليات والدراجات 

النارية.
واأك���د قائد حمور �ضعدة، العميد عبيد الثله، 
عل���ى اأهمي���ة “النت�ض���ارات الكب���رية” يف البقع، 
بتطه���ري �ضل�ضلة جب���ال اأم العظب م���ن امللي�ضيا 
النقالبي���ة املدعوم���ة م���ن اإي���ران الت���ي عاثت يف 

الأر�س ف�ضاد.
واأ�ضاد بت�ضحي���ات جميع الألوي���ة والوحدات 
الع�ضكرية املرابط���ة يف جبهة البقع حمور �ضعدة، 
ودول التحال���ف العربي بقي���ادة اململكة العربية 

ال�ضعودية.
على �ضعيد اآخ���ر، اأفادت م�ضادر اأمنية مينية 
مبقت���ل 4 اأ�ضخا�س، هم امراأتان وطفالن وباإ�ضابة 
ثالث���ة اأطف���ال اآخري���ن، جميعهم من اأ����رصة واحدة، 
ج���راء ق�ضف �ضاروخي �ضنت���ه ميلي�ضيات احلوثي 
الإيراني���ة على اإح���دى ق���رى وادي ال�ضباب غرب 

مدينة تعز.

الى ذلك، ك�ضف���ت م�ض���ادر ع�ضكرية مينية، 
اأم����س اجلمع���ة، ع���ن مقت���ل قي���ادات ب���ارزة م���ن 
ميلي�ضي���ات احلوث���ي النقالبية، خ���الل ال�ضاعات 
الأخرية بغارات لطريان التحالف العربي واملعارك 

امليدانية امل�ضتمرة يف ال�ضاحل الغربي.
واأك���دت امل�ض���ادر مقتل القي���ادي احلوثي، 
يحي���ى ح�ض���ني العياين، وه���و اأح���د املقربني من 

زعيم املتمردين احلوثيني، عبدامللك احلوثي، مع 
خم�ضة من القيادات امليدانية احلوثية، يف غارات 
لط���ريان التحال���ف العربي، ا�ضتهدف���ت جتمعهم 
�رصق مدينة اخلوخة مبحافظة احلديدة غرب اليمن.

والعي���اين م���ن القي���ادات امليداني���ة الهامة 
يف ميلي�ضي���ات احلوث���ي، حي���ث تول���ى ع���ددا من 
املنا�ضب، منها قائد قوات التدخل ال�رصيع وم�رصف 
امليلي�ضيا يف جبهات احل���دود مع ال�ضعودية خلفاً 
لأحمد العزي، بالإ�ضافة اإلى كونه اأحد امل�ضوؤولني 
عن اقتح���ام من���زل الرئي�س الراحل عل���ي عبداهلل 
�ضال���ح يف العا�ضم���ة �ضنع���اء ال�ضه���ر املا�ض���ي، 
ومت اإر�ضال���ه اإلى جبهة ال�ضاح���ل الغربي موؤخرا مع 

احتدام املعارك هناك وانهيار ميلي�ضياتهم.
وبح�ض���ب امل�ض���ادر، فاإن مقات���الت التحالف 
ا�ضتهدف���ت العي���اين م���ع جتم���ع ي�ض���م ع����رصات 
املقاتل���ني احلوثي���ني بينه���م خم�ض���ة قي���ادات 

ميدانية �رصق اخلوخة باحلديدة.
كما لقي قائ���د جماميع ميلي�ضي���ا احلوثي يف 
جبه���ة حي�س باحلدي���دة، املدع���و اأحم���د ع�ضكري 
البهكلي، املكنى “اأبو ب���الل”، م�رصعه اجلمعة، يف 
مع���ارك مع اجلي����س اليمني ال���ذي يوا�ضل فر�س 
ح�ض���ار خان���ق عل���ى امليلي�ضي���ا يف حي����س ث���اين 
مديريات حمافظة احلديدة التي يتقدم باجتاهها.



علي مجيد

أطلق االتحاد البحريني لكرة السلة 
لجن��ة جدي��دة خاص��ة باملدربني 
برئاس��ة املدير الفن��ي للمنتخبات 

الوطنية سلامن رمضان.
وتأيت تش��كيل هذه اللجنة ترجمة 
لتوجيهات رئيس االتحاد البحريني 
لكرة الس��لة سمو الشيخ عيىس بن 

عيل آل خليفة.
وأكد األمني العام باالتحاد البحريني 
لكرة السلة عبداإلله عبدالغفار أن 
مجلس اإلدارة برئاسة سمو الشيخ 
عي��ىس بن ع��يل آل خليف��ة وافق 
عىل إطالق لجن��ة املدربني وإعادة 
الفني��ة والتطوير  اللجنة  تش��كيل 

ولجن��ة الح��كام باالتح��اد خ��الل 
اجتامع مجلس اإلدارة األخري، وذلك 
ضمن السياسة الرامية لالستمرار يف 
عملية التطوير التي ينتهجها سمو 

رئيس االتحاد. 
وقال عبدالغفار إن عملية التطوير 
متواصل��ة به��دف إيص��ال اللعبة 
ألعىل املستويات املنشودة. وأضاف 
عبدالغفار: “س��مو رئي��س االتحاد 
يش��دد دامئا عىل أهمية استقطاب 
الكوادر الوطني��ة والكفاءات التي 
تس��اهم يف عملي��ة التطوير داخل 
لج��ان االتحاد، هذا من ش��أنه أن 
يرف��ع من جودة العم��ل يف أروقة 

االتحاد”.
وأكد عبدالغفار أن س��موه حريص 
دامئا عىل إرشاك الكفاءات من أرسة 
كرة السلة داخل غرف صنع القرار 
ق��ي االتح��اد وذلك ملا ل��ه أهمية 
كبرية من اس��تغالل هذه الكفاءات 
والخربات لخدمة السلة البحرينية، 
منوها بأن تش��كيل لجنة للمدربني 
هي مب��ادرة غري مس��بوقة ومتنح 
املدربني كيان��ا وصوتا داخل اتحاد 

السلة. 
وأوضح عبداإلله عبدالغفار إىل أن 
اللجن��ة الفنية والتطوير س��تكون 
برئاس��ة عضو مجل��س اإلدارة عيل 

الخاج��ة، ونائب��ه الكاب��ن نج��اح 
ميالد، وعضوية كل من نوح نجف، 
وس��لامن  عبدالعزي��ز،  ويوس��ف 
حبيل، فيام س��تكون لجنة الحكام 
برئاسة طارق العريب، ونائبه السيد 
قرب��ان، وعضوية فاضل  عبدالرضا 
غل��وم، وأحم��د حم��زة، وماج��د 
عيىس. أما لجنة املدربني الجديدة، 
فس��تكون برئاس��ة الكابن سلامن 
رمض��ان، ونائب��ه الكاب��ن صال��ح 
الح��داد، وعضوي��ة كل م��ن حمد 
محم��د إس��امعيل، وعيل حس��ني، 

ونورة الشيخ.
ورحب األمني العام باألعضاء الجدد 

املنضمني للجان، ك��ام مثن الجهود 
التي ق��ام بها األعضاء الس��ابقون، 

متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

اتحاد السلة يطلق لجنة خاصة للمدربين ويعيد تشكيل بعض اللجان
سمو الشيخ عيسى بن علي حريص على استقطاب الكفاءات لتطوير السلة البحرينية

سمو الشيخ عيسى بن علي 

عبداإلله عبدالغفار 

أم الحصم              اتحاد السلة 

املنام��ة واملحرق  فريق��ا  واص��ل 
انتصاراته��ام ب��دوري زي��ن لكرة 
الس��لة، بعد تغلبهام عىل حساب 
س��رة ومدينة عيىس عىل التوايل، 
يف املباراتني اللتني جمعتهام مساء 
أمس )الجمعة(، عىل صالة اتحاد 
اللعبة بأم الحصم، يف إطار لقاءات 
الجول��ة 20 من ال��دور التمهيدي 

للمسابقة.
وضم��ن املنامة واملح��رق التأهل 
بشكل رس��مي إىل املرحلة الثانية 
م��ن ال��دوري، إذ تبق��ى الرصاع  
مفتوحا عىل حسم املركزين األول 
والثاين املؤهلني املبارشين للمربع 
الذهبي، في��ام املراكز من الثالث 
مرحل��ة  س��تلعب  الس��ادس  إىل 

ال�”بآلي أوف”.
ع��زز حام��ل  األوىل،  املب��اراة  يف 
اللق��ب صدارت��ه لقامئ��ة الرتيب 
بفوز يف املتناول عىل حساب سرة 
بنتيجة )79/50(، رافًعا رصيده إىل 
35 نقطة، فيام أصبح رصيد س��رة 

عند 23 نقطة يف املركز 10.
وحس��م املنام��ة أش��واط املباراة 
األربع��ة بالنتائج اآلتي��ة: 25/12، 

18/7، 16/14 و20/17.
ويف املب��اراة الثانية، مل يواجه بطل 
كأس خليف��ة ب��ن س��لامن فريق 
املح��رق صعوبة تذك��ر يف تخطي 

منافس��ه مدينة عيىس، وفاز عليه 
بنتيجة )109/69(.

وتقدم املح��رق إىل املرك��ز الثاين 
مؤقت��ا بعد أن رفع رصيده إىل 34 
نقط��ة، فيام وصل رصي��د مدينة 

عيىس إىل 20 نقطة يف املركز 12.
وس��يطر املحرق عىل املباراة طوال 

وعرض��ا، وخرج فائزا يف أش��واطها 
األربع��ة بالنتائج اآلتي��ة: 18/14، 

31/20، 27/22 و33/13.

مباريات اليوم

الجولة  منافس��ات  الي��وم  تختتم 
ال�20 بلقاءين، إذ يلتقي يف املباراة 

األوىل األهيل واالتحاد يف الساعة 6 
مساًء، وتليها مبارشة مباراة الرفاع 

والحد عند الساعة ال�7 مساًء.
األه��يل  يأم��ل  األول،  اللق��اء  يف 
املنتيش بعودة قائده حسني شاكر 
الرتداء ش��ارة قي��ادة الفريق من 
جديد، يف اس��تعادة نغمة الفوز، 
عقب سقوطه يف الخسارة بالجولة 

املاضية أمام املحرق.
يف املقابل، سيحاول فريق االتحاد 
تقديم أفض��ل ما لدي��ه لتحقيق 
فوز س��يكون مثينا للغاية إن وقع، 
معوال عىل حيوية الشباب بتواجد 
هدايف الفريق س��يدمحمد حميد 
والش��قيقني حس��ن وع��يل هالل 

واملحرف األمرييك أنتوان.
وميتل��ك األه��يل يف رصي��ده 33 
نقط��ة، في��ام ميتلك االتح��اد 28 

نقطة.
ويف املب��اراة الثاني��ة، متي��ل كفة 
الفوز بش��كل كبري لصالح الفريق 
الرفاع��ي ال��ذي يطم��ع يف نقاط 
منافس��ه اليوم؛ رغب��ة بالبقاء يف 
وتقوي��ة حظوظه  صلباملنافس��ة، 
بشكل أكرب يف الحصول عىل املركز 

السادس.
وميتل��ك الرف��اع 28 نقط��ة، فيام 

ميتلك الحد 19 نقطة.

األهلي والرفاع يطمعان في نقاط االتحاد والحد

المنامة والمحرق يواصالن انتصاراتهما بدوري زين
محمد الدرازي

من لقاء المنامة وسترة أمس
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نائ��ب رئي��س االتح��اد  ح��رص 
الش��يخ  للتن��س  البحرين��ي 
عبدالعزيز بن مب��ارك آل خليفة 
عىل الحض��ور يف قل��ب الحدث 
يف مس��اء أم��س األول ومتابع��ة 
جان��ب من مباريات بطولة رشكة 
إبراهي��م خلي��ل كان��و املفتوحة 
لناش��ئي التن��س، الت��ي ينظمها 
نادي البحرين للتنس عىل مالعبه 
مبنطقة الجف��ري يف الفرة من 7 - 
17 يناير الج��اري، وكعادته دامئا 
يف كل بطولة يقيمها النادي وقف 
الش��يخ عبدالعزيز بن مبارك إىل 
جانب إخوان��ه يف النادي محفزا 
الالعبني البحرينيني املش��اركني يف 
البطولة عىل ب��ذل كل ما لديهم 
من طاق��ة بدنية وإمكانات فنية؛ 
من أجل تحقيق النتائج اإليجابية 
الت��ي تعك��س مكانته��م الفنية 
العالي��ة، إضاف��ة إىل االس��تفادة 
من مثل هذه الف��رص يف تطوير 
مستوياتهم ويف الوقت الذي أكد 
فيه أهمية ه��ذه البطوالت، كام 
أش��ار إىل أن االتح��اد البحريني 
للتنس يسعى حاليا بالتعاون مع 
نادي البحري��ن للتنس إىل إقامة 
واألنش��طة  الربامج  م��ن  العديد 
املش��ركة التي تهدف إىل تطوير 
رياضة التنس يف مملكة البحرين.
وضم��ن فعالي��ات البطول��ة أقام 
ن��ادي البحري��ن للتن��س أم��س 
مهرج��ان براع��م التن��س للفئ��ة 
العمري��ة 8 و10 س��نوات، ب��دأ 

يف التاس��عة صباح��ا وتواصل��ت 
أنشطته طوال يوم أمس، وأقيمت 
خالل املهرج��ان مباريات للرباعم 
8 س��نوات عىل مالع��ب “امليني 
تنس” بكرات التنس األس��فنجية 
حم��راء الل��ون، بين��ام أقيم��ت 
س��نوات   10 الرباع��م  مباري��ات 
بك��رات التن��س خ��راء الل��ون 
املخصص��ة لهذه الفئ��ة العمرية، 
واس��تكملت مباري��ات املهرجان 
يف الفرة املس��ائية وتتواصل للوم 
الس��بت بإقام��ة األدوار النهائية، 
وشهد املهرجان مشاركة أكرث من 

100 العب والعبة.
وعىل مس��توى منافسات البطولة 
التي تتواصل لليوم السادس عىل 
الت��وايل تأه��ل الالع��ب الصاعد 
ف��ارس التوب��يل إىل ال��دور قبل 
النهايئ ملس��ابقة الفردي لفئة 12 

سنة بعد تغلبة أمس عىل الالعب 
أليستون ديسوزا بنتيجة 1-4 و-4
1، وتأهل إىل الدور نفسه املرشح 
الث��اين الربيطاين تريس��تان مانريز 
بعد ف��وزه عىل الالع��ب روهان 
موكراجي بنتجية 1-4 و1-4، كام 
تأهل الهندي راج سنك بعد تغلبه 
عىل مواطنه أديتيا ساي بنتيجة 4 
1- و4 - صفر، واس��تكمل الالعب 
س��وناواين  روش��يتش  املوه��وب 
أضالع املرب��ع الذهبي بعد تغلبه 
الش��هايب  يوس��ف  الالعب  ع��ىل 
يف  و10-2  و4-2   1-4 بنتيج��ة 
مباراة قوي��ة قدم خاللها الالعبان 
أداء جميال اس��تمتع به الجمهور 
الح��ارض ملتابعة مباري��ات أمس 

األول.
وأعرب الالعب فارس التوبيل عن 
س��عادته باملش��اركة يف البطول��ة 

للمرة الثاني��ة، مؤكدا أن البطولة 
تساهم يف صقل مواهب الالعبني 
لتعلم  الفرصة  الصغار ومتنحه��م 
الكثري م��ن امله��ارات التي قد ال 
التدريب��ات،  خ��الل  يتعلمونه��ا 
وتابع التوبيل قائال “البطولة تظم 
العبني جيدين يف كل الفئات، وأنا 
سعيد بهذه املشاركة التي أتطلع 
من خاللها إىل الخ��روج بحصيلة 
وافرة من الفائدة والخربة، متمنيا 
أن أمتك��ن من مواصلة مش��واري 
والوص��ول إىل أبعد نقطة ممكنة 

يف منافسات البطولة.

الخياط: ندعمهما ليتطورا

أش��ادت من��ى الخي��اط وال��دة 
الالع��ب عيىس القطان املش��ارك 
يف البطولة بالجه��ود التي يبذلها 
نادي البحري��ن للتنس يف تنظيم 

هذه البطولة ومختلف البطوالت 
التي يس��تضيفها س��نويا، وأكدت 
الخياط عىل أن هذه البطولة تتيح 
الفرصة لالعب��ني الصغار للتنافس 
واكتس��اب خربة املباريات وأجواء 
البط��والت يف هذا الس��ن املبكر، 
كم تتي��ح لهم فرص��ة تطبيق ما 
يتعلمونه من مه��ارات يف رياضة 
التنس خالل املباريات، مضيفة أن 
ابنها الالعب عيىس القطان حقق 
نتائج طيبة يف البطوالت املاضية، 
ويس��عى أيض��ا إىل تحقيق نتائج 

جيدة يف بطولة هذا العام.
وأك��دت والدة النج��م الواعد يف 
عامل الكرة الصفراء عيىس القطان، 
وهي أيضا وال��دة العب منتخب 
البحري��ن الوطني للتنس حس��ن 
القط��ان عىل أن ابنيها ش��غوفان 
برياض��ة التن��س من��ذ صغرهام، 

واختتمت قائلة: إنهام يسعيان إىل 
تطوير نفس��يهام يف هذه اللعبة، 
حي��ث يحضيان بتش��جيع ودعم 

كبريين من جميع أفراد العائلة.

الشهابي: مشاركتي للخبرة

أك��د الالع��ب يوس��ف م��ازن 
الشهايب أن مشاركته يف البطولة 
ه��ي به��دف اكتس��اب الخربة 
واالحتكاك مع الالعبني املشاركني 
يف البطولة والتعرف عىل أساليب 
اللعب املختلفة، وأضاف الشهايب 
أنه سيحاول بذل قصارى جهده 
يف املباري��ات القادمة ومواجهة 
كل التحدي��ات، مضيف��ا “حتى 
ل��و مل أوف��ق يف الف��وز، ف��إين 
س��أتلعم من أخطايئ، وسأعمل 
ع��ىل تصحيحه��ا ومعالجتها يف 

البطوالت القادمة”.

عبدالعزيز بن مبارك يشيد ببطولة شركة كانو للتنس
التوبل��ي يتأه��ل للمرب��ع الذهب��ي ف��ي فردي 12 س��نة
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لقطة لالعب الصاعد فارس التوبليلقطة من مباريات البطولةعبدالعزيز بن مبارك يتابع جانبا من المباريات

تح��ت رعاية ممث��ل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الشباب 
للش��باب  رئي��س املجلس األعىل 
والرياضة رئي��س اللجنة األوملبية 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة، اقيمت امس 
منافس��ات الش��واهني وج��ريات 
الخل��ط لبطول��ة ن��ارص بن حمد 
للصقور والصيد عىل كأس س��مو 
الش��يخ فيصل بن خالد بن حمد 

آل خليفة.
اثارة  وش��هدت منافس��ات امس 
وندي��ة ب��ني الصقاري��ن واملالك 
املش��اركني، حيث اسفرت النتائج 
ع��ن تحقيق فري��ق BHR املركز 
األول يف منافس��ات الح��رار، فيام 
استطاع فريق صقور البحرين من 
تحقيق املركز األول يف منافس��ات 

جريات الخلط.
وتق��ام بطول��ة ن��ارص ب��ن حمد 
للصقور والصيد عىل كؤوس سمو 
الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد 
آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن 
نارص بن حمد آل خليفة وس��مو 
الش��يخ حمد بن ن��ارص بن حمد 
آل خليفة وسمو الشيخ فيصل بن 
خالد بن حم��د آل خليفة وكأس 
الخليجي��ني وس��يف النخبة عىل 
كؤوس سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن 

حمد آل خليفة.
وج��اءت نتائ��ج املراك��ز العرشة 
األوىل لس��باق ش��وط الحرار عىل 
 BHR النح��و اآليت: احت��ل فريق
املركز األول بزمن )20.236 ثانية(، 
املركز الثاين والثالث والرابع فريق 
ثاني��ة،   21.091( بزم��ن  الرف��اع 
و21.147 ثانية، و21.423 ثانية(.

 ويف مسابقة شوط جريات الخلط، 
خط��ف فري��ق صق��ور البحرين 
لق��ب الش��وط بزم��ن )20.053 
ثانية(، بفارق بس��يط عن مبارك 
ال��ذي احتل  البوعينني  إبراهي��م 
املركز الثاين بزمن )20.233 ثانية(، 
املركز الثال��ث فريق BHR بزمن 
)20.742 ثاني��ة(، املرك��ز الراب��ع 

صق��ور البحرين بزم��ن )20.748 
ثانية(.

 منافسات اليوم

االسبوع  منافس��ات  اليوم  تختتم 
الث��اين لبطول��ة نارص ب��ن حمد 
للصقور والصيد عىل كأس س��مو 
الش��يخ فيصل بن خالد بن حمد 

آل خليفة.
وس��تقام اليوم منافس��ات شوط 
الش��واهني عن��د الس��اعة 12.30 
ج��ريات  ومنافس��ات  ظه��راً، 

الشواهني.
وتأه��ل 40 صقاراً للمش��اركة يف 
منافسات الش��واهني، و40 صقاراً 
للمنافس��ة ع��ىل لق��ب ج��ريات 

الش��واهني، بع��د أن اجري��ت يف 
الفرة املاضية األش��واط التأهيلية 
األوىل والثاني��ة، وم��ن املتوقع أن 
تكون االثارة حارضة يف منافسات 

اليوم.

 انطالق منافسات الخيل 
والهجن والسلق

تنطلق اليوم منافس��ات سباقات 
الخي��ل العريب والهجن والس��لق 
يف املض��امر املخص��ص للس��باق 
خل��ف االتحاد املليك للفروس��ية 
وس��باقات القدرة بالصخري ضمن 
منافس��ات بطولة نارص بن حمد 
للصق��ور والصيد، حيث س��تقام 
منافس��ات اليوم عىل كأس سمو 
الش��يخ فيصل بن خالد بن حمد 

آل خليفة.
الهجن  بس��باق  املنافسات  وتبدأ 
ملس��افة 1500 مر عند الس��اعة 

الثالثة والنصف عرصاً.
وتقام منافس��ات الخيل العريب يف 
الساعة 3.45 عرصاً، عىل أن تختتم 
الس��باقات يف متام الساعة الرابعة 
ع��رصاً بإقام��ة الش��وط التأهييل 
الثاين لسباق السلق ملسافة 1500 

مر.
ومن املتوقع أن تش��هد السباقات 
إثارة وندية خصوصاً أن األس��بوع 

األول شهد منافسة قوية.

يواجه أحد املحرفني املنضوين ألندية دوري NBB للدرجة األوىل لكرة القدم عقوبة الحبس إثر ارتكابه 
فعاًل فاضحاً وشنيعاً يف إحدى األسواق التجارية الكبرية يف مملكة البحرين.

إذ كشف مصدر “البالد سبورت” أن الالعب املحرف يف صفوف إحدى الفرق الكبرية يف دورينا تم ضبطه 
متلبساً يف إحدى دورات املياه برفقة فتاة، وعىل إثر ذلك تم فتح تحقيق يف األمر وإيداع املحرف يف “قفص 

الحبس”. وأضاف مصدرنا أن التحقيقات الزالت جارية يف األمر خصوصاً وأن هناك تضارب يف حقيقة الحدث، 
يف أن املحرف قد تحصل عىل الضوء األخر من الفتاة إلحداث فعلته، وبني إرصار األخرية عىل قيام املحرف 

بغصبها عىل الفعل.
وبني هذا وذاك، أكد مصدرنا أنه يف حال خرج املحرف من هذه الحادثة، فإن تذكرة املغادرة 

ستكون هي األقرب له من ِقبل ناديه، كون الخطيئة التي وقع فيها ال تغتفر أبداً.

أقيمت على كأس فيصل بن خالد وبمشاركة واسعة

بطولة  ف���ي  ال���ح���رار  ل��ق��ب  ي��خ��ط��ف   BHR"
ن����اص����ر ب�����ن ح���م���د ل���ل���ص���ق���ور وال���ص���ي���د

أحد محترفي دوري NBB يواجه الحبس!

تغطية              اللجنة اإلعالمية

جانب من المنافسات

  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(

عام الذهب يبدأ بميداليتين 
ذهبيتين للجوجيتسو

أبوظبي – اتحاد البحرين للدفاع عن النفس: عام الذهب وتحقيق 
تطلعات ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، بدأ بحصول منتخبنا الوطني 
للجوجيتسو ميداليتني ذهبيتني يف بطولة أبوظبي جراند سالم ملحريف 

الجوجيتسو املقامة حاليا يف العاصمة اإلماراتية أبوظبي.
وأوىف رئيس اتحاد البحرين للدفاع عن النفس أحمد الخياط بالوعد 

عندما تعاهد مع الالعبني بالحصول عىل امليداليات الذهبية يف 
البطولة، وكان لنا ما أراد بحصولنا عىل ميداليتني ذهبيتني عرب الالعب 

محمد غريب، والالعب محمد أبو أدريس.
واستطاع الالعب محمد أبو أدريس أن يحصل عىل امليدالية الذهبية 
يف وزن 69 كيلوغراما للحزام البني عىل الرغم من املنافسة القوية يف 

املنافسات، لكن محمد أبو أدريس رضب أروع األمثلة، وكان يحمل 
عىل عاتقه زرع الفرحة عىل القيادة الرشيدة، وسمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة، واستطاع بكل جدارة أن يتوج بامليدالية الذهبية بعد 
فوزه يف املباراة النهائية عىل الالعب اإلمارايت مصبح الخاطري.

وتواصلت الفرحة بحصول العب منتخبنا الوطني للجوجيتسو محمد 
غريب عىل امليدالية الذهبية يف منافسات وزن فوق 94 كيلوغراما 

للحزام البنفسجي، حيث أبهر محمد غريب الجميع ومتكن من الفوز 
يف نزاالته كافة حتى الوصول للمباراة النهائية التي قدم فيها أروع 

املستويات، ومتكن من الخروج فائزا والحصول عىل امليدالية الذهبية، 
حيث فاز يف املباراة النهائية عىل الالعب الكولومبي ويلسون نيفا. 

لجنة الحكام باتحاد الطاولة 
تعقد اجتماعًا لها 

الرفاع – اتحاد الطاولة: عقدت لجنة الحكام باالتحاد البحريني 
لكرة الطاولة اجتامعاً لها برئاسة عضو مجلس اإلدارة رئيس 

اللجنة عبدالله فرج وبحضور األعضاء منصور عبدالله منصور، 
السيدتقي عيل، أحمد عبدالله محمد وفريد محمد.

ويف بداية االجتامع، نقل عبدالله فرج تحيات وتقدير رئيسة 
مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة الطاولة الشيخة حياة بنت 

عبدالعزيز آل خليفة ألعضاء لجنة التحكيم، مشيداً بعطاء 
اللجنة يف الفرة املاضية بعد ختام القسم األول من دوري 

الطاولة يف كافة الفئات )العموم والشباب والناشئني واألشبال(.
وناقش املجتمعون استعدادات اللجنة النطالق الدوري يف 

قسمه الثاين شهر فرباير املقبل، حيث أكد عبدالله فرج عىل 
رضورة االستعداد األمثل النطالق القسم الثاين وتهيئة األجواء 

املثالية للكوادر التحكيمية.
واطلعت لجنة الحكام عىل املستجدات التحكيمية يف لعبة كرة 

الطاولة التي أجراها االتحاد الدويل يف الفرة املاضية.
وأكد عبدالله فرج عىل رضورة تسجيل الكشوفات الخاصة 

باملباريات من الحكام بشكل دقيق ألي أحداث تشهدها 
املباريات، والتعاون بني الحكام والعبي األندية املشاركة يف 

منافسات دوري العموم والشباب والناشئني واألشبال من أجل 
إخراج املباريات بأفضل صورة، إضافة إىل التأكيد عىل الحضور 

املبكر للحكام قبل انطالق املباريات.
كام اطلعت لجنة الحكام عىل العديد من التقارير املرفوعة من 

الحكم العام للمباريات يف القسم األول، حيث أشاد عبدالله 
فرج بأداء الحكام يف مباريات القسم األول، متمنياً لهم كل 

التوفيق والنجاح يف القسم الثاين.

جانب من التتويج

واصل فريق الكهرماء تقدمه يف دوري 
الرشكات واملؤسسات لكرة القدم، 

بعد فوزه عىل طريان الخليج بخمسة 
أهداف لهدف. يف املباراة التي جعتهام 
أمس األول يف ختام األسبوع الخامس. 

وأقيم اللقاء عىل ملعب نادي بابكو 
بعوايل. ورفع الكهرماء رصيده إىل 10 
نقاط، متقدماً إىل املركز الثاين يف سلم 
الرتيب عىل بعد نقطة واحدة فقط 

من املتصدر فريق ألبا. فيام تجمد 
رصيد طريان الخليج عند 3 نقاط. 

وسيطر الكهرماء عىل مجريات شوط 
املباراة األول الذي أنهى فيه األمور 

لصالحه بتسجيل أربعة أهداف بعدما 
دخل مهاجام وضاغطا؛ من أجل تسجيل 

نتيجة مريحة يف هذا الشوط، وهو 
األمر الذي عمد له مدرب الفريق 

حمد التميمي الذي من أجل تجنب 

مفاجئة واستغالل نتائج األسبوع 
لصالحه واالقراب أكرث من املتصدر، 

وحملت األهداف األربعة إمضاء 
حسني محمد يف الدقيقة الثامنة وسيد 
أحمد جاسم عند الدقيقة “13”، كاظم 
حسن عند الدقيقة “30” وسيد هادي 
حميد  عند الدقيقة “37. لتنتهي هذه 

الحصة بنتيجة أربعة أهداف نظيفة. 
ويف الشوط الثاين تراجع أداء الكهرماء 

بسبب أريحية النتيجة خصوصاً عندما 
سجل الهدف الخامس بعد مرور ربع 

ساعة من االنطالقة بواسطة كاظم 
حسن. يف الوقت ذاته أصبح أداء طريان 

الخليج أفضل مع التغطية الجيدة يف 
الدفاع والهجامت الرسيعة، والتي جاء 

منها هدفه الوحيد عن طريق أحمد 
شكري يف الدقيقة “70”. لينتهي اللقاء 

بتفوق الكهرماء بخمسة أهداف لهدف.  

الكه��رم��اء يتج��اوز طي���ران الخلي���ج ب�دوري الش��رك��ات

جانب من االجتماع

كرر املحرق انتصاره عىل 
النرص للمرة الثانية بعدما 
تغلب عليه بثالثة اشواط 

نظيفة وذلك يف ختام 
منافسات الجولة الثامنة 
من دوري الدرجة األوىل 

للكرة الطائرة التي أقيمت 
مساء أمس الجمعة عىل 
صالة االتحاد البحريني 

للكرة الطائرة مبدينة عيىس 
الرياضية.

وأنهى املحرق األشواط 

بنتيجة 12/25، 19/25، 
16/25 فيام أدار املواجهة 
طاقم الحكام املكون من 

الحكم األول املرشح الدويل 
عيل ميك والدويل الثاين 

عباس عبدالرضا.
وكان املحرق فاز عىل النرص 
ذهابا يف القسم األول بثالثة 

أشواط مقابل شوط.
وبهذا الفوز األخري حقق 
املحرق فوزه السادس يف 

الدوري لريفع رصيده إىل 17 

نقطة ليحافظ عىل موقعه 
يف املركز الرابع، أما النرص 

فإنه تلقى الخسارة السادسة 
ليتوقف رصيده عند خمس 

نقاط يف املركز قبل األخري يف 
سلم الرتيب العام وهو أسوأ 
مركز ألبناء الجفري منذ عدة 

مواسم.
ويف املواجهة الثانية بني 

النجمة حامل اللقب وبني 
جمرة فإن األول متكن من 
تخطي منافسه بفوز مريح 

بنتيجة 17/25، 16/25، 
11/25 ليحرز الفوز السادس 
ويرفع رصيده إىل 18 نقطة 

ليبقى يف املركز الثالث، 
أما بني جمرة فإنه تعرض 

للخسارة السادسة ليتوقف 
رصيده عند 6 نقاط يف املركز 

السادس.
أدار املواجهة طاقم الحكام 

الدويل املكون من الحكم 
األول محمد خاتم والثاين 

المحرق يهزم النصر بسهولةحسني الكعبي.

المحرق يكرر فوزه على النصر والنجمة يتخطى بني جمرة
البالد سبورت
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اتنطلق يف متام الس��اعة السابعة صباح 
اليوم السبت املوافق 13 من شهر يناير 
الجاري بطول��ة النائ��ب األول لرئيس 
والرياضة  للش��باب  األع��ى  املجل��س 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى 
قائد إس��طبالت الخالدية للقدرة سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بقرية 
البحري��ن الدولي��ة للق��درة مبش��اركة 

واسعة من الفرسان واإلسطبالت.
وكان ممث��ل جالل��ة املل��ك لألع��ال 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
الفخري  الرئي��س  البحرينية  االوملبي��ة 
لالتح��اد املليك للفروس��ية وس��باقات 
القدرة س��مو الش��يخ ن��ارص بن حمد 
آل خليف��ة ق��د وجه االتح��اد لرضورة 
التحض��ري املتميز إلقامة بطولة س��مو 
الش��يخ خال��د ب��ن حم��د آل خليفة 
للقدرة، وإخراجها بالصورة املتميزة من 

النواحي كافة.
وأك��د س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد 
آل خليف��ة أن هذا الس��باق س��يكون 
اس��تثنائيا، ويتوق��ع أن يش��هد اإلثارة 
والحاس��ة وقوة املنافس��ة، وخصوصا 
أنها س��تكون قوية بني جميع الفرسان 
واإلس��طبالت التي ستشارك يف السباق، 
إذ ب��دأ الجمي��ع اس��تعداداته لخوض 
املنافسات بعد سلس��لة من السباقات 
القوي��ة الت��ي ش��هدها املوس��م منذ 
بدايت��ه، يف الوق��ت ال��ذي كان في��ه 
بعض اإلس��طبالت يف مرحلة خاصة من 
االس��تعدادات، ومل تتوقف استعدادتها 

منذ ختام املوسم املايض.
وتوقع س��موه أن يش��هد هذا السباق 
إقباال كبريا من املنافسني بني اإلسطبالت 

وخصوص��ا يف ظ��ل االقب��ال الكبري من 
الفرس��ان واإلس��طبالت للمش��اركة يف 
الس��باق، موضح��ا أن هذه املش��اركة 
س��جلها  الت��ي  واملتمي��زة  اإليجابي��ة 
الفرسان يف السباقات املاضية ستساهم 

بكل تأكيد يف نجاح البطولة ومتيزها.
وطالب سموه اللجان العاملة باالتحاد 
املل��يك ع��ى أن تب��ارش اس��تعداداتها 
عرب اللجان كافة؛ من أجل االس��تعداد 
وتحقي��ق أع��ى درج��ات النج��اح يف 
الس��باق من جميع النواح��ي، والذي 
يأمل أن تشارك فيه اإلسطبالت بصورة 
مكثفة بعد س��باقات املوس��م الحافلة 
بالنتائج املثرية، حيث يطمح الفرس��ان 
يف دخول املنافسة بصوره قوية، متوقعا 
أن تكون جميع بطوالت هذا املوس��م 
ممي��زة بني كافة الفرس��ان، إذ إن باب 

املنافسة سيظل مفتوحا أمام الجميع.
وحث سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة الفرس��ان عى تحقي��ق النتائج 

املتمي��زة واملنافس��ة الحقيقي��ة ع��ى 
اللق��ب، معت��ربا أن مراح��ل الس��باق 
فرص��ة حقيقية أم��ام فرس��ان جميع 
اإلس��طبالت املحلية؛ لتأكي��د تطورهم 
وقوة منافستهم يف هذا املوسم، مشيدا 
س��موه مبا وصلت إلي��ه رياضة القدرة 
البحرينية من مس��توى متط��ور كبري، 
متمني��ا س��موه للجمي��ع كل التوفيق 
وتحقي��ق النتائج الت��ي يطمحون لها، 
معتربا أن مراحل السباق فرصة حقيقة 
أمام جميع الفرسان؛ ملعرفة ما وصلت 
إليه قدراتهم وقدرات جيادهم، إضافة 
إىل تأكي��د قوته��م وجدارته��م بتعزيز 
اإلنجازات التي تحققت يف املش��اركات 
املاضي��ة. ووجه س��موه االتحاد املليك 
للفروسية وس��باقات القدرة عى توفري 
مختل��ف أش��كال الدع��م واملس��اندة 
للفرسان؛ من أجل ابراز الصورة املرشفة 
عن رياضة القدرة البحرينية، مش��يدا 
باإلج��راءات التنظيمي��ة الت��ي رافقت 

فعاليات إجراء الفحص البيطري للجياد 
املشاركة يف السباق.

دعم ناصر وخالد غير محدود 

للفروس��ية  املل��يك  االتح��اد  رئي��س 
وس��باقات القدرة نائب رئيس املجلس 
األع��ى للبيئ��ة س��مو الش��يخ فيصل 
ب��ن راش��د آل خليفة أثن��ى عى دعم 
ممث��ل جالل��ة امللك لألع��ال الخريية 
وش��ؤون الشباب رئيس املجلس األعى 
اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة  للش��باب 
الفخري  الرئي��س  البحرينية  األوملبي��ة 
لالتح��اد املليك للفروس��ية وس��باقات 
القدرة  س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة املس��تمر، ك��ا أثنى بدعم 
النائب األول للمجلس األعى للش��باب 
والرياض��ة رئي��س االتح��اد البحريني 
أللعاب القوى قائد إسطبالت الخالدية 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
للرياض��ة البحريني��ة عموم��ا ورياضة 

الق��درة خصوصاً. وأكد س��مو الش��يخ 
فيصل بن راش��د آل خليف��ة أن بطولة 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
للقدرة س��تكون ممي��زة الي��وم؛ نظراً 
للمشاركة الواسعة من جانب الفرسان 
واإلسطبالت املحلية، وتوقع سموه بأن 
يشهد سباق اليوم تنافسا مثريا وتحقيق 

رسعات عالية يف جميع املراحل.

مراحل سباق اليوم

وتتضمن مراحل السباق 120 كيلومرتا 
للعم��وم املرحلة األوىل )ل��ون أحمر( 
ملس��افة 40 كيلومرتا، املرحل��ة الثانية 
كيلوم��رتا،   30 ملس��افة  أزرق(  )ل��ون 
املرحل��ة الثالثة )لون أخرض( ملس��افة 
30 كيلوم��رتا واملرحل��ة الرابع��ة )لون 
أصف��ر( ملس��افة 20 كيلوم��رتا، مراحل 
س��باق 80 كيلوم��رتا التأهي��ي الدويل 
والتأهيي املح��ي املرحلة األوىل )لون 
أحمر( ملس��افة 40 كيلوم��رتا، املرحلة 

الثانية )لون أبيض( ملسافة 20 كيلومرتا 
واملرحل��ة الثالثة )لون أبيض( ملس��افة 
20 كيلومرتا، مراحل سباق 40 كيلومرتا 
التأهي��ي املحي املرحل��ة األوىل )لون 

أحمر( ملسافة 40 كيلومرتا.

إجراء الفحص البيطري

وأقيم بقرية البحري��ن الدولية للقدرة 
الفح��ص البيط��ري للجياد املش��اركة، 
حيث ترأس اللجن��ة البيطرية الدكتور 
محمد إبراهيم الحاد من السعودية، 
املن��دوب البيط��ري األجنب��ي الدكتور 
حس��ن الهاشم من الس��عودية، أعضاء 
اللجن��ة البيطري��ة األطب��اء البيطريني 
عباس الحاييك، صباح الكعبي، إبراهيم 
أبوالشوك، وشهد  عبدالرحمن  يوسف، 
الفحص البيطري تعاونا كبريا من جانب 
الفرسان؛ األمر الذي ساهم بشكل كبري 
يف تسهيل عملية الفحص واالنتهاء منها 

يف الوقت املحدد.

اليوم انطالق بطولة خالد بن حمد للقدرة بسباق العموم
ناصر بن حمد وفيصل بن راشد يتابعان استعدادات الفرسان

تغطية              اللجنة اإلعالمية

مبشاركة الفريق املليك للقدرة، ينطلق 
صباح اليوم “الس��بت” سباق الريف 
للقدرة ملسافة 120كلم، والذي سيقام 
ع��ى ميادين قرية اإلم��ارات العاملية 
للقدرة بالوثبة، والذي يحظى مبشاركة 
كب��رية وواس��عة من جان��ب مختلف 

فرسان البحرين واإلمارات والعامل.
وأكد س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد 
آل خليفة مبناس��بة مش��اركة الفريق 
املليك يف السباق أن مشاركة الفرسان 
يف الس��باق الكبري يهدف إىل إنجاحه 
والتعرف عى املستويات قبل املشاركة 
الخارجي��ة املقبلة، والت��ي من املؤمل 
أن تس��اهم يف إعطاء فرسان اململكة 

املزيد من الخربات يف رياضة القدرة.
وأضاف سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة حرصنا عى املشاركة والتواجد 
يف هذا الس��باق واملساهمة يف الظفر 
بنتائج إيجابية جدا مع فرسان الدول 
األخرى املشاركة يف السباق، مؤكدا أن 
تواجد الفرسان يف السباق جاء إلعطاء 
الفرسان الفرصة لالحتكاك مع فرسان 
ال��دول األخرى الذي س��يكون رسيعا 

وقويا من الناحية الفنية.
وأش��ار سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة إىل أن املنافس��ة ستكون قوية 
وصعب��ة ب��كل تأكيد يف ظ��ل وجود 
نخبة من أبرز فرس��ان وجياد القدرة 
الطويلة  الس��باقات  يف  واملتخصص��ة 
ملس��افة 120 كم، مؤكدا س��موه بأن 
هذه املسافة تحتاج جيادا خاصة، وتم 
إعدادها ملثل هذه املسافات، كا أنها 
تحت��اج خططا واس��رتاتيجيات خاصة 
أيضا للتعام��ل الجيد مع الس��باقات 
الطويلة، والتي تساهم يف توزيع جهد 
الج��واد عى جميع مراحل الس��باق؛ 

ليبقى ضمن املنافس��ة حت��ى الجولة 
األخرية من البطولة.

وع��ن الجي��اد الت��ي سيش��ارك فيها 
فرس��ان الفريق املليك، أش��ار س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة إىل 
أن الجي��اد ش��اركت يف العدي��د من 
البط��والت املحلي��ة والعاملي��ة، وهي 
ق��ادرة متاما ع��ى خوض مث��ل هذه 
الس��باقات الطويلة والرسيعة، مشريا 
إىل أن فرس��ان البحري��ن معت��ادون 
متاما عى مثل هذه الس��باقات، وعى 
الخارجية وبطبيعة  باملشاركات  دراية 

املراحل التي سيتضمنها السباق.
وأضاف سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة أن املشاركات الخارجية للفريق 
يف دول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة 
ليس��ت بغريبة عى فرس��ان الفريق، 
حيث خضن��ا العديد من الس��باقات 
عى مث��ل هذه املناطق ولدينا معرفة 
جيدة، لذلك لن نواجه أي مش��كلة يف 
هذا الجانب والس��باق سيكون رسيعا 
كعادة الس��باقات يف اإلم��ارات، وقد 

ت��درب الفري��ق عى جي��دا من أجل 
الوص��ول إىل الجاهزية التامة لخوض 

السباق وتحقيق النتائج.
وأكد سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة أن تواجد فرسان الفريق املليك 
للقدرة سيس��هم يف تطوي��ر مهاراتهم 
وقدراته��م يف س��باقات الق��درة، كا 
سيس��هم بالش��ك يف إنجاح الس��باق، 
مش��ريا إىل أن فرس��ان الفريق املليك 
اعتادوا عى أن سباقات 120 كم التي 
تحت��اج إع��دادا بدنيا وفني��ا للفارس 
والج��واد أيض��ا، إذ إن هذا الس��باق 
يعد من السباقات الطويلة واملرهقة، 
وتتطلب خططا وإسرتاتيجيات خاصة 
تس��اعد الفارس والج��واد للمحافظة 

عى طاقته لجميع مراحل السباق.
وأبدى س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة ثقت��ه يف فرس��ان الفريق 
املل��يك يف تحقيق نتيج��ة ايجابية يف 
هذا الس��باق وذلك عطفا عى الخربة 
الكبرية التي يتمتعون بها يف مثل هذه 
السباقات، والتي حقق أبطالها العديد 

من اإلنجازات املرشفة يف الس��باقات 
املختلف��ة، مؤك��دا أن الفري��ق ب��ات 
جاهزا جدا لخوض منافسات السباق 
بعد االعداد الذي خاضه الفرس��ان يف 

البحرين.

الفحص البيطري

أقيم الفحص البيطري يوم أمس وسط 
إج��راءات وترتيبات متمي��زة اتخذتها 
بطريقة  وأج��ري  املنظم��ة،  اللجن��ة 
إدارية منظمة وذل��ك وفقا ملا أعدته 
اللجنة املنظم��ة من إجراءات متميزة 
س��اهمت يف إنهاء الفح��ص البيطري 
للجياد بالش��كل املطلوب الذي القى 
استحس��ان جميع الفرس��ان املشاركة 
يف الس��باق، وقد أرشف عى الفحص 
البيط��ري عى مجموعة م��ن األطباء 
البيطري��ني املعتمدي��ن م��ن جان��ب 
االتح��اد ال��دويل والذي��ن ميتلك��ون 
خ��ربات كبرية يف هذا املجال، وس��بق 
لهم املشاركة يف العديد من البطوالت 

العاملية للقدرة.

ينطلق صباح اليوم “السبت” بأبوظبي... ناصر بن حمد: 

السبـاق يتطلـب إستراتيجيـة فنيـة وفرساننـا 
ــات الــطــويــلــة ــاف ــس ــم يــمــتــلــكــون خـــبـــرة ال

أبوظبي             المكتب اإلعالمي

جانب من الفحص البيطري

سمو الشيخ فيصل بن راشد يتابع استعدادات البطولة والفرسان

 ناصر بن حمد يشارك 
في سباق الدراجات الهوائية

شارك ممثل جاللة امللك لألعال الخريية وشؤون الشباب رئيس 
املجلس األعى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة يف سباق الدراجات الذي نظمه 
االتحاد البحريني للرتايثلون ضمن برامجه الرامية إىل نرش رياضة 

الرتيثلون يف اململكة. 
وانطلق السباق ملسافة 50 كيلومرتا، وشارك فيه العديد من املتسابقني 

الذين خاضوا املسار املحدد بصورة مميزة يف ظل أجواء تنظيمية 
عالية وفرتها اللجنة املنظمة عى أن تقام سباقات الجري والسباحة 
يف األسابيع املقبلة. وأكد سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة أن 

هذا السباق كان مثاليا للغاية؛ ألنه يحايك بصورة متميزة السباقات 
التي تقام يف بطوالت الرتايثلون، مؤكدا سموه أنه ملس تطورا ملحوظا 

يف أداء املشاركني وجدية يف االستفادة من هذا السباق، ما يشري 
إىل مدى حرصهم عى أن تكون املشاركة يف السباقات والبطوالت 

املقبل ذات طابع تنافيس كبري. وأوضح سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة أن مشاركته يف هذا السباق تأيت لتشجيع املشاركني ونرش 

سباقات الرتايثلون يف اململكة، إضافة إىل تحقيق األهداف ذاتها التي 
يحرص عليها املتسابقون، وهي االستعداد للبطوالت املقبلة؛ ألن مثل 
هذه السباقات تعطي انطباعا شامال عن الكيفية التي سيسري عليها 
املتسابقون خالل السباقات والسبل الكفيلة؛ لتحقيق أفضل املراكز 

املمكنة. وأشار سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة أن وجوده إىل 
جانب املتسابقني كان مميزا، حيث شارك الجميع يف هذا السباق بكل 

جدية وحاسة، وحرصوا عى أن تكون املشاركة إيجابية للغاية، وأن 
يخرج جميع املتسابقني منه بأقىص درجات االستفادة الفنية والبدنية، 
معربا سموه عن تقديره للجهود التي يقوم بها رئيس واعضاء االتحاد 
البحريني للرتايثلون من خالل الرتتيبات والتجهيزات املختلفة املعدة 

إلقامة هذا الحدث السباق. 
ومن جانبهم، أبدى عدد من املتسابقني عن سعادتهم البالغة 

باملشاركة يف هذا السباق، مشريين إىل أهميتها واالستفادة التي خرجوا 
منها خصوصا يف جانب رفع االستعداد البدين والفني للمشاركة يف 

البطوالت املقبلة، مؤكدين أن مشاركة سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة كانت إيجابية واستفاد منها املشاركون؛ نظرا للخربة الكبرية 

التي يتمتع بها سموه يف رياضة الرتايثلون.

سمو الشيخ ناصر بن حمد في منافسات الدراجات الهوائية



الوطني  الح��رس  رئي��س  بحض��ور 
الفريق الركن س��مو الش��يخ محمد 
بن عيىس آل خليف��ة ونائب رئيس 
الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية 
وسباق الخيل سمو الشيخ عيىس بن 
س��لامن بن حمد آل خليفة وسمو 
الش��يخ محمد بن سلامن بن حمد 
آل خليف��ة ونائب رئي��س املجلس 
األعىل للبيئة رئي��س االتحاد املليك 
للفروس��ية وس��باقات القدرة سمو 
الشيخ فيصل بن راشد بن عيىس آل 
خليفة نظم نادي راش��د للفروسية 
وس��باق الخيل عرص أمس الس��باق 
الح��ادي عرش لهذا املوس��م والذي 
أقيم عىل كؤوس سمو الشيخ عيىس 
بن سلامن بن حمد آل خليفة وكأيس 
سمو الش��يخ محمد بن سلامن بن 
حمد آل خليفة وكأيس نجال س��مو 
الش��يخ عيىس بن س��لامن بن حمد 
آل خليفة س��مو الش��يخ حمد بن 
عيىس بن س��لامن آل خليفة وسمو 
الشيخ عبدالله بن عيىس بن سلامن 
آل خليفة وذلك عىل مضامر سباق 

النادي مبنطقة الرفة بالصخري.
كام حرض الس��باق س��مو الش��يخ 
سلطان الدين بن محمد بن سلامن 
آل خليفة وس��مو الش��يخ خالد بن 
ع��ي بن عي��ىس آل خليفة وس��مو 
الش��يخ عيىس بن محمد بن عيىس 
آل خليفة وس��مو الشيخ سلامن بن 
محمد بن عيىس آل خليفة وس��مو 
الشيخ عيىس بن عبدالله بن عيىس 
آل خليفة وس��مو الش��يخ نادر بن 
محمد بن س��لامن آل خليفة وسمو 
الشيخ نوح بن محمد بن سلامن آل 
خليفة وجمه��ور من محبي رياضة 

سباق الخيل.

وكان الش��وط االول اقيم عىل كأس 
س��مو الش��يخ محمد بن س��لامن 
بن حم��د آل خليفة لجياد س��باق 
التوازن “نتاج محي” مسافة 1000 
مرت مس��تقيم والجائزة 2500 دينار، 
واس��تطاعت الفرس املرشحة الثالثة 

“رياده” مواصلة تألقها وتفوقها.
واقيم الشوط الثاين عىل كأس سمو 
الشيخ عبدالله بن عيىس بن سلامن 
آل خليف��ة لجياد جمي��ع الدرجات 
واملبتدئ��ات” نتاج محي “مس��افة 

1600 م��رت والجائ��زة 2000 دينار، 
ومتكن��ت الف��رس املرش��حة االوىل 

“صابره” تأكيد تفوقها.
واقي��م الش��وط الثال��ث عىل كأس 
س��مو الش��يخ عي��ىس بن س��لامن 
بن حم��د آل خليف��ة لجياد جميع 
الدرج��ات واملبتدئ��ات م��ن خيل 
البحري��ن العربية األصيلة “الواهو” 
ملس��افة 1400 مرت والجائزة 3000 
املرش��ح  الحصان  دينار، وأس��تطاع 
 “  1675 عاف��ص  “كحي��الن  األول 

تأكيد جدارته.
وأقي��م الش��وط الرابع ع��ىل كأس 
س��مو الش��يخ حمد ب��ن عيىس بن 
س��لامن آل خليف��ة لجياد س��باق 
التوازن “مس��تورد” مس��افة 1400 
مرت والجائزة 2000 دينار، وأستطاع 
الحص��ان “متح��دي” أن يكس��ب 

التحدي.
وأقي��م الش��وط الخامس عىل كأس 
س��مو الش��يخ عيىس بن سلامن بن 
حم��د آل خليف��ة لجي��اد الدرجة 

الثالثة “نتاج محي” مس��افة 1800 
م��رت والجائزة 4000 دينار، وش��هد 
عودة قوية للحصان “حراش” بفوز 

قوي.
وأقيم الش��وط الس��ادس عىل كأس 
س��مو الش��يخ محمد بن س��لامن 
ب��ن حم��د آل خليفة لجي��اد الفئة 
الثالثة “مستورد” مسافة 1200 مرت 
والجائزة 2500 دينار، واس��تطاعت 
الفرس املرشحة الثانية “كريتن كول” 

أن تؤكد تفوقها.

واتجه��ت األنظ��ار صوب الش��وط 
الس��ابع واألخ��ري ال��ذي أقيم عىل 
كأس سمو الشيخ عيىس بن سلامن 
بن حمد آل خليف��ة لجياد الدرجة 
األوىل “مستورد” مسافة 1800 مرت 
والجائزة 8000 دينار، وكانت كلمة 
الحسم لصالح الحصان البطل “ثور 

كهيل ستار”.
وقام س��مو الشيخ عيىس بن سلامن 
بن حمد آل خليفة بتتويج الفائزين 
يف الس��باق حيث قدم سموه كأس 
الشوط الثاين اىل املضمر الفائز فوزي 
ن��اس، وقدم س��موه كاس الش��وط 
الثال��ث اىل املضمر الفائ��ز عبدالله 
كويتي، ثم قدم سموه كأس الشوط 
الخامس اىل س��مو الشيخ عيىس بن 
عبدالله بن عي��ىس آل خليفة، فيام 
تسلم سمو الشيخ عيىس بن سلامن 
بن حم��د آل خليفة كأس الش��وط 
الرابع من توفيق رشف العلوي مدير 
عام نادي راش��د للفروسية وسباق 
الخيل بعد فوز الحصان “متحدي” 
ألس��طبل العادي��ات ريس��نغ، كام 
تسلم س��موه كأس الشوط السابع 
من سمو الش��يخ محمد بن سلامن 
ب��ن حم��د آل خليف��ة بع��د ف��وز 
الحصان “ثور كهيل ستار” إلسطبل 
العاديات ريسنغ الذي تعود ملكيته 
لسمو الش��يخ عيىس بن سلامن بن 
حم��د آل خليف��ة، فيام قام س��مو 
الش��يخ محمد بن سلامن بن حمد 
آل خليف��ة بتقدي��م كأس س��موه 
للشوط األول اىل سمو الشيخ عيىس 
ب��ن عبدالله بن عي��ىس آل خليفة، 
وقدم س��موه كأس الشوط السادس 
إىل س��مو الش��يخ خالد بن عي بن 

عيىس آل خليفة. 

الكأس كأسك “يا بطل” و“متحدي” يكسب.. وعودة قوية لـ”حراش”
عيسى ومحمد بن سلمان توجا الفائزين بحضور رئيس الحرس الوطني

الصخير            نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

لقطات من التتويجرئيس الحرس الوطني في مقدمة الحضور
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أكد األمني العام املساعد للمجلس 
األعىل للشباب والرياضة، األمني 
العام للجنة األوملبية البحرينية 

عبدالرحمن عسكر أهمية العمل 
املشرتك بني اللجنة األوملبية 

البحرينية واالتحادات الرياضية؛ 
لتحقيق تطلعات ممثل جاللة امللك 

لألعامل الخريية وشؤون الشباب، 
رئيس املجلس األعىل للشباب 

والرياضة، رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل 
خليفة يف تحقيق 

اإلنجازات املرشفة للوطن 
تجسيدا للشعار 
الذي أطلقه 

سموه )الذهب 
فقط( خالل 

العام الجاري 
.2018

جاء ذلك خالل 

االجتامع الذي عقده األمني العام مع 
االتحادات الرياضية املنضوية تحت 

مظلة اللجنة األوملبية، بحضور املدير 
التنفيذي للشؤون الرياضية باللجنة 
األوملبية عبدالجليل أسد، وعدد من 

املديرين يف اللجنة.
وأكد عسكر بأن التحدي الذي 

أطلقه سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة يضع اللجنة األوملبية 
البحرينية واالتحادات الرياضية 

عىل وجه الخصوص أمام مسؤولية 
كبرية للسعي نحو بلوغ منصات 

التتويج واملنافسة عىل املركز األول 
وحصد أكرب عدد من امليداليات 

الذهبية التي تتناسب مع تطلعات 
ورؤى القيادة الرشيدة وسمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة؛ لتعزيز 
مكانة البحرين وجعلها يف مصاف 
الدول املتقدمة رياضيا، مشريا إىل 

أن شعار سموه “الذهب فقط” 
ميثل خارطة طريق ملواصلة حصد 

اإلنجازات الرياضية. وأضاف عسكر 
“إن ترصيحات سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة باملنافسة عىل 

“الذهب فقط” تضاعف علينا 
املسؤولية للعمل بكل جد واجتهاد 

ووضع الخطط والربامج الكفيلة 
بالتطوير، وتسخري جميع الطاقات 

واإلمكانات  مبا ينعكس إيجابا عىل 
مستوى املنتخبات الوطنية، ويحقق 
لنا أكرب عدد من امليداليات الذهبية 

ويقودنا إىل مستقبل أكرث إرشاقا 
ومتيزا للرياضة البحرينية التي باتت 
تعيش أفضل أيامها يف العهد الزاهر 

لجاللة امللك الداعم األول للحركة 

الرياضية يف مملكتنا الغالية”.
وأكد عسكر بأن االتحادات الرياضية 
تعترب رشيكا أساسا للجنة األوملبية يف 

تحقيق أهداف ورؤى سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة بتحقيق 

املركز األول وحصد امليداليات 
الذهبية مبختلف البطوالت 

والدورات الرياضية. ودعا األمني 
العام االتحادات الرياضية إىل تبني 

شعار “الذهب فقط” يف جميع 
مراسالت االتحادات ومطبوعاتهم 

وأطقم املالبس مبا ال يخالف قوانني 
االتحادات الدولية للرتويج لهذا 

الشعار والعمل عىل تنفيذه عىل 
أرض الواقع وفقا لإلمكانات املتاحة 

للوصول بالرياضة البحرينية إىل أعىل 
املستويات.

وأشاد عسكر بالجهود التي بذلتها 
االتحادات خالل العام املايض يف 

مواجهة التحديات املالية من خالل 
التكيف مع خفض املوازنة، معربا 
عن أمله يف أن تتكلل جميع تلك 

الجهود يف توسيع رقعة اإلنجازات 
لتفوق ما تحقق يف األعوام املاضية 

مبختلف البطوالت القادمة خصوصا 
دورة األلعاب اآلسيوية “آسياد جاكرتا 

2018” ودورة األلعاب األوملبية 
للناشئني التي ستقام باألرجنتني.

جانب من االجتماع

شعار ناصر بن حمد “الذهب فقط” خارطة طريق لمواصلة اإلنجازات
خالل لقائه ممثلي االتحادات... عسكر: 

ضاحية السيف            اللجنة األولمبية
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تشيلسي- ليستر

نيوكاسل- سوانسي

بريمن- هوفنهايم
فرانكفورت- فرايبورغ

خيرونا- ل بالماس

رين- مرسيليا

مونبيليه- موناكو

ك باالس- بيرنلي

واتفورد- ساوثامبتون

اوغسبورغ- هامبورغ

شتوتغارت- هرتا

ر مدريد- فياريال

كان- ليل

نيس- اميان

هدرسفيلد- وست هام

وست بروم- برايتون
توتنهام- ايفرتون

هانوفر- ماينز

اليبزغ- شالكه

ايبار-  اتلتيكو
ديبورتيفو- فالنسيا
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الدوري االنجليزي

الدوري االلماني

الدوري االسباني

الدوري الفرنسي

الجولة  23

الجولة  18

الجولة  19

الجولة  20

قمـة بيـن ليفربـول وسيتـي

فيــاريــال يتربــص ببقـايـا ريــال 

)وكاالت(: أظه��ر أداء ليفربول يف الفرتة 
املاضية، أنه ميلك فرصة حقيقية إليقاف 
تقدم مانشسرت سيتي، نحو لقب الدوري 
اإلنجلي��زي املمتاز لكرة الق��دم، عندما 
يلتقيان يوم األحد، لكن عليه أوال التأقلم 
رسيعا عىل اللعب بدون فيليب كوتينيو.
ورح��ل الالع��ب الربازييل إىل برش��لونة 
مقابل 142 مليون جنيه إسرتليني )192 
ملي��ون دوالر(، ي��وم االثن��ن مام يعني 
أن “الرباع��ي الرائ��ع” يف هجوم املدرب 
يورجن كل��وب تقل��ص إىل ثالثة العبن 

فقط.
ويبتعد س��يتي الذي مل يخرس حتى اآلن 
بالص��دارة بف��ارق 15 نقط��ة عن أقرب 
منافسيه، وهو صاحب أقوى خط هجوم 
برصيد 64 هدفا لك��ن ليفربول صاحب 
املركز الرابع يحت��ل املركز الثاين يف هذه 

اإلحصائية برصيد 50 هدفا.
ومل يخ��رس فريق امل��درب كلوب يف آخر 
17 مباراة بجميع املسابقات منذ هزميته 
املذلة 1-4 أمام توتنهام هوتسبري يوم 22 

أكتوبر/ ترشين األول.
وس��يعود الجناح امل��ري محمد صالح، 
من اإلصابة ومن املرج��ح أن يلعب هو 
وس��اديو م��اين خل��ف املهاج��م روبرتو 

فريمينو.
ورغم عدم وجود كوتينيو إلمداد الثاليث 
الهجوم��ي بالك��رات، فأن ص��الح ميلك 
الرسعة واملهارة للتس��بب مبشاكل لخط 

دفاع فريق املدرب بيب جوارديوال.
ويعتقد جيسون مكاتري، العب ليفربول 
السابق أن الفريق يستطيع التفوق عىل 

دفاع سيتي.
وق��ال ملوق��ع ليفرب��ول الرس��مي عىل 
اإلنرتنت: “نعلم كفاءة مانشس��رت سيتي 
ونعل��م أنه يحل��ق بصدارة ال��دوري يف 
الوقت الح��ايل، لكني أعتقد أن ليفربول 
يس��تطيع التصدي ألي فريق إذا حالفه 

التوفيق”.
وتاب��ع: “الفريق جيد للغاية يف الهجوم.. 

لكن هناك بعض نقاط الضعف أيضا”.
وأض��اف: “ل��و نجحن��ا يف اللع��ب بن 
خطوطه والتف��وق عىل ظهرييه، وهو ما 
أش��عر أننا نستطيع فعله فسنحصل عىل 

الفرص واألهداف”.
ويأم��ل س��يتي يف تكرار فوزه الس��احق 
-5 0 ع��ىل ليفرب��ول باس��تاد االتحاد يف 
س��بتمرب/ أيلول رغم أنه س��يكون بدون 
املهاجم جابرييل خيس��وس الذي أحرز 

هدفن يف تلك املباراة.
ويف ه��ذه املرة س��يكون ل��دى ليفربول 
املدافع فريجيل فان ديك، الذي يس��تعد 
ملش��اركته األوىل يف ال��دوري مع الفريق 

منذ انتقاله من ساوثهامبتون.
واس��تمتع فان ديك مبب��اراة أوىل درامية 
م��ع فريق��ه الجدي��د يف كأس االتح��اد 
اإلنجلي��زي، عندم��ا ه��ز الش��باك قرب 
النهاي��ة ليفوز يف مب��اراة قمة عىل جاره 

إيفرتون.

وقال البلجي��ي كيفن دي بروين، العب 
سيتي إن فريقه سريكز فقط عىل أدائه.

وتابع: “نذهب إىل هناك للفوز باملباراة، 
املنافس ميلك فريقا قويا ويريد االستمرار 
يف املراكز املؤهلة لدوري أبطال أوروبا”.

وواصل: “س��نحاول فقط القيام باألشياء 
الت��ي نفعله��ا بالطريق��ة الصحيحة ثم 

سرنى ماذا سيحدث”.
يونايتد، صاحب  مانشس��رت  ويستضيف 
املركز الثاين يوم االثنن، س��توك س��يتي، 
ال��ذي ما يزال بال مدرب بعد إقالة مارك 
هيوز، بعد خروجه من كأس االتحاد أمام 
كوفنرتي سيتي املنتمي للدرجة الرابعة.

وس��يقود امل��درب اي��دي نيدزفيتس��ي 
الفري��ق بش��كل مؤق��ت يف املواجهة يف 
أول��د ترافورد، إذ يح��اول فريق املدرب 
جوزي��ه مورينيو االس��تمرار يف مطاردة 

مانشسرت سيتي.
ودخل امل��درب الربتغايل يف حرب كالمية 
م��ع أنطوني��و كونتي مدرب تش��يليس، 
الذي سيس��تضيف ليس��رت س��يتي يوم 
الس��بت، وس��يضعه الفوز قبل يونايتد 

مؤقتا يف املركز الثاين يف الرتتيب.
وس��يحل إيفرت��ون ضيفا ع��ىل توتنهام 
يوم الس��بت، ويخرج آرس��نال ملواجهة 

بورمنوث يوم األحد.
ويلع��ب كريس��تال ب��االس ض��د برينيل 
وهيدرس��فيلد ضد وس��ت هام يونايتد، 

ونيوكاسل يف مواجهة سوانزي سيتي.

)وكاالت(: دامئ��ا م��ا كانت ق��درة زين 
الدين زيدان، مدرب ريال مدريد حامل 
لقب دوري الدرجة األوىل اإلس��باين لكرة 
القدم عىل إدارة ما يدور يف غرفة مالبس 
س��انتياجو برنابيو بكل ج��دارة واقتدار، 
واح��دة م��ن أهم نق��اط ق��وة املدرب 

الفرنيس.
لكن مع تراجع نتائج ومس��توى الفريق 
هذا املوس��م، ب��دت عالقته م��ع نجوم 
تش��كيلته بعي��دة ع��ام كان��ت عليه يف 

السابق.
ويتأخر ريال مدريد بفارق 16 نقطة عن 
غرميه التقليدي برشلونة، املنفرد بصدارة 
املس��ابقة بعدم��ا تراجع للمرك��ز الرابع 
وهو مركز غري مألوف له مع تاليش آماله 

بصورة كبرية يف االحتفاظ باللقب.
ويب��دو اقتناص أح��د املراكز املؤهلة إىل 
دوري األبطال املوس��م املقبل صعبا مع 
امتالك فياريال، صاحب املركز السادس، 
س��جال قويا أم��ام الريال حي��ث يبتعد 
بف��ارق 4 نق��اط فقط ع��ن حامل لقب 
الدوري املح��يل ودوري األبطال قبل أن 

يزور العاصمة اإلسبانية اليوم السبت.
وأي نتيج��ة س��وى الفوز ع��ىل فياريال، 
الذي اقتنص 7 نقاط من آخر 4 مواجهات 
جمعت الفريقن، س��تزيد الضغوط عىل 
زيدان رغم ألقابه الثامنية يف عامن عىل 

رأس الجهاز الفني للفريق امللي.
وتعرض امل��درب الفرن��يس لالنتقاد من 
جان��ب وس��ائل إع��الم إس��بانية، عقب 
الخس��ارة عىل أرضه -3 0 أمام برشلونة، 
واس��تمرت االنتق��ادات عق��ب التعادل 
2-2 مع س��يلتا فيجو يوم األحد املايض، 
والتع��ادل بالنتيجة ذاتها مع نومانس��يا 
املنتم��ي للدرج��ة الثاني��ة يف كأس ملك 
إس��بانيا، حتى لو حس��م الريال التأهل 

بفضل نتيجة مبارايت الذهاب والعودة.
وهاج��م مق��ال يف صحيف��ة “الباييس” 
امل��درب إلرصاره ع��ىل ذات التش��كيلة، 

وخط��ة اللعب عق��ب النتائ��ج املخيبة 
مؤخرا.

وقال��ت الصحيفة يف املق��ال: “زيدان ال 
يفضل توق��ع املخاطر، ولي��س لديه أي 
استعداد للتعامل مع تشخيص غري مريح 

مهام كان واضحا”.
وتابع��ت: “ال يزال يثق يف بعض الالعبن 
بوضعهم يف التش��كيلة األساسية باإلبقاء 
عىل )كريم( بنزميا رغم غضب الجامهري 
ومارس��يلو مع مغامرات��ه للتقدم لألمام 

وتوين كروس رغم تراجع مستواه”.
وأعلن امل��درب يوم الثالث��اء املايض أنه 
“لن يضحي بأي العب” وهو ما فهم عىل 
أن��ه ليس قويا مبا يكف��ي التخاذ قرارات 

صعبة يحتاجها فريقه.
فه��و ال يرغب يف إحداث تغيري بالفريق، 
وهو ما يفرس التحركات املحدودة للريال 

يف آخر فرتة انتقاالت.
وذكرت تقارير إعالمية أن النادي استبعد 
التعاقد مع الفرنيس الشاب كيليان مبايب، 
حتى يتجنب غضب كريستيانو رونالدو 
وبنزمي��ا وجاريث بيل، والثالثة س��جلوا 
ع��رشة أه��داف فيام بينه��م يف الدوري 

حتى اآلن.
وانضم مبايب إىل باريس سان جريمان بدال 

من ري��ال مدريد، الذي ضعفت خياراته 
الهجومية بعد رحيل خاميس رودريجيز 
وألف��ارو مورات��ا، الذي مل يب��دأ معظم 
مباري��ات املوس��م املايض لكنه ش��ارك 
كبدي��ل يف بعض املباري��ات ظهر خاللها 

بشكل مؤثر.
وض��م الن��ادي العبن ش��بان ه��م ثيو 
هرناندي��ز وداين س��يبايوس ومارك��وس 
يورينتي، وجميعهم نادرا ما ش��اركوا يف 
تش��كيلة زيدان حيث تالش��ت ثقته يف 
الفريق الث��اين، الذي قدم أداء متميزا يف 

املوسم املايض.
ويف حال عدم إع��ادة زيدان الفريق إىل 
مساره الصحيح مجددا ستصبح فرتته يف 
تدري��ب ريال مدريد قصرية مثلام كانت 

ناجحة.
ويف برش��لونة، الحالة النفس��ية مختلفة 
متام��ا، ويبتعد الفريق بص��دارة الرتتيب 
بف��ارق 9 نق��اط ع��ن أق��رب مالحقيه 
أتلتيكو مدريد، ويح��ل ضيفا عىل ريال 

سوسييداد بثقة كبرية.
ودامئا ما تكون رحلة برش��لونة ملواجهة 
ريال سوس��ييداد يف إقليم الباسك صعبة 
يف الس��نوات األخ��رية، ولك��ن طاملا أن 
التوفي��ق يقف بجانب فريق برش��لونة، 

ال��ذي يدرب��ه إرنس��تو فالف��ريدي، فإن 
الجميع عىل ثقة يف الحصول عىل النقاط 

الثالث.
ويحت��ل ريال سوس��ييداد املرك��ز الثاين 
ع��رش، ومي��ر الفريق مبوس��م محبط، يف 
املقابل مير برش��لونة مبوس��م جيد وضم 
مؤخ��را فيلي��ب كوتينيو، صان��ع ألعاب 

فريق ليفربول اإلنجليزي لفريقه.
ويعاين كوتينيو من اإلصابة، ولن يتمكن 
من تس��جيل الظه��ور األول له بقميص 
برشلونة قبل ثالثة أسابيع ولكن انضاممه 
جاء مبثابة تعزي��ز لفريق يبدو أنه عازم 

عىل التتويج باللقب.
وعاد عثامن دميبيل، الذي انضم للفريق 
يف الصي��ف املايض، م��ن اإلصابة مؤخرا، 
وم��ازال يواص��ل التدريب��ات التأهيلية 
للعودة ملس��تواه الب��دين والفني، ويرى 
ج��وردي ألب��ا إن دميب��يل ميل��ك الكثري 

لتقدميه لربشلونة يف األسابيع املقبلة.
وقال ألبا: “إنه يتكيف بش��كل رائع مع 
الن��ادي وهو الع��ب عظيم، س��يجعلنا 
أفض��ل، لديه صف��ات هائل��ة، نتحدث 
عن العب رائع ورويدا رويدا سيتحس��ن 

مستواه”.
ومع غي��اب مداف��ع سوس��ييداد األبرز 
إنيج��و مارتينز، س��يأمل دميب��يل يف أن 
ينطلق يف ال��دوري اإلس��باين يوم األحد 
ويس��اعد فريقه للخروج بنتيجة إيجابية 

من هذه املباراة الصعبة.
ويتوج��ه فريق أتلتيك��و مدريد ، بدون 
املوق��وف دييجو كوس��تا، ملواجهة إيبار 
ي��وم األحد، بينام يلعب فريق فالنس��يا، 
الثالث، م��ع ديبورتيفو  صاحب املرك��ز 

الكورونا يف نفس اليوم.
ويلتق��ي أيضا يف هذه الجولة خيتايف مع 
ماالجا، وجريونا مع الس باملاس وليفانتي 
مع س��يلتا فيجو وأالفيس مع إش��بيلية 
وإس��بانيول مع أتلتي��ك بيلب��او وريال 

بيتيس مع ليجانيس.

بيب جوارديوال ويورجن كلوب 

ريال مدريد في مأزق حقيقي

ضربة للتكنولوجيا

لغز ديمبلي

)وكاالت(: أوقفت الرابطة الفرنسية ألندية كرة القدم 
املحرتفة، استخدام تكنولوجيا خط املرمى يف مباريات 

الدوري، لفرتة غري محددة.
وأبلغت الرابطة رشكة “جول كنرتول” األملانية التي توفر 

نظام تكنولوجيا خط املرمى ملسابقات الدوري، بالقرار بعد 
“إخفاقن فنين جديدين” للتكنولوجيا يف مباريات دور 

الثامنية ببطولة كأس الرابطة الفرنسية.
وأضافت الرابطة الفرنسية يف بيان أنها كانت قد أبلغت 

الرشكة األملانية رسميا يف 21 ديسمرب / كانون أول املايض 
بوقوع “عدة أعطال”.

ومن املقرر أن يجتمع مجلس إدارة الرابطة بعد أيام 
التخاذ القرار فيام يتعلق بكيفية امليض قدما يف استخدام 

التكنولوجيا. وتعد رشكة “جول كنرتول” واحدة من 4 
رشكات معتمدة لتوفري تكنولوجيا خط املرمى من قبل 

االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا(، ويرأسها سيمون رولفس 
العب املنتخب األملاين السابق.

)وكاالت(: أثار عثامن دميبيل، نجم برشلونة، املخاوف حول 
تجدد إصابته، يوم الخميس، عقب االنتصار )0-5( عىل 
سيلتا فيجو، يف إياب مثن نهايئ كأس امللك، عىل ملعب 

كامب نو، وفًقا لتقارير صحفية إسبانية.
وقالت صحيفة “آس” إن الالعب الشاب، توجه مبارشًة إىل 

غرفة تغيري املالبس، بعد نهاية اللقاء، ويده عىل العضلة 
الخلفية لفخذه األيرس، التي أصيب فيها من قبل، وعىل 

وجهه عالمات القلق؛ ما يوحي بأنه يعاين من إصابة 
جديدة. لكن مدرب برشلونة، إرنستو فالفريدي، قلل من 

شأن هذه التكهنات، حيث قال، يف تريحات صحفية، بعد 
املباراة: “ال أعتقد أن األمر مهم”.

ومن جهة أخرى، قال فالفريدي إن املدافع، جريارد بيكيه، 
“يعاين بعض املشكالت، لكنها غري مهمة أيًضا”.

)وكاالت(: يعتقد الظاهرة 
الربازيلية رونالدو أن رحيل 
مواطنه نيامر عن برشلونة 

اإلسباين وانضاممه لباريس سان 
جريمان الفرنيس هو “خطوة 

للوراء” من الناحية املهنية.
وكان نجم الهجوم البالغ من 

العمر 25 عاما انضم لسان 

جريمان الصيف املايض قادما 
من البارسا يف صفقة قياسية 

تكلفت 222 مليون يورو.
ويف هذا الصدد قال رونالدو يف 
تريحات نقلتها صحيفة دييل 
ميل”من الناحية الرياضية، فإن 

القرار هو خطوة إىل الوراء، 
ولكن هناك تحديات يسعى 

الجميع إليها”. وأضاف البالغ 
من العمر 41 عاما “لقد لعبت 
يف برشلونة، ثم ذهبت إىل إنرت 

ميالن عندما كانت البطولة 
اإليطالية أكرث تنافسية”.

ونجح برشلونة مؤخرا يف ضم 
صانع األلعاب فيليب كوتينيو 
من ليفربول يف صفقة قياسية 

تكلفت 160 مليون يورو، 
وذلك يف إطار محاوالت البارسا 
املستمرة لتعويض رحيل نيامر 

لنادي العاصمة الفرنسية. 
كام تعاقد البلوجرانا الصيف 
املايض مع املوهبة الفرنسية 

الشابة عثامن دميبيل، قادما من 
بوروسيا دورمتوند.

خطـوة للخلـف

رونالدو ونيمار 
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إطالق سيارة Rexton الجديدة كلًيا في البحرين

استعراضات عالمية وفعاليات بتقنية 
افتراضية بـ “سيتي سنتر”

اأعلنت �رصك����ة موتر �شيت����ي، الوكيل احل�رصي 
ل�شيارات �شانغ يونغ يف مملكة البحرين عن و�شول 

�شيارة ريك�شتون Rexton لالأ�شواق البحرينية. 
وج����اء االإ�شدار اجلديد من �شي����ارة ريك�شتون 
Rexton العائلية ذات املقاعد ال�شبعة بالعديد 
من التحديثات على م�شتويات الت�شميم واجلودة، 

والتقنيات، اإ�شافة خل�شائ�س ال�شالمة. 
ويث����ر املوديل اجلديد من �شيارة ريك�شتون 
Rexton االإعج����اب بح�ش����وره الق����وي وت�شميمه 

اخلارجي املتوازن والالفت لالأنظار.
ومتا�شي����ا مع اجت����اه ال�رصكة لتوف����ر �شيارات 
تتنا�شب م����ع خمتل����ف احتياجات العم����الء، تتوفر 
ريك�شت����ون Rexton يف ثالث����ة م�شتويات رئي�شة 
هي عل����ى الت����وايل Low، Mid وHigh ت�شرتك 
جميعه����ا بت�شميمه����ا اخلارج����ي املفع����م بالق����وة 
وباحتوائه����ا على مق�شورة داخلي����ة اأنيقة وفاخرة 

توفر اأج����واء من الراح����ة التامة اأثن����اء التنقل على 
الطرقات. 

من جانبه، علق املدير العام االأول ل�رصكة موتور 
�شيت����ي البحري����ن، بيج����ان جميدي قائ����الً: “تعترب 
ريك�شت����ون Rexton اجلدي����دة كليا له����ذا العام 

االإ�شدار الثاين من ه����ذا املوديل ل�شيارات �شانغ 
يون����غ، وياأت����ي طرحنا له����ا بع����د اأن مل�شنا جتاوب 
العم����الء وطلبه����م الع����ايل لل�شي����ارات التي جتمع 
ب����ن الكفاءة يف االأداء ومعقولية االأ�شعار، اإذ ُتعرب 
�شي����ارة ريك�شتون Rexton ذات املقاعد ال�شبعة 

للع����ام 2018 ب�ش����كل مث����ايل عن ه����ذه الفئة من 
ال�شيارات. 

وتلتزم �رصكة �شانغ يون����غ ل�شناعة ال�شيارات 
 )SsangYong Motor Corporation(
بتزوي����د ال�ش����وق البحريني����ة بطراز جدي����د ملدة 3 

اأع����وام؛ بهدف تلبي����ة االحتياج����ات املحلية ودعم 
ال�شي����ارات  �شناع����ة  جم����ال  يف  احل����ايل  التط����ور 
ال�شديق����ة للبيئ����ة من خ����الل اإنتاجه����ا لل�شيارات 
التي تعتم����د على الدم����ج بن حم����ركات البنزين 

والكهرباء معا.  

تتميز ماجد الفطي���م، ال�رصكة الرائدة يف جمال 
تطوي���ر واإدارة مراك���ز الت�شوق وامل���دن املتكاملة 
ومن�ش���اآت التجزئ���ة والرتفي���ه يف منطق���ة ال����رصق 
االأو�شط واإفريقيا واآ�شي���ا، بريادتها يف ا�شت�شافة 
التقني���ة  عل���ى  القائم���ة  الرتفيهي���ة  الفعالي���ات 
االفرتا�شية، واأي�شا مفاهيم االألعاب املبتكرة اإلى 
جانب الفعاليات الرتفيهي���ة العائلية العاملية يف 
اإط���ار حر�س ال�رصك���ة على اإثراء جترب���ة املرتادين. 
وي�شتع���دُّ �شيت���ي �شن���رت البحرين، الوجه���ة االأكرب 
واالأ�شه���ر للت�ش���وق والت�شلي���ة والرتفي���ه مبملكة 

البحري���ن لتعزي���ز ه���ذا الزخم خالل الع���ام 2018، 
حي���ث �شيطلق قريبا مفهوم���ا جديدا جريئا يف هذا 

املجال.
ومن اأمثل���ة الفعاليات القائم���ة على التقنية 
االفرتا�شية، ا�شت�شاف �شيتي �شنرت البحرين خالل 
مو�شم �شباق الفورموال 1 �شيارة �شباق على �شكل 
احل���رف C تتيح للزوار اأن يعي�ش���وا اأجواء �شباقات 
ال�شي���ارات ب���كل اإثارتها وت�شويقيه���ا باال�شتعانة 
بتقني���ة الواق���ع االفرتا�ش���ي. كذل���ك ا�شت�ش���اف 
لعب���ة الواق���ع االفرتا�ش���ي املرحة حت���ّدي الطهاة 

الت���ي دارت فكرته���ا ح���ول وق���وف املت�شابق يف 
وع���اء عمالق، والبدء بتح�ش���ر طبق معّن بتقطيع 
املكون���ات ال�شحيحة، بحي���ث ت���زداد نقاطه كلما 
قّطع املكون���ات ال�شحيحة، وتتناق�س نقاطه كلما 
قّطع املكونات اخلاطئة، م���ع تقدمي جوائز فورية 

للفائزين.
ويف هذا ال�ش���دد، قال مدير اأول �شيتي �شنرت 
البحرين دعيج الرميح���ي: “ت�شهد �شناعة التجزئة 
تغ���رات وا�شع���ة ومت�شارع���ة، وي���زداد زخ���م تلك 
التغ���رات بفع���ل التقدُّم يف التقني���ة االفرتا�شية 

الرقمي���ة واأي�ش���اً التغ���رُّ يف ع���ادات و�شلوكيات 
املت�شوق���ن. و�شيت���ي �شنرت البحري���ن م�شتمر يف 
تغير مع���امل �شناع���ة الت�شوق والتجزئ���ة مبملكة 

البحرين باال�شتعانة بالتقنية االفرتا�شية ومفاهيم 
االألع���اب املبتكرة والفعاليات الرتفيهية العائلية 

العاملية؛ من اأجل االرتقاء بتجربة مرتاديه”.

“عقارات السيف” تولم لزبائنها بالـ “رانديفو” 

“بتلكو” تعزز مهارات المعلمينمتقاعد يربح 100 ألف دوالر في سحب “ثمار” 

ا�شت�شاف���ت نهاي���ة دي�شمرب، �رصك���ة عقارات 
ال�شيف، ال�رصكة الرائدة يف قطاع التطوير العقاري 
يف مملك���ة البحرين، ع���ددا من الزبائ���ن الدائمن 
لتن���اول وجب���ة الغ���داء يف مطعم رانديف���و مبجمع 

ال�شيف – �شاحية ال�شيف.
ودعت جلن���ة ال�رصاكة املجتمعي���ة لل�رصكة 55 

�شخ�ش���ا كب���ادرة �شك���ر وتقدير لهم عل���ى ق�شاء 
يومهم مبجمع ال�شي���ف وحر�شهم على اال�شتمتاع 
بوقته���م �شم���ن مرافق املجم���ع املتنوع���ة، ومت 
ا�شتقباله���م من قبل زكريا بوعالي واأمل جالل من 
جلنة ال�رصاك���ة املجتمعية بجانب ع���دد من اأع�شاء 

االدارة التنفيذية.

ته���دف مث���ل ه���ذه املب���ادرات ال���ى تقوي���ة 
الرواب���ط االجتماعية ب���ن جممع ال�شي���ف ورواده 
كونه���ا تاأتي يف اإطار مكاف���اأة الزبائن املخل�شن 
على ُح�ش���ن اختيارهم، كما م���ن �شاأنها اأن ت�شاهم 
يف تعزي���ز مكانة املجم���ع كوجهة رائ���دة للت�شوق 

والرتفيه يف مملكة البحرين.

�شل���م بن���ك االإثم���ار، بن���ك التجزئ���ة 
االإ�شالم���ي الذي يتخ���ذ من البحري���ن مقراً 
ل���ه، جائزة نقدية قيمته���ا 100 األف دوالر  
ليو�ش���ف املحم���ود، وهو متقاع���د بحريني 
يف ال�شح���ب عل���ى اجلائزة ن�ش���ف ال�شنوية 

الكربى حل�شاب ثمار. 
التنفي���ذي  الرئي����س  نائ���ب  �شل���م 
للمجموع���ة امل�رصفي���ة عبداحلكيم املطوع 
اجلائ���زة يف احتفال عقد باملق���ر الرئي�شي 
للبن���ك يف منطقة ال�شيف وح�رصه الرابح مع 
ابنه، باالإ�شاف���ة اإلى عدد من اأع�شاء فريق 

االإدارة التنفيذية يف بنك االإثمار. 
واأعرب املحمود ع���ن فرحته باجلائزة 
قائ���اًل: “اأن���ا وعائلت���ي �شع���داء ج���داً لربح 
اجلائزة الكربى، حيث اإنني اأتعامل مع بنك 
االإثم���ار منذ اأعوام عدي���دة وال اأزال اأوا�شل 
القي���ام مبعامالت���ي امل�رصفية مع���ه لتميز 
خدماته بال�رصعة وال�شهولة. كما اأنني اأدخر 
يف ح�شاب ثم���ار منذ مدة طويلة ملا يقدمه 
من ع���دد كبر من اجلوائز كل عام. وجاءت 
ه���ذه اجلائزة النقدية يف الوقت املنا�شب، 

حيث �شت�شاعدين يف اال�شتثمار للم�شتقبل، 
واأن���ا �شعي���د الأن اأمنيت���ي لرب���ح اجلائ���زة 
الكربى حتقق���ت اأخراً ه���ذا العام بف�شل 

اهلل �شبحانه وتعالى”.
م���ن جانبه قال املط���وع: “ي�شعدنا اأن 
نهن���ئ املحمود واأ�رصته عل���ى ربح اجلائزة، 
كما نبارك جلمي���ع الرابحن يف هذا ال�شهر 
عل���ى فوزه���م يف �شحوب���ات ثم���ار. ونح���ن 

نحر�س كل عام على تطوير ح�شاب االدخار 
ثم���ار متا�شياً م���ع التزام البن���ك باالهتمام 
مبتطلب���ات العمالء والتعرف عل���ى اآرائهم 
واال�شتجاب���ة لها. كما ي�شعدنا دائماً اإدخال 
البهجة وال�رصور اإلى بيوت العديد من االأ�رص 
واالأف���راد يف مملكة البحرين وامل�شاهمة يف 

حت�شن حياة عمالئنا”.

ا�شت�شاف���ت �رصك���ة بتلك���و، املزود 
الرقمي���ة يف مملك���ة  الرائ���د للخدم���ات 
البحرين، ور�شة عمل لتدريب املعلمن 
والتي تاأتي �شمن اإطار دعمها امل�شتمر 
والتعلي���م  الرتبي���ة  وزارة  جله���ود 
ومبادراته���ا امل�شتم���رة لتطوير و�شقل 

مهارات ال�شباب البحريني. 
اعتزازه���ا  ع���ن  ال�رصك���ة  واأعرب���ت 
بعالقته���ا الطويل���ة م���ع ال���وزارة والتي 
�شه���دت تعاون���اً وثيق���اً ب���ن الطرفن 
لتعزي���ز الربامج التعليمية الداعمة لفئة 
ال�شب���اب يف مملك���ة البحري���ن على مدى 

االأعوام املا�شية.
وكجزء م���ن هذا التع���اون، �شاهمت 
بتلك���و موؤخ���راً يف تنظيم ور�ش���ة العمل 
للمعلمن لتعزي���ز معارفهم ومهاراتهم 
يف جم���ال االت�ش���االت على م���دى خم�شة 
اأيام، كما يهدف ه���ذا التعاون اإلى اإثراء 
العملية  باخل���ربات  التعليمية  املناه���ج 
املنبثق���ة م���ن واق���ع احلي���اة والتي من 
الط���الب  اإع���داد  �شاأنه���ا امل�شاع���دة يف 

حلياتهم املهنية يف امل�شتقبل. 
�ش���ارك ق�ش���م الهند�ش���ة بال�رصك���ة 
يف دع���م مرك���ز تدري���ب بتلك���و بتوفر 
اأح���دث  ح���ول  املنا�ش���ب  التدري���ب 
االبت���كارات املتوف���رة يف جم���ال قط���اع 
االت�ش���االت. وبدع���م ه���ذه املب���ادرات، 
ت�شطل���ع بتلكو ب���دور اأ�شا�شي يف اإعداد 
وتطوي���ر ط���الب اململكة ليكون���وا قادة 

امل�شتقبل.

قدم���ت بتلكو ه���ذه الور�ش���ة جماناً 
ملعلم���ي وزارة الرتبي���ة والتعليم، وهي 
الور�ش���ة الثاني���ة يف �شل�شل���ة الربام���ج 
التي تقدمه���ا ال�رصكة كج���زء من برنامج 
م�شوؤولي���ة ال�رصك���ة االجتماعي���ة. وحت���ت 
هذه املظلة، تتوا�شل بتلكو مع املجتمع 
وتدعم الكثر من املبادرات يف جماالت 
ال�شحة، والريا�شة، والثقافة، واملجتمع، 

والتعليم.

السفير األميركي يزور مستشفى اإلرسالية األميركية

ق���ام ال�شف���ر اجلدي���د ل���دى الوالي���ات 
بزي���ارة   �شيبري���ل  جو�شت���ن  املتح���دة 
حي���ث  االأمركي���ة  االإر�شالي���ة  مل�شت�شف���ى 
ا�شتقبل���ه الرئي����س التنفي���ذي للم�شت�شف���ى 
جورج �شري���ان. واأطلع �شريان ال�شفر على 
عمل م�شت�شفى االإر�شالية االأمركية وبراجمه 

وم�شاريعه املختلفة.

ورك���ز الرئي�س التنفي���ذي ب�شكل خا�س 
عل���ى تطوي���ر امل�شت�شف���ى وتاريخ���ه ال���ذي 
دام قرناً، حي���ث ا�شتمتع ال�شف���ر �شيبريل 
بالزيارة واأ�شار اإل���ى اأن م�شت�شفى االإر�شالية 
االأمركي���ة لعب دورا حيويا يف تعزيز العالقة 
بن الوالي���ات املتح���دة االأمركي���ة ومملكة 

البحرين. 
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انتهت الفنانة �صو�صن ب���در من ت�صوير حوايل 70 
% م���ن م�صاهده���ا يف م�صل�ص���ل “البيت الكب���ر”، التي 
ت�ص���ارك يف بطولت���ه. وت���دور اأحداث���ه يف �صعي���د م�رص، 
ويناق�ش العمل العديد م���ن العالقات الإن�صانية، اأهمها 

عالق���ة البن بوالده عندما ي�صعه القدر يف املفا�صلة ما 
بني امل���ال وعالقته، وت�صلط اأح���داث امل�صل�صل ال�صوء 
على الأحقاد والكراهية يف قلوب الأطفال يف العديد من 

الأ�رص جتاه بع�ش الأقارب الكبار، مثل العم واخلال.
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1794
الكونغر����ش الأمريك���ى 
الولي���ات  عل���م  يغ���ر 
مكوًنا  ويجعله  املتحدة 
من 15 جنمة و15 خًطا.

 
1822

ا�صتقالل اليونان.
 

1830
حري���ق كب���ر ف���ى نيو 
اأورلين���ز ف���ى الوليات 
اأن  املتح���دة، ويعتق���د 
العبي���د الثائرين كانوا 

وراءه.
 

1840
لك�صنغت���ون  ال�صفين���ة 
حت���رتق وتغ���رق بعيًدا 
ع���ن �صاحل لون���غ اآيلند 
اأمي���ال وتخلف  باأربع���ة 

خ�صارة 197 اأرواح.
 

1893
ت�صكي���ل ح���زب العمال 
امل�صتقل فى بريطانيا.

 
1894

احلكومي���ة  الق���وات 
ف���ى  ث���ورة  ت�صح���ق 

�صي�صيلى باإيطاليا.
 

1908
ه���رى  الفرن�ص���ى 
اأول  ي�صب���ح  فارم���ان 
طيار ف���ى اأوروبا يقوم 
مب�صافة  ق�صرة  بجولة 
كيلومرت واحد بالطائرة 
النقط���ة  اإل���ى  ويع���ود 

التى انطلق منها.

مسافات

أمسية شعرية للقائد بنادي النجمة
الثقافي���ة والجتماعية  اللجن���ة  تنظم 
بن���ادي النجم���ة اأم�صي���ة �صعري���ة لل�صاعر 
والروائ���ي البحرين���ي عبداحلمي���د القائد 
مب�صاحبة الفنان جمال �صامل، على العود، 
وذلك ي���وم الأربعاء الق���ادم املوافق 17 
يناي���ر ال�صاع���ة ال�صابع���ة والن�ص���ف م�صاء 
بقاع���ة املجل�ش مبق���ر الن���ادي، و�صيقوم 
الكات���ب خ���الل الأم�صي���ة بتوقي���ع روايته 
“وللع�صق رماد” والت���ي تدور الكثر من 
اأحداثها يف منطق���ة احلورة كما �صيتم بيع 

الرواية ب�صعر رمزي. 
يذك���ر اأنه ق���د �صدر للقائ���د “عا�صق 
يف زم���ن العط����ش” و”�صخ���ب الهم����ش”، 
والكتاب الثاين ي�صتمل اأي�ًصا على ترجمة 
للق�صائ���د باللغ���ة الإجنليزية م���ن ترجمة 
ال�صاع���ر نف�ص���ه، وقد ح�ص���ل كتابه الأخر 

على اجلائزة الأول���ى �صمن جائزة الكتاب 
املتميز من وزارة الإعالم مبملكة البحرين 

لعام 2003. 
كم���ا �صدر ل���ه “اللوؤلوؤ واأح���الم املحار 
- انطولوجي���ا ال�صع���ر البحريني احلديث” 
)باللغ���ة الإجنليزية( وي�صم ق�صائد ل� 29 
من �صع���راء ال�صعر احلديث يف البحرين من 
ترجمة ال�صاعر نف�ص���ه، و�صدر يف الوليات 
املتحدة الأمركي���ة ويوّزع فيها واأي�ًصا يف 
بريطانيا. وكذلك “غربة البنف�صج” )ديوان 

�صعر( باللغتني العربية والإجنليزية.
اإل���ى جان���ب ترجمته لرواي���ة “نوران” 
اللغ���ة  اإل���ى  رم�ص���ان  فري���د  للكات���ب 
فن���ي  عم���ل  �صم���ن  وذل���ك  الإجنليزي���ة، 
)جرافي���ك( م�صرتك مع الفن���ان البحريني 

جمال عبدالرحيم.

افتتاح المعرض التشكيلي “الخيل والبادية” لنادي رأس رمان
اف����ت����ت����ح حم���اف���ظ 
حمافظة العا�صمة ال�صيخ 
عبدالرحمن  ب��ن  ه�����ص��ام 
امل��ع��ر���ش  خ��ل��ي��ف��ة  اآل 
ال��ت�����ص��ك��ي��ل��ي ال�����ص��ن��وي 
ال�����ص��اب��ع حت���ت ع��ن��وان 
الذي  والبادية”  “اخليل 
ينظمه مركز �صباب راأ�ش 
التابع  ال��ث��ق��ايف  ال��رم��ان 
مب�صاركة  النجمة  لنادي 
الفنانني،  من  كبر  عدد 
احتفالت  �صمن  وذل���ك 
بالعيد  البحرين  مملكة 
وعيد  امل��ج��ي��د  ال��وط��ن��ي 
ج��ل��و���ش ج���الل���ة امل��ل��ك، 
ال�صتقبال  يف  كان  حيث 
جمل�ش  واأع�����ص��اء  رئي�ش 
اإدارة نادي النجمة ومركز 
���ص��ب��اب راأ�������ش ال���رم���ان 
ال��ث��ق��ايف وب��ح�����ص��ور ع��دد 
امل�����ص��وؤول��ني وال��وج��ه��اء 
ورئ��ي�����ش جم��ل�����ش اأم��ان��ة 
ال��ع��ا���ص��م��ة وامل��ه��ت��م��ني 

بالفن والثقافة.
املحافظ  اطلع  وق��د 
ع��ل��ى الأع����م����ال ال��ف��ن��ي��ة 
وال��ت�����ص��ك��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي 
ع��دد  و�صممها  ر�صمها 

تبادل  حيث  واملقيمني،  البحرينيني  الفنانني  م��ن 
اأطراف احلديث مع الفنانني الذين بدورهم قدموا �رصًحا 

للمحافظ حول اأعمالهم الفنية وكيفية ت�صميمها.
الأعمال  بتلك  اإعجابه  العا�صمة  حمافظ  اأب��دى  وقد 
البحرين،  مملكة  يف  البادية  ت��راث  اأب��رزت  التي  الفنية 
املعر�ش  هذا  رعاية  على  اعتادت  املحافظة  اأن  موؤكًدا 
يف  اأنه  م�صيًفا  التوايل،  على  ال�صابعة  لل�صنة  الت�صكيلي 
جديد  باأ�صلوب  جميلة  فنية  اأعمال  عر�ش  يتم  عام  كل 

تبني مدى التطور الذي و�صلت اإليه الفنون الت�صكيلية 
يف مملكة البحرين.

�صكرهم  بالغ  عن  امل�صاركون  اأع��رب  جانبهم،  ومن 
وتقديرهم على دعم ورعاية حمافظ العا�صمة للمعر�ش 
اإل��ى  احلثيث  �صعيهم  م��وؤك��دي��ن  ال�صابعة،  ن�صخته  يف 
الفنية  الأع���م���ال  وت��ق��دمي  امل�����ص��ارك��ة  يف  ال���ص��ت��م��رار 
الأ�صيل،  البحريني  الطابع  وذات  املتجددة  الت�صكيلية 
واجتماعي  وطني  طابع  من  املعر�ش  يحمله  ملا  وذل��ك 

جميل، متمنني للجميع دوام التوفيق والنجاح.

معرض 
)فن في القلب( يدعم 
الشباب البحريني

حقق ذهبية “غلوبال ميوزك أواردز” العالمية

الفنان البحريني محمد المرباطي يطلق Winter Stories في األسواق

قّدم موؤخًرا معر�ش )فن يف القلب( يف الفرتة 
من 8 اإل���ى 11 يناي���ر اجلاري، وذل���ك مببادرة من 
رائدة الأعمال فاطمة حمم���د �صعيد، والتي تهدف 
اإل���ى حتوي���ل موهب���ة الف���ن والر�ص���م اإل���ى مهن���ة 
ا لفئة ال�صباب البحريني، مب�صاركة الفنانة  خ�صو�صً
ي���ارا الوليد من جمهورية م����رص العربية، وجمموعة 
اأخرى من الفنانني املبدعني، وقد �صهد املعر�ش 
تفاعالً منذ انطالق���ه يف ال�صاعات الأولى من ناحية 

احل�صور، و�رصاء بع�ش اللوحات الفنية.

وقالت رائ���دة الأعمال فاطمة حممد �صعيد اإن 
عل���ى املوؤ�ص�ص���ات احلكومية واخلا�ص���ة دعم هذه 
الأن�صط���ة الفنية يف البالد، تنمية وتطوير املواهب 
ال�صبابي���ة، ودفعها للمزيد من التميز وخلق فر�ش 
اإبداعي���ة تعك����ش �ص���ورة مملك���ة البحري���ن لفئ���ة 
ال�صباب، وترتجم روؤية واهتمام قيادتنا الر�صيدة، 
كم���ا تدع���و اأ�صحاب الف���ن واملهتم���ني يف مملكة 
البحرين ب�رصورة التواج���د وامل�صاركة يف مثل هذه 

املعار�ش.

اأطل���ق يف الأ�ص���واق موؤخ���ًرا املوؤل���ف املو�صيقى 
البحرين���ي حمم���د املرباطي األبوم���ه املو�صيقى الأول 
Winter Stories، وتعاون املرباطي يف هذا الألبوم 
م���ع �صو�صن ال�صايغ من خ���الل م�صاركتها يف مقطوعة 
“ق�صة”، كما مت ت�صوير غالف الألبوم بجامعة البحرين 

وُقدم بروؤية زينب مر�صي.
مقطوع���ات  �صب���ع  اجلدي���د  الألب���وم  ويت�صم���ن 
A Date With Wi -  وو�صيقية، حتت عناوين هي
ter، It’s Raining  A Warm Night، Jour-

 My، Ending Dance ”الأخ���رة ،ney، A Story
و Last Letter التي بنيت على ق�صيدة لل�صاعر نزار 

قباين حتمل العنوان ذاته.
اجلدير ذكره اأن املرباطي قام بو�صع املو�صيقى 

اخلا�ص���ة بعدد من الأفالم البحرينية الق�صرة وبع�ش 
امل�رصحي���ات البحرينية. كم���ا قام بو�ص���ع املو�صيقى 
امل�صاحب���ة لعدد م���ن الق�صائ���د التي كتبه���ا �صعراء 
بحريني���ون وعرب. ويع���د اأكرب تع���اون للمرباطي هو 
تعاون���ه مع املغنية البحرينية ه���دى عبد اهلل. ويعترب 
األب���وم Winter Stories ال�ص���ادر ع���ام 2017 اأول 
األبومات���ه املو�صيقي���ة، وح�صل املرباط���ي اأخًرا، عن 
األبوم���ه ه���ذا، على امليدالي���ة الذهبي���ة، وذلك �صمن 
 Global Music جوائز غلوبال املو�صيقية العاملية
Awards. ي�ص���ار اإلى اأن حمم���د املرباطي مو�صيقي 
بحرين���ي، موالي���د الع���ام 1995. دفع���ه �صغ���ف مبكر 
للمو�صيق���ى للعمل مع املوؤل���ف املو�صيقي البحريني 
حمم���د ح���داد. تاأث���رت مو�صيق���اه باأعم���ال موؤلف���ني 

مو�صيقيني اأمث���ال حممد حداد، مار�صيل خليفة، خالد 
ال�صيخ، راجح داود، ومي�صال فا�صل.

Global M -“  أأم���ا جوائز املو�صيقى العاملية
جوائ���ز متخ�ص�ص���ة حتتف���ي  فه���ي   ”sic Awards
باملوؤلف���ات املو�صيقية الأ�صلي���ة والأعمال الفريدة، 
وه���ي م���ن اأه���م اجلوائ���ز التكرميي���ة للمو�صيقي���ني 
امل�صتقل���ني يف جميع اأنحاء الع���امل. ويحظى الفائزون 
باإح���دى هذه اجلوائ���ز بفر�صة اإج���راء مقابالت ح�رصية 
 ،Billboard Magazine جمل���ة  يف  تن����رص  معه���م، 
وه���ي واحدة من اأ�صهر املجالت املو�صيقية يف العامل، 
بالإ�صاف���ة اإلى ذل���ك يح�صلون على فر�ص���ة اللتقاء 
بخرباء مو�صيقيني عامليني وال�صتفادة من جتاربهم 

وخرباتهم.

    BUZZ      
أحداث

ح���اول اأن ت�صتع���د للرحل���ة القادم���ة .فهي 
�رصورية  لك

النجاح حليفك يف الأيام القادمة فال ترتدد 

مار����ش الريا�ص���ة كل �صباح فه���ي مفيدة 
للج�صم 

الوق���ت منا�صب ج���دا للخ���روج يف نزهة مع 
ال�صدقاء

اأخبار جيدة �صتك���ون يف طريقها اإليك هذه 
الأيام 

ابتعد ع���ن التدخني ق���در امل�صتطاع فهي 
عادة �صيئة 

�صتنال ترقي���ة قريبة جدا .حاول اأن ل تخرب 
اأحد

ا�رصتك لهم حق عليك..ل تهمل ال�رصة وقف 
بجانبها

العم���ل واملثابرة من اأه���م مقومات التميز 
يف احلياة 

العالقة مع الأقرباء ي�صودها بع�ش التوتر..
حاول الهدوء

ان���ت �رصي���ع الغ�صب هذ الي���ام وهذا �صيء 
�صلبي

ل يهم ماذا يقول���ون عنك..املهم ثقتك يف 
نف�صك
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رشدان في “هيال هوب” في عطلة الربيع

عبده والرويشد ونوال ونبيل 
والجسمي نجوم “فبراير الكويت”

“أصايل أهل البحرين” على تلفزيون البحرين
�صيك���ون اجلمهور على موعد 
خالل عطل���ة الربي���ع وحتديدا يف 
الف���رتة م���ن 25 يناي���ر حت���ى 2 
فرباي���ر مع امل�رصحي���ة الكوميدية 
“ هيال ه���وب” من متثيل �صامي 
ر�ص���دان وجعفر ال�ص���اري وخليل 
املطوع واآخرون وذلك على م�رصح 
مدر�ص���ة عبدالرحمن كانو مبدينة 

عي�صى. 
وعن هذا العم���ل قال الفنان 
ر�صدان ل���� “البالد” اإن ال�صتمرار 
ط���وال  امل�رصحي���ات  تق���دمي  يف 
العام وخ���الل اأي���ام العطل دليل 
على انتعا����ش ال�صاحة ون�صاطها، 
وهلل احلم���د الن�ش���اط امل�رسحي يف 
البحري���ن ي�ص���ر ب�ص���كل جمي���ل، 
م�رصحي���ات  يق���دم  اأوال  فم����رصح 
ط���وال الع���ام كان اآخرها م�رصحية 

“ال�صاليه” لل�صديق الفنان عادل 
جوهر، واي�صا م�رصح البيادر.

 اأم���ا ع���ن م�صم���ون م�رصحي���ة 
“هيال هوب” فقد اأو�صح ر�صدان 

اأن امل�رصحي���ة كوميدية و�صتطرح 
العديد من الق�صاي���ا الجتماعية 
يف قالب كوميدي واأنا على يقني 

باأن امل�صاهد �صيتفاعل معها. 

يعر�ش تلفزيون البحرين حاليا كل 
يوم جمع���ة )العادة ال�صب���ت( الربنامج 
الثقايف اجلدي���د “اأ�صايل اأهل البحرين” 
م���ن اإع���داد ال�صاع���ر والإعالم���ي ال�صيخ 
عي�ص���ى ب���ن خليف���ة اآل خليف���ة. والذي 
يتحدث عن اخلي���ل البحرينية الأ�صيلة، 
وال���دور الكبر الذي لعبت���ه الإ�صطبالت 
امللكية يف احلف���اظ على هذه ال�صاللت 
النقية من جنائ���ب اخليل التي تعد اإرًثا 
تاريخًي���ا كبًرا متمي���ًزا تناقلته الأجيال 
وورث���ه الأبن���اء ع���ن الأج���داد، والدع���م 
والت�صجي���ع والهتم���ام الال حم���دود من 
جالل���ة امللك حمد بن عي�ص���ى اآل خليفة 
عاهل البالد املفدى لأجناله يف املحافظة 
على ه���ذه ال�ص���اللت. م���دة احللقة 30 
دقيقة، واأخ���رج الربنامج اأحمد العمري 
يو�ص���ف  عب���داهلل  للفن���ان  والتعلي���ق 
وال�صاع���ر والإعالمي القدير ح�صن كمال. 
اجلدي���ر بالذك���ر اأن لعي�صى ب���ن خليفة 
العدي���د م���ن الربام���ج الوثائقي���ة التي 
اأغن���ت واأثرت مكتب���ة التلفزيون، وتعد 
مرجًعا مهًما لل���رتاث البحريني الأ�صيل 
منه���ا “خيل اأهل البحري���ن” “تاليد اأهل 
البحري���ن” “مقنا����ش اأه���ل البحري���ن” 

“حال البحرين” واأي�ًص���ا اأعد برناجًما عن 
م�ص���رة رئي�ش ال���وزراء �صاح���ب ال�صمو 
امللك���ي الأم���ر خليف���ة بن �صلم���ان اآل 
يف  املج���د”  “�صع���اع  بعن���وان  خليف���ة، 
ع���دة اأجزاء، وبرناجًما اآخ���ر عن العالقات 
الأولى وال�صارب���ة يف جذور التاريخ بني 
العائلت���ني الكرميت���ني “اآل �صعود واآل 
خليفة” من اأر�ش الأفالج يف جند بعنوان 
“لعبد العزي���ز �صاأن عظيم” وغرها من 
الربام���ج التاريخي���ة والوثائقية املهمة 
واملتمي���زة عل���ى نط���اق دول اخللي���ج 

والعامل العربي اأي�ًصا. “روتان���ا”  �رصك���ة  ك�صف���ت 
لل�صوتيات واملرئيات املنظمة 
حلف���الت “فرباير الكويت” عن 
جنوم الم�صي���ات الغنائية التي 
تق���ام يف مرك���ز جاب���ر الأحم���د 
الول  يف  وتنطل���ق  الثق���ايف 
من فرباي���ر املقب���ل وي�صادف 
اخلمي�ش مب�صاركة �صفر النوايا 
احل�صنة الماراتي الفنان ح�صني 
الكويتي  واملط���رب  اجل�صم���ي 
املط���رف،  مط���رف  ال�ص���اب 
ويعقبه���ا يف الث���اين م���ن نف�ش 
الكويت  ال�صهر حف���ل فيث���ارة 
ن���وال “وابن���ة الني���ل” �صرين 
اما ثالث احلفالت  عبدالوهاب، 
يف الثامن م���ن فرباير فيحييها 
الفنان  الغنية اخلليجية  �صفر 
الروي�ص���د وال�صوري���ة  عب���داهلل 
ح���ني  يف  ن����رصي،  ا�صال���ة 

يحي���ي راب���ع احلف���الت الفنان 
نبي���ل �صعي���ل والفن���ان ماج���د 
املهند����ش، اما م�صك اخلتام يف 
اخلام�ش ع�رص من فرباير فيحييه 
الفن���ان حمم���د عب���ده والفنانة 

امل�رصي���ة انغ���ام. يف املقابل مل 
حت�صم اجله���ة املنظمة حلفالت 
تق���ام  الت���ي  فرباي���ر”  “ه���ال 
ب�صكل �صنوي امرها من تنظيم 

احلفالت من عدمه.

اأ�سامة املاجد

• بو�صرت امل�رصحية 	

•  عبداهلل الروي�صد	

• • عي�صى بن خليفة 	  عبداهلل يو�صف 	

• عبداحلميد القائد 	

•  ح�صن كمال 	

•  حممد عبده	

 الجميري يغني في تكريم الحساوي بالقرين
 انطلقت الدورة الرابعة والع�رصون 

الثقايف”،  “القرين  ملهرجان 
ال�����ذي ي��ن��ظ��م��ه امل��ج��ل�����ش 

ال����وط����ن����ي ل��ل��ث��ق��اف��ة 
والآداب  وال���ف���ن���ون 
ب��ال��ك��وي��ت، واأق��ي��م��ت 
ليلة  املهرجان  �صمن 

القدير  لل�صاعر  تكرمي 
ي��ا���ص��ني ���ص��م��الن 

احل�������������ص������اوي 
ع���ل���ى م�������رصح 
“عبداحل�صني 

و���ص��ارك  بال�صاملية،  عبدالر�صا” 
البارزين  املطربني  من  نخبة  فيها 
البحريني  الفنان  راأ�صهم  على 
جانب  اإل��ى  اجلمري،  اأحمد 
الفنانني خالد بن ح�صني، 
خالد امل�صعود، �صماح 

جمال  املاي�صرتو  وبقيادة  �صديق، 
اخللب.

م���ن جهته اأع���رب احل�ص���اوي عن 
اعت���زازه وتقدي���ره للدول���ة ممثلة يف 
الوطن���ي  واملجل����ش  الإع���الم  وزارة 
للثقاف���ة والفن���ون والآداب لتكرميه 
خالل مهرجان “القرين الثقايف” الذي 
يعترب من اأهم التظاه���رات الثقافية 
اأن  اإل���ى  لفت���ا  العرب���ي،  الع���امل  يف 
تكرميه يعترب دعما وت�صجيعا للعطاء 
وموا�صلة امل�ص���رة له ك�صاعر غنائي 

اأو كموؤلف روائي.
• اجلمري 	



الفجــر: 05:03
الظهـر: 11:46 
العصــر: 02:45
المغرب: 05:05
العشاء: 06:35

ك�شف جديد ي�شاعد الب�شر على “العي�ش” يف املريخ
ق����ال علم����اء اإن منحدرات حادة، ظهرت يف �ضور التقطتها مركب����ة ف�ضائية تابعة لإدارة الطريان 
والف�ض����اء الأمريكي����ة )نا�ضا(، ك�ضفت عن 8 مواق����ع توجد فيها روا�ضب جليدي����ة �ضخمة قرب �ضطح 
كوكب املريخ، مما ميثل م�ضدرا حمتمال للمياه قد يب�رش باإقامة بوؤر ب�رشية على �ضطح الكوكب الأحمر 
يف امل�ضتقب����ل. ويعرف العلماء بالفعل اأن حوال ثلث �ضطح املريخ يكت�ضي بطبقة خفيفة من اجلليد، 
واأن قطبيه يحتويان على روا�ضب جليدية كبرية، لكن بحثا ن�رش اأم�س الأول ك�ضف عن �ضفائح جليدية 

�سميكة حتت �سطح منحدرات بارتفاع ي�سل اإلى مئة مرت عند خطوط العر�ض الو�سطى للكوكب.
وق����ال كولني داندا�����س عامل اجليولوجيا يف مركز عل����م جيولوجيا الكواكب بولي����ة اأريزونا، وهو 
مرك����ز يتب����ع هيئة امل�سح اجليولوجي الأمريكية، والذي قاد الدرا�س����ة “اإنه ملن املفاجئ اأن جتد على 
ال�سط����ح ما يك�س����ف عن جليد يف هذه املناطق... ففي منطقة خط����وط العر�ض الو�سطى من الطبيعي 
اأن يكت�ض����ي ال�ضط����ح بغط����اء م����ن الغب����ار”. وا�ضتخدم الباحث����ون �ض����ورا التقطتها املركب����ة )مار�س 
ريكوني�سان�ساأوربيرت( التي تدر�ض الغالف اجلوي للمريخ وت�ساري�سه منذ العام 2006 وكذلك تاريخ 

تدفقات املاء الظاهرة على �ضطحه اأو بالقرب منه.
وتظه����ر النتائ����ج اأن اجلليد قد يكون متاحا ب�ض����كل اأكرب مما كان مت�ض����ورا لال�ضتخدام كم�ضدر 
للمي����اه لدعم بعثات ا�ضتك�ض����اف بالروبوت اأو بعثات ا�ضتك�ضافية ب�رشي����ة يف امل�ضتقبل اأو رمبا اإقامة 

قاعدة دائمة على �ضطح املريخ.

الثلوج حتا�شر 430 �شخ�شا داخل قطار باليابان

اأول معر�ش �شيارات للن�شاء ال�شعوديات
تواف���دت الن�ض���اء عل���ى مرك���ز )لو 
م���ول( التجاري مبدينة ج���دة ال�ضعودية؛ 
حل�ضور اأول معر�س �ضيارات يف اململكة 
يخ�ض�س للن�ضاء، بع���د ب�ضعة �ضهور من 
ال�ضماح لُه���ن بالقي���ادة. وتزينت �ضالة 
املعر����س ببالون���ات وردي���ة وبرتقالية 
و�ضفراء، فيم���ا التقطت الن�ض���اء �ضورا 

له���ن اأمام ال�ضيارات. وجل�ضت امراأة على 
مقعد القيادة، بينم���ا امتدت يديها اإلى 
مق���ود ال�ضيارة. كان العاه���ل ال�ضعودي 
املل���ك �ضلمان بن عبدالعزي���ز قد اأ�ضدر 
يف �ضبتم���رب اأمرا ملكيا يرف���ع حظرا على 
قيادة الن�ض���اء لل�ضي���ارات بحلول يونيو 
املقب���ل. ولقي الأمر امللكي اإ�ضادة كونه 

دليال على نهج تقدمي جديد يف اململكة.
وقالت ال�ضعودية، غادة العلي، لدى 
زيارتها للمعر����س: “الإقبال عليه كبري؛ 
لأن���ه اأول معر�س لل�ضي���دات، وهذا اإجناز 
كب���ري بالن�ضبة لن���ا. اأنا مهتم���ة جدا ب�رشاء 
ال�ضي���ارة”، م�ض���رية اإلى اأنه���ا ترغب اأن 

تكون الأق�ساط مي�رسة.

معاقبة عامل �شيني بارز 
حتر�ش بالعديد من الن�شاء

اأقال���ت جامع���ة �ضيني���ة اأح���د العلماء 
بالتحر����س  اتهام���ات  بع���د  املرموق���ني 
اجلن�ض���ي �ض���ده م���ن جان���ب العدي���د من 

الن�ضاء.
وقال���ت جامع���ة بيهان���غ يف بك���ني يف 
ر�ضالة بثتها مدون���ات �ضغرية ر�ضمية يف 
وقت متاأخر من م�ساء اخلمي�ض، اإن حتقيقا 
اكت�ض���ف اأن �ضل���وك ت�ضني �ضي���او انتهك 
اأخالقيات املهنة واأح���دث “تاأثريا بغي�ضا 

على املجتمع”.
واأ�ضارت اجلامعة اإلى اأن ت�ضني اأعفى 
م���ن مهامه، كاأ�ستاذ ونائ���ب رئي�ض طالب 

الدرا�ضات العليا.

�شريالن��كا ترفع حظرا 
عن الن�شاء عمره 38 عاما
رفع���ت �رشيالن���كا احلظ���ر املفرو����س 
من���ذ 38 عام���ا على بي���ع الكح���ول للن�ضاء 
وتوظيفه���م يف الأماك���ن الت���ي يت���م فيها 

اإنتاج وبيع امل�رشوبات الكحولية.
وق���د وقع���ت وزي���رة املالي���ة مانغال 
�ضاماروي���را الق���رار ال���ذي يلغ���ي احلظر؛ 
به���دف امل�ضاواة ب���ني اجلن�ض���ني وتعزيز 
ال�ضياحة، وفقا لبيان حكومي. ودخل احلظر 
حي���ز التنفي���ذ الع���ام 1979، يف ال�ضنوات 
الأولى الت���ي تبنت فيها �رشيالنكا اقت�ضاد 
ال�ضوق املفتوح، لكن العديد من ال�رشكات 
ا�ضتخدمت الن�ضاء لتقدمي وبيع امل�رشوبات 

الكحولية على الرغم من احلظر.

�شي��ارة م�شفحة  �شرق 
لأجل  متج��را  واقتح��م 

نبيذ” “قنينة 
اعتقل���ت ال�ضلط���ات الرو�ضية �ضخ�ضا 
�رشق عربة م�ضّفحة وهو �ضكران، ثم اقتحم 
به���ا متجرا كب���ريا يف منطق���ة مورمان�ضك، 

بح�سب ما ذكرت وكالة “ريا نوفو�ضتي”.
وقال متح���دث با�سم ال�رسطة املرورية 
املحلية، اإن الرجل �رشق املركبة من مدر�ضة 
لتعلي���م الط���ريان، ث���م قاده���ا يف �سوارع 
مدين���ة اأباتيت���ي �ضم���ال رو�ضي���ا و�ضدم 
واجه���ة املتج���ر. عق���ب ذلك، ن���زل الرجل 
ال���ذي مل تك�س���ف ال�رسط���ة هويت���ه ودخل 

املتجر، حيث اأوقف، وفقا للمتحدث.
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ال�شخرية عرب الإنرتنت تقتل طفلة
اأقدم���ت فت���اة اأ�سرتالي���ة تبل���غ م���ن العم���ر 14 عاما عل���ى النتحار بع���د اأن �ضخ���ر منها 
“املت�سيدون على الإنرتنت”. ويف خطوة جريئة، قام والدها تيد اإيفريت بدعوة جميع الذين 
�ضخ���روا من ابنته ودفعوه���ا بت�رشفهم هذا اإلى النتحار حل�ض���ور جنازتها، ليتمكنوا من روؤية 
املاأ�ضاة التي ت�ضببوا بها. وقال تيد عرب �ضفحته على الفي�ضبوك: “اإذا كان النا�ض يعتقدون 
اأنه���ا مزحة توؤكد لهم تفوقهم على غريهم م���ن خالل ال�سخرية القا�سية واإذلل الآخرين، فاأنا 
اأدعو كل من �ضريى هذا الإعالن ممن ت�ضببوا يف انتحار ابنتي، حل�ضور مرا�ضم اجلنازة ولروؤية 

الكارثة التي ت�ضببوا بها”.

حو����رش نحو 430 �ضخ�ضا داخل قطار يف اليابان؛ ب�ضبب الثلوج الكثيفة التي غطت معظم 
�ضاحل بحر اليابان، وفقا مل�ضوؤول ب�رشكة �ضكك حديدية، اأم�س اجلمعة.

وق���ال �سينيت�سي �سيك���ي، املتحدث با�سم فرع �رسكة )ج���ي اآر اإي�ست( لل�سكك احلديدية 
مبدين���ة نييغات���ا، اإن القطار ب���داأ يف التحرك مرة اأخرى، اأي بعد ح���وال 15 �ضاعة من ا�ضطراره 
اإل���ى التوقف الليلة قبل املا�ضية. واأ�ض���اف اأن القطار، املكون من اأربع عربات، غادر نييغاتا 
و�س���ط ثلوج كثيفة يوم اخلمي�ض. ومع تراك���م الثلوج، مل تتحرك عجالت القطار وتوقفت بني 
عدة حمطات عند نحو ال�ضاعة ال�ضابعة م�ضاء عند معرب لل�ضكك احلديدية. ووفقا ل�ضيكي “قرر 

م�سوؤولون اأن اإجالء جميع الركاب ي�سكل خماطرة ب�سبب عمق الثلوج والظالم الدام�ض”.
وكان���ت الكهرباء متوفرة داخل القطار، اإ�ساف���ة لو�سائل التدفئة ودورات املياه. واأخرج 
رجال الإنقاذ خم�سة ركاب قالوا اإنهم ي�سعرون بالتعب. و�سمح لبع�ض الركاب مبغادرة القطار 

بعد �رسوق ال�سم�ض مب�ساعدة موظفي ال�سكك احلديدية ب�رسط قدوم اأفراد اأ�رسهم ملقابلتهم.
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ملكة بريطانيا: التاج امللكي 
ثقيل و“يك�شر العنق”

ا�ضتك���ت امللكة اإليزابيث الثانية من اأن الت���اج امللكي الذي ت�ضعه على راأ�ضها 
من���ذ تتويجه���ا يف الع���ام 1953 “ثقيل جدا” بحي���ث يكاد “يك�رس العن���ق”، وذلك يف 

برنامج وثائقي مع حمطة “بي بي �ضي” يبث م�ضاء الأحد.
وقال���ت امللك���ة الت���ي حتتفل هذا الع���ام مب���رور 65 عاما عل���ى اعتالئها عر�س 
بريطانيا اإن التاج “ل يتيح للمرء اأن يخف�س راأ�ضه ليقراأ خطابه، وعليه اأن يرفع ن�س 

اخلطاب ليقراأه واإل ك�رس عنقه”.
واأ�ضافت “هناك بع�س ال�ضلبيات للتاج، لكنه �ضيء مهم جدا”.

و�ُضنع هذا التاج يف القرن التا�ضع ع�رش، وو�ضعته امللكة اأول مرة يف حفل تتويجها 
العام 1953، وبعد ذلك يف معظم اجلل�سات ال�سنوية لفتتاح دورات الربملان.

وهي ورثته عن والدها جورج ال�ضاد�س، ثم دخلت عليه بع�س التعديالت لي�ضبح 
اأكرث مالءمة لها، وكانت اآنذاك يف ال�ضابعة والع�رشين من العمر.

ميل غيب�شون مع حبيبة ت�شغره ب� 35 عاما

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�س بارد ن�ضبيا 
ولكنه معتدل  يف  

النهار. 

الرياح متقلبة الجتاة من 3 اإلى 8 
عقد ولكنها �ضمالية غربية من 8 اإلى 

13 عقدة اأحيانا خالل النهار.

ارتفاع املوج من قدم اإلى ثالثة اأقدام. درجة احلرارة 
العظمى 22 م وال�ضغرى 11 م الرطوبة الن�سبية 

العظمى 80 % و ال�ضغرى 20 % .

منظر الثلوج يف رو�شيا حيث ت�شهد مدن عدة خالل هذه الفرتة ت�شاقطا كثيفا للثلوج التي ت�شفي عليها جماال خمتلفا؛ االأمر الذي يجذب اآالف ال�شياح العا�شقني لهذا النوع من املناظر.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com
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تطبع يف موؤ�ض�ضة الأيام للن�رش
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 اأث���ارت �ض���ور ن�رشت للممثل العامل���ي ال�ضهري ميل غيب�ضون ا�ضتغ���راب حمبيه. فقد بدا 
املمثل واملخرج واملنتج البالغ من العمر 62 عاماً، والأب ل� 9 اأولد، “فو�ضوي ال�ضكل” وقد 
اأرخ���ى حليته، وزاد بع�س الكيلوغرام���ات. وكان بطل “برايف هارت” برفقة حبيبته روزاليند 
رو�س التي ت�ضغره ب� 35 عاماً، خارجاً من �سوبرماركت حملي وهو يدفع عربة امل�سرتيات، يف 
ماليبو يوم الإثنني املا�ضي. ولعل الناظر اإليه للوهلة الأولى لن يتعرف على املمثل ال�ضهري 
الذي �ضح���ر املاليني يف العديد من اأفالمه، وهو يتم�ضى بلحيت���ه البي�ضاء وقمي�ضه املفتوح 
جزئي���اً مع قبعة، وقد بدا عليه التقدم يف العم���ر وزيادة الوزن. يذكر اأن غيب�ضون ورو�س معاً 

منذ 3 �ضنوات، وقد رزقا العام املا�ضي بابن اأ�ضماه لر�س.
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