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اآلية حكومية برملانية لإي�صال الدعم للأكرث احتياجا
منح البحرينيني اأولوية التوظيف يف الطب اخلا�س... �سمو رئي�س الوزراء يوّجه: 

�ملنامة - بنا: تر�أ�س رئي�س �لوزر�ء �ساحب 
�ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة 
�جلل�سة �العتيادية �الأ�س���بوعية ملجل�س �لوزر�ء، 
وذلك بق�رص �لق�س���يبية �أم�س. و�أ�س���اد �س���احب 
�ل�س���مو �مللك���ي رئي����س �ل���وزر�ء بالتوجيهات 
ب���ن  �لتو�ف���ق  بتاأكي���د  �ل�س���امية  �مللكي���ة 
�ل�سلطتن �لتنفيذية و�لت�رصيعية الإعادة هيكلة 
�لدعم وتوجيهه مل�س���تحقيه من �الأ�رص �لبحرينية 
و�ملو�طن���ن، و�أك���د �س���موه حر����س �حلكوم���ة 

�لربملاني���ة  �حلكومي���ة  �ل�رص�ك���ة  تعزي���ز  عل���ى 
يف جمي���ع �جلو�ن���ب وتوثي���ق �لتع���اون �لبن���اء 
�لقائم و�مل�س���تمر ب���ن �ل�س���لطتن �لتنفيذية 

و�لت�رصيعية. 
و�سّدد �ساحب �ل�سمو �مللكي رئي�س �لوزر�ء 
�حلر����س على �لتو�ف���ق مع �ل�س���لطة �لت�رصيعية 
على �آلية ومعايري الإعادة هيكلة �لدعم �حلكومي 
لتعظي���م  �حتياًج���ا؛  للأك���ر  و�س���وله  تكف���ل 
مكت�سبات �الأ�رص �لبحرينية و�ملو�طنن من �لدعم 

�حلكوم���ي، فيما �أخ���ذ �ملجل�س علًما مب�س���مون 
�للقاء �لتن�س���يقي مع �ل�س���لطة �لت�رصيعية ب�ساأن 
�إعادة هيكلة �لدعم من خلل نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء رئي�س �للجنة �لوز�رية لل�س���وؤون �ملالية 
و�س���بط �الإنفاق. �إلى ذلك، و�فق جمل�س �لوزر�ء 
على �أن تك���ون �الأولوية يف توظيف �لعاملن يف 
�ملوؤ�س�سات �ل�سحية �خلا�سة للأطباء و�لفنين 

و�ملمر�س���ن �لبحريني���ن �حلا�س���لن 
على �ملوؤهلت و�خلربة �للزمة.

جللة امللك ي�صدر قانون “قواعد 
ت�صجيل و�صلمة ال�صفن ال�صغرية”

�ملنام���ة - بن���ا: �س���ادق عاه���ل �لب���لد 
�س���احب �جلللة �ملل���ك حمد بن عي�س���ى �آل 
خليفة، و�أ�سدر قانونا رقم )2( ل�سنة 2018 
ب�س���اأن قو�عد �لت�س���جيل و�ل�س���لمة �خلا�سة 

بال�سفن �ل�سغرية.
ويعطي �لقانون لقيادة خفر �ل�س���و�حل، 
يف كل وق���ت، ح���ق �لرقاب���ة و�لتفتي�س على 
جميع �ل�س���فن �ملوجودة يف �ملياه �الإقليمية 
ململكة �لبحرين، وذلك فيما يتعلق بتطبيق 

�أحكام هذ� �لقانون.
وت�س���مل �لرقابة و�لتفتي�س فيما يتعلق 
بال�س���فن �لت���ي ت�س���ري حت���ت عل���م مملك���ة 
�لبحري���ن، �لتحق���ق م���ن ت�س���جيل �ل�س���فينة 
وح�س���ولها على ترخي�س �مللحة و�س���هادة 
�س���لمة ومع���د�ت �ل�س���لمة و�س���هادة ركاب 
و�الإجازة �ملن�س���و�س عليها يف �ملادة )14( 
م���ن ه���ذ� �لقان���ون، كم���ا يت���م �لتحقق من 
�س���لحية �الآالت و�ملر�جل للعمل و�سيانتها 
ومر�عاة �لعدد �مل�س���موح به من �مل�سافرين 
وكفاي���ة �أدو�ت �لنج���اة و�الإنق���اذ ومر�ع���اة 
خط���وط ال�ش���حن والأ�ش���ول الفنية ل�ش���حن 
�لب�س���ائع يف �ل�سفينة وعلى �س���طحها طبًقا 
الأح���كام هذ� �لقان���ون و�لقر�ر�ت �ل�س���ادرة 

تنفيذ� له.
ويجوز لقي���ادة خفر �ل�س���و�حل �أن توقف 

�لرتخي�س �مللحي ومتنع �ل�سفينة من �الإبحار 
ملدة ال تتجاوز 3 �أ�سهر عند خمالفة �ملرخ�س 
ل���ه الأي من �أح���كام �مل���و�د )5( و)9( و)10( 
و)11( و)13/�أ( و)14 فق���رة �أول���ى( و)15( 
من هذ� �لقانون �أو خمالفة �للو�ئح و�لقر�ر�ت 
�لوز�رية �ل�سادرة تنفيًذ� الأحكام هذ� �لقانون، 
�أو منع �ملخت�س���ن بقيادة خفر �ل�س���و�حل �أو 
�خلرب�ء �ملنتدبن من قبلها من �أد�ء �أعمالهم 

وفًقا الأح���كام هذ� �لقانون و�لقر�ر�ت 
2�ل�سادرة تنفيًذ� له.

 

قال وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية جميل 
حمي���د�ن �إن من �ل�س���ابق الأو�ن���ه حتديد �لفئات 
�مل�س���تحقة للدعم وم�س���توياته، �إذ �سيتم بحث 
ذل���ك بالتف�س���يل وحتديده خ���لل �الجتماعات 
�ملقبلة. و�أ�س���اف على هام�س �للقاء �لت�ساوري 
بن �ل�س���لطتن �لتنفيذي���ة و�لت�رصيعة ب�س���اأن 
�إع���ادة هيكلة �لدع���م، �أن �أب���رز �لتحديات �لتي 
تو�جه عمل �للجنة تتمثل يف �س���عوبة �الأو�س���اع 
ل�سيا�س���ات  �للج���وء  و����رصورة  �القت�س���ادية، 
تر�س���يد �الإنف���اق، يف �لوقت �ل���ذي ينبغي فيه 
ملحظة عدم ت����رصر �ملو�طنن �الأك���ر �حتياجا 
من تل���ك �الإجر�ء�ت. وذكر �أن �للقاء �لت�س���اوري 

كان متهيدي���ا ومثم���ر� لتنظي���م عمل م�س���رتك 
بن �ل�س���لطتن؛ ملتابعة مو�سوع �إعادة هيكلة 
�لدعم �ملقدم للمو�طن���ن، وذلك بحيث تكون 
منظوم���ة �لدع���م �أكر كف���اءة، وتخ���دم �لفئات 

�الأكر ��ستحقاقا.
وبننَّ �أن �الأ�س����س �لتي �نطل���ق منها ممثلو 

�ل�س���لطتن كانت موح���دة، و�أن هناك 
تعاونا كبري� بن �جلانبن. 

حميدان: حتديد فئات الدعم وم�صتوياته

• جميل حميد�ن متحدثا لل�سحافة	

البحث عن �صركاء لتطوير حقل البحرين

مقاتلت قطرية تعرت�ض طائرة اإماراتية

        املحرر االقت�صادي من املنامة

ك�س���ف وزير �لنفط �ل�سيخ حممد بن خليفة 
�آل خليفة عن م�ساع للبحث عن مزيد من �ل�رصكاء 
لتطوي���ر حقل نفط �لبحري���ن، و�لذي خرجت منه 
�رصك���ة مبادلة و�رصك���ة �أوك�س���يدنتال للبرتول يف 
�لعام 2016، يف �لوقت �ملنا�س���ب، م�س���ري� �إلى 
�أفكار ب�ساأن تاأ�سي�س �س���بكة؛ لتبادل �لغاز على 
غر�ر �ل�سبكة �خلليجية �ملوحدة للكهرباء، و�لتي 
و�س���فها باأنه���ا جترب���ة ناجحة. وذك���ر �لوزير يف 

ت�رصيحات ن�رصتها �سحيفة ذ� نا�سنو�ل �الإمار�تية 
�لناطقة باالإجنليزية، �أن هناك كميات كبرية من 
�لغاز�ت �ل�سيقة يف �الحتياطات �الأر�سية حلقل 
“�خل���ف”. من جهة �أخرى، ق���ال �لوزير �إن �لعمل 
ج���ار بالفع���ل عل���ى م����رصوع م�س���نع �لعطريات، 
وهو م����رصوع برتوكمياويات م�س���رتك بن �رصكة 
نفط �لبحرين و�رصكة �ل�س���ناعات �لبرتوكيماوية 

�لكويتي���ة، �إذ مت �النته���اء م���ن �الأعمال 
�لهند�سية و�لت�ساميم.

�أد�ن���ت وز�رة  �ملنام���ة - وز�رة �خلارجي���ة: 
�خلارجي���ة ب�س���دة قي���ام مقات���لت تابع���ة لدولة 
م���ن  قادم���ة  مدني���ة  طائ���رة  باعرت�����س  قط���ر 
�الإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�س���قيقة �إلى مملكة 
�لبحري���ن خلل رحلته���ا �العتيادية �س���باح �أم�س 
)رحلة ط���ري�ن �الإمار�ت رق���م 837(، وذلك �أثناء 
حتليقها يف �مل�س���ار�ت �ملعتادة، يف خرق و��سح 
للتفاقي���ات و�لقو�ن���ن �لدولية ذ�ت �ل�س���لة، 

خ�سو�س���ا تلك �ل�س���ادرة عن �ملنظم���ة �لدولية 
للطري�ن �ملدين )�إيكاو( وما ن�ست عليه �تفاقية 
�س���يكاغو للط���ري�ن �ملدين �ل���دويل وتعديلتها 
للع���ام 1944. و�أك���دت وز�رة �خلارجي���ة �أن هذ� 
�ل�س���لوك �لعد�ئي �ملرفو�س من قبل قطر جتاه 
�لطائر�ت �ملدنية، بات متكرًر� يف �لفرتة �الأخرية 

ويعر�س �س���لمة �لطري�ن �ملدين للخطر 
ويحمل تهديًد� على حياة �ملدنين. 
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و�سط مناف�سة 1800 م�سروع من دول العامل

البحرين و�سفته بال�سلوك العدائي

“بيان البحرين” تفوز بجائزة ال�صيخ زايد العاملية 
مدينة عي�سى - مدر�س���ة بيان �لبحرين: �أهدت 
مدر�س���ة بي���ان �لبحري���ن، ممثلة يف جمل����س �إد�رتها 
وهيئته���ا �لتنفيذي���ة و�لتعليمي���ة، فوزه���ا بجائزة 
�ل�سيخ ز�يد �لعاملية �ملرموقة بعد خو�س �ملدر�سة 
�ملناف�س���ة بن 1800 م�رصوع من �أنح���اء �لعامل، �إلى 
مملكة �لبحرين �لغالية قيادة و�س���عبا وعلى ر�أ�سها 
�ملقام �ل�س���امي لعاهل �لبلد �ساحب �جلللة �مللك 
حمد بن عي�س���ى �آل خليفة، ورئي�س �لوزر�ء �س���احب 
�ل�س���مو �مللكي �الأمري خليفة بن �س���لمان �آل خليفة، 
و�س���احب �ل�س���مو �مللكي ويل �لعهد نائ���ب �لقائد 
�الأعلى �لنائب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء �س���احب 
�ل�س���مو �مللكي �الأمري �س���لمان بن حم���د �آل خليفة، 
وقرينة جللة �مللك �س���احبة �ل�سمو �الأمرية �سبيكة 

4بنت �إبر�هيم �آل خليفة.

نا�سر بن حمد: قواتنا تتمتع باإرادة 
ومعنويات عالية ال تنحني اإال هلل

موقعها  “با�س” تد�سن 
االإلكرتوين اجلديد

بالدنا

ملتقى األعمال
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�ساهدت لكم: جديد ال�سينما املحلية 
والعاملية
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�صيدعلي املحافظة

• �سمو رئي�س �لوزر�ء مرتئ�سا جل�سة جمل�س �لوزر�ء 	

• �أكدت �ملدر�سة �أن �لفوز ميثل حتقيقا لروؤية �لقيادة لتاأ�سي�س م�ستقبل ز�خر بالطاقة �مل�ستد�مة	

• جللة �مللك	
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جاللة امللك ي�صدر قانون قواعد الت�صجيل وال�صالمة اخلا�صة بال�صفن ال�صغرية
لقيادة خفر ال�شواحل حق الرقابة والتفتي�س على جميع ال�شفن يف املياه االإقليمية

املنامة - بنا: �ش���ادق عاهل البالد �ش���احب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة، واأ�شدر قانونا رقم )2( ل�شنة 2018 

ب�شاأن قواعد الت�شجيل وال�شالمة اخلا�شة بال�شفن ال�شغرية.
ون�س القانون على ما يلي:

مادة )1(
يف تطبيق اأحكام هذا القانون يق�شد بال�شفن ال�شغرية، اأي 
وح���دة بحرية عائمة تقل حمولتها االإجمالية عن مائة وخم�ش���ن 
طًنا اأًيا كان الغر�س من ا�ش���تخدامها، كما يق�ش���د بكلمة مالك 
ال�ش���فينة واملجه���ز والربان املعن���ى الوارد بالقان���ون البحري 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )23( ل�شنة 1982.
وي�ش���در وزير الداخلية بالتن�شيق مع وزارة �شوؤون ال�شباب 
والريا�ش���ة ق���راًرا بتحدي���د االأن�ش���طة البحرية الريا�ش���ية التي 

ت�ستخدم بها ال�سفن ال�سغرية، وتوافر �رشوط ال�سالمة بها.

مادة )2(
تخت�س قيادة خفر ال�ش���واحل يف وزارة الداخلية بت�ش���جيل 
ال�ش���فن ال�ش���غرية وين�ش���اأ فيها �ش���جل خا�س ي�ش���مى “�شجل 
ال�شفن ال�ش���غرية” ترقم �شفحاته ويو�شع على كل منها خامت 
مكتب الت�ش���جيل، وتخ�ش����س لكل �ش���فينة �ش���فحة يف ال�شجل 
تدون فيها كافة البيانات اخلا�س���ة به���ا والت�رشفات التي ترد 

عليها.
وتتبع يف هذا ال�ش���جل ذات االإجراءات املقررة يف املادتن 
الثالث���ة والرابعة م���ن قانون ت�س���جيل ال�س���فن وحتديد �رشوط 

ال�شالمة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1978.

مادة )3(
ت�ش���جل جميع ال�ش���فن البحرينية ال�شغرية يف �شجل ال�شفن 
ال�س���غرية، ويجوز - ا�س���تثناء - ت�س���جيل ال�س���فن ال�س���غرية 
االأجنبية امل�ش���جلة يف دولة اأخرى يف ال�ش���جل ال�شالف الذكر بناء 
على طل���ب مالكها ب����رشط اأن يتنازل ع���ن ت�س���جيلها اإذا كانت 

م�شجلة يف اأية دولة اأجنبية اأخرى.
وي�س���تثنى من ذلك الزوارق ال�س���غرية التي ت�س���كل جزًءا 
من مع���دات ال�ش���فن اأو البواخر والتي ميك���ن رفعها على ظهر 

ال�شفينة اأو الباخرة التابعة لها.

مادة )4(
ل يج���وز الإبح���ار باأية �س���فينة �س���غرية حتت عل���م مملكة 

البحرين ما مل تكن م�شجلة وفًقا الأحكام هذا القانون.
وي�س���تثنى من ذلك ال�س���فن اململوكة للمملكة املخ�س�سة 

خلدمة عامة.

مادة )5(
ال يقبل طلب الت�ش���جيل ما مل يكن مرفًقا به اإقرار من مالك 
ال�ش���فينة على االأمنوذج الذي يعده مكتب ت�شجيل ال�شفن باأن 
ال�شفينة املطلوب ت�ش���جيلها جمهزة باالأ�شواء املالحية الالزمة 
ملن���ع الت�س���ادم يف البحر وتتوافر فيها �رشوط ال�س���المة الأخرى 

التي ي�شدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

مادة )6(
يجب تقدمي طلب الت�ش���جيل بالن�شبة لل�شفن غري امل�شجلة 
اململوك���ة لبحريني اجلن�ش���ية املوج���ودة حالًيا خالل �ش���هر من 

تاريخ العمل بهذا القانون.
اأما بالن�شبة لل�شفن االأخرى فيجب اأن يقدم طلب الت�شجيل 
خالل خم�س���ة ع����رش يوًما من تاريخ انتق���ال ملكيتها اإلى بحريني 
اجلن�ش���ية اأو من تاريخ ا�ش���تخدام ال�ش���فينة يف املياه االإقليمية 

البحرينية اأي التاريخن اأقرب.

مادة )7(
تقوم قيادة خفر ال�س���واحل اأو م���ن تندبه لذلك من �رشكات 
الإ�رشاف البحري املعتمدة من املوانئ واملالحة البحرية مبعاينة 
ال�شفينة لقيا�س حمولتها وفًقا لقواعد قيا�س احلمولة الدولية، 
والتحقق من اأنها جمهزة بكل ما يتطلبه هذا القانون والقرارات 

املنفذة له ويوؤ�رش على طلب الت�سجيل بنتيجة املعاينة.

مادة )8(
عن���د اإمت���ام الت�ش���جيل ي�ش���در مكت���ب الت�ش���جيل للمالك 
“�شهادة ت�شجيل �شفينة �شغرية” ت�شتمل على جميع البيانات 
املدونة يف ال�ش���فحة املخ�ش�ش���ة لل�ش���فينة يف �ش���جل ال�شفن 
ال�شغرية، وال ت�شلم هذه ال�شهادة اإلى مالك ال�شفينة اإال بعد اأن 
يتاأكد املكتب اأنه كتب ا�سم ال�سفينة ورقمها على لوحة مثبتة 

يف مكان ظاهر من ج�شم ال�شفينة.
ويف حالة فقدان �شهادة الت�ش���جيل اأو تلفها ي�شدر مكتب 

الت�شجيل �شهادة ت�شجيل �شفينة �شغرية بداًل منها.

مادة )9(
اإذا انتقلت ملكية ال�ش���فينة امل�ش���جلة اأو ح�شة منها وجب 
عل���ى املالك اجلدي���د اأن يقدم طلًبا للتاأ�ش���ري بنقل امللكية يف 
ال�ش���جل، ويجب اأن يت�ش���من الطلب ا�ش���مه وجن�ش���يته وموطنه 
و�سبب انتقال امللكية والثمن يف حالة البيع مع مراعاة املادتني 

)5(، )6( من هذا القانون.

مادة )10(
ال يجوز االإبحار بال�شفن امل�شجلة وفًقا الأحكام هذا القانون 
يف املي���اه االإقليمي���ة البحرينية اإال بعد احل�ش���ول على ترخي�س 

مالحة تكون �شالحيته ملدة �شنة ويجوز جتديده �شنوًيا. 
ويقدم طل���ب الرتخي�س اأو جتديده من مالك ال�ش���فينة اأو 
من يفو�شه اإلى قيادة خفر ال�شواحل على االأمنوذج الذي تعده 
لهذا الغر�س مت�ش���مًنا كافة البيانات واملعلومات وم�ش���حوًبا 
بامل�ش���تندات مبا يف ذلك �ش���هادة الركاب و�ش���هادة ال�ش���المة 

بح�شب االأحوال التي ي�شدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وي�ش���در وزير الداخلي���ة القرارات الالزم���ة بالبيانات التي 
تدرج بالرتخي�ص وال����رشوط الواجب توافرها لكل نوع من اأنواع 

ال�شفن ال�شغرية والتزامات املرخ�س له.

مادة )11(
يجب على مالك ال�شفينة اأو من يفو�شه االمتناع عن االإبحار 

بها، وذلك يف حالة:
اأ. اإذا مت اإجراء اأي تغيري جوهري على ت�ش���ميم ال�شفينة من 
�شاأنه اأن يجعلها خمتلفة اختالًفا اأ�شا�شًيا عن اأو�شافها املدونة 

ب�شجل ال�شفن ال�شغرية.
ب. اإذا تعر�ش���ت ال�ش���فينة الأي اأعط���اب توؤث���ر �ش���لًبا يف 
ت�ش���غيلها على النحو املطلوب اأو جتعلها يف حالة غري �ش���احلة 

لالإبحار.
عل���ى اأن يقوم املال���ك اأو من يفو�ش���ه باإب���الغ قيادة خفر 
ال�سواحل واأخذ موافقتها على ا�ستمرار �رشيان الرتخي�ص امل�سار 
اإلي���ه يف امل���ادة )10( من هذا القانون، ويج���ب اأن يكون البالغ 
خ���الل خم�س���ة ع�رش يوًما من تاري���خ التغيري اأو العط���ب، على اأن 

يت�شمن البالغ تفا�شيل هذا التغيري اأو ذلك العطب.
وعل���ى قيادة خف���ر ال�ش���واحل يف حالة اإبالغه���ا بالتغيري اأو 

العط���ب اأن توقف الرتخي�س املالح���ي، واأن تقوم مبعرفتها اأو 
م���ن تنتدبه لذلك من �رشكات الإ�رشاف البح���ري املعتمدة باإجراء 
الفح����س واملعاين���ة للتاأك���د من اإ�ش���الح العطب وع���دم تاأثري 

التغيري على �شالحية ال�شفينة لالإبحار.
وتثبت كافة الإجراءات يف �س���جل ال�س���فن ال�سغرية ويوؤ�رش 

بهذا التغيري على �شهادة الت�شجيل.

مادة )12(
ي�ش���طب الت�شجيل اإذا غرقت ال�شفينة اأو احرتقت اأو هلكت 
اأو �ش���جلت يف اأح���د املوان���ئ االأجنبية اأو �ش���در حكم بال�ش���طب 
حائز لقوة ال�ش���يء املق�ش���ي به. وعلى املالك اأن يخطر مكتب 
الت�س���جيل خ���الل خم�س���ة ع����رش يوًما م���ن تاريخ حتق���ق الواقعة 
املوجبة لل�ش���طب ويرفق باالإخطار كافة امل�ش���تندات املوؤيدة، 
كما يجب عليه اأن يقدم ال�شهادة اإلى مكتب الت�شجيل للتاأ�شري 

عليها مبا يفيد ال�شطب.

مادة )13(
اأ. يج���ب عل���ى مالك ال�ش���فينة اأو امل�ش���وؤول عن ت�ش���يريها 

مراعاة االآتي:
1. املحافظة على بقاء املعدات والتجهيزات املن�ش���و�س 

عليها يف املادتن )5( و)15( من هذا القانون.
2. بقاء ال�شفينة �شاحلة لال�شتعمال ب�شفة دائمة.

3. ا�س���تمرار تواف���ر كافة �رشوط ال�س���المة وال�رشوط الأخرى 
املحددة يف هذا القانون والقرارات ال�شادرة تنفيًذا له.

ب. ويج���وز لقي���ادة خف���ر ال�ش���واحل اأن تق���وم يف اأي وقت 
بالتفتي����س عل���ى اأي���ة �ش���فينة ينطب���ق عليه���ا ه���ذا القانون 
ومعاينتها للتحقق مما ورد بالفقرة ال�ش���ابقة، وعلى املالك اأو 
امل�شوؤول عن ت�شيريها اأن يقدم كافة امل�شاعدات والت�شهيالت 

للقائم باأعمال التفتي�س والتي متكنه من القيام بواجباته.

مادة )14(
على مالك ال�شفينة اخلا�شعة الأحكام هذا القانون اأن يتاأكد 
م���ن اأنها �ش���احلة للمالحة وم���زودة بواحد اأو اأكرث م���ن البحارة، 
ف�ش���اًل ع���ن اأ�ش���خا�س قادرين عل���ى قيادتها وحا�ش���لن على 
االإجازة التي تتنا�شب مع حجم ال�شفينة، وذلك على الوجه الذي 

ي�شدر به قرار من وزير الداخلية.
ويت�س���من القرار كيفية احل�س���ول على الإج���ازة و�رشوطها 

ونظام االختبار واجلهة التي متنحها ومدة �شالحيتها.

مادة )15(
يجوز لقائد خفر ال�شواحل اأن ي�شدر من وقت الآخر قرارات 
باإلزام ال�سفن التي ي�رشي عليها هذا القانون، باأن حتمل معدات 
االإنقاذ والراديو وغري ذلك من معدات ال�ش���المة واالإ�ش���عافات 
االأخ���رى الالزمة، وله اأن يحدد عدد ال���ركاب ووزن االأمتعة التي 
ي�ش���مح للراكب با�ش���طحابها معه يف �ش���فن نقل الركاب وفًقا 

حلجم ال�شفينة ومقا�شاتها.

مادة )16(
ي�شدر وزير الداخلية - بعد موافقة جمل�س الوزراء - قراًرا 
بتحديد فئات الر�ش���وم امل�ش���تحقة عن اإ�ش���دار اأية �ش���هادة اأو 
وثيقة اأو الت�ش���ديق عليها اأو متديدها، وعن القيام باأية خدمة 
اأو تفتي����ص اأو حتقي���ق اأو معاينة مب���ا يوجبه القان���ون، على األ 
جتاوز قيمة الر�شم املقررة لهذه اخلدمات - يف حالة الزيادة - 
�سعف قيمة الر�سم املقررة لكل خدمة قبل �رشيان هذا القانون.

مادة )17(
اأ. لقي���ادة خف���ر ال�ش���واحل، يف كل وق���ت، ح���ق الرقاب���ة 
والتفتي�س على جميع ال�ش���فن التي توج���د يف املياه االإقليمية 
ململكة البحرين، وذلك فيما يتعلق بتطبيق اأحكام هذا القانون.
ب. وت�ش���مل الرقابة والتفتي�س، فيما يتعلق بال�شفن التي 
ت�س���ري حتت علم مملكة البحرين، التحقق من ت�س���جيل ال�سفينة 
وح�ش���ولها عل���ى ترخي����س املالحة و�ش���هادة �ش���المة ومعدات 
ال�ش���المة و�شهادة ركاب واالإجازة املن�ش���و�س عليها يف املادة 
)14( م���ن هذا القانون، كم���ا يتم التحقق من �ش���الحية االآالت 
واملراج���ل للعم���ل و�ش���يانتها ومراعاة العدد امل�ش���موح به من 
امل�س���افرين وكفاي���ة اأدوات النج���اة والإنق���اذ ومراعاة خطوط 
ال�ش���حن واالأ�ش���ول الفنية ل�ش���حن الب�شائع يف ال�ش���فينة وعلى 

�ش���طحها طبًقا الأحكام هذا القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذا 
له.

مادة )18(
يجوز لقيادة خفر ال�ش���واحل اأن توق���ف الرتخي�س املالحي 
ومتنع ال�شفينة من االإبحار ملدة ال تتجاوز ثالثة اأ�شهر يف اأي من 

احلاالت التالية:
اأ. خمالف���ة املرخ����س له الأي م���ن اأحكام امل���واد )5( و)9( 
و)10( و)11( و)13/اأ( و)14 فق���رة اأول���ى( و)15( م���ن ه���ذا 

القانون.
ب. خمالف���ة اللوائح والقرارات الوزارية ال�ش���ادرة تنفيًذا 

الأحكام هذا القانون.
ج. من���ع املخت�ش���ن بقي���ادة خف���ر ال�ش���واحل اأو اخل���راء 
املنتدبن من قبلها من اأداء اأعمالهم وفًقا الأحكام هذا القانون 

والقرارات ال�شادرة تنفيًذا له.
ويف جميع االأحوال ي�ش���در قائد خفر ال�ش���واحل قرار الوقف 
واملنع من االإبحار فور عر�س االأمر عليه عقب �ش���بط املخالفة، 
ويخطر املرخ�س له بالقرار فور �ش���دوره بخطاب م�ش���جل بعلم 

الو�شول.
ولكل ذي �ش���اأن اأن يتظلم كتابة اإل���ى وزير الداخلية اأو من 

يفو�شه من هذا القرار خالل �شبعة اأيام عمل من تاريخ علمه. 
ويبت يف التظلم خالل �ش���بعة اأيام عمل من تاريخ تقدميه، 

ويعترب فوات هذا امليعاد دون البت فيه مبثابة رف�ص. 
ومل���ن رف�س تظلم���ه اأن يطع���ن على ق���رار الرف����س اأمام 
املحكمة املخت�ش���ة خالل ثالثن يوًما من تاري���خ اإخطاره اأو من 
اليوم التايل لفوات ميعاد البت يف التظلم دون اإخطار، وال يجوز 
الطعن اأمام املحكمة املخت�شة اإال بعد التظلم من القرار و�شدور 

قرار برف�س التظلم اأو فوات ميعاد البت فيه دون اإخطار.

مادة )19(
يعاق���ب باحلب�س مدة ال جتاوز �ش���نة وبغرام���ة ال تزيد على 
خم�ش���مائة دينار اأو باإحدى هاتن العقوبتن كل مالك �ش���فينة 

بحرينية ال يقوم بت�شجيلها وفًقا الأحكام هذا القانون.
ويعاق���ب ب���ذات العقوب���ة املن�ش���و�س عليه���ا يف الفقرة 
ال�ش���ابقة كل جمه���ز اأو رب���ان يرفع عل���م مملك���ة البحرين على 
�شفينة غري م�ش���جلة فيها وذلك مع مراعاة ما يق�شي به العرف 

الدويل.
ويجوز للمحكمة اأن تاأمر مب�شادرة ال�شفينة.

مادة )20(
مع ع���دم االإخالل بالتداب���ري االإدارية املق���ررة وفًقا للمادة 
)18( م���ن ه���ذا القانون اأو ب���اأي عقوبة اأ�ش���د يف اأي قانون اآخر، 
يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز �ش���تة اأ�شهر وبغرامة ال تزيد على 

ثالثمائة دينار اأو باإحدى هاتن العقوبتن كل من:
اأ. مالك ال�شفينة الذي يطلب ت�شجيلها بعد انتهاء املواعيد 

املذكورة يف املادة )6( من هذا القانون.
ب. مال���ك ال�ش���فينة ال���ذي ال يبل���غ بالتغي���ري اأو العط���ب 

املن�شو�س عليه يف املادة )11( من هذا القانون.
ج. مال���ك ال�ش���فينة ال���ذي ال يطلب �ش���طب الت�ش���جيل يف 

االأحوال املن�شو�س عليها باملادة )12( من هذا القانون.
د. جمهز ال�شفينة اأو الربان اإذا اأبحرت ال�شفينة رغم �شدور 

قرار من قائد خفر ال�شواحل مبنعها من االإبحار.

مادة )21(
مع ع���دم االإخالل بالتداب���ري االإدارية املق���ررة وفًقا للمادة 
)18( من هذا القانون اأو باأي عقوبة اأ�ش���د من�ش���و�س عليها يف 
ه���ذا القان���ون اأو اأي قان���ون اآخر يعاقب باحلب����س مدة ال جتاوز 
اأربعة �شهور وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار اأو باإحدى هاتن 

العقوبتن وذلك يف حالة:
اأ. خمالف���ة اللوائح والق���رارات الوزارية ال�ش���ادرة تنفيًذا 

الأحكام هذا القانون.
ب. من���ع املخت�ش���ن بقي���ادة خف���ر ال�ش���واحل اأو اخل���راء 
املنتدبن من قبلها من اأداء اأعمالهم وفًقا الأحكام هذا القانون 

والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيًذا الأحكامه.

مادة )22(
يلغى املر�ش���وم بقان���ون رقم )20( ل�ش���نة 1979 ب�ش���اأن 
قواعد الت�ش���جيل وال�شالمة اخلا�شة بال�شفن ال�شغرية، املعدل 

باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 2000.

مادة )23(
ي�ش���در وزير الداخلية القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا 
القان���ون وي�ش���تمر العمل بالقرارات ال�ش���ابقة مب���ا ال يتعار�س 
واأحكام هذا القانون اإلى حن �ش���دور القرارات الالزمة لتنفيذ 

اأحكامه.

مادة )24(
ي�س���در الوزير املخت����ص الق���رارات الالزمة ب�س���اأن �رشوط 

واإجراءات اعتماد �رشكات الإ�رشاف البحري.

مادة )25(
عل���ى رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�ش���ه - 
تنفي���ذ اأحكام هذا القانون، ويعمل به م���ن اليوم التايل لتاريخ 

ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية.

• جاللة امللك	

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى عاهل البالد �ش���احب 
اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة برقية 
�ش���كر جوابية من رئي����س اجلمهورية االإ�ش���المية 
ا على  املوريتانية حممد ولد عبدالعزيز، وذلك ردًّ
برقية جاللته املهنئة له مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل 

اجلمهورية املوريتانية االإ�شالمية.
واأعرب الرئي�س املوريتاين عن جزيل �ش���كره 
وامتنانه مل�شاعر جاللته ال�شادقة، متمنيًّا جلاللته 
دوام ال�شحة وال�ش���عادة ول�شعب مملكة البحرين 

ال�شقيق دوام االأمن واالأمان.

العاهل يتلقى �شكر رئي�س موريتانيا

اأجنبي���ة موان���ئ  يف  �ش���جلت  اأو  هلك���ت  اأو  احرتق���ت  اأو  ال�ش���فينة  غرق���ت  اإذا  الت�ش���جيل  ي�ش���طب 
م�س���جلة تك���ن  مل  م���ا  البحري���ن  مملك���ة  عل���م  حت���ت  �س���غرية  �س���فينة  باأي���ة  الإبح���ار  يج���وز  ل 
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مريزا: دعم ال حمدود من �سمو رئي�س الوزراء للعلم  االرتقاء باملنظومة التعليمية لرفد م�سرية التطوير والتنمية
مهنًئا مدر�سة بيان البحرين بجائزة زايد للطاقة ... �سمو ويل العهد:

املنام���ة - بن���ا: هن���اأ ويل العه���د نائ���ب القائد 
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �س���احب 
ال�س���مو امللك���ي الأمري �س���لمان ب���ن حم���د اآل خليفة 
رئي�س جمل�س اإدارة مدر�س���ة بيان البحرين ال�س���يخة 
مي بنت �س���ليمان العتيبي، مبنا�س���بة فوز املدر�سة 
بجائ���زة زاي���د لطاق���ة امل�س���تقبل عن فئ���ة اجلائزة 
العاملي���ة للمدار�س الثانوية، بعد اختيار امل�رشوع من 
�سمن اأربعة م�ساريع يف املرحلة النهائية تهدف اإلى 

تعزيز انت�سار الطاقة املتجددة وال�ستدامة.
واأ�س���اد �سموه بالإجناز الذي حققته املدر�سة يف 
هذه املن�س���ة اخلليجي���ة ذات الطابع ال���دويل، اإذ اإن 
جائزة زايد لطاقة امل�س���تقبل التي حتظى بدعم من 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بدولة الإمارات 
العربي���ة املتح���دة ويل عهد اأبوظبي �س���مو ال�س���يخ 
حممد ب���ن زايد اآل نهيان، تعترب اإح���دى اأبرز اجلوائز 
يف قطاع ال�س���تدامة والطاقة املتجددة على م�ستوى 
العامل، مما يدل على اخلطى الواثقة التي ت�س���ري بها 
مملكة البحرين بقيادة عاهل البالد  �س���احب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة نحو موا�سلة الرتقاء 
باملنظوم���ة التعليمي���ة مب���ا ي�س���ب يف رفد م�س���رية 

التطوير بقوة العلم والوعي.
واأبلغ �سموه ال�س���يخة مي بنت �سليمان العتيبي 
بنقل ته���اين واعتزاز �س���موه اإلى اأع�س���اء الهيئتني 
الإداري���ة والتعليمية يف مدر�س���ة البي���ان النموذجية 

والطلب���ة واأولي���اء اأموره���م بالفوز به���ذه اجلائزة يف 
���ا من املبادئ التي ت�س���عى  جمال يج�ّس���د جانًبا مهمًّ
مملك���ة البحري���ن لال�س���تمرار يف تر�س���يخها يف كافة 
املجالت، وهي ال�ستدامة والتناف�سية.  ونّوه �سموه 
باهتمام املدر�س���ة يف غر����س الوعي به���ذه املبادئ 
لدى الن�سء وم�س���يًدا بالقائمني على هذه اجلائزة يف 
دولة الإمارات العربي���ة املتحدة التي تعني بالطاقة 
املتج���ددة وال�س���تدامة عل���ى خمتلف امل�س���تويات 
لتتكام���ل ال���روؤى واجله���ود وينمو ح�س امل�س���وؤولية 
به���ذه النواحي التي ت�س���كل مالمح امل�س���تقبل، مما 
يعك����س املوق���ع الري���ادي لالإم���ارات ال�س���قيقة يف 

جمالت التطوير والتنمية.

املنام���ة - بنا: تلق���ى رئي�س الوزراء 
�ساحب ال�س���مو امللكي الأمري خليفة بن 
�س���لمان اآل خليفة برقية تهنئة من وزير 
�س���وؤون الكهرب���اء وامل���اء عبداحل�س���ني 
م���ريزا؛ مبنا�س���بة ف���وز مدر�س���ة البيان 
بجائ���زة زايد لطاقة امل�س���تقبل عن فئة 

املدار�س الثانوية باآ�سيا. 
واأك���د الوزي���ر م���ريزا اأن ه���ذا الفوز 
ياأت���ي ملا يتمت���ع به اأبن���اء وبنات مملكة 
البحرين من متيز وحت�س���يل علمي عال، 
واأن ه���ذا الفوز له���و مبثابة فخر واعتزاز 
وترجمة وا�س���حة للتزام مملكة البحرين 

بالطاق���ة النظيف���ة واملتج���ددة من اأجل 
التنمية امل�ستدامة.

وتوّجه وزير �س���وؤون الكهرباء واملاء 
بخال�س �سكره وتقديره اإلى �سمو رئي�س 
ال���وزراء عل���ى دع���م �س���موه الالمتناهي 
للقط���اع العلم���ي ودعم �س���موه للكوادر 
الوطني���ة لتحقيق اأف�س���ل املنجزات من 
اأج���ل رفعة ا�س���م وطنن���ا العزي���ز، داعًيا 
املول���ى ع���ّز وج���ّل اأن ميد �س���مو رئي�س 
الوزراء مبوفور ال�س���حة والعافية وطول 
العم���ر ويبقي���ه �س���نًدا وذخ���ًرا ململك���ة 

البحرين.

تعزيز ال�رشاكة احلكومية الربملانية يف جميع اجلوانب وتوثيق التعاون البناء بني ال�سلطتني

االإ�رساع يف تطوير “املنامة املركزي” ومراعاة اأ�سحاب الفر�سات فيه
منح البحرينيني ذوي املوؤهالت اأولوية التوظيف يف “ال�سحة” ... �سمو رئي�س الوزراء يوّجه: 

املنامة - بنا: تراأ�س رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�س���مو امللك���ي الأم���ري خليف���ة بن �س���لمان اآل 
خليفة اجلل�س���ة العتيادية الأ�س���بوعية ملجل�س 
الوزراء، وذلك بق�رش الق�سيبية اأم�س، وقد اأدلى 
الأمني العام ملجل�س ال���وزراء يا�رش النا�رش عقب 

اجلل�سة بالت�رشيح التايل:
اأ�ساد �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
بالتوجيه���ات امللكي���ة ال�س���امية بالتاأكيد على 
التوافق بني ال�س���لطتني التنفيذية والت�رشيعية 
لإع���ادة هيكلة الدعم وتوجيهه مل�س���تحقيه من 
الأ�رش البحرينية واملواطنني، وفيما اأكد �س���موه 
حر����س احلكومة على تعزي���ز ال�رشاكة احلكومية 
الربملاني���ة يف كافة اجلوان���ب وتوثيق التعاون 
ال�س���لطتني  ب���ني  وامل�س���تمر  القائ���م  البن���اء 
التنفيذية والت�رشيعية.  و�س���ّدد �س���احب ال�سمو 
امللك���ي رئي�س ال���وزراء احلر�س عل���ى التوافق 
مع ال�س���لطة الت�رشيعية على اآلية ومعايري لإعادة 
هيكلة الدع���م احلكومي تكفل و�س���وله لالأكرث 
احتياًج���ا لتعظي���م مكت�س���بات الأ����رش البحرينية 
واملواطن���ني م���ن الدع���م احلكومي، فيم���ا اأخذ 
املجل����س علًما مب�س���مون اللقاء التن�س���يقي مع 
ال�سلطة الت�رشيعية حول اإعادة هيكلة الدعم من 
خالل نائب رئي����س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة 

الوزارية لل�سوؤون املالية و�سبط الإنفاق.
بعدها، نّوه �س���احب ال�س���مو امللكي رئي�س 
الداخلي���ة  لوزي���ر  الناجح���ة  بالزي���ارة  ال���وزراء 
باململك���ة العربية ال�س���عودية �س���احب ال�س���مو 
امللك���ي الأم���ري عبدالعزيز بن �س���عود بن نايف 
بن عبدالعزيز اآل �سعود وباأهميتها على �سعيد 

التعاون الثنائي الأمني بني البلدين.  
ث���م ن���ّوه �س���احب ال�س���مو امللك���ي رئي�س 
ال���وزراء بالزي���ارة املوفق���ة التي ق���ام بها اإلى 
البالد النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الدفاع بدولة الكويت معايل ال�سيخ نا�رش �سباح 
الأحم���د ال�س���باح. واأك���د �س���موه اأهميته���ا على 
�س���عيد تعزيز التع���اون الثنائي ب���ني البلدين 

وبخا�سة يف اجلوانب الع�سكرية والدفاعية.
م���ن جان���ب اآخر، فقد وّجه �س���احب ال�س���مو 
امللك���ي رئي�س الوزراء اإلى الهتمام بالأ�س���واق 
املركزية يف البالد وتطويره���ا مرافقيًّا وخدميًّا 

لأهميتها يف توفري احتياجات للمواطنني. 
وتابع �س���موه يف هذا ال�ساأن تطوير وجتديد 
ال�س���وق املركزي باملنامة، موّجًها �سموه �سمن 
هذا ال�س���ياق وزير الأ�سغال و�س���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين بالإ����رشاع يف النتهاء من 
تطوير هذا ال�س���وق ومراعاة متطلبات وم�سالح 

التجار واأ�سحاب الفر�سات فيه. 
املو�س���وعات  يف  املجل����س  نظ���ر  ث���م 
واملذكرات املدرجة عل���ى جدول اأعماله، واتخذ 

ب�ساأنها القرارات التالية:
اأولً: تابع جمل�س ال���وزراء خمرجات التعليم 
والتدري���ب واجله���ود املبذول���ة للحف���اظ على 
م�س���توى جودتهما م���ن خالل تطبي���ق املعايري 
وتقيي���م اأداء املدار����س احلكومي���ة واخلا�س���ة 

واجلامعات واملوؤ�س�سات التدريبية.
واأقر املجل�س �س���من هذا ال�س���ياق التقرير 
ال�س���نوي لهيئة جودة التعليم والتدريب للعام 
2017 وال���ذي يق���دم تقييًما �س���امالً ع���ن اأداء 
النظ���ام التعليم���ي والتدريبي، بالإ�س���افة اإلى 
نتائ���ج المتحان���ات الوطني���ة، وذل���ك من خالل 
املذك���رة الت���ي عر�س���ها له���ذا الغر����س وزير 
املوا�س���الت والت�س���الت نائب رئي����س هيئة 

جودة التعليم والتدريب. 
واأثن���ى املجل�س �س���من هذا ال�س���ياق على 
اجله���ود الت���ي ي�س���طلع به���ا املجل����س الأعلى 
لتطوير التعليم والتدريب برئا�سة نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء �س���مو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل 
خليف���ة ووزارة الرتبية والتعلي���م ووزارة العمل 
والتنمي���ة الجتماعي���ة وهيئ���ة ج���ودة التعلي���م 

والتدريب.     
ثانًي���ا: وافق جمل�س ال���وزراء على اأن تكون 
الأولوي���ة يف توظيف العاملني يف املوؤ�س�س���ات 

ال�سحية اخلا�سة لالأطباء والفنيني واملمر�سني 
البحرينيني احلا�س���لني على املوؤهالت واخلربة 
الالزم���ة، وقّرر املجل����س املوافقة عل���ى م�رشوع 
قان���ون بتعدي���ل امل���ادة )14( م���ن املر�س���وم 
ب�س���اأن   2015 ل�س���نة   )21( رق���م  بقان���ون 
املوؤ�س�س���ات ال�سحية اخلا�س���ة املعد بناء على 
الق���رتاح بقان���ون املق���دم من جمل����س النواب 

واأحاله اإلى ال�سلطة الت�رشيعية.
ثالًث���ا: واف���ق جمل����س ال���وزراء عل���ى اإنهاء 
اتفاقية التنمية وامل�س���اركة يف الإنتاج لتطوير 
حق���ل البحرين ب���ني كل م���ن الهيئ���ة الوطنية 
للنف���ط والغاز وال�رشكة القاب�س���ة للنفط والغاز 
واإب���رام عقود خدم���ات جديدة بينهم���ا لتنظيم 
عملي���ة ت�س���غيل حق���ل البحرين مبا ي�س���مح باأن 
تك���ون كل م���وارد النف���ط والغ���از يف البحري���ن 
مملوكة حلكومة مملكة البحرين، وذلك يف �سوء 
املذكرة املرفوعة لهذا الغر�س من وزير النفط 
وتو�س���ية اللجن���ة الوزارية لل�س���ئون القانونية 

بخ�سو�سه. 
رابًعا: واف���ق جمل�س الوزراء على ان�س���مام 
مملك���ة البحرين اإل���ى اتفاقية ت�س���جيع وحماية 
و�س���مان ال�س���تثمارات بني الدول الأع�ساء يف 
منظم���ة املوؤمتر الإ�س���المي، وذلك عل���ى النحو 

ال���ذي اأو�س���ت ب���ه اللجن���ة الوزاري���ة لل�س���وؤون 
القانونية. 

خام�ًس���ا: واف���ق جمل�س ال���وزراء على م�رشوع 
قرار ب�ساأن الالئحة النموذجية للنظام الأ�سا�سي 
للمراكز والهيئات ال�س���بابية اخلا�س���عة لإ�رشاف 
وزارة �سوؤون ال�سباب والريا�سة، وتنظم الالئحة 
عمل ه���ذه املراك���ز والهيئ���ات وف���ق اإجراءات 
حمددة ب�س���كل قانوين وا�سح يف اإطار من رقابة 
واإ�رشاف وزارة �سوؤون ال�سباب والريا�سة يف ظل 
التطور الكبري واملتنام���ي للدور الذي تقوم به 
هذه املراكز والهيئات بالن�سبة لل�سباب، وذلك 
عل���ى النحو الذي اأو�س���ت ب���ه اللجن���ة الوزارية 
لل�س���وؤون القانوني���ة يف مذكرته���ا التي قدمها 
وزي���ر الرتبي���ة والتعلي���م نائب رئي����س اللجنة 
املذكورة بناء على عر�س وزير �س���وؤون ال�سباب 

والريا�سة.     
�ساد�ًس���ا: بح���ث جمل����س الوزراء ت�س���ديق 
تعدي���ل  بروتوك���ويل  عل���ى  البحري���ن  مملك���ة 
التفاقية الربيدية العاملية املوقعني يف عامي 
2012 و2016، واأحالهم���ا اإل���ى اللجنة الوزارية 
لل�س���وؤون القانوني���ة، وذلك بناء عل���ى العر�س 

الذي قدمه وزير املوا�سالت والت�سالت. 
اتفاقي���ة  ال���وزراء  �س���ابًعا: بح���ث جمل����س 

ب���ني حكومة مملك���ة البحرين وحكوم���ة اململكة 
املغربية ب�ساأن اخلدمات اجلوية بني اإقليميهما 
وفيم���ا ورائهم���ا، وق���ّرر اإحالته���ا اإل���ى اللجن���ة 

الوزارية لل�سئون القانونية.
ثامًنا: بحث جمل�س ال���وزراء تعزيز التعاون 
م���ع منظم���ة الأمم املتح���دة واإ�س���ناد دورها من 
خ���الل دع���م براجمه���ا املوجه���ة لل�س���باب مب���ا 
ينعك����س اإيجاًب���ا على امل�س���اركة ال�س���بابية يف 
التنمي���ة وزي���ادة الوعي بق�س���اياهم، وذلك يف 
�س���وء املذكرة املرفوعة لهذا الغر�س من وزير 

�سوؤون ال�سباب والريا�سة.  
تا�س���ًعا: اأحال جمل����س ال���وزراء اإلى جمل�س 
النواب م�رشوعني بقانونني متت �س���ياغتهما يف 
�س���وء اقرتاحني بقانون���ني مقدمني من جمل�س 
النواب وقرر اإ�س���فاع كل منهما ب���راأي احلكومة 
حوله، الأول ب�ساأن �سندوق متويل البيوت الآيلة 
لل�سقوط، والثاين بتعديل املادة )5( مكرر من 
قانون البلديات ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم 

)35( ل�سنة 2001. 
عا����رًشا: وافق جمل����س الوزراء عل���ى اقرتاح 
اجلمعي���ات  عل���ى  بالتي�س���ري  يتعل���ق  برغب���ة 
واملوؤ�س�س���ات اخلريية فيما يخت����س بخدماتها 

اخلريية.

• يا�رش النا�رش	

احتياًجا  ل��الأك��رث  وو���س��ول��ه  ال��دع��م  هيكلة  لإع����ادة  اآل��ي��ة  على  ال��ت��واف��ق 
اخلريية بخدماتها  يخت�س  فيما  اخل��ريي��ة  اجلمعيات  على  التي�سري 

الع�سكرية   اجل���وان���ب  يف  ال��ك��وي��ت  م���ع  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز 
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“البيان” تهدي الفوز بجائزة ال�شيخ زايد العاملية اإلى البحرين

النعيمي يهنئ “بيان البحرين” لفوزها باجلائزة

مي بنت �سليمان: الإجناز امتداد لروؤية القيادة ولقيم املدر�سة

متيزت بني 1800 مدر�سة على م�ستوى العامل

مدينة عي�س���ى - مدر�س���ة بي���ان البحرين: 
اأهدت مدر�س���ة بيان البحرين، ممثلة يف جمل�س 
والتعليمي���ة،  التنفيذي���ة  وهيئته���ا  اإدارته���ا 
فوزها بجائزة ال�س���يخ زايد العاملية املرموقة 
اإل���ى مملك���ة البحري���ن الغالية، قيادة و�س���عبا 
وعل���ى راأ�س���ها املقام ال�س���امي لعاه���ل البالد 
�س���احب اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى اآل 
خليفة، ورئي�س الوزراء �س���احب ال�سمو امللكي 
الأمري خليفة بن �س���لمان اآل خليفة، و�س���احب 
ال�س���مو امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �س���احب 
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، 
وقرين���ة جالل���ة امللك �س���احبة ال�س���مو الأمرية 

�سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة.
واأك���دت املدر�س���ة اأن ه���ذا الف���وز ميث���ل 
وحكمته���ا  القي���ادة  لروؤي���ة  عملي���ا  حتقيق���ا 
بالطاق���ة  زاخ���ر  م����رق  م�س���تقبل  لتاأ�س���ي�س 
امل�س���تدامة، م�ستقبل يتم بناوؤه بتحفيز طموح 

�سباب الغد. 
وع���رت رئي����س جمل����س اإدارة املدر�س���ة 
ال�س���يخة مي بنت �س���ليمان العتيبي عن اأهمية 
هذه اجلائزة رفيعة امل�س���توى ململكة البحرين 
بقولها “ه���ذا الإجن���از تكرمي وامت���داد لروؤية 
قيادة البحرين وللقيم التي جت�س���دها مدر�سة 
بي���ان البحري���ن من خ���الل اإن�س���اء ق���ادة ذوي 

موروٍث وقيٍم را�سخة”.
ومت تتويج فريق مدر�س���ة بي���ان البحرين 
يف املرك���ز الأول للجائ���زة العاملي���ة للمدار�س 
الثانوية يف قارة اآ�سيا، وهي اإحدى فئات جائزة 
ال�سيخ زايد لطاقة امل�ستقبل املرموقة، والتي 
تعتر اإحدى اأهم امل�س���ابقات على امل�س���توى 
العامل���ي، وذل���ك يف اأ�س���بوع اأبوظب���ي للطاقة 

امل�ستدامة.
واأخ���ذت “بي���ان البحري���ن” عل���ى عاتقها 
�رف متثي���ل اململكة اأمام جمه���ور من القادة 
العامليني، خراء القطاع ال�س���ناعي، و�سانعي 
الطاق���ة  جم���ال  يف  العاملي���ة  ال�سيا�س���ات 

امل�ستدامة والتكنولوجيا اخل�راء.
يذك���ر اأن القيم���ة املالي���ة له���ذه اجلائزة 
ت�س���ل اإلى 100 األ���ف دولر لتغطية ما ل يقل 

عن 80 % من قيمة امل�روع ككل.
وتتوج ه���ذا الإجناز بعد خو�س املدر�س���ة 
املناف�س���ة بني 1800 م�روع م���ن اأنحاء العامل. 
ويتك���ون فري���ق ال���� Ecoboosters م���ن 11 
طالبا قاموا بتكري�س الإجازة ال�سيفية لتحويل 
هذا النج���اح اإلى واقٍع ملمو�س. وقدمت الإدارة 
�س���كرها لأع�س���اء الفريق: اآية اآل خليفة، مرمي 
الدعي�س���ي،  زين���ب  املاج���د،  عب���داهلل  نا����ر، 
ج���ود ال�س���رياوي، زين علي، هي���ا حممود، علي 
املنديل، نوره بني حّماد، زينب خلف، يا�سمني 

يعقوبي، عبداهلل املاجد وزين البلو�سي. 
وعر فريق ال� Ecoboosters عن ال�سكر 
املو�س���ول لقي���ادة دول���ة الإم���ارات؛ لكونهم 
دوًم���ا يف طليع���ة تطوي���ر الطاقة امل�س���تدامة 
اإقليمًيا، ولإن�س���ائهم هذه اجلائزة التي ت�سكل 
حافًزا ل�س���باب العامل اأجمع؛ لك���ي يحققوا حلم 
ال�ستدامة على اأر�س الواقع يف املدى البعيد، 
وبرتجم���ة الأقوال اإل���ى اأفعال من خ���الل تبني 
نا�س���ئة الغ���د للمب���ادرات املتع���ددة، وهذا ما 
يغر����س ال�س���غف بني جمي���ع مواطن���ي العامل، 
خ�سو�س���ا ال�س���باب لبن���اء غ���ٍد اأف�س���ل عام���ٍر 

بال�ستدامة.
وتع���د هذه هي املرة الأولى التي ت�س���ارك 
فيها “بيان البحرين” يف م�سابقة جائزة ال�سيخ 
زايد لطاق���ة امل�س���تقبل، والو�س���ول اإلى هذا 
املرك���ز املتق���دم لهو خ���رُي بره���اٍن على عمل 
الطالب ال�س���اق واملجتهد، البت���كار، والروؤية 
 .”Eco Lab 360“ الثاقبة خلف اإن�س���اء م�روع
�رحت بذلك مديرة املدر�سة الثانوية مبدر�سة 
البيان ال�سيخة نورة بنت عبدالرحمن اآل خليفة، 
عِق���ب اإعالن الفوز يف احلف���ل اخلتامي للجائزة 

يف اأبوظبي.
ومن خالل الفوز بجائزة ال�سيخ زايد لطاقة 
امل�س���تقبل النقدية، تعتزم املدر�س���ة تطوير 
 .EcoLab 360 مب�س���مى  تعليمي���ة  من�س���ة 
و�س���تقوم املن�س���ة بتوعية الطالب واملجتمع 
املحيط مبمار�س���ات وتكنولوجيا الإ�س���تدامة، 
ع���ر الرتكيز على 5 عنا����ر: التقلي�س، اإعادة 
ال�س���تخدام، التدوي���ر، ن����ر الوع���ي، والطاقة 

املتجددة. 
وو�س���لت البحرين ممثلة يف مدر�س���ة بيان 
اإلى الت�س���فيات النهائية مع كل من ال�س���ني 
والهند والفلبني، ومن ثم حلت الفائزة الأولى.

مدينة عي�س����ى - وزارة الرتبية والتعليم: 
اأعرب وزي����ر الرتبية والتعلي����م ماجد النعيمي 
عن خال�س تهانيه وتريكاته لرئي�س����ة جمل�س 
اإدارة مدر�سة بيان البحرين ال�سيخة الدكتورة 
مي بن����ت �س����ليمان العتيب����ي؛ مبنا�س����بة فوز 
املدر�س����ة باملركز الأول عن فئة مدار�س قارة 
اآ�س����يا امل�س����اركة يف جائزة ال�سيخ زايد لطاقة 
امل�س����تقبل، من بني 1800 مدر�س����ة م�ساركة 
م����ن خمتلف دول العامل، وح�س����ول املدر�س����ة 
عل����ى جائزة قيمتها 100 األ����ف دولر يف اإجناز 

تعليمي جديد للبحرين.
واأ�س����اد الوزير بهذا الإجناز املتميز الذي 
حققته املدر�س����ة بقيادة العتيبي، مبا يعك�س 

اجلهود الكب����رية املبذولة لالرتقاء امل�س����تمر 
باأدائها، موؤكًدا دعم الوزارة الكبري وامل�ستمر 
لقطاع التعليم اخلا�س، بال�س����كل الذي ي�سهم 
يف الرتقاء بامل�س����رية التعليمي����ة املباركة يف 

ظل قيادة بلدنا العزيز.
وحقق فريق مدر�سة بيان البحرين املكون 
م����ن 11 طالًبا وطالب����ة املرك����ز الأول مب�روع 
)Ecoboosters( متفوًق����ا عل����ى املدار�����س 

الآ�س����يوية املتاأهلة للت�س����فيات النهائية من 
ال�س����ني والهند والفلبني، وتعتزم املدر�س����ة 
ال�س����تفادة م����ن القيم����ة املالي����ة للجائزة يف 
 EcoLab( تطوي����ر من�س����ة تعليمية مب�س����مى

360( �س����تقوم م����ن خالله����ا بتوعي����ة الطالب 
واملجتم����ع املحي����ط مبمار�س����ات وتكنولوجيا 
ال�س����تدامة، عر الرتكيز على خم�س����ة عنا�ر، 
وهي: التقلي�س، اإعادة ال�س����تخدام، التدوير، 

ن�ر الوعي، والطاقة املتجددة.
لطاق����ة  زاي����د  ال�س����يخ  جائ����زة  وتعت����ر 
عل����ى  امل�س����ابقات  اأه����م  اإح����دى  امل�س����تقبل 
امل�ستوى العاملي، ويتم منحها �سنوًيا لفئات 
متعددة، وهي: ال�ركات الكرى، املوؤ�س�سات 
�سغرية واملتو�س����طة، املنظمات غري الربحية 
�سخ�س����ي  اإجن����از  اأف�س����ل  احلكومي����ة،  وغ����ري 
لالأفراد، واجلائزة العاملية للمدار�س الثانوية 

خلم�سة فائزين من خم�سة اأقاليم عاملية.

• ال�سيخة مي بنت �سليمان العتيبي	
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يبدو اأن مملكة البحرين �ش����أنه� يف ذلك �ش�أن الدول الأخرى يف الإقليم، تتجه نحو 
ملهم  نف���ق تع�ين فيه من �ش���وء تقدير، ومن اآلي�ت مت�ش���لقة على مع�ن����ة اجلميع، تحُ
اأخط�ًء اإدارية، واأو�ش����ع�ً ا�ش���تثن�ئية، وخطط�ً لي�س له� وج���ود يف املنظومة التنموية، 
ارتفعت اأ�ش���ع�ر كل �ش���يء تقريب�ً، اأ�ش���بحت ال�ش���لع ال�ش���تفزازية اأكرث عدوان� على 
اإمك�ن����ت املواطن من املردود الق�دم اإلى الدولة عند ت�ش���يل �رضائب اأو جم�رك اأو 

ر�شوم.
قب���ل اأن تق���ع الف�أ����س يف الراأ����س، وجتنب����ً لأزم�ت نح���ن يف غنى عنه����، وتذهب 
الإجن�زات �ش���حية لقرارات غري مدرو�شة، اأو لدرا�ش�ت لي�شت مت�أنية، اأو لجت�ه�ت مل 

ت�شهد اململكة نظرياً له� يف الع�رض احلديث.
مل����ذا تتحم���ل احلكومة وحده���� كل اأعب�ء التنمي���ة؟ مل�ذا تت����رضف ب�أبوية الدولة 
ال�شمولية وفوقية الأنظمة ال�شرتاكية، رغم اأن د�شتوره� وقوانينه�، ون�مو�س حي�ته� 
يوؤكد على راأ�شم�لية القت�ش�د، وعلى اأهمية حريته وم�شريية انفت�حه ومرونة حركته؟ 
مل�ذا ل متنح الفر�ش���ة للقط�ع اخل��س؛ كي ي�ش����هم يف عملية التنمية القت�ش����دية 
والجتم�عي���ة مثلم� ي�ش���دد رئي�س الوزراء �ش����حب ال�ش���مو امللكي الأم���ري خليفة بن 
�ش���لم�ن حفظه اهلل ورع�ه يف اأكرث من جمل����س ويف اأكرث من حمفل ويف اأكرث من جم�ل؟ 
مل�ذا تر�س الدولة على تمل تبع�ت ف�شل اأو جن�ح التنمية، بل وعلى دفع الف�تورة 
من خزينته� ومن حر م�له� املت�آكل بفعل ظروف اإقليمية ودولية؟ مل�ذا ل يتم اإ�رضاك 
القط�ع اخل��س يف �ش���ميم املخطط الإ�شرتاتيجي التنموي للمملكة من تعليم و�شحة 

و�شي�حة و�شن�عة وزراعة وغريه�؟
مل����ذا ل تعطي اأهمي���ة اأكرب للج�مع�ت اخل��ش���ة مث���ا كي تت����رضف بحرية اأكرث، 
وا�شتقالية اأو�شح، وب�عتم�دية واجبة، وم�شئولية اأ�شمل واأقدر، ثم منحه� ثقة �ش�بقة 
الإع���داد والتهيئة، فيك���ون القبول للط�لب اخلليجي فيه� مت�ح�، واعتم�د �ش���ه�داته 

ممكن�، واإع�دة احل�ش�ن اإلى العربة الت�أئهة يف م�ش�مريه موؤكداً ومب�رضا؟
اإن الدرا�ش����ت الأك�دميية نوهت مرارا وتكرارا ب�أن ربع فر�ش���ة مت�حة للج�مع�ت 
اخل��شة البحرينية جلذب طلبة من املنطقة يعني قيمة م�ش�فة ل تقل عن ملي�ر دين�ر 
�ش���نوي�، يتم �شخه� مب��رضة يف �رضايني القت�ش�د الوطني، واأن حرية اأكرث ورق�بة اأقدر 
على قط�عي ال�ش���حة وال�شي�حة ميكن من خالهم� �ش���خ ملي�رين اآخرين، يعني ثاثة 

ملي�رات دين�ر من ثاثة قط�ع�ت فقط.
يف امل��ش���ي ب�در �ش���مو رئي�س ال���وزراء وحكومته الر�ش���يدة ب�لدع���وة اإلى تنويع 
م�ش����در الدخل؛ نظرا لأن النفط اآفل ل حم�ل، واأن اأ�ش���ع�ره تتجه نحو التذبذب ورمب� 
اإلى النهي�ر، فق�م مبكرا واأطلق ر�ش��ش���ة الرحمة على الرتدد، وبداأ �ش���موه يف �شحذ 
الهمم و�ش���ن القوانني وو�شع اللوائح والإجراءات حتى اأن�ش����أ قط�ع� م�رضفي� اإقليمي� 
هو الأكرب والأقوى والأعمق يف منطقة ال�رضق الأو�ش���ط ب�أ�رضه�، وحل�ش���ن الط�لع اأن هذا 
القط�ع متكن يف ظرف �ش���نوات معدودات لكي ي�ش����هم ب�أك���رث من 30 % من اإجم�يل 
الن����جت املحلي للدولة، ويوظف اأكرث من 25 % من العم�لة البحرينية املوؤهلة، وحتى 
اللحظ���ة يوؤكد ه���ذا القط�ع الذي ت�رضف بحرية وتن�غم مع امل����رضف املركزى اأنه على 
املح���ك، واأن���ه متكن من القفز ب�لبحري���ن اإلى من�طق اأبعد مم� ك�ن يت�ش���وره� بع�س 

املت�ش�ئمني.
الي���وم ونح���ن على بع���د قليل م���ن اأزمة اقت�ش����دية حمدقة نتمنى م���ن حكومتن� 
الر�شيدة اأن تذو حذو م� فعلته ب�أيديه� قبل اأربعة عقود لينه�س القت�ش�د، ويفرح 

ال�شعب، وتنت�رض البحرين.

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج

مجلس الرئيس... 

الخالص في 
القطاع الخاص

االجتماعات املقبلة �ستحدد امل�ستحقني وم�ستويات الدعم

الدعم للمواطن املقيم وتوحيد اجلهة املقدمة له 

382 مليون دينار الدعم احلكومي للربامج االجتماعية يف 2017

�سهر واحد فرتة تقديرية لعمل اللجنة الفرعية

لوقف اأي قرارات رفع الر�سوم اأو اخلدمات احلكومية

تخدم الفئ�ت الأكرث ا�شتحق�ًق�... حميدان:

بحث اإدراجه بندا م�شتقا يف امليزانية... بوعلي:

التوافق بني ال�شلطتني املعي�ر الأول لهيكلة الدعم... خ�لد بن عبداهلل:

برئ��شة ال�شوري جم�ل فخرو

حلني الو�شول ل�شيغة توافقية... ال�شلطة الت�رضيعية:

ق����ل وزي���ر العم���ل والتنمي���ة الجتم�عية جميل 
حمي���دان اإن���ه م���ن ال�ش����بق لأوان���ه تدي���د الفئ�ت 
امل�شتحقة للدعم وم�شتوي�ته، حيث �شيتم بحث ذلك 

ب�لتف�شيل وتديده خال الجتم�ع�ت املقبلة.
واأ�ش����ف عل���ى ه�م����س اللق����ء الت�ش����وري بني 
ال�ش���لطتني التنفيذية والت�رضيعة حول اإع�دة هيكلة 
الدع���م، اإن اأب���رز التحدي�ت التي تواج���ه عمل اللجنة 
تتمثل يف �ش���عوبة الأو�ش����ع القت�ش����دية، و�رضورة 
اللجوء ل�شي��ش����ت تر�ش���يد الإنف�ق، يف الوقت الذي 
ينبغ���ي في���ه ماحظة ع���دم ت�رضر املواطن���ني الأكرث 

احتي�ج� من تلك الإجراءات.
وذكر اأن اللق�ء الت�ش����وري ك�ن متهيدي� ومثمرا 
لتنظي���م عم���ل م�ش���رتك ب���ني ال�ش���لطتني؛ ملت�بعة 
مو�ش���وع اإع�دة هيكل���ة الدعم املق���دم للمواطنني، 
وذل���ك بحي���ث تك���ون منظوم���ة الدعم اأك���رث كف�ءة، 

وتخدم الفئ�ت الأكرث ا�ش���تحق�ق�. وبنينَّ اأن الأ�ش����س 
الت���ي انطلق منه���� ممثلو ال�ش���لطتني ك�نت موحدة، 

واأن هن�ك تع�ون� كبريا بني اجل�نبني. 
ولف���ت اإل���ى اأن حم����ور الجتم�ع����ت الق�دم���ة 

�ش���رتكز على اأن يك���ون الدع���م اأكرث كف����ءة ويلبي 
ح�ج�ت امل�شتحقني، اإلى ج�نب و�شع القرارات التي 
�ش���درت يف هذا ال�ش�أن يف �ش���لة واحدة والنظر فيه� 

ب�شكل متك�مل.

ق�ل ن�ئب رئي�س الوزراء ال�شيخ خ�لد بن عبداهلل 
اآل خليف���ة اإن ملف الدعم احلكوم���ي املوجه للربامج 
الجتم�عية بل���غ يف الع�م 2017 م���� جمموعه 382.5 
ملي���ون دين����ر، واملخ�ش����س لل�ش���م�ن الجتم�عي، 
وع���اوة الغ���اء )الدعم امل�يل(، وخم�ش����س الإع�قة، 
وعاوة ت�شني املعي�ش���ة للمتق�عدين، وعاوة بدل 
ال�شكن، وعاوة التعوي�س النقدي مق�بل رفع الدعم 
عن اللحوم. ج�ء ذلك خال اجتم�ع اللجنة امل�ش���رتكة 
ب�ش����أن اإع����دة هيكلة الدع���م التي تراأ�ش���ه� مع�ليه، 
والتي اأ�ش����د فيه� ب�لتوجيه امللكي ال�ش�مي لع�هل 
الب���اد ح�رضة �ش����حب اجلالة امللك حمد بن عي�ش���ى 
اآل خليفة، وتوجيه�ت رئي�س الوزراء �ش����حب ال�شمو 
امللك���ي الأمري خليفة ب���ن �ش���لم�ن اآل خليفة، وويل 
العهد �ش����حب ال�شمو امللكي الأمري �شلم�ن بن حمد 
اآل خليفة يف جل�شة جمل�س الوزراء الأ�شبوع امل��شي.

واأكد اأن احلكومة ت�شع ن�شب عينيه� ب�أن يكون 
التوافق بني ال�ش���لطتني التنفيذي���ة والت�رضيعية هو 
املعي�ر الذي ميكن تنظيم اإع����دة هيكلة الدعم اإلى 
م�شتحقيه من خاله، وو�شع الآلية املن��شبة لتحقيق 

ذلك مب�ش�ركة ديوان الرق�بة امل�لية والإدارية. 
وذكر اأن تركيز و�ش���بط مبلغ الدعم �شينتج عنه 
تقيق ال�ش���تدامة املن�ش���ودة لهذه الربامج ل�ش�لح 
املواطن���ني، وتقي���ق الكف����ءة املطلوب���ة، بحي���ث 
يوجه ه���ذا الدعم مبختلف فئ�ته اإلى م�ش���تحقيه من 
املواطنني والأ�رض البحرينية وا�ش���تمرار ا�شتف�دتهم 

منه.
ولف���ت اإل���ى اأن م���� متر ب���ه اململكة من و�ش���ع 
م�يل ا�ش���تثن�ئي �ش�أنه� يف ذلك �ش����أن دول املنطقة 
ي�ش���تلزم اأن يكون �شع�ر املرحلة احل�لية، مبني� على 
حزم من املب�درات والإجراءات التي ميكن من خاله� 
جت�وز هذه التحدي�ت ب�أقل كلفة ممكنة وب�أ�رضع وقت 
ممكن، م���ع مراع����ة ا�ش���تمرار ا�ش���تف�دة املواطنني 
والأ����رض البحرينية امل�ش���تحقة من اأوجه امل�ش����عدات 

ك�فة.

اأك���د الن�ئ���ب عب���د الرحم���ن بوعل���ي اأن اللق����ء 
الت�ش����وري بني ال�ش���لطتني الت�رضيعي���ة والتنفيذية 
ن�ق�س عددا من املع�يري التي تدد املواطن الأكرث 
ا�ش���تحق�ق�، وانته���ت اإل���ى اأن املواط���ن املقي���م يف 
البحرين هو املواطن الأكرث ا�شتحق�ق� لتوجيه الدعم.  
وق�ل يف ت�رضيح�ت �ش���ح�فية على ه�م�س اللق�ء حول 
م���� اإذا مت من�ق�ش���ة اإدراج الدع���م كبن���د م�ش���تقل يف 
امليزاني���ة، اإن هن����ك اأفك�را متع���ددة طرحت يف هذا 
ال�ش����أن، و�شيتم بحثه� يف الجتم�ع�ت الق�دمة للج�ن 
الفرعي���ة. ولف���ت اإل���ى اأن جميع ال�رضائح امل�ش���تحقة 

للدعم �شتح�شل عليه، على اأ�ش��س املع�يري اجلديدة 
التي �شتتم ب�لتف�ق بني ال�شلطتني.

وبنينَّ اأنه �ش���يكون هن�ك جه���ة واحدة فقط هي 
امل�ش���وؤولة عن تقدمي الدعم، ولكن مل يتم حتى الآن 
تدي���د تلك اجله���ة. واأك���د اأنهم يف جمل����س النواب 
يفك���رون جيدا قب���ل اتخ����ذ اأي قرار عل���ى اأن تكون 
امل�ش���لحة الأول���ى يف ه���ذا املو�ش���وع هي م�ش���لحة 
املواطن البحريني. وت�بع اأن الدعم م�ش���بق� يح�ش���ل 
عليه الكثري من املواطنني، ولكن هذه املرة �ش���يتم 

توجيهه للمواطنني امل�شتحقني فقط.

ب���نينَّ ال�ش���وري جم�ل فخ���رو اأن اللجن���ة الفرعية 
التي متخ�ش���ت عن اللق�ء الت�ش�وري بني ال�شلطتني 
الت�رضيعي���ة والتنفيذية ب�ش����أن اإع����دة هيكلة الدعم، 
�شت�شم 6 اأع�ش����ء برئ��شته. وق�ل اإن اللجنة �شت�شم 
3 ممثلني عن كل جمل�س، وهم روؤ�ش�ء جل�ن ال�شوؤون 
الت�رضيعية وامل�لية واخلدم�ت، يف جمل�ش���ي ال�شورى 
والنواب. وذكر اأن اأولى اجتم�ع�ت اللجنة �شتبداأ يوم 
اخلمي�س املقبل؛ لو�ش���ع الإط�ر الع����م لعمله�، على 
اأن جتتم���ع ي���وم الإثنني الذي يليه اللجنة املو�ش���عة 
اخل��ش���ة ب�ل�ش���لطة الت�رضيعية، ومن ثم يليه اجتم�ع 

يوم الأربع�ء مع اللجنة الفنية الت�بعة للحكومة، على 
اأن يتم بعد ذلك النظر يف كيفية اإع�دة هيكلة الدعم.

ولفت اإلى اأن املدة املق���درة لعمل هذه اللجنة 
هي �ش���هر واحد، بن�ء على تواف���ر املعلوم�ت. وق�ل 
اإن اللجن���ة الفرعي���ة �شت�ش���تفهم م���ن احلكومة اأوجه 
الدع���م احل�لي���ة، و�ش���تن�ق�س م���ع احلكوم���ة الآلي�ت 
املمكنة لإع�دة توجيه الدعم ب�شكل مف�شل، ومن ثم 
�ش���رتفع تق�ريره� للجنة العلي� ليتم التوافق عليه� 
ب�شكل اأو�شع. وبنينَّ اأن الهدف الأبرز لعمل اللجنة هو 

الو�شول اإلى حل نه�ئي ملو�شوع الدعم.

• جميل حميدان متحدث� لل�شح�فة	

• خ�لد بن عبداهلل 	

• عبدالرحمن بوعلي	

• جم�ل فخرو	

�سيد علي املحافظة

دعت اللجنة املمثلة لل�شلطة الت�رضيعية يف اللق�ء 
الت�ش����وري ب�ش����أن اإع�دة هيكلة الدعم، اإلى وقف اأي 
اإج���راءات اأو ق���رارات جديدة تتعلق بزي�دة الر�ش���وم 
اأو الأ�ش���ع�ر على ال�ش���لع اأو اخلدم�ت احلكومية حلني 
انته�ئه���� من الجتم�ع�ت امل�ش���رتكة م���ع احلكومة، 
والو�شول ل�شيغة توافقية تقق امل�شلحة الوطنية.
ج����ء ذل���ك يف الوقت ال���ذي اتفقت في���ه اللجنة 
امل�ش���رتكة على ت�ش���كيل جلنة فنية فرعية، ت�ش���تمع 
لوجه����ت النظ���ر املختلف���ة، وتدر����س القرتاح����ت 
وال���روؤى من الطرف���ني، وتديد ف���رتة زمنية يتفق 

عليه�، و�رضورة اأن يوجه الدعم مل�شتحقيه، والو�شول 
لتعريف م�ش���رتك مل�ش���تحقي الدعم ومع�يري تديد 

ال�رضائح امل�شتحقة، على األ يتم امل�ش��س مبكت�شب�ت 
املواطن البحريني.

• ممثلو ال�شلطة الت�رضيعية يف اللق�ء الت�ش�وري	
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قو�تنا تتمتع باإر�دة ومعنويات عالية ال تنحني �إال هلل
القائد العام يكرِّم قوة “الواجب 15” امل�شاركة يف “اإعادة الأمل”... نا�رص بن حمد:

املنام���ة- بن���ا: اأقي���م حفل تك���رمي جمموعة قوة 
الواج���ب العملياتي اخلا����ص /15 التابعة لقوة دفاع 
البحرين وامل�ش���اركة يف عملية اإعادة الأمل بجمهورية 
اليمن ال�ش���قيقة �شمن قوات التحالف العربي بقيادة 

اململكة العربية ال�شعودية. 
جاء ذل���ك حتت رعاي���ة القائد الع���ام لقوة دفاع 
البحري���ن امل�ش���ر الركن ال�ش���يخ خليفة ب���ن اأحمد اآل 
خليفة وذلك �ش���باح اأم�ص باحلر�ص امللكي، بح�ش���ور 
رئي�ص هيئ���ة الأركان الفريق الركن ذياب بن �ش���قر 
النعيم���ي، وقائد احلر�ص امللكي �ش���مو العميد الركن 
ال�ش���يخ نا�رص ب���ن حمد اآل خليفة، وقائ���د قوة احلر�ص 
امللكي اخلا�ش���ة �ش���مو الرائد الركن ال�شيخ خالد بن 
حم���د اآل خليف���ة، و�ش���مو النقي���ب ال�ش���يخ حممد بن 

�شلمان بن حمد اآل خليفة.
وبع���د ع���زف �ش���ام القائ���د الع���ام لق���وة دفاع 
البحرين، تفقد طابور العر�ص الذي ا�ش���طف لتحيته، 

وبداأ احلفل بتاوة اآيات من الذكر احلكيم.
بعده���ا، األقى �ش���مو العميد الركن ال�ش���يخ نا�رص 
ب���ن حمد اآل خليف���ة قائد احلر�ص امللك���ي كلمة بهذه 

املنا�شبة قال فيها:
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

�ش���احب املعايل امل�شر الركن ال�شيخ خليفة بن 
اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين.

اأ�شحاب ال�شعادة.
اإخواين رجال قواتنا امل�شلحة البا�شلة.

ال�شام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
�ش���احب املعايل، يطيب لنا اأن نرحب مبعاليكم 
اأجمل ترحيب يف احلر�ص امللكي، كما ي�رصنا وي�ش���عدنا 
يا �شاحب املعايل تف�شلكم يف هذا اليوم بتكرمي هذه 
النخبة من اأبطال قواتنا امل�ش���لحة )قوة الواجب/15( 
بعد اأن �شاركت مع اإخوانهم يف قوات التحالف العربي، 
بقيادة ال�شقيقة الكربى اململكة العربية ال�شعودية؛ 
دفاعاً عن اإ�ش���امنا، وعن اأر�ش���نا العربي���ة وعن عزتنا 

ين والعروبة. وكرامتنا، �شد اأعداء الدِّ
احلكيم���ة  للتوجيه���ات  كان  املع���ايل،  �ش���احب 
ل�ش���يدي ح����رصة �ش���احب اجلالة ملك الب���اد املفدى 
القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه، واإميانه املطلق بن�رصة 
الأ�ش���قاء )وباأن اأي تهديد لإخواننا وجراننا يف اخلليج 

العرب���ي هو تهديد لأمننا(، ومن هذا املبداأ وعلى هذا 
النهج الذي خطه جالته بالوقوف مع اأ�شقائنا؛ حفاظاً 
على كياننا ووحدتنا، فاإن رجال قوة الدفاع ي�ش���تقون 
من هذه القيم اخلالدة منهجاً ل�ش���ت�رصاف امل�ش���تقبل 
واجتاهاته الرئي�ش���ية، ويدركون حج���م املخاطر التي 
حتاك �ش���د �ش���عوبنا، مت�ش���لحني باإميانه���م باهلل عز 
وجل وباإرادة قوية، وعزمية �ش���لبة، للتعامل مع كافة 

التحديات التي تواجه منطقتنا.
�ش���احب املعايل، اإن قوة الواجب/16 املوجودة 
واملنت����رصة ميدانيا على كاف���ة املناطق واجلبهات يف 
الأرا�ش���ي اليمنية م���ع اأ�ش���قائهم يف التحالف العربي 
ت�ش���ارك يف القتال �ش���د املتمردين العم���اء والذين 
تكبدوا خ�شائر فادحة باأفرادهم وعتادهم، واأن قواتنا 
بحمد م���ن اهلل بكام���ل جهوزيتها وقواها واأ�ش���لحتها 
وتتمت���ع ب���اإرادة ومعنويات عالي���ة ل تنحني اإل هلل عز 

وجل.
ويف اخلت���ام اأدع���و اهلل العزيز القدي���ر، اأن يحفظ 
قائد م�ش���رتنا �ش���يدي ح����رصة �ش���احب اجلالة ملك 
الب���اد املف���دى القائ���د الأعلى، �ش���ندا وذخ���را لاأمة 

العربية والإ�ش���امية، واأن يحفظ مملكتنا من كل �شوء 
ومكروه.

كما اأتقدم بال�ش���كر اإلى �ش���يدي �ش���احب ال�شمو 
امللك���ي ويل العه���د، نائ���ب القائ���د الأعل���ى، النائب 
الأول لرئي����ص جمل�ص الوزراء، حفظ���ه اهلل على دعمه 

وتوجيهاته املتوا�شلة لأبنائه يف قوة الدفاع.
وال�ش���كر مو�ش���ول لكم يا �ش���احب املعايل على 
جهودكم الكبرة واملتميزة يف تذليل ال�شعاب لكافة 

املهام امل�شندة لرجال قوة الدفاع.
وال�شام عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

ثم تف�ش���ل القائ���د الع���ام لقوة دف���اع البحرين 
بت�ش���ليم الأو�ش���مة التقديري���ة التي منحها �ش���احب 
اجلاللة امللك ورعاه لعدٍد من �ص���باط و�ص���باط �صف 
واأفراد جمموعة ق���وة الواجب العملياتي اخلا�ص/15 
التابع���ة لق���وة دف���اع البحري���ن؛ تقدي���را له���م على 
جهودهم الوطنية املخل�ش���ة، ودورهم الأخوي الكبر 
يف وقوفه���م اإلى جانب الأ�ش���قاء يف الدفاع عن احلق، 
وم���ا يتحلون به م���ن روح معنوية عالي���ة، واحرتافية، 

وان�صباط لأداء ر�صالتهم ال�صامية.

وعرب القائ���د العام عن فخره، واعتزازه ب�ص���باط 
و�ص���باط �ص���ف واأفراد قوة الواجب اخلا����ص التابعة 
لقوة دفاع البحرين مب�ش���اركتهم يف عمليات التحالف 
العرب���ي تنفيذاً للتوجيهات امللكية ال�ش���امية لعاهل 
الباد �ش���من اتفاقية الدفاع امل�ش���رتك مع اأ�ش���قائنا 
يف دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية و�ش���من 
الرواب���ط الأخوية التاريخي���ة الثابتة فيم���ا بيننا، ويف 

اإطار اتفاقية الدفاع العربي امل�شرتك مع الأ�شقاء.
واأ�ش���اد القائد العام لقوة دف���اع البحرين برجال 
قوة دف���اع البحرين من قوة الواج���ب اخلا�ص التابعة 
لقوة دف���اع البحرين لقيامهم بهذا الواجب ال�ش���امي 
بكل �ش���جاعة واإق���دام، داعياً اأن يوفقه���م ويحفظهم 

وين�رصهم مع اإخوانهم من القوات ال�شقيقة.
كما نق���ل اإليه���م حتي���ات وتقدير عاه���ل الباد 
القائد الأعلى و�ش���مورئي�ص الوزراء و�شموويل العهد 
نائ���ب القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�ص جمل�ص 

الوزراء.
ح����ر الحتفال ع���دد من كبار �ص���باط قوة دفاع 

البحرين.

ي�ستقبل �سفري �الإمار�ت رئي�س “�مل�ساحة و�لت�سجيل �لعقاري” 
ا�شتعر�شا العاقات الثنائية

املنامة - جهاز امل�ش���احة والت�ش���جيل العقاري: 
ا�ش���تقبل رئي�ص جهاز امل�ش���احة والت�شجيل العقاري 
ال�ش���يخ �ش���لمان ب���ن عب���داهلل ب���ن حم���د اآل خليف���ة 
مبكتب���ه اأم�ص �ش���فر الإمارات لدى مملك���ة البحرين 
عبدالر�ش���ا اخلوري. وخال اللقاء، ن���وه رئي�ص جهاز 
امل�ش���احة بعمق العاقات التي تربط مملكة البحرين 
ب�شقيقتها الإمارات العربية املتحدة، والتي ل ميكن 
ح�رصه���ا يف املفه���وم الدبلوما�ش���ي، فه���ي عاقات 
ت�ش���تند اإلى اأ�ش����ص متين���ة وروابط وثيقة و�ش���ات 
را�ش���خة يف تاري���خ البلدي���ن، وم���ا ي�ش���هده التعاون 
املثم���ر ب���ني البلدي���ن من تط���ور ومن���اء يف خمتلف 
املجالت وعلى جميع الأ�ش���عدة، بف�شل ما تتمتع به 
هذه العاقات من رعاية مبا�رصة من لدن عاهل الباد 
�ش���احب اجلال���ة امللك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة، 
واأخيه رئي�ص دولة الإمارات العربية املتحدة �شاحب 

ال�شمو ال�ش���يخ خليفة بن زايد اآل نهيان ملا فيه خر 
البلدين و�شعبيهما ال�شقيقني.

م�ش���تذكرا �ش���لمان بن عبداهلل مناق���ب الفقيد 
املغفور له �ش���احب ال�شمو ال�ش���يخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان، ملا يحمل العام 2018 �ش���عار “عام زايد” 
مبنا�شبة ذكرى مرور مئة �شنة على مياده واإبراز دور 

املغفور له يف تاأ�ش���ي�ص وبناء دول���ة الإمارات بجانب 
اإجنازاته املحلية والعاملية.

يف نهاي���ة اللق���اء، اأع���رب ال�ش���فر ع���ن �ش���كره 
وتقدي���ره لرئي����ص اجله���از عل���ى ح�ش���ن ا�ش���تقباله 
وترحيبه، موؤكدا حر�ش���ه يف تعزي���ز وتنمية العاقات 

الأخوية التاريخية التي جتمع البلدين ال�شقيقني.

• رئي�ص جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري م�شتقباً �شفر الإمارات لدى مملكة البحرين	

مريز� يهنئ �لقيــادة �حلكيمـــة بفوز “بيـــان �لبحريـــن”
بجائزة ال�شيخ زايد لاإبداع والطاقة املتجددة عن قارة اآ�شيا

اأبوظب���ي - بن���ا: تقدم وزي���ر �ش���وؤون الكهرباء 
واملاء عبداحل�شني مرزا باأ�ش���مى اآيات التهاين اإلى 
عاهل الباد �شاحب اجلالة امللك حمد بن عي�شى اآل 
خليفة، واإلى رئي�ص الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
الأمر خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة، واإلى ويل العهد 
نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�ص جمل�ص 
الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي الأمر �شلمان بن حمد 
ال خليفة؛ مبنا�ش���بة فوز “بي���ان البحرين” باجلائزة 
“العاملية للمدار�ص الثانوية” عن قارة اآ�ش���يا �شمن 

جائزة ال�شيخ زايد لاإبداع والطاقة املتجددة.
واأك���د الوزي���ر اأن البحرين ه���ي اأول دولة عربية 
تفوز بهذه اجلائزة، وذلك من خال م�شاركة مدر�شة 

البي���ان يف ه���ذه اجلائ���زة، وكانت تناف�ش���ها 3 دول 
اأخرى يف الت�ش���نيف نف�ش���ه، وهي ال�ش���ني، والهند، 
والفلب���ني، وق���ال اإن ف���وز اململكة به���ذه اجلائزة، 
مفخرة جلميع �شباب و�شابات البحرين، واإن دل على 
�شيء، فيدل على ترجيح القيادة لل�شباب للم�شاركة 
الطاق���ة  وه���ي  الدولي���ة،  ال�ش���احة  م�ش���تجدات  يف 

املتجددة والطاقة النظيفة.
واأو�ش���ح “اأن ه���ذه اجلائ���زة ل تعط���ى اإل بع���د 
التمحي����ص واختب���ار جميع مراحل العم���ل يف امل�رصوع 
ال���ذي تقدمه املدر�ش���ة، فالبحرين ا�ش���تحقتها بكل 
ج���دارة، واأن���ا اليوم ي�رصفني بتكلي���ف من ويل العهد 
اأن اأح�رص افتتاح موؤمتر طاقة امل�ش���تقبل، وقد نقلت 

حتي���ات ويل العهد اإل���ى ويل عهد اأبوظبي �ش���احب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، واإلى القيادة 
يف دولة الإم���ارات، وهم بدورهم يهنئ���ون البحرين، 
وطلب���وا مني نقل حتياتهم اإلى جالة امللك، و�ش���مو 

رئي�ص الوزراء، و�شمو ويل العهد”.
واأ�ش���ار مرزا اإلى اأن “البحرين ت�شارك يف موؤمتر 
الوكالة الدولية للطاقة املتجددة �ش���نويا مب�شاركة 
الآلف من اخلرباء واملخت�ش���ني يف جم���الت الطاقة 
املتجددة من كل اأنحاء العامل، ومن خال هذا املوؤمتر 
نقدم جترب���ة البحرين يف جمال الطاقة امل�ش���تدامة، 
واأن���ا اليوم �شاأ�ش���ارك يف حلقة وزاري���ة حول حتويل 

الطاقة من الطاقة العادية اإلى الطاقة النظيفة”.

وك���رم ويل عهد اأبوظب���ي نائب القائ���د الأعلى 
للق���وات امل�ش���لحة بدولة الإمارات �ش���احب ال�ش���مو 
ال�ش���يخ حمم���د بن زاي���د اآل نهي���ان، مدر�ش���ة “بيان 
البحرين” باجلائ���زة “العاملية للمدار����ص الثانوية” 
ع���ن قارة اآ�ش���يا الت���ي مت اإطاقها يف الع���ام 2012؛ 
به���دف حتفيز جيل امل�ش���تقبل من ال���رواد يف جمال 
الطاقة وتعزيز اللتزام امل�ش���تمر بال�شتدامة، وذلك 
�شمن “اأ�شبوع اأبوظبي لا�شتدامة”. وفازت باجلائزة 
مدار����ص متث���ل 5 ق���ارات خمتلفة وذل���ك جلهودها 
ال�ش���تثنائية الرامية اإلى تعزيز ال�شتدامة والعتماد 
على الطاق���ة املتجددة �ش���من جمتمعاتها املحلية، 

•�شمنها مدر�شة بيان البحرين عن قارة اآ�شيا. عبداحل�شني مرزا	

�لقائد �لعام يلتقي وفًد� من �ملجل�س �الأطل�سي

البحري���ن:  دف���اع  ق���وة   - الرف���اع 
ا�ش���تقبل القائ���د الع���ام لق���وة دف���اع 
البحرين امل�شر الركن ال�شيخ خليفة بن 
اأحمد اآل خليف���ة يف القيادة العامة اأم�ص 
الإثنني، وف���ًدا من املجل�ص الأطل�ش���ي، 
بح�ش���ور رئي�ص هيئ���ة الأركان الفريق 

الركن ذياب النعيمي.
ورحب �شاحب املعايل القائد العام 
لق���وة دف���اع البحري���ن بوف���د املجل�ص 
الأطل�ش���ي، وخ���ال اللق���اء مت مناق�ش���ة 

ع���دد م���ن املو�ش���وعات ذات الهتمام 
امل�شرتك.  

ح����رص اللقاء مدي���ر دي���وان القيادة 
�ش���عد،  ح�ش���ن  الرك���ن  الل���واء  العام���ة 
واملفت�ص الع���ام الل���واء الركن عبداهلل 
النعيمي، وم�شاعد رئي�ص هيئة الأركان 
لاإم���داد والتموين الل���واء الركن بحري 
يو�ش���ف اأحمد م���ال اهلل، ومدير التعاون 
الع�ش���كري الل���واء الرك���ن بح���ري حممد 

ال�شادة.



الثالثاء 16 يناير 2018 
29 ربيع الثاني 1439

العدد 3381 7 local@albiladpress.comبالدنا

فتح التعاون بني قطاعات الأعمال البحرينية البو�سنية

رئي�س الت�رشيع والإفتاء القانوين ي�ستقبل جمبل

تغيريات يف اإجناز العمل اجلمركي والأمني

“الأعلى للبيئة” ينظم ور�سة “برنامج الإن�سان واملحيط احليوي”

خطة طموحة لتحقيق اأهداف جمعية ال�صداقة

مبنا�صبة نيله درجة الدكتوراه

لزيادة عمليات اال�صترياد ... اأحمد بن حمد: 

لتطوير قدرات الفريق الوطني

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة   - عي�ص���ى  مدين���ة 
االجتماعية: التقى وزي���ر العمل والتنمية االجتماعية 
جميل حميدان، رئي�س جمل�س اإدارة جمعية ال�صداقة 
واالأعمال والبو�صنة والهر�صك جواد احلواج، وبح�صور 

اأع�صاء جمل�س االإدارة.
وخ���ال اللقاء مت ا�ص���تعرا�س اأب���رز امل�رشوعات 
والربام���ج الرامي���ة اإلى حتقيق اأه���داف اجلمعية نحو 
تعزيز اأوا�رش التوا�صل والتعاون بني مملكة البحرين 
والبو�صنة والهر�صك يف خمتلف اأوجه القطاعات، اإلى 
جان���ب التعاون مع املوؤ�ص�ص���ات احلكومي���ة واالأهلية 
ذات ال�صلة باأهداف اجلمعية، والدور االإيجابي الذي 
�ص���تقوم ب���ه اجلمعية على �ص���عيد تب���ادل اخلربات 
وتنمي���ة العاق���ات بني البلدين ال�ص���ديقني، وفتح 
فر����س للتع���اون بني قطاع���ات االأعم���ال البحرينية 

والبو�ص���نية.  واأك���د احل���واج اأن اجلمعية ت�ص���ع خطة 
طموحة لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول 

بها يف مملكة البحرين.
والتنمي���ة  العم���ل  وزي���ر  اأ�ص���اد  جانب���ه،  م���ن 
االجتماعية، بجه���ود اجلمعية ودورها الوطني، مبدًيا 

تقديره ملبادرات اأ�ص���حاب االأعم���ال البحرينيني يف 
ا�صتك�ص���اف الفر�س اال�صتثمارية ويف الرتويج ملناخ 
وبيئ���ة العمل واال�ص���تثمار يف مملك���ة البحرين، الفًتا 
اإل���ى اأهمي���ة اجلمعية الت���ي متثل الروؤية امل�ص���رتكة 

لتطلعات البلدين.

املنامة - هيئة الت�رشيع واالإفتاء القانوين: ا�صتقبل 
رئي�س هيئة الت�رشيع واالإفتاء القانوين امل�صت�صار نواف 
حم����زة، نائ����ب رئي�س هيئ����ة الت�رشيع واالإفت����اء القانوين 
امل�صت�ص����ار حممد جمبل؛ مبنا�ص����بة ح�ص����وله على درجة 
الدكت����وراه يف القان����ون، والت����ي ح�ص����ل عليه����ا موؤخرا 
م����ن جامعة القاه����رة ببحث معن����ون “طع����ون انتخابات 
املجال�س الت�رشيعية يف النظامني الد�ص����تورين امل�رشي 

والبحريني - درا�صة مقارنة”.
واأ�ص����اد رئي�����س هيئة الت�رشي����ع واالإفت����اء القانوين 
بامل�صت�ص����ار جمب����ل وكفاءته العملي����ة والعلمية، والتي 
حققها على امل�صتوى االأكادميي بنيله درجة الدكتوراه، 
والتي �ص����تكون اإ�ص����افة نوعية لهيئة الت�رشيع واالإفتاء 
القانوين وله �صخ�صيا مما �صي�صاهم يف حت�صني م�صتوى 
العم����ل القانوين بالهيئة وذلك مل����ا للبحث العلمي من 
اأهمية و�����رشورة باعتب����اره الركيزة االأ�صا�ص����ية لتطوير 
العم����ل القانوين وحتديثه وتفعيل����ه مبا يحقق االأهداف 
املرجوة. واكد اعتزازه ب�ص����باب اململكة وحر�صهم على 

نيل اأعلى الدرجات العلمية مبا ي�صهم يف تقدم وطنهم 
ورقيه وازدهاره، متمنيا له كل التوفيق وال�ص����داد على 
امل�ص����تويني العمل����ي واالأكادمي����ي. ويف نهاي����ة اللقاء، 
اأع����رب جمبل عن بالغ �ص����كره وتقديره وامتنانه لرئي�س 

هيئ����ة الت�رشي����ع واالإفت����اء القان����وين ملا اأب����داه من دعم 
وت�ص����جيع واإ�ص����ادة باأبناء البحرين، داعياً اهلل اأن يحفظ 
البحرين قيادة و�ص����عبا، ويحقق للمملكة كل ما ت�ص����بو 

اإليه من عزة ورفعة وتقدم.

املنامة - وزارة الداخلية:  اجتمع رئي�س اجلمارك 
ال�ص���يخ اأحمد بن حم���د اآل خليفة مع رئي�س العمليات 
ب�رشك���ة UPS للنق���ل ال�رشي���ع ملنطق���ة �ص���به القارة 
الهندي���ة وال�رشق االأو�ص���ط واأفريقيا جني فران�ص���وا 
وعدد من امل���دراء العامني بال�رشك���ة، وذلك من اأجل 
ا�ص���تعرا�س �ص���بل التع���اون ب���ني ال�رشكة و�ص���وؤون 

اجلمارك لكل ما من �صاأنه حتقيق التطور للجانبني.
وخ���ال اللقاء، ق���ام رئي�س اجلم���ارك ب�رشح نبذة 
تعريفي���ة ع���ن عملي���ة التخلي�س اجلمرك���ي وال�رشعة 
يف اإجن���از املعام���ات اجلمركي���ة واآخر امل�ص���تجدات 
الت���ي ط���راأت يف العمل اجلمرك���ي واالأمني ب�ص���وؤون 
اجلم���ارك، وكيفي���ة اإع���داد البيان���ات اجلمركية عن 
طريق التخلي�س امل�صبق واإنهاء االإجراءات اجلمركية 
ال�ص���ادرة لدول جمل�س التع���اون اخلليجي يف مملكة 

البحرين، موؤكًدا ا�ص���تعداد �ص���وؤون اجلمارك لتقدمي 
كاف���ة الت�ص���هيات الت���ي من �ص���اأنها امل�ص���اهمة يف 
تطوير اأداء ال�رشكة وزيادة عملية اال�ص���ترياد ململكة 
البحري���ن. م���ن جانب���ه، اأبدى جني فران�ص���وا �ص���كره 
وتقدي���ره لرئي����س اجلمارك عل���ى التع���اون املثمر، 

موؤكًدا حر�س �رشكة UPS للنقل ال�رشيع على التعاون 
مع �صوؤون اجلمارك وتقدمي كافة اخلدمات امل�صاهمة 

يف دعم العمل امل�صرتك بني الطرفني.
ح�رش االجتماع عدًدا من املدراء العامني واملدراء 

ب�صوؤون اجلمارك. 

�ص���احية ال�ص���يف - املجل�س االأعلى للبيئة: نظم 
املجل����س االأعلى للبيئة، بالتعاون مع املركز االإقليمي 
العربي للرتاث العاملي اأم�س ور�ص���ة برنامج االإن�ص���ان 
واملحيط احليوي، والتي ت�صعى اإلى رفع الوعي البيئي 
لفه���م برنامج حمميات االإن�ص���ان واملحيط احليوي، يف 

الفرتة 15-14 يناير يف املركز االإقليمي العربي.
و�ص���عى املجل�س االعلى للبيئة من خال الور�صة 
اإل���ى تر�ص���يخ مفاهي���م االإن�ص���ان واملحي���ط احلي���وي 
بالتع���اون مع جمي���ع اجلهات ذات العاقة، ومناق�ص���ة 
الربام���ج املط���ورة لق���درات الفريق الوطن���ي ليكون 
ق���ادرا على تلبي���ة املتطلبات التقني���ة والعلمية؛ من 
اأج���ل البح���ث يف اإمكان تر�ص���يح حممية م���ن حمميات 
البحرين كمحمية حيوية وفق معايري برنامج االإن�ص���ان 

واملحيط احليوي.
وانطلق برنامج الور�صة بكلمة افتتاحية للرئي�س 
التنفيذي للمجل�س االأعل���ى للبيئة حممد بن دينة اأكد 
فيها اأن الور�ص���ة هي خطوة اأولى نحو تر�صيح مناطق 
تتوافق مع معايري برنامج االإن�ص���ان واملحيط احليوي، 
م�ص���ريا اإلى اأن حماية و�ص���ون التنوع احلي���وي تزداد 
فاعليت���ه عند تبني نهج النظام البيئ���ي واإدراج البعد 
االن�صاين وربط ال�صيا�صات واالن�صطة باحتياجات اأفراد 

املجتمع.
واأو�صح اأن حماية و�صون التنوع احليوي �صي�صاهم 

يف تعزيز دعم اأفراد املجتمع لفكرة اإن�ص���اء املحميات 
الطبيعية التي تت�ص���من مرافق عامة ي�ص���تفيدون من 
خدماته���ا على نحو م�ص���تدام مثل مم�ص���ى دوحة عراد 
الذي �صاهم يف تلبية حاجة االأفراد يف الرتويح ومزاولة 

ريا�صة وامل�صي.
من جانبها، رحبت مديرة املركز االقليمي العربي 
للرتاث العاملي �ص���ادية طوقان بتنظيم ور�صة العمل 
املهم���ة، واأ�ش����رت اإلى اأن ه���ذا الن�ش����ط املهم ي�أتي 
�ص���من �صل�صلة من الن�صاطات امل�صرتكة؛ من اأجل رفع 
وعي الفئات املهني���ة املعنية بالبيئة وباحلفاظ على 
الرتاث الطبيعي وت�ص���جيعها الإياء االإن�ص���ان وحميطه 
احلي���وي ج���ل اهتمام���ه وكاف���ة املوا�ص���يع املتعلقة 
اإدارة  جمل����س  رئي�ص���ة  اأن  واأك���دت  املج���ال.   به���ذا 
املرك���ز االإقليم���ي العربي لل���رتاث العاملي ال�ص���يخة 

مي بنت حمم���د اآل خليفة ثمنت ه���ذه ال�رشاكة املهمة 
ب���ني املجل�س االعل���ى للبيئة واملركز، والتي ت�ص���عى 
من خالها املوؤ�ص�ص���تان اإلى حماية ال���رتاث الطبيعي 
االإن�صاين العاملي ح�صب املعايري والقوانني الدولية. 

مو�ص���وع  يف  ال���دويل  اخلب���ري  اأب���دى  وب���دوره، 
 Terra – االإن�ص���ان واملحيط احلي���وي، مدير برنام���ج
Sana توما�س �ص���اف ا�ص���تعداده ورغبته للم�ص���اعدة 
يف التاأ�ص���ي�س ملوق���ع االإن�ص���ان واملحي���ط احليوي يف 
البحرين، حيث ناق�س مع احل�ص���ور اأهم اجلوانب التي 
ت�ص���ب يف حتقي���ق االأه���داف املن�ص���ودة، كم���ا تطرق 
الربنام���ج لطرح االأفكار واملقرتحات؛ م���ن اأجل اإعداد 
خطة متكني املجل�س االأعلى للبيئة من حت�ص���ني ادارة 
املحمية، مع مراع���اة اجلوانب الطبيعي���ة واالجتماعية 

واالقت�صادية. 

• من اللقاء	

• خال اال�صتقبال	

• 	UPS رئي�س اجلمارك جمتمًعا برئي�س العمليات ب�رشكة

• من ور�صة برنامج االإن�صان واملحيط احليوي	

جلنة احلقوق املدنية ت�سدر دليال انتخابيا

و�سع حجر اأ�سا�س م�سجد زينل مبدينة حمد 

املوؤ�ص�ص���ة   - ال�ص���يف  �ص���احية 
عق���دت  االإن�ص���ان:  حلق���وق  الوطني���ة 
جلن���ة احلق���وق املدني���ة وال�صيا�ص���ية 
باملوؤ�ص�ص���ة الوطنية حلقوق االإن�ص���ان 
اجتماعه���ا العادي الثامن برئا�ص���ة بدر 
ع���ادل، وع�ص���وية اأحمد احل���داد ووداد 

املو�صوي. 
وناق�صت اللجنة امل�صودة النهائية 
للدليل اال�صرت�ص���ادي النتخاب اأع�صاء 
املجال����س  واأع�ص���اء  الن���واب  جمل����س 
البلدية؛ متهيدا الإ�ص���داره، اإذ �صيعترب 
مبثاب���ة دليل ل���كل ناخب ومر�ص���ح يف 
مبا����رشة حقوق���ه ال�صيا�ص���ية يف �ص���وء 
اأحكام القان���ون املنظم لها، وذلك مبا 

ي�صب يف اخت�صا�س املوؤ�ص�صة الوطنية 
االإن�ص���ان يف تعزي���ز وحماي���ة  حلق���وق 
احلق���وق املدني���ة وال�صيا�ص���ية والذي 
يعت���رب ح���ق االنتخ���اب والرت�ص���ح من 
اأحده���ا واملكفولني مبوجب الد�ص���تور 

البحريني واملواثيق الدولية.
ا�ص���تحداث  اللجن���ة  ارت���اأت  كم���ا 
مبراقب���ة  خا�ص���ة  تقيي���م  ا�ص���تمارة 
الت���ي  والبلدي���ة  النياب���ة  االنتخاب���ات 
�ص���تجرى يف نهاي���ة هذا الع���ام موجهة 
باأنه���ا �ص���تعكف عل���ى العم���ل عليها؛ 
وذل���ك الإ�ص���دارها مب���ا يتنا�ص���ب م���ع 
التطبي���ق االأمث���ل ل�ص���مانات احلقوق 

املدنية وال�صيا�صية. 

رئي�����س  بن����ا: و�ص����ع  املنام����ة - 
را�ص����د  ال�ص����نية  االأوق����اف  جمل�����س 
الهاجري وبح�ص����ور املح�صن اإبراهيم 
زينل وع�ص����و جمل�س الن����واب  جمال 
داود حجر اأ�ص����ا�س بناء م�ص����جد زينل 

مبنطقة مدينة حمد.
وي�ص����ع امل�ص����جد ل� 330 م�ص����ليا 
و60 م�ص����لية، كم����ا يحت����وي امل�رشوع 
عل����ى حم����ال جتاري����ة وقفي����ة ي�رشف 
ريعه����ا عل����ى امل�ص����جد، اإ�ص����افة اإلى 

جمل�س منا�صبات يخدم اأهل املنطقة، 
كما يحتوي امل�رشوع على �صكن لاإمام 

واملوؤذن.
وتق����دم الهاجري بجزيل ال�ص����كر 
واالمتنان الإبراهيم زينل وعائلة زينل 
الكرام عل����ى اأعمالهم اجلليلة، موؤكدا 
اأن اأه����ل البحري����ن دائم����ا �ص����يمتهم 
الك����رم والعطاء واجلود، وامل�ص����اريع 
املنت�����رشة يف مملك����ة البحري����ن تقف 

�صاهدة على هذا العطاء.

اعترفنا بالبتكوين... ولم نعترف!
 

 حتذي����رات امل�رشفيني البحرينيني لي�ص����ت تنجيما. علق����وا جر�س خماطر 
التعام����ل بالعم����ات التقنية، واأ�ص����هرها البتكوين )1 بتكوين ي�ص����اوي قرابة 

5218 دينارا(. 
امل�ص����ارف املركزية بربيطانيا، وال�صعودية، والكويت، واملغرب وغريها 
حذرت م����ن تداولها. وترتكز املخاوف من تداوالت ت�ص����ب بتبيي�س االأموال، 

ومتويل االإرهاب، وجرائم ع�صابات املخدرات. 
تنبه����ت اجله����ات االأمني����ة والعدلية بالبحري����ن لذلك، وعق����دت فعاليات 

تنويرية ل�صبل الت�صدي لتحايل املجرمني.
وعندما حتدثت ال�ص����ورية جهاد الفا�ص����ل، بجل�ص����ة �ص����ابقة، عن �صبابية 
التعامل الر�ص����مي مع )البتكوي����ن(، جاء رد حمافظ امل�رشف املركزي ر�ص����يد 

املعراج حا�صما: “ال نعرتف بها، ونحذر من التعامل بها”.
�س امل�����رشف ل�رشكة  وبعد اأ�ص����بوع من اجلل�ص����ة، وم����ا يثري التناق�����س، رخَّ

م تقنيات العمات االفرتا�صية، و�صتطلق من�صة لتبادلها.  ماليزية، تقدِّ
كان االأج����دى الرتيث، قب����ل االإدالء بت�رشيح مهم، تناقلت����ه وكاالت االأنباء 

العاملية، عن املوقف من عملة م�صفرة تغزو االأ�صواق.
ويتعني �ص����ن ت�رشيع ي�صبط ال�صناعة املالية الرقمية، واالن�صمام للتحرك 

ال�صعودي االإماراتي؛ الإ�صدار عملة رقمية.

تيار
“ال نحتاج اإلى تدمري املا�صي، فقد انق�صى”.

جون كيج

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات
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... واحلكم عليه بق�ضية بث دعايات يف “زمن احلرب” 21 فرباير
حج���زت املحكمة الك���رى اجلنائية الأولى 
النظر يف ق�ض���ية نبي���ل رجب، املته���م باإذاعة 
اأخبار و�ض���ائعات كاذبة ومغر�ضة وبث دعايات 
مث���رة يف زمن حرب من �ض���اأنها اإحل���اق ال�رضر 
بالعملي���ات احلربي���ة الت���ي تخو�ض���ها القوات 

امل�ض���لحة البحرينية واإ�ض���عاف اجللد يف الأمة؛ 
وذلك للنطق باحلكم عليه يف جل�ضة 21 فراير 

املقبل.
وكانت املحكمة ا�ض���تمعت يف وقت �ضابق 
اإلى اأقوال �ض���اهد الإثبات جمري التحريات مرًة 

ثانية، والذي اأكد خالل ا�ض���تجوابه اأن رجب هو 
من اأ�ضدر التغريدات التي يتم حماكمته عليها 
به���ذه الق�ض���ية، بالرغم م���ن اأن���ه بالفعل يتم 
حالًي���ا اإدارت���ه من خارج مملك���ة البحرين؛ كونه 
حمبو�ضا ول زال احل�ضاب ين�رض تغريدات با�ضمه.

الملك وإيران ومكر التاريخ
 

يف املطبخ الإقليمي كانت اإيران تطبخ وجبات د�ض���مة للبحرين حم�ض���وة بال�ضم. 
كانت ت�ض���عى لت�ض���ميم هذا البلد ب�ض���ور �ض���تى حني اأ�ض���ابها الغرور والرنج�ض���ية 

والنتفاخ الأنوي. 
منذ انت�ض���ارها وهي حتاول تخريب كل �ض���يء جميل، وي���وم تقلد جاللة امللك 
احلك���م يف البحرين، وراأت بوادر م�رضوع اإ�ض���الح، ازدادت �رضا�ض���تها اإما بالت�ض���ليل 

الإعالمي اأو الت�ضكيك بامليثاق اأو بالنفخ يف نار الوقيعة بني الطوائف. 
ات�ض���ح ذل���ك جليا عن���د 2011 بعد ما ي�ض���مى بالربيع العرب���ي. كانت تتاجر يف 
مزاد الدم على م�ض���الخ كذبها بحقوق ال�ضيعة تارة، وبالف�ضاد اأحيانا واأحيانا كثرة 
مبحاولت يائ�ض���ة بت�ضويه �ض���ورة القيادة ال�ضيا�ض���ية، كل ما تباكت عليه �ضقطت 
فيه حلظة اأمام ما ي�ض���ميه هيجل مبكر عقل التاريخ. مكر التاريخ بها، واإذا ال�ض���عب 
يخرج منتف�ض���ا على ف�ضادها يف بنوك م�ضهد من مدينة مقد�ضة حم�ضوبة عليها، ثم 
تخ���رج بقية املدن، وتقوم داعية احلقوق ب�ض���حق احلقوق، ثم ال�ض���دمة الكرى هو 
انتفا�ض���ة ال�ض���عب يف املطالبة برحيل ولية الفقيه بكل طاقمه واأ�ضخا�ضه ورموزه، 
�ضور متزق وحترق حتمل دللة رمزية على كفر ال�ضعب الإيراين باحلكومة ونظريتها 

وكل م�ضاريعها.
اإي���ران �ض���عت جاهدة ل�رضب اخلليج مبحاولت يائ�ض���ة لت�ض���ويه �ض���ورة ملوكه 
و�ض���يوخه بالإعالم امل�ضلل، وبالتباكي على حقوق ال�ضيعة، واإذا بها تقع يف كيدها، 
والفارق بني ال�ضورتني اأن يف اإيران خرج ال�ضعب تلقاء نف�ضه كافرا باحلكم الديني 

عائدا للح�ضارة.
التاري���خ مبكره جع���ل ملك البحرين ي�ض���ر لرى نهاية �ض���ره وحتمله لكل ما 
ْكرُ  فعلت���ه اإيران بالبحرين، اأن يراه باأم العني كيف تتجلى اآية كرمية ))ول َيِحيُق امْلَ

ْهِلِه((. ُئ اإِل ِباأَ ِيّ ال�َضّ
م���ا حدث يف اإي���ران هو بداية مل�ضل�ض���ل مترد ق���ادم؛ لأن الإيراني���ني تعبوا من 
الدمياغوجي���ة الكهنوتي���ة الديني���ة، وكفروا من حكم ال�ض���تبداد الدين���ي، وتعملق 

ال�ضالح على التنمية.
ال�ض���نون القادمة حبل���ى باملفاجاآت يف اإي���ران، وما حدث ما ه���و اإل �رضارة بداية 

لحرتاق امل�رضح، وتغر املمثلني.

�ضيد �ضياء 
املو�ضوي

s.dheya
hotmail.com@

قهوة الصباح

البحرين تدين الهجومني الإرهابيني يف بغداد

اخلارجية: اعرتا�ض املقاتالت القطرية �ضلوك عدائي 

البحرين ترفع تقرير الى “اليكاو” عن التعدي القطري

“التمييز” ترف�ض طعن نبيل رجب حلكم حب�ضه �ضنتني مع النفاذ

الأطباء: قاتل الآ�ضيوية ذو �ضحة عقلية جيدة ومدرك لت�رصفاته

بعد اإذاعة �ضائعات كاذبة عن الأو�ضاع الداخلية

تعّم�������د فقء عينه��������������ا

رف�ضت حمكمة التمييز طعن نبيل رجب، 
املحك���وم علي���ه باحلب����س ملدة �ض���نتني مع 
النفاذ بالق�ض���ية املدان فيه���ا ببث واإذاعة 
�ض���ائعات كاذب���ة ومغر�ض���ة حول الأو�ض���اع 
الداخلية للمملكة عن طريق قنوات ف�ضائية 
اأجنبية على غر احلقيقة، والتي من �ض���اأنها 
النيل من هيبته���ا واعتبارها؛ وذلك لتقدمي 
الطع���ن من غر ذي �ض���فة، وبه���ذا الرف�س 
يك���ون احلك���م بحق رج���ب نهائًي���ا ول ميكن 

الطعن عليه جمدًدا.
يذك���ر اأنه ثب���ت ملحكمة ال�ض���تئناف اأن 
رج���ب اأذاع عم���ًدا يف اخل���ارج اأخب���ار كاذب���ة 
و�ض���ائعات مغر�ض���ة تنال من هيب���ة الدولة 
واعتباره���ا؛ باأن تدخل يف برام���ج تلفزيونية 
لقنوات اأجنبية زعم فيها على خالف احلقيقة 
وعلى نحٍو مغر�س اأن الدولة متنع املنظمات 
احلقوقي���ة وال�ض���حافة الغربي���ة والعاملي���ة 
م���ن دخول الب���الد، واأن ال�ض���تهداف لعنا�رض 
املعار�ضة �ضيا�ضي ولي�س له عالقة باإجراءات 

ق�ضائية واأمور قانونية.
وادعى رجب، ح�ض���ب البالغ الوارد �ضده 
وم���ا جاء بحك���م املحكم���ة، يف الرام���ج التي 
�ض���ارك فيه���ا يف قن���وات ف�ض���ائية )العامل، 
قمع���ه  مت  ال�ض���عب  اأن  الجت���اه(  اللوؤل���وؤة، 
وظلم���ه من الدول���ة، واأن النته���اكات كبرة 
ول ميك���ن لأي م���ن املوؤ�ض�ض���ات احلقوقي���ة 
املحلية تغطيتها واأن املوؤ�ض�ضات الق�ضائية 
واملحاك���م يف ي���د ال�ض���لطة التي ت�ض���تخدم 
الق�ض���اء يف �رضب املعار�ض���ني والأمن قتل 
النا�س والتعذيب، واأن ال�ض���لطة جلبت اأفراد 
من اخلارج لقتل النا�س يف البحرين، على حد 

زعمه.

واأو�ض���حت املحكمة يف حكمه���ا اأنه على 
اإدارة مكافح���ة اجلرائ���م  اإث���ر ذل���ك قام���ت 
الإلكرتوني���ة بعم���ل حتري���ات ح���ول الوقائع 
وقام جم���ري التحريات با�ضت�ض���دار اإذن من 
النياب���ة العام���ة ل�ض���بط املته���م والأدوات 

امل�ضتخدمة يف اجلرمية.
وباإحالت���ه للمحاكمة طلبت النيابة العامة 
ت���رتاوح  والت���ي  معاقبت���ه بامل���ادة )134( 
العقوبة فيها من �ضنة اإلى 3 �ضنوات وغرامة 
اأقّلها 100 دينار اأو اإحدى هاتني العقوبتني.

وذك���رت اأن م���ا اأذاع���ه امل�ض���تاأنف عمًدا 
من اأخبار كاذبة و�ض���ائعات مغر�ضة تنال من 
هيب���ة الدول���ة واعتبارها وت�ض���عف الثقة يف 
اململكة وتوؤلب اخلارج عليها وت�ضعها دائًما 
يف موق���ف املدافع عن نف�ض���ها، مما ي�ض���يع 
الوق���ت واجلهد واملال يف ظل الظروف التي 
متر بها اململكة واملنطقة باأ�رضها، مما يوؤكد 
ّ بامل�ض���الح املا�ض���ة باأم���ن  اأن امل���دان ي����رضِ
الدولة الداخلي واخلارجي م�ض���تغاًل فرو�س 
الع�رض )القنوات التلفزيونية( مت�ضرًتا ب�ضتار 

الدميقراطية واحلق وامل�ضاواة.
واأ�ضارت اإلى اأن امل�ض���تاأنف و�ضم نظام 
احلكم باعتقال املعار�ض���ني دون حماكمات 
حقيقية م�ض���كًكا بالنظام الق�ض���ائي واأهان 
الق�ض���اء، اإذ قال اإنه حتت �ض���يطرة ال�ضلطة، 

واتهم احلكومة بالطائفية يف دعوى لالزدراء 
بنظ���ام احلك���م واخل���روج علي���ه داعًي���ا لن�رض 
الفو�ضى لتعم ال�ضطرابات يف اأرجاء اململكة 
مانًحا لنف�ضه �ض���ك املنظمات احلقوقية وما 
دونه الع���دم، اإذ اإنه اأّكد ملذيعة اأحد الرامج 
اأنه ل توجد منظمات حقوقية اإل التي يتبعها 

هو فقط.
واأف���ادت ب���اأن نبي���ل رجب لديه ر�ض���يد 
اأ�ضبقيات بلغ عددها 44 اأ�ضبقية، متثلت يف 
ق�ض���ايا جتمهر والإخالل بالأمن العام واإهانة 
امللك وال�ض���ب العلني والق���ذف والتحري�س 
هيئ���ات  واإهان���ة  النظ���ام  كراهي���ة  عل���ى 
نظامي���ة واإذاع���ة اأخبار كاذبة عل���ى نحو ي�رض 
بال�ض���تعدادات احلربية واإ�ض���اءة ا�ض���تعمال 
الهات���ف واإحداث الفو�ض���ى والقالقل داخل 

ال�ضجن والإتالف العمدي.
يذكر اأن���ه ����رّضح يف وقت �ض���ابق رئي�س 
نيابة املحافظة ال�ض���مالية باأن ما اأ�ض���ند اإلى 
املته���م من اته���ام ل عالق���ة له مبمار�ض���ته 
ن�ض���اًطا حقوقًيا كما مل مي�س احل���ق يف اإبداء 
الراأي وحري���ة التعبر، اإمنا جاء تطبيًقا لن�س 
القانون الذي رتب امل�ض���وؤولية اجلنائية عن 
الإخالل بال�ض���وابط املقررة به، والتي تتفق 

بدورها مع مثيلتها بال�ضكوك الدولية.

بداأت يوم اأم����س املحكمة الكرى اجلنائية 
الولى النظر يف ق�ضية نحر وقتل �ضابة اآ�ضيوية 
من قبل �ض���اب تعّمد فقاأ عينه���ا الأخرى عندما 
مل يتمكن من اقتالع الأول���ى من مكانها، اإل اأنه 
اأنكر خالل اجلل�ض���ة تلك العرتافات، والتي اأكد 
فيها اأنها حاولت ا�ض���تمالته جن�ضًيا مما ت�ضبب 

بقتلها.
وتقرر تاأجيل النظر يف الق�ض���ية حتى جل�ضة 
6 فراي���ر املقب���ل؛ وذل���ك للت�رضي���ح ب�ض���ورة 
م���ن الأوراق لدف���اع املته���م، واأم���رت املحكمة 

با�ضتمرار حب�ضه حلني اجلل�ضة املقبلة.
وتتمث���ل وقائع الق�ض���ية ح�ض���بما جاءت يف 
اعرتافات املتهم اإلى اأنه وبعد مغادرة �ضديقته 
الآ�ض���يوية للمملكة حاولت �ضديقتها - املجني 
عليها - ا�ض���تمالته وا�ضتدراجه اإلى اإقامة عالقة 
جن�ض���ية لأكرث من مرة فيما بينهم���ا، اإل اأنه كان 
دائًما ما يرف�س ذل���ك، لكنها عندما تطلب منه 

م�ضاعدتها بالأموال كان ل يرف�س طلبها.
واأ�ض���اف اأن���ه يف ذل���ك الي���وم طلب���ت منه 
املجن���ي عليه���ا اأن يح�رض مل�ض���كنها الكائن يف 
منطق���ة الب�ض���يتني، وتفاجاأ عندم���ا التقى بها 
مبحاولته���ا معانقته، فما كان منه اإل اأن دفعها 
بعيًدا عنه، فتم�ض���كت به ب�ضدة حتى متكن من 
التوج���ه للمطب���خ واأخذ منه �ض���كني ح���ال كون 
املجني عليها مم�ضكًة برقبته، فاأم�ضك هو الآخر 
برقبته باإحدى يديه وطعنها بالأخرى يف خ�رضها، 

ومن ثم نحرها رقبتها من اليمني اإلى الي�رضى.
كم���ا قرر اأنه بع���د نحرها ظّل���ت ترجف اإلى 
اأن �ض���كن ج�ضدها ال�ضاقط على الأر�س، فتيقن 
اأنه���ا ماتت، عندها حاول اقت���الع عينها اليمنى 
لكن���ه مل يتمكن من ذلك، ففق���اأ عينها الي�رضى 
بوا�ض���طة ا�ض���بعه ال�ض���بابة، وغ�ض���ل ال�ض���كني 
امل�ض���تعملة باجلرمي���ة ورماه���ا اأ�ض���فل �رضي���ر 

املجني عليها وغادر م�ضكنها.
اإل اأنه مل يكت�ض���ف اأحد طوال 4 اأيام جرمية 

املتهم، حت���ى حاولت �ض���ديقة للمجني عليها 
الت�ض���ال بها مرات عدة دون ج���دوى، فقررت 
التوجه مل�ض���كنها وال�ض���وؤال عنه���ا والطمئنان 
عليها، وهناك لحظت اأن املكيف يعمل يف حني 
اأن الب���اب مغل���ق ول اأحد يرد عليه���ا، فما كان 
منها اإل اأن ات�ض���لت بال�رضط���ة، والذين متكنوا 

من فتح الباب واكت�ضاف اجلرمية.
وج���اء يف تقري���ر الطبيب النف�ض���ي اخلا�س 
باملتهم اأن الأخر مل يكن يعاين من اأية اأعرا�س 
اأو عاه���ات عقلية اأو نف�ض���ية موؤثرة على اإدراكه 
وقت وق���وع احل���ادث، فيم���ا اأو�ض���حت اللجنة 
الطبية اأن���ه كان مدرًكا لأفعاله وت�رضفاته متاًما 
ومل يك���ن واقًعا حتت تاأث���ر اأي مر�س عقلي اأو 
ذهني، وبذلك يعد م�ضوؤوًل م�ضوؤوليًة كاملًة عن 

ت�رضفاته حيال الواقعة.
يذكر اأن وكيل النائب العام بنيابة حمافظة 
املح���رق عامر العام���ر، �رضح ب���اأن النيابة العامة 
اأجنزت حتقيقاتها يف واقعة قتل عمد وانتهاك 
حرمة جثة، واأمرت باإحال���ة املتهم اإلى املحكمة 
الكرى الأولى اجلنائية مع ا�ضتمرار حب�ضه )...(.

وكان���ت النياب���ة العام���ة ق���د تلق���ت بالًغا 
م���ن الإدارة العام���ة للمباحث والأدل���ة اجلنائية 
م�ضمونه العثور على جثه باأحد ال�ضقق ال�ضكنية 

لمراأة اآ�ض���يوية اجلن�ض���ية وبها اإ�ض���ابات ت�ضر 
اإلى وجود �ضبهة جنائية.

وعل���ى الفور انتقل���ت النيابة العامة مل�رضح 
اجلرمي���ة وعاين���ت اجلثة، ولحظ���ت وجود جرح 
قطعي يف العنق واإ�ض���ابة يف الع���ني، ومبعاينة 
م�رضح اجلرمية مت �ضبط اأداة اجلرمية وحتريزها، 

واأمرت بفح�ضها.
واأ�ض���اف العام���ر اأن النياب���ة العامة طلبت 
حتري���ات ال�رضط���ة ح���ول الواقع���ة، وتو�ض���لت 
التحري���ات املكثفة اإل���ى املته���م، والذي كان 
يرتدد على مكان الواقع���ة يف الفرتة املعا�رضة 

للواقعة، فتم القب�س عليه.
واأق���ّر املته���م بارتكابه الواقع���ة، وبا�رضت 
النيابة ا�ضتجوابه واعرتف بارتكابه الواقعة بعد 
خالف معها، فا�ض���تهل �ضكيًنا وقام بنحرها من 
رقبته���ا، وبعد مفارقتها احلي���اة انتهك جثتها 
باأن فقع عينيها بوا�ضطة اأ�ضبعه، ومت النتقال 
رفقه املته���م اإلى م�رضح اجلرمي���ة وقام باإعادة 

متثيل اجلرمية.
كما ا�ض���تمعت النيابة اإلى �ض���هود الإثبات، 
ووردت اإليه���ا التقاري���ر الفني���ة، والتي توؤكد 
اقرتاف املتهم للجرمية، ومن ثم اأمرت باإحالته 

حمبو�ًضا للمحكمة املخت�ضة.

اخلارجي����ة:  وزارة   - املنام����ة 
اأدان����ت وزارة اخلارجي����ة الهجوم����ني 
الإرهابي����ني اللذين وقع����ا يف مدينة 
بغداد بجمهورية العراق، واأ�ضفرا عن 
�سقوط الع�رشات من القتلى واجلرحى، 
معرب����ة ع����ن بال����غ تعازيها و�ض����ادق 
موا�ضاتها لأهايل ال�ضحايا ومتنياتها 
بال�ضفاء العاجل للم�ضابني جراء هذه 
الأعم����ال الإرهابية الت����ي تتنافى مع 
القي����م الدينية واملب����ادئ الأخالقية 

والإن�ضانية كافة.

 وتوؤك����د وزارة اخلارجية ت�ض����امن 
مملكة البحرين م����ع جمهورية العراق 
ال�ض����قيقة يف حربه����ا �ض����د الإره����اب 
وم�ضاعيها الرامية للق�ضاء على جميع 
التنظيمات الإرهابية، جمددة موقف 
مملك����ة البحري����ن الثاب����ت والراف�س 
للعن����ف والتط����رف والإره����اب بكافة 
اأ�ض����كاله و�ض����وره، داعي����ة املجتم����ع 
ال����دويل اإلى تكاتف اجلهود؛ من اأجل 
الق�ض����اء عل����ى الإره����اب، وجتفي����ف 

منابع متويله.

املنامة - وزارة اخلارجية: اأدانت 
وزارة اخلارجية ب�ض����دة قيام مقاتالت 
تابع����ة لدولة قط����ر باعرتا�س طائرة 
مدنية قادم����ة من الإم����ارات العربية 
مملك����ة  اإل����ى  ال�ض����قيقة  املتح����دة 
البحري����ن خ����الل رحلته����ا العتيادية 
�ض����باح اأم�س )رحلة ط����ران الإمارات 
رقم 837(، وذل����ك اأثناء حتليقها يف 
امل�ض����ارات املعتادة، يف خرق وا�ضح 
لالتفاقيات والقوانني الدولية ذات 
ال�ض����لة، وخا�ض����ة تلك ال�ضادرة عن 
املنظم����ة الدولي����ة للط����ران املدين 
)اإي����كاو( وما ن�ض����ت علي����ه اتفاقية 
�ض����يكاغو للط����ران امل����دين الدويل 

وتعديالته����ا لع����ام 1944. واأك����دت 
ال�ض����لوك  ه����ذا  اأن  اخلارجي����ة  وزارة 
العدائ����ي املرفو�����س م����ن قبل قطر 
جتاه الطائرات املدنية، بات متكرًرا 
يف الف����رتة الأخ����رة ويعر�س �ض����المة 
ويحم����ل  للخط����ر  امل����دين  الط����ران 
تهديًدا على حياة املدنيني. وت�ضّدد 
وزارة اخلارجي����ة على وق����وف مملكة 
البحرين اإل����ى جانب الإمارات العربية 
املتحدة ال�ض����قيقة ودعمه����ا لكل ما 
تتخ����ذه م����ن اإج����راءات للحف����اظ على 
اأمنه����ا وا�ض����تقرارها ولوق����ف ه����ذه 
اخلروقات و�ضد هذه النتهاكات من 

قبل دولة قطر.

املنامة -بنا: �ض����در عن �ض����وؤون 
الطران املدين بوزارة املوا�ض����الت 
ح����دوث  ع����ن  تقري����ر  والت�ض����الت 
واقع����ة �ض����باح اأم�����س ج����اء في����ه، انه 
فى مت����ام ال�ض����اعة 9:35 بالتوقيت 
املحلي، قامت مقاتلتان ع�ضكريتان 
لدول����ة قط����ر قادمت����ان م����ن املجال 
اجل����وي لقط����ر، بقط����ع م�ض����ار طائرة 
اخلط����وط اجلوي����ة لط����ران الإمارات 
رحل����ة رقم EK837 م����ن طراز بوينغ 
777 القادمة م����ن مطار دبي الدويل 
ومتجه����ة الى مط����ار البحرين الدويل 
وت�ض����لك املمر اجل����وي UP 669 يف 
رحل����ة اعتيادية جمدولة وم�ض����توفية 

كاف����ة ال�ض����رتاطات، حي����ث اقرتبت 
القطرية مل�ض����افة ميلني  املقاتالت 
تقريب����ا من الطائ����رة التابعة لطران 
الإم����ارات، الأم����ر ال����ذي عر�����س حياة 
امل�ض����افرين وطاقم الطائرة للخطر، 
مم����ا حتم على مراقبي احلركة اجلوية 
مبملك����ة البحرين التدخ����ل الفوري و 
اتخاذ الإجراءات الالزمة  للحفاظ على 
�ض����المة احلركة اجلوية.هذا و�ضتقوم 
باتخ����اذ  امل����دين  الط����ران  �ض����وؤون 
الجراءات الالزم����ة جتاه هذه الواقعة 
اخلطرة مع اجلهات الدولية املعنية 
ورف����ع تقري����ر مف�ض����ل ال����ى منظمة 

الطران املدين الدويل )اليكاو (.

عبا�ض اإبراهيم
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لق���د اأح�س���ن القائم���ون على 
املوؤمت���ر ال���ذي حمل هذا اال�س���م 
وعقد يف البحرين قبل اأيام عندما 
اختاروا هذا الو�س���ف املعرب عن 
ممار�س���ات قطر خالل ال�س���نوات 
املا�س���ية، فقطر بالفعل جديرة 
ب���اأن  وجدي���رة  الو�س���ف،  به���ذا 
يرتب���ط هذا الو�س���ف به���ا خالل 
التي توؤرخ  ال�سيا�س���ية  االأدبيات 
لالأجي���ال  وتنق���ل  االأم���ة  له���ذه 
القادمة ما جرى خالل هذه الفرتة 
الع�سيبة من تاريخ االأمة العربية، 
الت���ي ح�رضت  العربي���ة  فال���دول 
ه���ذا املوؤمتر ذكرت بالتف�س���يل 
اخل���راب ال���ذي ح���ل به���ا باأيدي 
االإرهاب الذي متوله قطر وتوفر 
ل���ه الغطاء االإعالم���ي الذي يدافع 
عنه وي�سع املنتمني اإليه يف خانة 

املظاليم.
م���اذا بعد ه���ذا املوؤمتر؟ ماذا 
بع���د اأن اأقيم���ت االأدل���ة الكاملة 
على �س���لوع قطر يف �س���فك دماء 
االآالف وت�رضي���د املاليني؟ كم من 
االآباء ذبحوا اأم���ام اأعني اأبنائهم؟ 
وكم �س���يدة اغت�س���بت اأو بيعت 
مالي���ني  با�س���تخدام  كالرقي���ق 
الغاز القطري؟ من �س���يدفع ثمن 
ه���ذه اجلرائ���م؟ ومن �س���يعاقب 
عل���ى قتل اأع���داد مل يق���ع مثلها 
يف كل احلروب ع���رب التاريخ؟ اأال 
يرى العامل اأن ما جرى لل�س���عوب 
العربي���ة خالل ال�س���نوات اخلم�س 
املا�س���ية يعت���رب حمرق���ة تفوق 
بكث���ر املحرق���ة الت���ي ال ي���زال 
الع���امل يعتربه���ا اأم اجلرائم؟ من 
ال���ذي يج���ب اأن يحاك���م بتهم���ة 
ارت���كاب جرائ���م ح���رب اذا ت���رك 
�سناع حمرقة العرب ميرون مرور 
الكرام؟ ملاذا يظل هوؤالء يف اأمان 
وهم الذين حولوا بالد العرب اإلى 
غابة و�سلبوا االأمن وزرعوا اخلوف 

يف قلوب االأطفال االأبرياء؟
اإن  يق���ول  مم���ن  اأ�س���تغرب 
الهدف من العقوبات املفرو�سة 
عل���ى قط���ر ه���و ال�س���غط عليها 
لتعود اإلى �س���واء ال�س���بيل وتنبذ 
االإرهاب واأهله وتعود اإلى احل�سن 
العربي. هذا الكالم يعني بب�ساطة 
اأن تعود قطر الى احل�سن العربي 
جمان���ا دون ح�س���اب، طامل���ا اأنها 
فتحت �س���فحة جديدة وتوقفت 
عن �س���فك الدماء، ما يعن���ي اأننا 
عل���ى ا�س���تعداد اأن نتنك���ر لدماء 
االآالف الذين قتلتهم اآلة االإرهاب 
احلقرة ونفر�س ال�س���جاد االأحمر 
ل�س���ما�رضة الدم وعرابي الفو�سى 
واخل���راب ونق���ول عف���ا اهلل عم���ا 

�سلف.

قطر عراب الفوضى 
بالشرق األوسط

الحدث اإليراني 
وإعالم المؤامرة

خمط���ئ من يظن اأن االإعالم ي�س���ر هكذا 
وامل�س���الح،  واالنتم���اءات  لالأه���واء  وفًق���ا 
بل ل���ه اأ�س����س ومب���ادئ ومعاير ت�س���من له 
املهني���ة وامل�س���داقية اأينم���ا وج���د ومهم���ا 
كانت الق�س���ية. هذا االأم���ر وجدناه ال ينطبق 
ب���اأي ح���ال عل���ى بع����س الو�س���ائل االإعالمية 
اللبناني���ة وطريق���ة تناولها احل���دث االإيراين 
واالحتجاجات ال�س���عبية احلا�س���دة والراف�سة 
ل�سيا�س���ات النظام التي ال تر�س���ي ال�س���عب 
وال حتقق م�س���احله، بل تخدم جهات خارجية 
م���ن بينها حزب اهلل االإرهابي، ما دفع االإعالم 
التاب���ع لهذا احلزب للدف���اع بقوة عن النظام 
االإيراين وحماول���ة الرتويج لالأزم���ة باأنها من 
�س���نع وتدبر اأي���اد خارجي���ة ونت���اج موؤامرة 

لبع�س اجلهات. 

ال ميك���ن اأن نن�س���ى االإ�س���ادة والدف���اع 
ال�رض����س لزعيم حزب اهلل ح�س���ن ن�رض اهلل عن 
ث���ورة يناي���ر 2011م وتعاطفه الوا�س���ح مع 
مطال���ب الث���وار وانتقاداته الالذع���ة للنظام 
امل�رضي وهو نف�س املوقف الذي تبنته اإيران 
اآنذاك من احلدث امل�رضي، لكنهما االآن وبعد 
اأن و�س���ع النظ���ام االإيراين يف موقف م�س���ابه 

اتخذا موقفا مغايرا متاما. 
االآن، يدور هذا االإعالم يف الفلك االإيراين 
وي���رّوج على نطاق وا�س���ع لنظرية »املوؤامرة 
اخلارجي���ة« ويوؤكد اأن اأع���داء اإيران يف الغرب 
واملنطق���ة يقف���ون وراء موج���ة االحتجاجات، 
وي�س���ف املحتجني باالإرهابيني اأو اأنهم على 
االأقل مغرر بهم من قبل قوى تعادي طهران. 
حتت عن���وان »االإ����رضار باإيران« اأج���رت قناة 

املنار التابعة حلزب اهلل اللبناين عرب موقعها 
لل���راأي منح���اًزا  ا�س���تطالعا  االإنرتن���ت  عل���ى 
وموجًها، حيث طرحت فيه �س���وؤاال عمن يقف 
وراء ا�س���تغالل املطال���ب ال�س���عبية يف اإيران 
وحتويلها اإلى اأعم���ال عنف وتخريب، مطالبة 
القراء باالختيار من بني ثالثة اختيارات هي: 
وا�سنطن وحلفاوؤها يف املنطقة، اأو تنظيمات 

اإرهابية يف الداخل، اأو االثنان معا.
بينما زعمت �س���حيفة »البناء« اللبنانية، 
من خالل ما �س���متها م�س���ادر خا�س���ة متابعة 
لالأح���داث االأخ���رة يف اإي���ران، اأن ال�س���لطات 
م���ن  العدي���د  ر�س���دت  االإيراني���ة  االأمني���ة 
غرف���ة  هن���اك  واأن  اخلارجي���ة،  االت�س���االت 
عمليات مدعومة خارجي���ا، تدعم االحتجاجات 

ونقل ال�سورة اإلى خارج اإيران.

فالح هادي الجنابي 

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

للمواط���ن  ال�رضائي���ة  “الق���وة 
اأن  اأك���رب، وعلي���ه  �ست�س���عف ب�س���كل 
يتكي���ف ويحاول اأن يقل���ل من االإنفاق 
عل���ى ال�س���لع الكمالي���ة، ويرك���ز على 
ال�س���لع االأ�سا�سية”... كان ذلك ت�رضيح 
اأح���د التج���ار قب���ل يوم���ني يف جري���دة 
زميلة، وهذا ح�سب ت�سوري ال�سخ�سي 
مطالبة ب���اأن يكون املواطن الب�س���يط 
و�س���احب الدخل املح���دود خمتلفا يف 
الل���ون وال�س���كل واملقا�س ع���ن بقية 
النا����س، واأن���ه ممن���وع علي���ه االقرتاب 
من م�س���ار ال�سلع الكمالية “اللي تكون 
يف خاط���ره وخاطر عيال���ه” واأن يعي�س 
عك����س رغباته واأمنيات���ه حتى لو كانت 

ب�سيطة، ويقبل بامل�ساألة االأ�سيق!
الدخ���ل  اأ�س���حاب  عام���ة  ب�س���ورة 
بع�س���وائية  يت�رضف���ون  ال  املح���دود 
وملتزم���ون ح�س���ب دخله���م ال�س���هري 
املقبول باأفعال حم���ددة، فرب االأ�رضة 
باختي���ار  �س���هر  بداي���ة كل  يق���وم يف 
االأولوي���ات ويحكم قب�س���ته على ما يف 
ي���ده لت�س���ديد القرو����س واملطالبات 
الكث���رة وت�س���ديد الر�س���وم وغره���ا 
م���ن االأعب���اء، وبع���د اأن ير�س���م خريطة 
ديون���ه ب�س���كل دقي���ق ين���ال ن�س���يبا 
�س���ئيال جدا م���ن ال�س���لع الكمالية كما 
اأطل���ق عليه���ا التاجر وه���ي يف الغالب 
يف  اأبن���اءه  ت�س���اعد  وو�س���ائل  اأدوات 

االأداء الرتبوي والتعليمي يف املدر�سة 
كخطوط �إنرتنت منزيل و�أجهزة “اآيباد” 
ورمب���ا درو�س خ�سو�س���ية وغرها من 
الت�س���هيالت التي يوفره���ا رب االأ�رضة 
مل�س���اعدة بيت���ه على اجل���د واالجتهاد 
واملثابرة، واإن كانت هناك فر�س���ة – 
اأعيدها فر�س���ة - ذهب اأحد االأبناء مع 
اأ�س���دقائه لل�سينما ترفيها عن النف�س 
رمبا مرة كل �ستة �سهور، وال اأدري هل 
الذهاب لل�سينما يعترب من الكماليات 
اأم عيب���ا يف حق ه���وؤالء النا�س الذين ال 

يعرفون العوم يف املياه العميقة.
عندما تنطفئ جميع االأ�سواء يف بيت 
اأ�س���حاب الدخل املحدود، فهل يكون 

البحث عن ابت�سامة هنا اأو هناك مبثابة 
ال�سلعة الكمالية التي يجب اأن يبتعدوا 
عنها وال يقربوها الأنها �س���تكون كلدغ 
اجلم���ر؟ عندم���ا تتم���زق حنج���رة االأبناء 
وهم ي�ساهدون غرهم “يتف�سحون يف 
املجمع���ات واأماكن الرتفيه املختلفة” 
و�س���وط �لأمل و�لعذ�ب ي����أكل من قلب 
رب االأ�رضة ويحاول اأن يوفر ولو القليل 
لدخول اأبنائه قوافل الفرح ولو موؤقتا، 
فهل هذا ال�رضيان �س���يكون من ال�س���لع 

الكمالية؟ 
اأرج���و اأن يكون وا�س���حا م���ا اأعنيه، 
فاملواط���ن ميتلك لغة �سل�س���ة وقدرة 

على االإحاطة بكل �سيء.

هل البحث عن ابتسامة األبناء 
سلعة كمالية... أخبرونا؟

بعد اأ�س���بوعني دمويني م���ن مواجهات 
طاحن���ة ب���ني ال�س���عب االإي���راين والق���وات 
القمعي���ة التابعة للنظ���ام الديني املتطرف 
احلاك���م يف طه���ران، والت���ي اأ�س���فرت ع���ن 
مقتل الع�رضات واعتقال اأكرث من ثالثة اآالف 
م���ن املحتجني حي���ث يتعر�س ع���دد منهم 
للتعذيب بق�سوة، فاجاأتنا االأنباء با�ستعداد 
ال�س���يدة موغريني، وزي���رة خارجية االحتاد 
االأوروب���ي ال�س���تقبال وزي���ر خارجي���ة نظام 
اجلالدي���ن والقتل���ة حممد ج���واد ظريف يف 
بروك�س���ل، وهو اأمر يثر الكثر من عالمات 
اال�س���تفهام والتعج���ب، خ�سو�س���ا اأنه كان 
يجب على ال�س���يدة موغريني ب�س���كل خا�س 

ب�س���فتها متثل ال�سيا�سة اخلارجية لالحتاد 
االأوروب���ي اأن تتجن���ب بعد هكذا انتفا�س���ة 
عارمة لل�سعب االإيراين ا�ستقبال من ي�سعى 
اإلى جتميل الوجه الب�سع لهذا النظام وتربير 

جرائمه.
ال�سعب االإيراين الذي خرج يف �سائر اأرجاء 
�إير�ن وه����و يهتف ب�ملوت و�ل�س����قوط لهذ� 
النظ����ام القمعي ورمزه امل����ال خامنئي، فاإنه 
كان من املفرو�س على الدول الدميقراطية 
التي توؤمن مببادئ حقوق االإن�سان وترف�س 
وتدين االنته����اكات املتعلقة بها، اأن تكون 
املدافع����ة االأول����ى ع����ن انتفا�س����ة ال�س����عب 
االإيراين واأن تقف اإلى جنبه �سد نظام يقوم 

منذ 38 عام����ا بقمعه وا�س����طهاده وتذويقه 
�س����نوف العذاب واحلرمان و�س����لبه حرياته، 
وما فعلته ال�سيدة موغريني �سيكون مبثابة 
و�س����مة عار بجب����ني االحت����اد االأوروبي ما مل 
يت����م العمل من اأجل ت�س����حيح ه����ذا املوقف 

واالعتذار من ال�سعب االإيراين.
واإذا ما كانت ال�س���يدة موغريني ت�سعى 
م���ن اأج���ل تربي���ر موقفها غ���ر امل�س���وؤول، 
بزع���م اأن امل���ال روح���اين ه���و رج���ل معتدل 
واإ�س���الحي، فاإنن���ا نلف���ت نظره���ا اإل���ى اأن 
املنتف�س���ني رف�س���وا روح���اين اإل���ى جانب 
خامنئ���ي واعت���ربوا االثنني وجه���ني لعملة 
واح���دة، وال�س���عب مل يع���د يطي���ق احلك���م 

الديني اال�ستبدادي القمعي الذي �سلب كل 
�سيء، وال ي�سفع فر�س االعتدال ملوغريني 
اأو غرها ا�س���تقبال ممثلني عن هذا النظام 
الديكتات���وري، فلعب���ة االإ�س���الح واالعتدال 
باتت مك�س���وفة وال�س���عب االإي���راين يتطلع 
للتخل�س من النظام كله الأنه مل يبق يف هذا 
النظام م���ا ميكن التعويل علي���ه فكلهم يف 
املرك���ب ذاته وعلى ال�س���يدة موغريني، اأن 
تعلم اأن روح���اين كان قد هدد املتظاهرين 
يف البداية بالوي���ل والثبور، لكنه عندما راأى 
ات�ساع دائرة االنتفا�سة �سعى الإظهار نف�سه 
يف موقف اآخر من اأجل امت�س���ا�س زخم وقوة 

االنتفا�سة. “احلوار”.

Ata2928
@gmail.com

ما هكذا يصنع السالم واالستقالل!

عطا الشعراوي

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

نزار جاف

ال اأداف���ع عن ال�س���اه كما قد 
يتب���ادر اإلى ذه���ن البع�س، فقد 
كان نظاما قمعيا و�ساق ال�سعب 
منه ذرع���ا وه���و كان ي�رضف على 
تنفيذ م�رضوع اأمركي يف املنطقة 
مت اإ�س���دال ال�س���تار عليه عندما 
وجدوا من ميكنه اأن يقوم بذلك 
الدور ب�سورة اأف�سل واأكرث نفعا 
للم�سالح االأمركية، لكن ال�سيء 
بال�س���يء يذكر، والبد من مقارنة 
ه���وؤالء الذين ج���اءوا بعد ال�س���اه 
وما داأبوا على ذكره ب�س���اأن قمع 
ال�ساه،  وا�ستبداد وطغيان نظام 
هل نظامهم اأقل قمعا وا�ستبدادا 
وطغيانا من �سلفهم، ثم لو قمنا 
مبقارنة عدد اجلياع واملحرومني 
م���ن اأبناء ال�س���عب االإيراين خالل 
العهدي���ن، فال اأملك نف�س���ي من 
الق���ول اإن���ه من الظل���م املقارنة 
بينهما فقد جتاوزت احلالة �سوءا 
يف ظ���ل نظام يفرت�س اأنه يدافع 
وامل�ست�سعفني  املحرومني  عن 
كل احل���دود واملقايي����س، ه���ذه 
ج���رت  واملقارن���ات،  االأ�س���ئلة 
وجتري معظمه���ا يف اأذهان اأبناء 
ال�س���عب االإيراين وال�سيما الذين 
عا����رضوا الث���ورة االإيراني���ة ع���ام 
1979، اإنه من ال�سعب جدا منح 
االأف�س���لية له���ذا النظ���ام بل اإن 
ال�س���وؤال االأكرب الذي يجب طرحه 
بوجه نظام اجلمهورية االإ�سالمية 
عموما واآية اهلل خامنئي خ�سو�سا 
ه���و: ما هو ال�س���يء االأه���م الذي 
واملحرومني  للفق���راء  قدمتموه 
بحي���ث مينحكم االأف�س���لية على 
نظ���ام ال�س���اه؟ ه���ل كنت���م اأرحم 
باملعار�س���ة ال�سيا�سية منه، ولو 
طرحن���ا منظم���ة جماه���دي خل���ق 
نف�س���ها مرة اأخرى كمثال، حيث 
كانت اأقوى معار�سة �سد ال�ساه 
مثلما هي حاليا اأقوى معار�س���ة 
االإ�س���المية  اجلمهوري���ة  �س���د 
االإيراني���ة، ف���اإن نظام ال�س���اه مل 
يقتل وي�س���جن ويعدم منهم كما 
فع���ل هذا النظ���ام، حيث قام يف 
غ�س���ون اأقل من 3 اأ�سهر باإعدام 
30 األ���ف �س���جني �سيا�س���ي من 
اأع�س���اء واأن�س���ار املنظم���ة، هذا 
النظ���ام الذي ظل طوال 38 عاما 
م�س���تمرا يف حملة وا�سعة النطاق 
م���ن اأج���ل الق�س���اء عل���ى ه���ذه 
التي  املنظم���ة، هاهي نبوءته���ا 
االإيراين  حذرت منها، فال�س���عب 
باخت�س���ار �سديد �س���ار يرف�س 
الديكتاتورية مهما كان �س���كلها 
ولونها وم�س���مونها ولن ي�س���فع 
ال�س���كل وامل�س���مون االإ�س���المي 
املفتع���ل للنظ���ام عند ال�س���عب 

اأبدا. “اإيالف”.

الشاه وخامنئي )2(



43 مليون دينار لتغطية 
�صكوك �صلم ق�صرية الأجل

 
املنامة - امل�رصف املركزي: اأعلن م�رصف البحرين 
 ISIN( 201املرك���زي باأنه متت تغطية الإ�ص���دار رقم
BH00017A2071( من �ص���كوك ال�ص���لم الإ�صالمية 
احلكومية ق�ص���رية الأجل التي ي�صدرها امل�رصف نيابة 
عن حكوم���ة البحرين. وتبلغ قيمة الإ�ص���دار 43 مليون 
دين���ار لف���رة ا�ص���تحقاق 91 يوم���اً تب���داأ يف 17 يناير 
2018 اإل���ى 18 اأبري���ل 2018. ويبل���غ العائد املتوقع 
لهذه ال�ص���كوك %3.08 مقارنة ب�صعر 2.98 لالإ�صدار 
ال�ص���ابق بتاريخ 20 دي�صمرب 2017، علما باأنه قد متت 

تغطية الإ�صدار بن�صبة 100 %.

اإدراج الإ�صدار “25” ل�صكوك التاأجري ب� 100 مليون دينار

املنامة - بور�صة البحرين: اأعلنت بور�صة البحرين اأم�س الثنني 15 يناير2018 عن اإدراج الإ�صدار 
رقم “25” ل�ص���كوك التاأجري الإ�صالمية ال�ص���مية التي اأ�ص���درها م�رصف البحرين املركزي بالنيابة عن 
حكوم���ة البحرين حيث �ص���يتم تداولها حتت الرمز GILS25.SUK اعتب���ارا من اأم�س الثنني 15 يناير 
2018. ويبلغ حجم الإ�صدار 100 مليون دينار بقيمة ا�صمية قدرها دينار بحريني واحد لل�صك، يف حني 
تبلغ مدة الإ�ص���دار 3 �ص���نوات اعتباراً من 8 يناير 2018 حتى 8 يناير2021. ويبلغ العائد الثابت 4.80 
% �ص���نوياً، يتم خاللها دفع فوائد الإ�ص���دار كل �صتة �ص���هور ت�صتحق يف 8 يوليو و8 يناير من كل عام 
خالل مدة الإ�ص���دار. واعتبارا من اأم�س �ص���يتمكن امل�ص���تثمرون من التعامل بيعاً و�رصاء يف هذا ال�صدار 
باإعطاء اأوامرهم للو�ص���طاء لإدخالها يف النظام الذي �ص���يقوم اآلياً مبطابقة الأوامر وفق الآلية املعتمدة 
ل�ص���وق ال�صكوك واأدوات الدين املدرجة يف البور�صة حيث تاأتي اأولوية ال�صعر يف املرتبة الأولى يليها 

اأولوية توقيت اإدخال الأمر يف النظام يف املرتبة الثانية.
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اقتصاد

  ” “ائتالف الغد” يد�سن حملته االنتخابية للغرفة بقائمة �سباعيةبن هندي: �سخ ا�ستثمارات �سخمة بـ “ال�سيارات الكهربائية
احلد من زيادة الر�صوم على التجار اأهم اأولوياته

املحرر االقت�سادي من املنامة

د�صنت قائمة “ائتالف الغد” حملتها لنتخابات 
غرفة جتارة و�ص���ناعة البحرين، التي تقام يف مار�س 
املقبل بح�ص���ور عدد من اأ�ص���حاب الأعمال، اإذ ت�صم 
الكتلة 7 �صخ�ص���يات م���ن رجال و�ص���يدات الأعمال، 
الذين اأعلنوا تر�صحهم لع�صوية جمل�س اإدارة الغرفة. 
وت�صم القائمة ال�صباعية لالئتالف، حامد فخرو، 
اإميان نور الدين، عبدالرحمن املوؤيد، ح�صن كايك�صو، 
ح���امت داداب���اي، حمم���د �ص���ريازي، حممد م�ص���طفى 

الكوهجي ويعقوب العو�صي.
واأكدت الكتلة التي اأطلق���ت حملتها النتخابية 
م�ص���اء اأم�س يف فن���دق الرتز كارلت���ون باملنامة، اأنها 
تريد انتهاج �صيا�صة الباب املفتوح وترغب يف احلد 

من الر�صوم املتزايدة على اأ�صحاب الأعمال.
وذك���ر الئتالف اأن املتحدث الر�ص���مي با�ص���مه 
هو حامد فخرو، م�ص���رية اإلى اأنه رجل اأعمال من ذوي 
اخلربة، وكاتب ن�ص���ط، ومن رجالت املجتمع، ونظرا 
لأن���ه كان يتمتع بع�ص���وية جمل����س الإدارة يف دورته 
ال�ص���ابقة ب�صفة م�ص���تقل، فاإن فخرو البن �رصعان ما 
اأدرك اأهمية العمل �صمن فريق واحد من اأجل اإحداث 

اأي تغيري مرجو اأو للقيام باأي دور فعال على �صعيد 
�ص���نع ال�صيا�ص���ات، وه���ي مهمة كان���ت غرفة جتارة 
و�صناعة البحرين قد تلقت انتقادات ب�صانها؛ ب�صبب 

ف�صلها يف ال�صطالع بها يف دوراتها ال�صابقة.
ويقول فخرو معلقا على ال�صبب الذي دعاه اإلى 
الن�ص���مام اإلى ع�ص���وية الئتالف “قررنا العمل معا؛ 
ذلك اأننا نكن احراما كبريا لبع�ص���نا البع�س، ف�صال 
عن وج���ود تاريخ طويل بيننا من التوا�ص���ل املتميز 
واحلوار اخلالق، كما اأن القا�ص���م امل�ص���رك بيننا هو 
�صغفنا جميعا بحل امل�صكالت واللتزام الأ�صيل لدى 
كل منا بقيمة ال�صفافية وامل�صوؤولية والكفاءة، الأمر 

الذي جعل اتخاذ القرار �صهال”.
ويتمتع اأع�ص���اء الئتالف مبا يربو على قرن من 
اخل���ربة يف ع���امل الأعمال فيم���ا بينهم، وعل���ى الرغم 
من كونهم اأ�ص���غر جمموعة من املر�ص���حني لع�صوية 
جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�صناعة البحرين يف دورته 
احلالي���ة، اإل اأنهم يعتقدون اأن من م�ص���وؤولية اجليل 
احل���ايل من رج���ال الأعم���ال متثيل احتياج���ات قطاع 
الأعم���ال وخل���ق �صيا�ص���ات اقت�ص���ادية تعتمد على 

املعلومات، وذلك بح�صب بيان لالئتالف.
من جهة اأخرى، يقول ع�صو الئتالف عبدالرحمن 

املوؤي���د “اإن م�ص���ريته املهنية توؤهل���ه لإعطاء وقته 
وجهده مرة اأخرى للمجتمع”. ويتطلع ائتالف “الغد” 
اإل���ى اأن توا�ص���ل غرف���ة �ص���ناعة وجت���ارة البحري���ن 
ال�صطالع مب�ص���وؤوليتها والعمل على دفع القت�صاد 
البحريني باأكمله. ويوؤكد اأع�صاء الئتالف احلاجة اإلى 
اإجراء بحوث م�صتمرة لتوفري قاعدة معلوماتية لإن�صاء 
�صيا�صات اقت�ص���ادية �صليمة، ف�ص���ال عن تاأكيدهم 
على اأهمية التعاون امل�صتمر بني احلكومة والربملان 

وموؤ�ص�صات الدولة من اأجل و�صع اأنظمة م�صتدامة. 
وي�ص���مل برنام���ج عم���ل الئتالف املتف���ق عليه 
م���ا اأطل���ق عليه “�صيا�ص���ة الباب املفت���وح 24/7”، 
اإ�ص���افة اإلى عقد اجتماع اأو “جمل�س �ص���هري” داخل 
الغرفة، واحلد من الر�ص���وم التجاري���ة، وزيادة خدمة 
العمالء وحمايتهم. وتقول ع�ص���و الئتالف اإميان نور 
الدين “اإن تنوع املجالت التي يعمل بها كل ع�ص���و 
منا يعن���ي اأننا ميكن اأن منثل جمي���ع قطاعات رجال 

الأعمال يف البحرين”. 
ي�ص���ار اإل���ى اأن ن���ور الدي���ن وباعتباره���ا مدربة 
اأعمال لديها معرفة وا�ص���عة ومبا�رصة بالعقبات التي 
تواجه ال�رصكات، كما هو احلال اأي�ص���ا ب�ص���اأن درايتها 

بالفر�س املتاحة على �صعيد التنمية. 

جمعي���ة  رئي����س  ق���ال 
رج���ال الأعم���ال البحريني���ة 
التنفي����������ذي  والرئي��������س 
ملجموعة “عبد اهلل اأحمد بن 
اأحمد  الأعمال  هندي”، رجل 
عبد اهلل بن هندي، اإن قطاع 
ال�ص���يارات ي�صهد  �ص���ناعة 
تطوًرا مذهالً على ال�ص���عيد 
ال�ص���نوات  خ���الل  العامل���ي 

املقبل���ة وابتداء من الع���ام احلايل 2018، 
م�ص���رًيا اإلى اجت���اه كربى �رصكات �ص���ناعة 
ال�ص���يارات يف الع���امل ل�ص���خ ا�ص���تثمارات 
�ص���خمة يف قط���اع ال�ص���يارات الكهربائية 

وذاتية القيادة.
واأ�ص���ار بن هندي اإلى اأن ع���دًدا لي�س 
بقلي���ل اأب���ًدا م���ن ال����رصكات العاملي���ة بداأ 
ي�ص���خ ا�ص���تثمارات غ���ري م�ص���بوقة عل���ى 
التقني���ات احلديث���ة ل�ص���تخدام الطاق���ة 
الكهربائية كبدي���ل للوقود، وكذلك فيما 
يخ����س ال�ص���يارات ذاتية القي���ادة، موؤكًدا 
اأن ه���ذه التغيريات �ص���يكون لها اأثر كبري 
على خريطة القت�ص���اد العاملي وخا�ص���ة 
فيم���ا يخ����س ال���دول امل�ص���درة للنف���ط 
التي �ص���تكون على قم���ة املتاأثرين بهذه 
التغيريات، بخالف ما �ص���تنتجه التغيريات 
على �ص���عيد ال�ص���تغناء عن عدد كبري من 
العمالة )ال�صائقني وعمال حمطات الوقود 

اأي�ًصا(.
واأو�ص���ح ب���ن هن���دي “يتج���ه اأغل���ب 
�صانعي ال�ص���يارات التقليديني يف العامل، 
���ا، اإل���ى تعزيز الركيز عل���ى تقنيات  حاليًّ
امل�ص���تقبل، ويت�ص���ابقون للح���اق ب�رصك���ة 
تي�ص���ال الأمريكي���ة الت���ي كان لها ق�ص���ب 

ال�ص���بق يف ه���ذا املج���ال، 
م�ص���دًدا على اأهمية اإجراء 
والبح���وث  الدرا�ص���ات 
التغي���ريات  ه���ذه  ح���ول 
املحتمل���ة عل���ى قطاع يف 
واحليوية  الأهمي���ة  غاي���ة 
اخلليج  دول  لقت�صادات 
وللبحري���ن  ع���ام  ب�ص���كل 

ب�صكل خا�س”.
واأ�ص���ار بن هندي اإلى اأن �رصكة “كيا” 
كانت م���ن اأوائل ال����رصكات يف العامل التي 
طرحت �ص���يارة كهربائية يف اأ�صواق كوريا 
اجلنوبية يف خطوة ثورية رائدة من جانبها، 
حي���ث ك�ص���فت يف اأوائ���ل ع���ام 2012 عن 
اأول �ص���يارة كهربائي���ة كوري���ة، وذلك من 
خ���الل طرحه���ا �ص���يارة كي���ا راي اجلديدة 
الت���ي تتميز بعدم انبع���اث اأي عوادم منها 
وباأدائه���ا املمي���ز الذي ميّكنه���ا من قطع 

حوايل 139 كم بعد �صحنها مرة واحدة.
 وتوايل ال�رصكة تطوي���ر وحتديث هذا 
النوع من ال�ص���يارات ور�ص���دت ميزانيات 

�صخمة لهذا الغر�س.
جمموع���ة  اإن  بالق���ول  وا�ص���تطرد   
فولك�س فاجن الأملانية العمالقة ل�ص���ناعة 
ال�ص���يارات قد اأعلنت يف دي�صمرب املا�صي 
عن خطتها ل�ص���تثمار اأكرث م���ن 34 مليار 
ي���ورو يف ال�ص���نوات اخلم����س املقبلة على 
التقني���ات اجلدي���دة لت�رصي���ع تقدمه���ا يف 
جم���ال ال�ص���يارات الكهربائي���ة وحتقي���ق 
الري���ادة يف ه���ذا امل�ص���مار، وذل���ك عل���ى 
الرغم من تقلي�س نفقاتها ب�ص���بب بع�س 
الغرام���ات الت���ي دفعته���ا كتعوي����س يف 

ف�صيحة “ديزل غيت”. 

اف�����ت�����ت�����اح امل������ق������ر اجل�������دي�������د ل����ب����ن����ك امل���������������رصق ب���������ربج ف������خ������رو ر�����ص����م����ًي����ا

“امل�رشق”: زيادة راأ�ض املال اإلى 10 ماليني دينار وم�ساعفة “القرو�ض”
يف الحتفال بالذكرى ال� 50 لتاأ�صي�صه

اأمل احلامد من املنامة

ك�صف املدير الإقليمي لبنك امل�رصق البحرين 
اأحمد ديات اأن اأعمال البنك �ص���هدت منًوا ممتاًزا 
يف الف���رة املا�ص���ية، وت�ص���اعف حج���م حمفظة 
القرو����س خ���الل ال�ص���نوات اخلم����س املا�ص���ية، 
وت�صاعف راأ�س املال لي�صبح 10 ماليني دينار؛ 
ملواكبة املتطلبات وزيادة حجم الأعمال بالبنك. 
واأو�صح ديات لل�صحافيني على هام�س احتفالية 
البنك بالذكرى 50 على تاأ�صي�ص���ه اأم�س الأول اأن 
البنك يحتفي مبنا�ص���بة ا�صتكماله 50 عاًما، وقد 
بداأت الحتفالت يف دولة الإمارات املتحدة الذي 
�ص���هدت احتفالية �ص���خمة يف اإمارة دبي 2017، 
)...( ويف البحري���ن نحتف���ل با�ص���تكمال 50 عاًما 
على التاأ�ص���ي�س والنتقال للمبنى اجلديد يف برج 
فخرو بال�ص���ناب�س ال���ذي افتتح ر�ص���مًيا )الأحد( 
برعاي���ة املدي���ر التنفي���ذي للرقاب���ة امل�رصفية 
مب����رصف البحرين املرك���زي خالد حم���د، وكذلك 
نحتفل باحل�ص���ول على رخ�ص���ة ملزاولة الأعمال 

امل�رصفية يف قطاع اجلملة موؤخًرا يف البحرين.
واأ�ص���ار اإلى “اأننا ن�ص���عى من خالل احل�صول 
عل���ى الرخ�ص���ة اجلدي���دة لزي���ادة اأعم���ال ف���رع 
البحرين، وحتويله اإلى مرك���ز مايل لأعمال البنك 
يف منطق���ة اخللي���ج”، م�ص���يًفا اأن البنك يف طور 

درا�صة �صبل ال�صتفادة من الرخي�س.
ويف �ص���وؤال ع���ن وج���ود خط���ط لفت���ح فروع 
جدي���دة، اأجاب دي���ات اأن الأمر ممك���ن يف الفرة 
املقبل���ة، اإل اأن ذل���ك يعتم���د عل���ى التط���ورات 
والعتماد على التكنولوجيا ب�صكل رئي�س يف بنك 

امل�رصق وجميع فروعه.
وتطرق دي���ات اإلى “اأن البنك وخالل تواجده 
يف البحري���ن يعمل عل���ى حماولة لرب���ط ومتويل 
امل�ص���اريع التي ميولها برنامج الدعم اخلليجي، 
وت�صهيل امل�صاريع املمولة من �صندوق اأبوظبي 

للتنمي���ة ودول���ة الإم���ارات، ويف الوق���ت نف�ص���ه 
ب�صبب تواجدنا القوي نحاول اأن نراعي احتياجات 
العم���الء املتواجدي���ن يف البحري���ن الذين لديهم 

اأعمال يف الإمارات”.
وتاأ�ص����س بنك امل�رصق، الذي حمل ا�ص���م بنك 
ُعمان يف بداياته، مبوجب مر�صوم من املغفور له 
باإذن اهلل ال�ص���يخ را�صد بن �ص���عيد اآل مكتوم يف 
الع���ام 1966، وافتتح ر�ص���مًيا يف الأول من مايو 
1967. وبف�ص���ل الت�ص���جيع القوي م���ن املغفور 
له ال�ص���يخ را�ص���د، حقق بنك امل����رصق الكثري من 
الإجن���ازات املهمة من���ذ ذلك احل���ني. ويف العام 
1981، مت تاأ�ص���ي�س اأول ف���رع لبن���ك امل�رصق يف 
البحري���ن، وذل���ك تاأكي���ًدا عل���ى ق���وة العالقات 
واأوا����رص التع���اون ب���ني دول جمل����س التع���اون 
اخلليجي. بداأ البن���ك عملياته يف البحرين كوحدة 
م�رصفي���ة خارجية )فرع متكام���ل حالًيا(، ومن ثم 
قام بتغيري الرخ�ص���ة اإلى فرع خلدم���ات الأفراد 
العام 2005. وقد وافق امل�رصف املركزي موؤخًرا 
على طلب البنك للرخ�صة املتكاملة، اإ�صافة اإلى 

رخ�صة خدمات الأفراد. واليوم ي�صنف امل�رصق يف 
املرتب���ة 25 بني اأف�ص���ل 100 �رصكة عربية وفًقا 
لقائمة جمل���ة فورب�س للع���ام 2016. كما منحت 
وورلد فاينان����س بانكينج، البنك جائزة اأف�ص���ل 
بنك للخدمات امل�رصفية الرقمية. وح�ص���د جائزة 
“اأف�صل مكان للعمل” من جالوب لل�صنة الرابعة 
عل���ى الت���وايل، مع العل���م اأن 37 �رصك���ة فقط يف 

العامل تاأهلت لنيل هذه اجلائزة.
اإل���ى ذل���ك، اأكد رئي����س املجموع���ة الدولية 
لبن���ك امل����رصق ي���ان ويلي���ام �ص���ودمان اأن بنك 
امل����رصق بالبحرين �ص���ارك يف متوي���ل العديد من 
امل�ص���اريع العمالقة يف اململكة، منها تو�ص���عات 
مطار البحرين، ت�ص���هيالت مالية لطريان اخلليج، 
مفو����س لرتي���ب القرو����س ل�رصكة األب���ا و�رصكة 
حديد البحرين، وهي حمفظة م�ص���تمرة يف النمو، 
اأن البن���ك �ص���اهم يف من���و امل�ص���اريع  م�ص���فًيا 
وترتيب القرو�س لها، وزيادة راأ�س املال، معرًبا 
عن اعتقاده اأن البنك لعب دوًرا يف منو القت�صاد 
يف اململكة، كما �ص���اهم يف متوي���الت جتارية من 

اآ�ص���يا اإلى منطقة ال�رصق الأو�صط، ومن اآ�صيا اإلى 
اإفريقيا.

واأك���د اأن البن���ك لدي���ه تع���اون م�ص���تمر مع 
م�رصف البحري���ن املركزي، وال�ص���ري وفق قواعد 
ولوائح ومتطلبات امل�رصف املركزي، م�صرًيا اإلى 
اأن امل�رصق �ص���اهم يف متويل �ص���ندات اأ�صدرتها 
احلكوم���ة، عرب �رصكة امل����رصق كابيتال، اململوكة 
بالكامل للبنك، وال�رصك���ة تبحث دائًما عن فر�س 
ا�ص���تثمارية، وتعترب ال�ص���ندات التي ت�ص���درها 
اململك���ة دائًم���ا “فر����س واع���دة بالن�ص���بة لن���ا 

لال�صتثمار فيها”.
املالي���ة  بالتكنولوجي���ا  يتعل���ق  وفيم���ا 
)الفنتي���ك(، وتركي���ز امل�رصف املرك���زي عليها، 
ق���ال �ص���ودمان “�ص���هدنا الكثري م���ن تغيريات 
العم���الء، كما اأن الركي���ز الأ�صا�ص���ي لدينا على 
قط���اع التجزئة، وراأينا الكثري من التغريات التي 
دخل���ت على ه���ذا املج���ال، ومنه���ا “الفنتيك”، 
م�ص���رًيا اإلى اأن البنك ي���رى يف جمال التكنولوجيا 
املالي���ة العدي���د م���ن الفر����س، ويج���ب العم���ل 

لتطوير قنوات جديدة بالقطاع البنكي، وتطوير 
�رصاكات يف ه���ذا املجال لتطوي���ر جتربة العمالء، 
موؤك���ًدا اأن “البنك ل يرى الفنتيك تهديًدا، واإمنا 

داعم للقطاع البنكي”.
م���ن جهته، ق���ال الرئي����س التنفي���ذي لبنك 
امل����رصق عبدالعزيز الغرير: “لق���د حققنا الكثري 
م���ن الإجنازات املهمة على مدى اخلم�ص���ني عاًما 
املا�ص���ية، ولك���ن له���ذا الي���وم اأهمية خا�ص���ة. 
ول�صك باأن اإطالق روؤيتنا اجلديدة �صيحفز تقدم 
موؤ�ص�ص���تنا نحو الأمام. وبالنظر اإلى امل�ص���تقبل، 
تنط���وي اإ�ص���راتيجيتنا عل���ى موا�ص���لة التحول 
الرقمي يف البنك، وتب�صيط جتربة العمالء، وجعلها 
�صخ�ص���ية اأكرث، وتوف���ري قناة م�رصفية �ص���املة، 
وامل�صي قدًما نحو م�صتقبل تتحول فيه الأعمال 
�مل�رصفية �إلى ن�شاط ال يحتاج فروعا. ومبا �أن 85 
% من معام���الت العمالء تتم الي���وم عرب قنوات 
رقمي���ة، فمن ال�رصوري موا�ص���لة تطوير منتجات 
وخدمات جدي���دة ومبتكرة لعمالئن���ا؛ لتلبي هذا 

التوجه املتنامي”.

• ت�صوير: خليل اإبراهيم	 جانب من ح�صور احتفالية البنك بالذكرى 50 على تاأ�صي�صه  

• •اأثناء التد�صني	 اأع�صاء “ائتالف الغد”	

• اأحمد بن هندي 	
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افتتاح مهرجان البحرين لل�صيارات 2018 غًدا 

بحث عن �رشكاء لتطوير حقل البحرين وا�صتخراج الغاز

“الذهب” يرتفع 4.9 % خالل �صهرين والغرام بـ 14.2 دينار بالبحرين 

اإجناز ت�صاميم م�صنع العطريات ... وزير النفط:

اململكة ت�صتورد �صبائك وجموهرات من 16 دولة بـ 13.9 مليون دينار

قال وزير النفط ال�صــــيخ حممد بن خليفة اآل 
خليفــــة اإن البحرين بداأت اأعمــــال تهيئة لتطوير 
اكت�صــــاف الغاز العميق، يف البــــاد، واأنها دخلت 
يف مباحثات مع �ــــركات اأمريكية مثل هالربتون 

�صلمربجري يف هذا ال�صياق.
وذكــــر الوزير يف ت�ريحات ن�رتها �صــــحيفة 
ذا نا�صــــنوال الإماراتية الناطقة بالإجنليزية، اأن 
هناك كميــــات كبرية مــــن الغازات ال�صــــيقة يف 
الحتياطيــــات الأر�صــــية حلقل “اخلــــف”. والغاز 
ال�صيق اأو العميق هو الغاز الطبيعي املنتج من 
�صــــخور الحتياطيات مع فر�ص �صئيلة للنفاذ، 
ويحتاج اإلى حجم التك�صري الهيدروليكي ال�صخم 

لكي ينتج البئر باملعدلت التجارية.
وحتدث الوزير كذلك عن م�صــــاعي البحرين 
للبحث عن مزيد من ال�ــــركاء لتطوير حقل نفط 
البحريــــن، والذي خرجت منه �ركة مبادلة و�ركة 
اأوك�صــــيدنتال للبرتول يف عام 2016، يف الوقت 

املنا�صب.

وتطرق ال�صــــيخ حممد بن خليفــــة عن اأفكار 
ب�صــــاأن تاأ�صــــي�ص �صــــبكة لتبادل الغاز على غرار 
ال�صبكة اخلليجية املوحدة للكهرباء والتي اأ�صار 

اإلى اأنها جتربة ناجحة.
بالفعــــل  جــــار  العمــــل  اإن  الوزيــــر  وقــــال 
علــــى م�ــــروع م�صــــنع العطريــــات، وهــــو م�روع 
برتوكمياويات م�صرتك بني �ركة نفط البحرين 

و�ركة ال�صــــناعات البرتوكيماوية الكويتية، اإذ 
مت النتهاء من اأعمال الهند�صة والت�صميم.

ويف 2015 وقعت البحرين مع حتالف �ركات 
عاملية عقًدا لت�صــــييد مرفاأ الغاز امل�صال بكلفة 
250 مليــــون دينار، يف خطوة من �صــــاأنها توفري 
الإمــــدادات امل�صــــتقبلية للغــــاز والتــــي ت�صــــمل 
م�روعات تو�صــــعة �ركة األبا والبرتوكيماويات، 
اإ�صافًة اإلى توليد الطاقة وحتلية املياه وتطوير 

عمليات ا�صتخراج النفط.
ويتوقع اأن يجهز م�روع مرفاأ الغاز امل�صــــال 
العام املقبل، ويتاألف امل�روع من وحدة تخزين 
عائمــــة، ومرفــــاأ وحاجــــز بحــــري ل�صــــتام الغــــاز 
الطبيعي امل�صــــال، ومن�صة جماورة لتبخري الغاز 
امل�صــــال ليعود اإلــــى حالتــــه الغازيــــة، واأنابيب 
حتت املاء لنقل الغاز من املن�صة اإلى ال�صاطئ، 
ومرفق بري ل�صــــتام الغاز، اإ�صــــافًة اإلى من�صاأة 
برية لإنتاج النيرتوجني. كما تبلغ القدرة الأولية 
للم�ــــروع 400 مليــــون قدم مكعب قيا�صــــي يف 

اليوم ميكن زيادتها حتى 800 مليون.

ارتفــــع �صــــعر الذهــــب عيــــار 21 قرياًطا 
بال�صــــوق املحلية اإلى 14.22 دينــــار للغرام 
خال تعامات اأم�ص الإثنــــني، مقابل 13.55 
دينــــار للغــــرام نوفمــــرب املا�صــــي، بارتفــــاع 

ن�صبته 4.9 %.
اإلى ذلك، �صــــعد �صــــعر الذهب عيار 24 
قرياًطــــا اإلــــى 16.25 دينــــار للغــــرام خــــال 
تعامات اأم�ص مقابل 15.48 دينار يف نوفمرب 

املا�صي، بارتفاع بلغت ن�صبته 4.9 %.
ويف تفا�صــــيل حركة تغري اأ�صعار الذهب 
عيــــار 21 قرياًطــــا خال الأ�صــــبوع املا�صــــي، 
�صجل يف 8 يناير اجلاري 13.99 دينار للغرام 
وتراجــــع اليــــوم التايل اإلــــى 13.93 دينار ثم 
ارتفــــع الأربعاء اإلــــى 13.98 دينار لي�صــــتمر 
يف الرتفــــاع يــــوم اخلمي�ص اذ �صــــجل 14.03 
دينــــار، وارتفــــع اجلمعة حيث �صــــجل 14.20 
دينار، وهبط ن�صبيًّا يومي ال�صبت والأحد عند 

14.19 دينار.
وفيما يتعلق بالذهــــب عيار 24 قرياًطا، 
فقد مر بنف�ص املرحلة و�صــــجل 15.98 دينار 
للغرام يف 8 ينايــــر وانخف�ص يف اليوم التايل 
اإلى 15.92 دينار، ثم عاد يوم الأربعاء ل�صعره 
امل�صــــجل يف 8 يناير عند 15.98 دينار، وزاد 
يــــوم اخلمي�ص اإلى 16.03 دينار وا�صــــتمر يف 
الرتفــــاع اليــــوم التايل لي�صــــل اإلــــى 16.22 
دينار للغرام وا�صتقر على نف�ص ال�صعر حتى 

يوم اأم�ص الأول الأحد.
ــــا اإلى  وارتفــــع �صــــعر كيلــــو الذهب حمليًّ
16250 دينــــارا مقابــــل 15484 دينــــارا يف 
نوفمرب املا�صــــي، بزيــــادة مقدارها 4.9 %، 

يف قوت زاد فيه �صــــعر كيلــــو الذهب عامليًّا 
بن�صــــبة 5 % و�صــــجل 43138 دولرا اأم�ــــص 
الإثنني مقابــــل 41061 دولرا خال نوفمرب 

املا�صي.
كمــــا ارتفع �صــــعر اأوقية الذهب وو�صــــل 
505.38 دينــــار مقابــــل 481.56 دينــــار يف 
نوفمرب املا�صــــي، فيما بلغ �صــــعرها العاملي 
اإلــــى 1342 دولرا مقارنــــة بـــــ1277 دولرا 
خال نوفمرب املا�صــــي، علًما اأن جنيه الذهب 
ا اإلى 113.72 دينار مقابل  و�صل �صعره حمليًّ
108.39 دنانــــري يف نوفمــــرب 2017 و�صــــجل 
ــــا 301.98 دولر مقابل 287.43 دولر  عامليًّ

نوفمرب املا�صي.
ويف �صــــياق مت�صل، ا�صــــتوردت البحرين 
نحــــو 775 األــــف قطعة مــــن �صــــبائك الذهب 
واملجوهــــرات مــــن 16 دولة بقيمــــة اإجمالية 

تبلغ نحــــو 13.9 مليون دينــــار، خال نوفمرب 
2017، بح�صب اآخر اإح�صاءات اجلهاز املركزي 
للمعلومات. وبح�صــــب البيانــــات الأولية التي 
اأ�صــــدرتها �صــــوؤون اجلمارك فقد ا�صتوردت 
اململكــــة حــــوايل 379.2 األف �صــــبيكة ذهب 
بقيمــــة اإجماليــــة تبلغ 5.9 مايــــني دينار بلغ 
وزنها 384 كيلوغراًما م�صــــتوردة من دولتي 

الإمارات العربية املتحدة و�صوي�را.
فيما بلغــــت قطــــع احللــــي واملجوهرات 
التــــي اأجزاوؤهــــا مــــن ذهــــب 395859 قطعة 
تزن حــــوايل 417 كيلوغراًما بقيمــــة اإجمالية 
تبلغ 8 مايني دينار م�صــــتوردة من الإمارات، 
�صــــوي�را، اإيطاليــــا، لبنــــان، ال�صــــني، الهند، 
اإ�صــــبانيا،  الأمريكّيــــة،  املّتحــــدة  الوليــــات 
تاياند، فرن�صــــا، اململكة العربية ال�صعودية، 
اأملانيا، اليابان، فيتنام، بولندا وهونغ كونغ.

املنامـــة - امل�رف املركـــزي: منح 
م�ـــرف البحريـــن املركـــزي )امل�ـــرف( 
ت�صـــاريح للدخـــول للبيئـــة التجريبية لـ 
Wahed Inc،  B -W 3
tArabia وBelfrics، ممـــا يتيـــح لهم 
اختبـــار حلولهم املالية يف البحرين. ومبا 
اأن البحرين تعد مركًزا ماليًّا يف املنطقة، 
اتخذ امل�رف قراًرا باإطـــاق اإطار البيئة 
وال�صـــماح   2017 يونيـــو  التجريبيـــة يف 
للمبتكرين فيه باختبار حلولهم، من اأجل 
تعزيز املناف�صـــة الفعالة، والتكنولوجيا 
ال�صـــمولية  رقعـــة  وات�صـــاع  اجلديـــدة، 
املالية، وحت�صـــني جتربة الأداء للعماء. 
افرتا�صـــيًّا  حّيـــًزا  الإطـــار  هـــذا  ويوفـــر 
حلولهـــم  لختبـــار  والأفـــراد  لل�ـــركات 
املبتكـــرة القائمـــة علـــى التكنولوجيـــا، 
وبـــاب امل�صـــاركة مفتـــوح للموؤ�ص�صـــات 
املاليـــة املرخ�صـــة مـــن امل�ـــرف حاليًّا 
وغريهم من ال�ركات املحلية والأجنبية. 
ومدة الختبار هي ت�صعة اأ�صهر، مع اإتاحة 
الفر�صـــة للتمديد لثاثة اأ�صهر اإ�صافية 

كحد اأق�صى.
وقال مدير اإدارة الرتاخي�ص مب�رف 
البحرين املركزي اأحمد عبدالعزيز الب�صام 

“نحـــن نرحـــب يف امل�ـــرف باملبتكرين 
لختيارهم البحرين كمركز لبداأ اأعمالهم 
وطـــرح احللول املالية املبتكرة التي من 
�صاأنها تطوير عمليات القطاع املايل من 

حيث الكفاءة والأداء”.
ومت منـــح ت�ريح الدخـــول يف البيئة 
التجريبيـــة م�صـــبًقا لثاثـــة طلبـــات من 
قبـــل امل�رف لختبـــار حلولهم املبتكرة 
Tramonex Limited UK و وهـــي 
.Rain Financialو Nowex WLL

العا�صـــمة:  حمافظـــة   - املنامـــة 
SolidV -“  ننظم �ركة �صـــولد فيجـــن
sion” املتخ�ص�صة يف تنظيم املعار�ص 
�ركـــة  مـــع  وبالتعـــاون  والفعاليـــات 
Eleven&Bridge مهرجـــان البحريـــن 
الأولـــى يف  بن�صـــخته   2018 لل�صـــيارات 
البحريـــن، وذلـــك للفـــرتة مـــن 17 حتى 
21 يناير 2018، مبرفاأ البحرين املايل، 
وذلـــك حتـــت رعايـــة حمافـــظ حمافظـــة 
العا�صـــمة ال�صيخ ه�صـــام بن عبدالرحمن 
اآل خليفة، حيث �صـــينطلق املهرجان من 
ال�صـــاعة الثالثة ع�رًا وحتى ال�صـــاعة 10 

م�صاًء.
ومن املقّرر اأن ي�صـــكل احلدث مركز 
جـــذب لـــكل مـــن امل�صـــنعني والعمـــاء 
وجمهور الزوار على حد �صـــواء، من خال 
تلبيـــة الفعالية متطلبـــات كل الأطراف 
�صـــمن اإطار ترفيهي غري تقليدي، حيث 
مـــن املحتمل ا�صـــتقطاب  اأكـــر من 40 
األـــف زائر مـــن داخل وخـــارج البحرين يف 
موقع مميز يف مرفاأ البحرين املايل وعلى 

م�صاحة اأكر من 20 األف مرت مربع.
عـــن  العا�صـــمة  حمافـــظ  واأعـــرب 
ت�صجيعه على اإقامة مثل هذه الفعاليات 
والأن�صطة التي ت�صهم يف تن�صيط احلركة 
ال�صياحية باململكة لدورها يف ا�صتقطاب 
هواة وع�صاق ال�صيارات مبختلف اأنواعها 
واأ�صـــكالها، حيث اأثبتت البحرين �صـــمن 
م�صـــاعيها املتوا�صـــلة علـــى دعـــم هذه 
لتحقيقهـــا  نظـــًرا  املتميـــزة  الريا�صـــة 
جناحات كبـــرية على م�صـــتوى املنطقة، 
الأمر الذي ي�صـــب �صمن اجلهود الرامية 
لتعزيـــز احلركـــة ال�صـــياحية، معرًبـــا عن 
متنياتـــه بالتوفيـــق والنجـــاح للقائمني 

على املعر�ص.
مـــن جانبـــه، اأ�صـــاد رئي�ـــص اللجنـــة 
املنظمة للحدث، ال�صيخ خليفة بن دعيج 
اآل خليفـــة، بالدعـــم الكبـــري والاحمدود 
الـــذي تقدمـــه حمافظة العا�صـــمة وعلى 
راأ�صـــها ال�صـــيخ ه�صـــام بـــن عبدالرحمن 
اآل خليفـــة للمهرجـــان، موؤكـــًدا اأن هـــذا 
الدعم �صـــيوؤدي لتحقيـــق الأهداف التي 
ي�صـــعى لها املهرجان مـــن خال خمتلف 
الفعاليـــات التـــي تقـــام على هام�صـــه، 
وجذبـــه لأعداد كبرية مـــن خمتلف �رائح 
املجتمـــع. وقد مت توفري منطقة خا�صـــة 
لإجراء اختبار قيادة ال�صـــيارات للراغبني 
بتجربة موديات ال�صـــيارات املخ�ص�صة 
للبيـــع واملعرو�صـــة مـــن قبـــل ال�ركات 
امل�صنعة لها، مما �صيتيح فر�صة مميزة 
للم�صنعني والبائعني ومزودي اخلدمات 
وامل�صرتين لإيجاد كل ما يبحثون عنه يف 
مكان واحد �صـــمن حدث مميـــز هو الأول 

من نوعه يف البحرين.

جزر اأمواج - موؤمتر امل�صارف الإ�صامية: 
�صـــهدت الـــدورة الرابعة والع�ـــرون للموؤمتر 
 ،)WIBC( العاملـــي للم�صـــارف الإ�صـــامية
بالبحريـــن   2017 دي�صـــمرب   4،5،6 بتاريـــخ 
ح�صـــور اأكـــر مـــن 1200 مـــن قـــادة القطاع 
امل�ريف من ال�رق الأو�صـــط، اإفريقيا، اآ�صـــيا، 
اأوروبـــا واأمـــريكا وذلـــك حتت رعايـــة رئي�ص 
وزراء �صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن 

�صلمان اآل خليفة. 
مـــن  املوؤمتـــر  انعقـــاد  مبـــادرة  وتاأتـــي 
قبـــل منتـــدى ال�رق الأو�صـــط للم�صت�صـــارين 
العامليني - وهي من�صـــة ا�صـــتخبارات مالية 
رائدة ت�صهل تنمية القت�صادات القائمة على 
املعرفة يف اأ�صـــواق ال�رق الأو�صـــط و�صـــمال 
اأفريقيـــا، ويف �راكة ا�صـــرتاتيجية مع م�رف 
البحريـــن املركـــزي، لإدارة املنتـــدى الـــذي 
انعقـــد علـــى مدى ثاثـــة اأيام يف فنـــدق اآرت 

روتانا يف جزر اأمواج.
 - WIBC 2017 وقـــد تطابـــق حمـــور 

“عوامل النمو القت�صـــادي واملخاطر: �صناع 
ال�صيا�صـــات ومنظمـــي القطـــاع” - مـــع روؤية 
املوؤمتر الثابتة لتكون مبثابة بو�صـــلة لقطاع 
امل�رفيـــة  وال�صـــناعة  الإ�صـــامي  التمويـــل 

العاملية بتوليد روؤى ثابتة م�صتقبلية. 
ود�صن حمافظ م�رف البحرين املركزي، 
ر�صـــيد حممد املعراج، املوؤمتـــر باإلقاء كلمته 
الفتتاحية التي اأ�صـــار فيهـــا الى حجم قطاع 
ال�صريفة الإ�صامية وفتح بذلك املجال لاآراء 

والأفكار املهمة التي مت مناق�صتها. 
ومن املرجح اأن يدفع ت�صـــارع التطورات 
يف قطاع اخلدمات املالية الى ت�صارع يف رغبة 
القطاع لا�صـــتجابة، حيث اأنه مـــن املوؤمل اأن 
يقوم القطاع باحت�صـــان نظام “الفني تيك” 
وتكوين �راكات لتقوية الكفاءة العملية رغم 
التحديات لأ�صـــبقيته يف الإجنازات املت�صدرة 
يف الع�ـــر اللكرتوين. وقـــد كان حمور تركيز 
املوؤمتـــر خال الأعوام املا�صـــية هو اأن ميثل 
�صـــبكة و�صل ما بني القطاع والرّواد يف جمال 

“الفـــني تيـــك” لتكويـــن عاقات م�صـــتجدة 
للنهو�ـــص بالقطـــاع اإلـــى مرحلـــة جديدة من 
التطـــور املبني على البتـــكار والتكنولوجيا. 
كلمـــات  العـــام  هـــذا  موؤمتـــر  �صـــهد  وقـــد 
رئي�صـــية مـــن األيك�ـــص تاب�صـــكوت، الرئي�ص 
التنفيـــذي ل�ركـــة نك�صـــت بلـــوك جلوبـــال، 
 والع�صـــو املوؤ�صـــ�ص واملوؤلـــف امل�صـــارك يف
والع�صـــو   ،Blockchain Revolution
ال�صت�صاري الرفيع امل�صتوى التابع ل�صندوق 
النقد الدويل يف “الفني تيك”، و�صني باينهام 
- هـــريد، رئي�ص ال�صـــرتاتيجية والقت�صـــاد 
- Blockchain الـــذي حتدث عن احت�صـــان 
التكنولوجيا اجلديدة، مثل “بلوك ت�صني” يف 
وجه التغريات التي حلت على قطاع اخلدمات 

املالية مع حلول الع�ر اللكرتوين.
وت�صـــدر املوؤمتر طرح مو�صـــوع “الدمج 
امل�ـــريف”، ليتما�صـــى مـــع نظـــرة احلكومات 
العاملية والتي ترى اأن الدمج امل�ريف خطوة 
ل بد منها لتحقيق التنمية القت�صادية. فقد 

حقق القطاع امل�ريف الإ�صـــامي منـــواً واعداً 
خـــال الأعـــوام املا�صـــية اإل اأنـــه مل ي�صـــتغل 
امل�صـــتوى  دعـــم  ت�صـــتطيع  التـــي  الفر�ـــص 
القت�صـــادي والجتماعي، علمـــاً اأن انخفا�ص 
امل�صـــتوي املعي�صي م�صكلة منت�رة يف الكثري 
مـــن املناطـــق ذات الأغلبيـــة امل�صـــلمة. ومع 
تزايـــد املخاطـــر العقديـــة يف نظـــام التمويل 
الإ�صـــامي امل�ريف مـــع اأدوات اإعـــادة توزيع 
املـــال مثـــل الـــزكاة، وال�صـــدقة، والقر�ـــص 
احل�صن، والأوقاف، ي�صبح من املحبذ ت�صهيل 
التمويـــل مـــن خال برامـــج متويـــل ال�ركات 
ال�صـــغرية ومتو�صـــطة احلجم )SME( والتي 
تعمل وفق ال�ريعة الإ�صـــامية، والذي بدوره 
�صـــيقلل من عدم م�صاواة امل�صتوى املعي�صي 
ويحّفز النمو القت�صـــادي، حيث اأنه قد متت 
مناق�صـــة كيفية حت�صـــني الدمج امل�ريف من 
خـــال التمويل الإ�صـــامي خـــال املوؤمتر من 
قبـــل قـــادة جديريـــن بالذكـــر وهـــم املدراء 
التنفيذيني لـــكل من بنك نزوى، وبنك اإبدار، 

وبنك اخلرطوم. 
وح�ر ع�صو جمل�ص اإدارة وع�صو موؤ�ص�ص 
ل�ركة “�صـــي بي اإك�ص اإل اإل �صـــي”، �صاحب 
ال�صـــمو الأمري �صـــعود بن خالد بن عبداهلل اآل 
�صـــعود، املوؤمتر والـــذي عرّب فيـــه عن وجهة 
نظـــره التـــي تهـــدف الـــى احت�صـــان التغيري 
لتفـــادي  امل�ـــريف  القطـــاع  يف  املت�صـــارع 
ال�صطرابات: “اأ�صـــبحت كلمة “الفني تيك” 
مت�صـــلة بكلمـــة “ا�صـــطراب” يف هـــذه الأيام 
وهي متّهد الطريق لبتكارات وحلول جديدة، 
مما يعوزنا لاإدراك الى اأن حدوث ال�صطراب 
ل يعنـــي وجـــوب التكّيـــف بـــه ولكـــن وجوب 

احت�صان التغيري”. 
“الفـــني  واأمت النقا�ـــص العاملـــي حـــول 
تيـــك” يف املوؤمتـــر ، املتحـــدث الربيطـــاين 
لوران�ـــص وينرتماير، ع�صـــو موؤ�صـــ�ص ومدير 
�ركة “اإليب�صي�ص”، الذي حتدث عن م�صتقبل 
“الفني تيك” الإ�صـــامي والفر�ص الأ�صا�صية 

للدمج والتحديات التي �صتواجه القطاع.

تت�صدر موؤمتر امل�صارف الإ�صالمية و “الدمج”  ق�صايا “الفني تيك” 
ح�صور اأكر من 1200 من قادة القطاع خال 3 اأيام بالبحرين

• وزير النفط	

املحرر القت�صادي

زينب العكري

• اأحمد الب�صام	

• حمافظ العا�صمة	



تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدمت 
املصفية  باعتبارها  محمد  احمد  رضي  احمد  فاطمة   / السيدة  إليها 
القانونية لشركة املنزل املضيء للمقاوالت تضامن وملالكها سلطان علي 
سرور وشركاؤه،  املسجلة مبوجب القيد رقم 1-93694 طالبا إشهار انتهاء 
أعمال تصفية الشركة تصفية اختياريه وشطبها من السجل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 

21 لسنة 2011

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
إعالن رقم )---( لسنة 2017

بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة املنزل املضيء للمقاوالت تضامن

وملالكها محمد سلطان علي سرور وشركاؤه
تقدم إلى إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ورثة مؤسسة مؤسسة الوكاالت 
التجارية الوطنية ملالكها املغفور له بإذن اهلل محمد يوسف منصور سند واملسجلة مبوجب 
القيد رقم 6538 ، وذلك بتحويل املؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال 

وقدره 4٫400 دينار بحريني، بأسماء الورثة التالية التالية أسمائهم:
طاهرة محمد حامد فياظي  -  عبدالصاحب يوسف منصور سند

محمد يوسف منصور سند  -  انور يوسف منصور سند
ليلى يوسف منصور سند  -  فتحية يوسف منصور سند
سميرة يوسف منصور سند  -  فريال يوسف منصور سند

هدى يوسف منصور سند

يوما  املذكورة خالل خمسة عشر  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  فعلى كل من 
من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 11/1/2018
زارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

اعالن بشأن حتويل مؤسسة فردية لتصبح شركة ذات مسؤولية محدودة

احملل  ابوالشوك بطلب حتويل  ابراهيم احمد عبداهلل  ادناه:  املعلن  السيد  إلينا  تقدم 
التجاري التالي الى السيد / عبداهلل ابراهيم احمد عبداهلل ابوالشوك 

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

تاريخ 11/1/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

)CR2018-5767( اعالن رقم
تنازل او بيع - عن احملل التجاري

26047-2
مؤسسة أبو الشوك لتصليح املكيفات

االسم التجاريرقم القيد

تقدم إلينا السيدة: خديجة حسن علي صالح بطلب حتويل احملل التجاري التالي الى 
السيدة / زهراء علي عباس مكي بوغنوم 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

)CR2018-3961( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

2-86044
مطعم دبس الرمان

االسم التجاريرقم القيد

تقدم إلينا السيد: ابراهيم عباس عبداهلل شريف بطلب حتويل احملل التجاري التالي 
الى السيدة /احالم داود مطر املهنا 

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

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

)CR2018-4758( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

23954-1
ازادي لتلميع السيارات

االسم التجاريرقم القيد

إليها  تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
مجموعة عبدالرحمن خليل املؤيد ذ.م.م واملسجلة حتت قيد رقم 41732-2 بطلب 

تغيير االسم التجاري:
من: مجموعة عبدالرحمن خليل املؤيد ذ.م.م

Abdulrahman Khalil Almoayed Group W.L.L
لتصبح: املؤيد اليف ستايل

Almoayed Life Style
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 6/12/2017 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اإلسم التجاري

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها أصحاب شركة 
ابراهيم والسيد جاسم  أند لفتز تضامن ألصحابها السيد محمد حبيب  الفاحت روموفلز 
1-79742 طالبني حتويل الشركة الى مؤسسة  محمد حبيب املسجلة مبوجب القيد رقم 
وتسجيلها  املوسوي  ابراهيم  حبيب  محمد  السيد  جاسم  السيد  بإسم  لتصبح  فردية 
ابراهيم  حبيب  محمد  السيد  جاسم  وتعيني   ،101055-1 برقم  الفردية  مؤسسته  على 

املوسوي للقيام باجراءات التحويل.
وتغيير االسم التجاري من شركة الفاحت روموفلز أند لفتز تضامن ألصحابها السيد محمد 

حبيب ابراهيم والسيد جاسم محمد حبيب إلى الفاحت روموفلز.

املذكورة خالل خمسة عشر  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  فعلى كل من 
يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد: 1-79742  -  التاريخ: 15/1/2018 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2018-7159( لسنة 2018
بشأن حتويل شركة تضامن إلى مؤسسة فردية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها املالك 
رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  ش.ش.و  العاملية  للتجارة  موتورز  خامكو  لشركة 

55610 طالبني تغيير االسم التجاري:
من: لـــشركة خامكو موتورز للتجارة العاملية ش.ش.و

إلى: خامكو ش.ش.و لــ مالكها الشيخ خليفة بن حمد بن رزق آل خليفة

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد: 55610  -  التاريخ: 14/12/2017 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )----( لسنة 2017
بشأن تغيير االسم التجاري

لشركة خامكو موتورز للتجارة العاملية ش.ش.و

قيد رقم

51415-05

شقة / محل 

1306 ب

بناية

0

طريق

719

مجمع

907

 التاريخ :19/11/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

   CR 2017 - 179907 إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

اعتراض  أي  لديه  التجاري فعلى كل من  تغيير االسم  أدناه بطلب  املعلن  إلينا  تقدم 
اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
اسم التاجر: مي علوي السيدمحمود الهاشمي

االسم التجاري احلالي: جرافيتي بالس إلدارة العقارات
االسم التجاري املطلوب: جرافيتي بالس للتنظيفات

األنشطة التجارية املطلوبة: التنظيف العام للمباني

 بناء على قرار الشركاء في شركة دي إس دي مانيجمنت سولوشينز ش.ش.و ملالكتها دولينا 
سيفيا دولينج، املسجلة على قيد رقم 113668، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد/ 

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي: عبدالرضا حبيب محمد علي العالي

Shamsalbh@gmail.com:الهاتف : 39000044 )973+(   -  البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  اعالن بحل وتصفية شركة
شركة دي إس  دي مانيجمنت سولوشينز ش.ش.و

ملالكتها دولينا سيفيا دولينج
سجل جتاري رقم 113668

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
اللوجيستية ش.ش.و ملالكها كمال  إليها مالك شركة شركة السعدون 
حتويل  طالبا   ،  1-99857 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  السعدون  احمد 
محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى  املذكورة  للشركة  القانوني  الشكل 

برأسمال وقدره 5٫000 دينار، بني كل من:
- كمال احمد حسن احمد السعدون

- يوسف كمال احمد حسن احمد السعدون

التاريخ: 14/1/2018   -  القيد: 99857
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )111( لسنة 2018 
بشان حتويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
احمد  كمال  ملالكها  ش.ش.و  القابضة  السعدون  شركة  مالك  إليها 
، طالبا حتويل الشكل   100554-1 القيد رقم  السعدون واملسجلة مبوجب 
برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى  املذكورة  للشركة  القانوني 

وقدره 5٫000 دينار، بني كل من:
- كمال احمد حسن السعدون

- يوسف كمال احمد حسن السعدون

التاريخ: 14/1/2018   -  القيد: 100554-1
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )111( لسنة 2018 
بشان حتويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRƒH  π«é°ùàdG  IQGOEG  ø∏©J

 ΩG  »H »c  /IOÉ°ùdG  É¡«dEG  Ωó≤J ób ¬fCÉH  áMÉ«°ùdGh

 …O ΩG ácô°ûd ÊƒfÉ≤dG »Ø°üŸG √QÉÑàYEÉH hôîa »L

 ´ôa  -Ω.Ω.P-  øjôëÑdG  π≤M-RÉ¨dGh  §Øæ∏d  »°S

 á«dƒÄ°ùe  äGP  ácô°ûc  á∏é°ùŸG  ,á«ÑæLCG  ácô°ûd

 QÉ¡°TEG  kÉÑdÉW  ,76079  ºbQ  ó«≤dG  ÖLƒÃ  IOhó

 ájQÉ«àNG   á«Ø°üJ  ácô°ûdG  á«Ø°üJ  ∫ÉªYCG  AÉ¡àfEG

 ΩÉµMC’  kÉ≤ah  ∂dPh  ,…QÉéàdG  πé°ùdG  øe  É¡Ñ£°Th

 ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôŸÉH  QOÉ°üdG  ájQÉéàdG  äÉcô°ûdG  ¿ƒfÉb

 .2001áæ°ùd 21 ºbQ

áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh

π«é°ùàdG IQGOEG

2018 áæ°ùd (111) ºbQ ¿ÓYEG

á«Ø°üJ ∫ÉªYCG AÉ¡àfG QÉ¡°TEG ¿CÉ°ûH

 π≤M-RÉ¨dGh §Øæ∏d »°S …O ΩG ácô°T

á«ÑæLCG ácô°ûd ´ôa-Ω.Ω.P-øjôëÑdG

تقدم الينا السيد فاضل عبداحلسن علي بحر بطلب حتويل احملل التجاري التالي: إلى 
السيد / عز الدين علي ابراهيم عباس

فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة املذكورة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

التاريخ :11.1.2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

CR2018-5423 إعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

سمارت هوم 88380-1
للتجارة 
والنجارة

- اعمال ورش النجارة
- جتارة/بيع مواد البناء واملواد االنشائية املعدنية 

ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها
- انشطة اخرى تتعلق بالتسويق والترويج

نوع النشاطاالسم التجاريرقم القيد
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جدحفص  و  السيف  لمكاتبنا فرعي ضاحية  الجديد  الدوام  أوقات 
من الساعة :8 صباحاً إلى 4 مساًء

 للبيــــــــــع أو اإليجــــــار  
شقق ملناطق العاصمة واحملرق

BD/120,000 - F001251 - للب�ع شقة في أمواج م�ونة من : غرفتين , حمامين , صالة , موقف , مساحة الشقة : 120 متر

BD/72,000 - F001250 - للب�ع شقة في أمواج م�ونة من : غرفتين , حمامين , صالة , موقف , مساحة الشقة : 110.9 متر

BD/95,000 - F001235 - للب�ع شقة في أمواج م�ونة من : غرفتين , حمامين , صالة , موقف , مساحة الشقة : 134 متر

BD/80,000 - F001233 - للب�ع شقة في أمواج م�ونة من : غرفتين , 3حمامات , صالة , موقف , مساحة الشقة : 127 متر

BD/90,000 - F001214 - للب�ع شقة في أمواج م�ونة من : غرفتين , حمامين , صالة , موقف , مساحة الشقة : 90 متر

BD/650 - F001255 - لإليجار شقة في أمواج م�ونة من : غرفتين , حمامين , صالة , موقف , مساحة الشقة : 140 متر

BD/750 - F001254 - لإليجار شقة في أمواج م�ونة من : غرفتين , حمامين , صالة , موقف , مساحة الشقة : 100 متر

BD/750 - F001244 - لإليجار شقة في أمواج م�ونة من : غرفتين , 3 حمامات , صالة , موقف , مساحة الشقة : 105 متر

BD/800 - F001216 - لإليجار شقة في أمواج م�ونة من : غرفتين , حمامين , صالة , موقف , مساحة الشقة : 140 متر

BD/95,000 - F001252 - للب�ع شقة في ضاح�ة السيف: 3 غرف , 4 حمامات , صالة , موقف , غرفة طعام , المساحة: 178 متر

BD/75,000 - F001243 - للب�ع شقة في ضاح�ة السيف تحو� : غرفتين , حمامين , صالة , موقف , المساحة: 112 متر

BD/145,000 - F001242 - للب�ع شقة في ضاح�ة السيف تحو� : غرفتين , حمامين , صالة , موقف , المساحة: 135 متر

BD/95,000 - F001238 - للب�ع شقة في ضاح�ة السيف 3غرف , 4حمامات , صالة , موقف , غرفة طعام, المساحة: 170.7 متر

BD/130,000 - F001234 - للب�ع شقة في ضاح�ة السيف  غرفتين , 3حمامات , صالة , موقف ,غرفة طعام ,  المساحة: 130 متر

Tel: 17564433  -   F: 17564443 
حسني علي: 39442411 - أحمد ثامر: 36799711

E-mail:  hussain@grnata.com - Ahmed.Thamer@grnata.com 

BD/300,000 - F001212 - للب�ع شقة في ضاح�ة السيف 3غرف , 3حمامات , صالة , موقف ,غرفة طعام, المساحة: 221.2 متر

BD/80,000 - F000196 - للب�ع شقة في ضاح�ة السيف تحو� : غرفة , حمامين , صالة , موقف , المساحة: 88.4 متر

BD/120,000 - F000177 - للب�ع شقة في ضاح�ة السيف تحو� : غرفتين , حمامين , صالة , موقف , المساحة: 120 متر

BD/1,200 - F001258 - لإليجار شقة في ضاح�ة السيف  3غرف , 3حمامات , صالة , موقف ,غرفة طعام , المساحة: 170 متر

BD/600 - F000240 - لإليجار شقة في ضاح�ة السيف تحو� : غرفة , حمامين , صالة , موقف  , المساحة: 70 متر

BD/650 - F000203 - لإليجار شقة في ضاح�ة السيف تحو� : غرفة , حمامين , صالة , موقف , المساحة: 70 متر

BD/650 - F000202 - لإليجار شقة في ضاح�ة السيف تحو� : غرفة , حمامين , صالة , موقف , المساحة: 70 متر

BD/750 - F000201 - لإليجار شقة في ضاح�ة السيف تحو� : غرفتين , حمامين , صالة , موقف , المساحة: 105 متر

BD/900 - F000107 - لإليجار شقة في ضاح�ة السيف تحو� : 3غرف , 4حمامات , صالة , موقف, المساحة: 150 متر

BD/65,000 - F001253 - للب�ع شقة في الجفير تتكون من : غرفة , حمام , صالة , موقف , المساحة: 53.6 متر

BD/77,000 - F001231 - للب�ع شقة في الجفير تتكون من : غرفتين , حمامين , صالة , موقف , المساحة: 117 متر

BD/115,000 - F001222 - للب�ع شقة في الجفير تتكون من : غرفتين , 3حمامات , صالة , موقف , المساحة: 177 متر

BD/110,000 - F000192 - للب�ع شقة في الجفير تتكون من : غرفتين , حمامين , صالة , موقف , المساحة: 120 متر

BD/68,000 - F001224 - للب�ع شقة في الجفير تتكون من : غرفتين , حمامين , صالة , موقف , المساحة: 100 متر
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ويف التفا�شيل، ذكرت الوكالة اأن م�شادات 
ح�ش���لت بني اأفراد عائلة علي ف���والدي وعنا�رص 
االأم���ن الذين مل يقدموا اأي تو�ش���يح عن كيفية 
واأ�ش���باب وف���اة املعتق���ل. وكان ب���والدي ق���د 
اعتقل يوم اجلمعة على يد �ض���باط �رشطة بتهمة 
امل�ض���اركة يف اإط���اق النار على دوري���ة لل�رشطة، 
ويوم ال�ض���بت اأُبل���غ اأحد اأفراد الأ����رشة الذي كان 
يحاول احل�ضول على معلومات عن م�ضري ابنهم 
باأن���ه ق���د ت���ويف يف مرك���ز االحتج���از، واأن االأ�رصة 

باإمكانها ت�ضلم اجلثة.
واأكد �ش���قيق علي ب���والدي لوكالة “هرانا” 
اأنه “مل يكن يعاين من اأي مر�ض وكان يف �ض���حة 

تامة وقت اعتقاله”.
وبع���د انت�ش���ار خرب وف���اة ال�ش���اب يف مركز 
العتق���ال، جاء بع����ض اأهايل القري���ة مبن فيهم 
اأقارب عل���ي بولدي، اإلى مرك���ز الأمن يف مدينة 
ت�ض���الو�ض، وكان���وا يعتق���دون اأن ال�ض���اب ق���د 
اأ�ض���يئت معاملت���ه اأو رمبا تعر����ض للتعذيب”، 
بح�ضب الوكالة. وقام عنا�رش الأمن بتفريق جتمع 
الأهايل بعد توجيه اإهانات لهم وحدوث م�ضادات 

كامية بني الطرفني.
وكان���ت املحامية ن�رشين �ض���تودة، من مركز 

مدافعي حقوق الإن�ض���ان يف اإيران، ك�ض���فت عن 
وفاة 5 م���ن املتظاهرين يف املعتقات مبختلف 
املحافظات بظروف غام�ض���ة، اإذ تقول منظمات 

حقوقية اإنهم ُقتلوا حتت التعذيب.
ياأت���ي ذل���ك فيم���ا ك�ش���ف النائ���ب حممود 

�ش���ادقي ع���ن توقي���ع 40 نائًب���ا عل���ى ر�ض���الة 
وجهوه���ا لرئي�ض الربملان علي لريجاين، طالبوا 
فيها بت�ضكيل جلنة م�ضتقلة للتحقيق يف اأ�ضباب 
وف���اة املعتقلني خ���ال الحتجاج���ات الأخرية يف 

خمتلف ال�شجون.

كم���ا اأك���د نائ���ب رئي����ض الربمل���ان عل���ي 
مطهري، ال�ش���بت، بدوره اأن 3 من املعتقلني يف 
الحتجاجات الأخرية ماتوا يف ال�ض���جون الإيرانية، 

وطالب احلكومة مبتابعة املو�ضوع.
م���ن جهت���ه، قال املتحدث با�ض���م ال�ض���لطة 
الق�ضائية غام ح�ضني حم�ضني ايجئي، يف موؤمتر 
�ضحايف، الأحد، اإن 25 �ضخ�ًضا ُقتلوا بينهم اأنا�ض 
عادي���ون ومن الق���وات االأمنية يف اال�ش���طرابات 
الأخ���رية، لكنه زعم باأن���ه ل اأحد ُقتل بر�ض���ا�ض 
ق���وات الأمن؛ لأنها تلقت اأوامر بعدم ا�ض���تخدام 
ال�ض���اح”، ح�شبما اأوردت وكالة “ميزان” التابعة 
للق�ض���اء الإي���راين. واأ�ض���اف اأن “465 �ضخ�ًض���ا 
كان ق���د مت توقيفه���م يف كام���ل الب���اد عل���ى 
�شلة باال�ش���طرابات ال يزالون موقوفني بينهم 
55 يف طه���ران”، يف حني اأن النائب الإ�ض���احي 
حمم���ود �ض���ادقي ق���ال الثاثاء اإن���ه مت توقيف 
3700 �ض���خ�ض على عاق���ة بالحتجاجات. وقال 
م�ض���وؤولون اإيراني���ون اإن معظ���م املوقوفني مت 
الإف���راج عنه���م با�ض���تثناء اأ�ض���خا�ض مرتبطني 
مبجموعات “معادية للثورة”، بينما حذرت االأمم 
املتحدة ومنظمات حقوقية ال�ض���لطات الإيرانية 

من ممار�شة التعذيب �شد املعتقلني.

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

هادي: ل خيار اأمامنا اإل النت�ضار على احلوثي
دبي - العربية نت: اأكد الرئي�ض اليمني عبدربه من�ضور هادي، اأم�ض الثنني، اأن ميلي�ضيا احلوثي 
ت�رش على اأن تكون اأداة لإيران يف قتل وتهجري وتدمري البلد. وقال هادي “ل خيار اأمام ال�ضعب اليمني 
اإل النت�ض���ار على قوى الظام )ميلي�ض���يا احلوثي( مل�ض���لحة اليمن الحتادي اجلديد”، م�ض���رًيا اإلى اأن 
اليمنيني اأمام م�ض���ارين “اإما النت�ض���ار لل�رشعية اأو الرتهان لقوى الظام الذي متثله ميلي�ضيا احلوثي 

الإيرانية”، م�ضيًفا اأن ال�ضعب اليمني “لن يقبل بها مطلًقا”.
وج���اء ذل���ك اأثناء لقائه �ض���فرية الحتاد الأوروبي ل���دى اليمن، اأنتونيا كالفو، حيث جرى مناق�ض���ة 
تداعيات الأحداث الأخرية يف �ضنعاء، وممار�ضات امليلي�ضيات احلوثية يف مناطق �ضيطرتها، وفق وكالة 
الأنباء اليمنية الر�ض���مية. ولفت الرئي�ض اليمني اإلى اأن “خمططات واأهداف ميلي�ض���يا احلوثي الدخيلة 
تو�ضح ارتهانها للخارج كاأداة لإيران، للعبث باأمن وا�ضتقرار اليمن واملنطقة”. الى ذلك، هدد قيادي 
يف ميلي�ض���يات احلوثي بتنفيذ الإعدام اجلماعي بحق 650 �ض���ابًطا وجندًيا من حرا�ضة الرئي�ض ال�ضابق 

علي عبداهلل �ضالح يعتقلهم النقابيون بال�ضجن املركزي يف �ضنعاء منذ مطلع دي�ضمرب املا�ضي.
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القاهرة - رويترز:

 اأك���د الرئي����ض امل����رشي عبدالفت���اح 
ال�ضي�ضي، اأم�ض الثنني، اأن باده لن ت�ضن 
حربا عل���ى ال�ض���ودان، م�ض���ددا يف الوقت 
نف�ض���ه عل���ى حر����ض القاه���رة عل���ى عدم 
�شدور “اأي لفظ م�ضيء” جتاه ال�شودان اأو 

اأي دولة اأخرى.
وق���ال ال�ضي�ض���ي “اأرج���و كم�رشي���ني 
اأن نحافظ على حر�ض���نا على عدم �ض���دور 
اأي لف���ظ م�ض���يء لل�ض���ودان اأو لأي دول���ة 
اأخ���رى”، م�ض���يفا: “ل���ن نحارب اأ�ض���قاءنا 
يف ال�ش���ودان”. وتابع “اأوكد الأ�ش���قائنا يف 
ال�ض���ودان واأثيوبيا نح���ن ل نتاآمر على اأي 
دول���ة )...(، ل نن���اور ول نق���ول ت�رشيحات 
عك�ض توجهاتنا”. ومتر العاقات امل�رشية 
ال�ض���ودانية بتوت���ر ن�ض���بي عل���ى خلفي���ة 
ا�ض���تدعاء اخلرط���وم ل�ض���فريها بالقاهرة 
للت�ض���اور، بداي���ة يناير احل���ايل، مما دفع 
وزي���ر اخلارجي���ة امل�رشي �ض���امح �ض���كري 
للت�رصي���ح اأن القاه���رة “تدر����ض خمتل���ف 
اأبعاد القرار التخاذ الرد املنا�شب ب�شاأنه”.

بلجيكا - اف ب: 

اأكد مكت���ب فيديريكا موغرييني 
لاأم���ن  الأوروب���ي  الحت���اد  مفو�ض���ة 
وال�ضيا�ض���ة اخلارجية مت�ضك بروك�ضل 
ال����رصاع  ت�ش���وية  جت���اه  بالتزاماته���ا 
الإ�رشائيل���ي الفل�ض���طيني يف اإطار حل 
الدولتني. وقالت مايا كو�ضيان�ضيت�ض 
ام����ض  با�ض���م موغريين���ي  املتحدث���ة 
ال���ذي  الدولت���ني  “ح���ل  الثن���ني 
التفاو����ض  ع���رب  اإلي���ه  التو�ض���ل  مت 
واملتما�ض���ي م���ع تطلع���ات اإ�رشائي���ل 
وفل�ضطني، يعد احلل الوحيد ل�ضمان 

ال�ضام والأمن”.
اإلى  “موقفنا ي�ض���تند  واأ�ش���افت 
اتفاقات اأو�ض���لو وق���رار جمل�ض الأمن 
الدويل رقم 478، واأعتقد اأن �رشكاءنا 
يعرفون جيدا موقفن���ا الذي لن نحيد 

عنه على هذا ال�ضعيد”.
تعلي���ق  اأن  اإل���ى  ي�ض���ار 
كو�ضيان�ض���يت�ض ق���د اأعق���ب ت�رشيحا 
ملحمود عبا�ض رئي�ض دولة فل�ضطني 
اأم����ض الأح���د اعت���رب في���ه اأن اإ�رشائيل 
اتف���اق  اأنه���ت  “ق���د  مبمار�ش���اتها، 

اأو�شلو” وحل الدولتني.

 أبوجا - اف ب: 

ح���رام”  “بوك���و  جماع���ة  عر�ض���ت 
الإرهابية، اأم�ض الثنني، ت�ضجيل فيديو 
جدي���دا تظه���ر في���ه 14 م���ن تلميذات 
خطفن يف �ضيبوك ب�ضمال �رشق نيجرييا 
يف اأبري���ل 2014. و�رصح���ت واح���دة من 
ال�ضابات وهي تتحدث با�ضم املجموعة 
التي ظهرت يف الت�ش���جيل ال���ذي تبلغ 
مدته 21 دقيقة “نحن فتيات �ضيبوك 
)...( اإن �ض���اء اهلل لن نع���ود”. وبدت 3 
من هوؤلء ال�ض���ابات وهن يحملن اأطفال 
ر�ض���عا يف الت�ضجيل الأول من نوعه منذ 
مايو املا�ض���ي، عندما مت بث ت�ض���جيل 
لفت���اة قال���ت اإنه���ا واح���دة م���ن 219 
تلمي���ذة خطف���ن وظه���رت وهي حتمل 
�ضاحا. وقد اأكدت انها ترف�ض العودة 

الى بيتها.
ووجهت ال�ض���ابة نقدا ل���� “فتيات 
اخ���رتن  اللوات���ي  الأخري���ات  �ض���يبوك 
الع���ودة اإلى نيجريي���ا” يف اإ�ض���ارة الى 
جمموعة من التلميذات جنحن يف الفرار 

من خاطفيهن قبل 4 �شنوات. 
واأوردت “اهلل باركن���ا وقادن���ا اإلى 
اخلافة )...(، لكن بدل من ذلك اخرتمت 

العودة اإلى الكفر”.
وقالت متوجهة اإلى اأهايل الفتيات 
“يج���ب اأن تتوب���وا )...( م�ض���ريكم نار 
جهنم اإذا مل تتوبوا واهلل خلقنا لنعبده”.

موسكو - رويترز: 

اعت���رب وزي���ر اخلارجي���ة الرو�ض���ي 
�ض���ريغي لفروف، اأن الوليات املتحدة 
ج���ر  الراه���ن عل���ى  الوق���ت  تعم���ل يف 
جمهوري���ة مقدوني���ا اإل���ى حلف �ض���مال 
الأطل�ض���ي. واأ�ض���اف يف موؤمتر كّر�ض���ه 
الي���وم للوق���وف عل���ى نتائج الن�ض���اط 
الدبلوما�ضي الرو�ض���ي للعام املا�ضي، 
اأن جهود حل ق�ض���ية مقدونيا كانت يف 
“غيبوبة” من���ذ اأمد، ومل تنتع�ض اإل بعد 
اأن “مل�ض���ت الوليات املتحدة ال�رشورة 

يف ع�ضوية مقدونيا يف الناتو”.
ي�ض���ار اإل���ى اأن جمهوري���ة مقدونيا 
مر�ض���حة لان�ض���مام اإلى الأطل�ضي منذ 
2005، اإل اأن اليونان وقفت عائقا على 
ان�ضمامها اإلى احللف والحتاد الأوروبي 
حل�ضابات قدمية مل تتم ت�ضفيتها بعد.

كم���ا تطال���ب اأثين���ا بتغيري ا�ض���م 
مقدونيا لتفادي اخللط بني ت�ض���ميتها 
ومقاطع���ة مقدوني���ا اليوناني���ة، حي���ث 
تخ�ضى اأن يت�ضبب الت�ضابه يف الت�ضميات 
يف اإب���راز مقدونيا مطال���ب حدودية قد 

ت�رش باليونان و�ضيادة اأرا�ضيها.

القاهرة - اف ب:

 اأعلن حممد اأنور ع�ش���مت ال�ش���ادات، 
اب���ن �ض���قيق الرئي����ض امل����رشي الراح���ل 
اأنور ال�ض���ادات، تخليه عن فكرة الرت�ض���ح 
لرئا�ض���ة م����رش خ���ال النتخاب���ات 2018؛ 

ب�ضبب املناخ ال�ضيا�ضي احلايل.
واأعلن ال�ضادات، وهو برملاين �ضابق، 
يف اأكرث من منا�ض���بة اإنه يفكر يف الرت�ض���ح 
للرئا�ض���ة ملناف�ض���ة الرئي�ض احل���ايل عبد 
الفتاح ال�ضي�ضي، م�ضريا اأنه ميلك برناجما 
انتخابيا بالفع���ل. لكنه اأعلن ام�ض الثنني 
وخال موؤمتر �ض���حايف عق���ده مبقر “حزب 
الإ�ض���اح والتنمية” الذي يتزعمه اأنه قرر 
بعد تقييم ونزول عند راأي اأع�ض���اء احلملة 
وكل املوؤيدين والداعمني عدم امل�ضاركة 

يف االنتخابات الرئا�شية.
واأ�ض���اف اأن “امل�ضكلة ل تكمن يف يف 
جم���ع توكيات تاأيي���د م���ن املواطنني اأو 

نواب الربملان خلو�ض النتخابات.

طرابلس - اف ب:

 اعتقلت ال�ش���لطات التون�ش���ية 41 
�ضخ�ضا يف اأعمال �ض���غب �ضهدتها ليلة 
الأحد �ض���واحي تون�ض العا�ض���مة ومدن 
اأخرى رافقت الحتجاجات ال�ضعبية على 

غاء املعي�ضة.
 واأو�ضح خليفة ال�ضيباين املتحدث 
التون�ش���ية،  الداخلي���ة  وزارة  با�ش���م 
�شخ�ش���ا   41 اعتقل���ت  ال�رصط���ة  اأن 
مل�ضاركتهم يف اأعمال �ضغب واعتداءات 
عل���ى املن�ض���اآت احلكومي���ة واخلا�ض���ة 
خ���ال احتجاج���ات ليلية. ي�ض���ار اإلى اأن 
ال�ض���تباكات بني املحتج���ني وال�رشطة 
ق���د جتددت ليلة الأح���د يف بع�ض اأحياء 
تون�ض العا�ضمة، ويف حمافظة الق�رشين، 
حيث اأطلقت عنا�رش الأمن الغاز امل�ضيل 

للدموع لتفريق املتظاهرين.
وارتفع���ت ح�ض���يلة املعتقلني اإثر 
ال�ض���دامات بني املتظاهرين وال�رشطة 
اإلى 850 �ضخ�ضا منذ الثنني املا�ضي.

طرابلس - أ ف ب: 

قتل 10 ا�ض���خا�ض عل���ى القل اأم�ض 
الثن���ني يف معارك اندلعت يف حميط مطار 
معيتيقة قرب العا�ض���مة الليبية طرابل�ض 
اث���ر هجوم �ض���نته جمموع���ة م�ض���لحة، كما 

اعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية.
وقال���ت قوة الردع اخلا�ض���ة املكلفة 
�ض���مان امن املط���ار على �ض���فحتها على 
في�ض���بوك ان “هجوم���ا” ا�ض���تهدف موقع 
مط���ار معيتيقة ال���دويل “وال�ش���جن الذي 
يقبع ِبه اأكرث من 2500 موقوف بق�ض���ايا 
كان  الهج���وم  ان  وا�ض���افت  خمتلف���ة”. 
يه���دف ال���ى حتري���ر ع���دد م���ن ال�ض���جناء 
تابع���ني للمجموع���ة املهاجم���ة. ومل يت���م 
حتدي���د اجله���ة املهاجم���ة لك���ن حكوم���ة 
الوفاق الوطني برئا�ضة فائز ال�رشاج قالت 
يف بيان ان العتداء كان ي�ض���تهدف اطاق 
�رشاح الرهابيني م���ن تنظيمات “داع�ض” 
والقاع���دة وغريهم���ا م���ن التنظيمات من 
مرك���ز احتجازهم الذي ت����رشف عليه قوات 

الردع اخلا�ضة التابعة لوزارة الداخلية”.

 ال�ضي�ضي: لن نحارب 
اأ�ضقاءنا يف ال�ضودان

 بلجيكا 

نيجيريا 

روسيا

االحتاد االأوروبي يوؤكد 
مت�ضكه باتفاقات اأو�ضلو

فتيات “بوكو حرام” 
املختطفات: لن نعود

وا�ضنطن ت�ضعى جلر 
مقدونيا اإلى الناتو

 م�رش.. ال�ضادات يرتاجع 
عن الرت�ضح للرئا�ضة

 اعتقاالت بتجدد 
الحتجاجات يف تون�ض

 10 قتلى يف معارك 
قرب مطار ليبي
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وا�سنطن تعاقب الفل�سطينيني بدولرات الأونروا

انتخابات العراق... ت�سدع يهدد حتالف العبادي

اإيران.. مقتل �ساد�س معتقل من املتظاهرين حتت التعذيب

جي�ض الحتال يقتل �ضابا وي�ضيب اآخر �ضمايل ال�ضفة

38 قتيًا يف هجوم انتحاري مزدوج و�ضط بغداد

نواب يطالبون بتحقيق حول وفيات ال�ضجون الغام�ضة 

ومع ه���ذا ال�ض���اب، يرتف���ع اإل���ى 17 عدد 
الفل�ض���طينيني الذين قتلوا بر�ضا�ض اجلي�ض 
الإ�رشائيل���ي، من���ذ ق���رار وا�ض���نطن الع���رتاف 

بالقد�ض عا�ضمة ل�رشائيل.
م���ن جان���ب اآخ���ر، ت�ض���تعد اإدارة الرئي�ض 
الأمريك���ي دونال���د ترام���ب اإلى حج���ب ع�رشات 
املاي���ني م���ن ال���دولرات م���ن وكال���ة اإغاث���ة 
وت�ضغيل الاجئني الفل�ضطينيني التابعة لاأم 

املتحدة )الأونروا(.
و�ض���يوؤدي ذل���ك اإل���ى خف����ض م�ض���اهمة 
الولي���ات املتح���دة الأول���ى ه���ذا الع���ام اإل���ى 
الن�ضف، اأو رمبا قطعها بالكامل، وجعل املزيد 
م���ن التربعات الإ�ض���افية م�رشوط���ة بتغيريات 
كبرية يف الوكالة، وفقا مل�شوؤولني اأمريكيني.

واأ�ضاف امل�ضوؤولون اأن الرئي�ض ترامب مل 
يتخذ قرارا نهائيا بعد، لكن يبدو اأن الحتمال 
الأرج���ح اأن ير�ض���ل 60 ملي���ون دوالر من بني 
135 ملي���ون دولر خمط���ط لها كق�ض���ط اأول 

للوكالة.
كما ذكروا اأنه قبل اأي م�ش���اهمات اأمريكية 
م�ض���تقبلية �ض���وف ت�ض���رتط وا�ض���نطن عل���ى 
الوكالة اإج���راء تغيريات كبرية يف كيفية اإدارة 
عملها، م�ض���يفني اأن اأحد القرتاحات تتطلب 
انخراط الفل�ض���طينيني اأول يف حمادثات �ضام 

مع اإ�رشائيل.
واأعلن���ت وزارة اخلارجية الأمريكية، الأحد، 
اأن “الق���رار قي���د املراجع���ة ول ت���زال هن���اك 
م���داوالت”، ومل يرد البيت الأبي�ض على الفور 

على اأ�ضئلة ب�ضاأن هذه امل�ضاألة.
�ض���تعلن  الإدارة  اإن  امل�ض���وؤولون  وق���ال 
قرارها، الثاثاء، واإن خطة حجب بع�ض الأموال 
تلقى دعما من وزير اخلارجية ريك�ض تيلر�ضون 
ووزير الدفاع جيم�ض ماتي�ض، اللذين اعترباها 
ح���ا توفيقي���ا ملطالب نيكي هايل، ال�ض���فرية 
الأمريكية لدى الأم املتح���دة، باتخاذ اإجراءات 
اأك���رث �رشام���ة. وتطال���ب ه���ايل بقط���ع كام���ل 

مل�ض���اهمة الولي���ات املتحدة حتى ي�ض���تاأنف 
الفل�ض���طينيون حمادثات ال�ضام املتوقفة مع 
اإ�رشائيل من �ض���نوات، لكن تيلر�ضون وماتي�ض 
و�ضواهم يقولون اإن قطع امل�ضاعدات بالكامل 
�ض���يزيد من حال عدم ال�ض���تقرار يف املنطقة، 
خ�ضو�ض���ا يف الأردن، الذي ي�ضت�ض���يف مئات 
الآلف م���ن الاجئني الفل�ض���طينيني وال�رشيك 

ال�ضرتاتيجي للوليات املتحدة.
ويف اإ�ضارة اأخرى اإلى التوترات املتزايدة، 
انتق���د الرئي����ض الفل�ض���طيني حمم���ود عبا�ض 
ترام���ب يف خط���اب ناري ا�ض���تغرق �ض���اعتني، 
الأح���د، اأمام املجل�ض املركزي ملنظمة التحرير 
الفل�ض���طينية ، قائ���ا “عي���ب علي���ك لطريقة 
معاملت���ه الفل�ش���طينيني”، وح���ذر م���ن اأن ال 
م�ض���كلة لديه برف�ض���ه ما قال اإنها خطة �ضام 
غري مقبول���ة. وتعك�ض كلمة عبا����ض العاقات 
املتوترة ب���ني الفل�ض���طينيني واإدارة ترامب. 
وي���رى الفل�ض���طينيون اأن اإع���ان القد����ض قد 

دمر م�ضداقية ترامب كو�ضيط �ضام يف ال�رشق 
الأو�ضط. يذكر اأن الوليات املتحدة اأكرب جهة 
مانح���ة للوكالة التابعة لاأم���م املتحدة وتقدم 

نحو 30 % من اإجمايل ميزانيتها.

وتركز الوكالة على توفري الرعاية ال�ضحية 
والتعليم واخلدمات الجتماعية للفل�ضطينيني 
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة والأردن و�ضوريا 

ولبنان.

ويعني ان�ض���حاب هذه القوى من الئتاف، 
اأن قائمة من ب���ني اثنتني يتكون منهما “ن�رص 

العراق” قد اأ�ضبحت عمليا خارجه.
ون�ض���اأ الئت���اف اجلدي���د م���ن قائمت���ني 
ل���دى  ر�ض���ميا  ت�ض���جيلهما  مت  انتخابيت���ني 
مفو�شية االنتخابات، هما قائمة الفتح املبني 
بزعام���ة ه���ادي العام���ري زعي���م منظم���ة بدر، 

وقائمة الن�رش والإ�ضاح بزعامة العبادي.
واأو�ش���ح م�شدر مطلع “اأن ان�ضحاب قائمة 
الفتح التابعة للح�ض���د ال�ض���عبي م���ن التحالف 
م���ع العب���ادي، لي����ض ل���ه عاق���ة بت�رشيح���ات 
مقتدى ال�ض���در التي و�ض���ف فيها الئتاف ب� 

“ال�ضطفاف الطائفي البغي�ض”.
واأك���د امل�ض���در اأن خاف���ات ب�ض���اأن عودة 
بع�ض الوجوه ال�ضيا�ض���ية الفا�ضدة كانت وراء 

انهيار ائتاف ن�رش العراق.
ويب���دو اأن امل�ض���در كان ي�ض���ري اإلى وزير 
النفط الأ�ض���بق ح�ض���ني ال�ضهر�ض���تاين، الذي 
اأقيل من من�ض���به بعد �ض���بهات ف�ضاد واإهدار 
مال عام. ميدانيا، قتل 38 �ضخ�ًضا على الأقل، 
واأ�ش���يب 105 اآخرون بج���روح، اأم�ض الثنني، 
بهج���وم نف���ذه انتحاري���ان يرتدي���ان حزامني 
نا�ض���فني يف بغداد، يف ثاين هجوم ي�ض���تهدف 
وف���ق  يوم���ني،  خ���ال  العراقي���ة  العا�ض���مة 

م�شوؤولني عراقيني.
وكان مدير عام �ض���حة الر�ضافة )اجلانب 
ال�رصق���ي لبغداد(، عب���د الغني ال�ش���اعدي، قد 
اأعل���ن يف وقت �ش���ابق، اأن “26 �ضخ�ًض���ا قتلوا 

واأ�شيب 90 اآخرون بجروح”.
كذلك اأ�ضار املتحدث با�ضم قيادة عمليات 
بغ���داد، اللواء �ض���عد مع���ن، اإل���ى اأن “العتداء 
املزدوج يف �ض���احة الطريان و�ضط بغداد )...( 

كان بوا�ضطة اإرهابيني انتحاريني اثنني”.
يذك���ر اأن �ش���احة الط���ريان مرك���ز جتاري 
مهم يف العا�ض���مة، وتعترب نقطة جتمع لعمال 
اليومي���ة، الذين ينتظرون يومًيا منذ ال�ض���باح 

الباكر للح�ض���ول على عمل. وا�ض���تهدفت تلك 
املنطقة مراًرا يف ال�ضابق، باعتداءات دامية.

من جهته، قال م�ض���ور م���ن وكالة فران�ض 
بر�ض يف املكان اإن �ض���يارات الإ�ضعاف ح�رشت 
على الفور، فيما فر�ض���ت ال�رشط���ة طوًقا اأمنًيا 

يف حميط املنطقة.
ومل تعلن اأي جهة م�ضوؤوليتها عن الهجوم 
ال���ذي ياأتي بعد نحو �ض���هر من اإع���ان العراق 
“انتهاء احلرب” �ض���د تنظي���م “داع�ض”. ومع 
ذلك، ل تزال خايا للتنظيم تن�ض���ط يف مناطق 
�ض���مال العا�ض���مة العراقية، وقادرة على �ضن 

هجمات دامية.

• جنود الحتال يطلقون النار �ضوب �ضبان فل�ضطينيني قرب نابل�ض	

•  قوات المن العراقية تطوق املنطقة التي وقع فيها الهجوم	

•  املعتقل املتوفى علي بولدي	

عواصم - وكاالت: 

بجروح  �آخر  و�أ�صاب  فل�صطينيا  �صابا  �الثنني،  �أم�س  بالر�صا�س،  �الإ�صر�ئيلي  �جلي�س  قتل 

حرجة، يف مو�جهات �ندلعت �صمايل �ل�صفة �لغربية �ملحتلة. وقتل �لفل�صطيني �أحمد عبد�جلابر 

�صليم )20 عاما( خالل مو�جهات يف بلدة جيو�س �لقريبة من مدينة قلقيلية.

وذكرت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية يف بيان مقت�صب �أن �صليم كان قد �أ�صيب بجروح خطرية 

بالر�أ�س، نقل على �إثرها �إىل م�صت�صفى دروي�س نز�ل يف �ملدينة، لكنه فارق �حلياة هناك.

بغداد - وكاالت:
“ن�صر  �ئتالف  من  �ن�صحابها  �الثنني،  �أم�س  �لفتح،  لقائمة  تابعة  عر�قية  ق��وى  �أعلنت 

�لعر�ق” �لذي يتزعمه رئي�س �لوزر�ء حيدر �لعبادي يف �النتخابات �ملقررة يف مايو �ملقبل.

�لتحالف،  من  �ن�صحبت  كتلته  �إن  �خلزعلي،  “منت�صرون” فالح  كتلة  عن  �لنائب  وق��ال 

�ل�صعبي،  �حل�صد  مليلي�صيات  �لتابعة  علي،  �الإم���ام  وكتائب  و�لع�صائب  ب��در  كتل  �أن  و�أ���ص��اف 

�ن�صحبت �أي�صا.

�صمن  بالف�صاد  متهمة  “�صخ�صيات  ل��وج��ود  ج��اء  �الن�صحاب  ق��ر�ر  �أن  �خلزعلي  و�أو���ص��ح 

�لتحالف �النتخابي”.

دبي - العربية نت:

 ك�صفت منظمات حقوقية �إير�نية عن مقتل �صاد�س معتقل حتت �لتعذيب ب�صبب �الحتجاجات 

�أه��ايل منطقة ت�صالو�س مبحافظة مازندر�ن  �الأخ��رية، ويدعى علي ب��والدي )26 عاًما( وهو من 

�صمال �إير�ن. و�أفادت وكالة “هر�نا” �لتابعة ملجموعة نا�صطي حقوق �الإن�صان يف �إير�ن، �أن بوالدي 

�عتقل يوم �جلمعة �ملا�صي و�قتيد �إىل مركز �حتجاز تابع للمخابر�ت، لكن �الأمن �أبلغ ذويه �ل�صبت 

باأن �بنهم تويف يف �ملعتقل وباإمكانهم ��صتالم جثته.

حمكمة اإ�رشائيلية متدد حب�ض عهد التميمي
القد�����ض املحتل����ة - روي����رتز: اأ�ض����درت 
حمكم����ة ع�ض����كرية اإ�رشائيلية، الثن����ني، قرارا 
بتمدي����د حب�����ض الطفل����ة الفل�ض����طينية عهد 
التميم����ي حت����ى الأربع����اء املقب����ل، اإلى حني 

انعقاد جل�ضة حماكمة جديدة.
وكانت الطفلة عهد التميمي قد اعتقلت 
ه����ي ووالدتها وابنة عمها على خلفية منعهن 
جن����ود م����ن اجلي�����ض الإ�رشائيلي الدخ����ول اإلى 
�ض����احة منزلهن يف قرية النبي �ض����الح �ضمال 

غربي رام اهلل.
وتطال����ب النيابة الع�ض����كرية الإ�رشائيلية 

ب�ض����جن التميم����ي، بع����د تقدمي لئح����ة اتهام 
�ضدها و�ض����د والدتها ت�ضمنت العتداء على 
جنود اإ�رشائيليني وتعطيل عملهم، اإلى جانب 

توجيه تهمة اإلقاء حجارة يف احداث �ضابقة.
وقال والد عهد التميمي با�ض����م التميمي 
يف مقابلة مع “�ضكاي نيوز عربية” اإن حماكمة 
ابنته وزوجته تاأتي يف �ض����ياق اإر�ض����اء اليمني 
الإ�رشائيلي املتط����رف، واإن املحكمة هي اأداة 
يف يد املنظوم����ة الإ�رشائيلي����ة العن�رشية التي 
حتاكم الأطفال، واأن العائلة ل تن�ض����د العدالة 

منها.

على منت الطائرة البابوية - رويرتز: قال البابا فرن�ض���ي�ض اأم�ض الثنني اإنه يخ�ضى بالفعل 
ن�ضوب حرب نووية واإن العامل الآن “على مقربة �ضديدة” من هذا اخلطر.

وجاءت ت�رشيحات البابا وهو يف طريقه لزيارة ت�ض���يلي وبريو بعدما �ض���در اإنذار خاطئ من 
اإطاق �ضاروخ على هاواي مما اأثار الذعر يف الولية الأمريكية و�ضلط ال�ضوء على احتمال ن�ضوب 

حرب نووية مع كوريا ال�شمالية دون ق�شد.
وردا على �ض���وؤال ب�ض���اأن احتمال احلرب النووية قال البابا “اأعتقد اأننا على مقربة �ضديدة. 
اأخ�ضى هذا حقا. اإن حادثا واحدا يكفي للتعجيل بالأمر”. لكنه مل يذكر هاواي اأو كوريا ال�ضمالية.
ويلمح البابا كثريا خلطر ن�ضوب حرب نووية و�ضدد فيما يبدو من راأي الكني�ضة الكاثوليكية 
الراف�ض لاأ�ضلحة النووية يف نوفمرب ت�رشين الثاين عندما قال اإنه يجب على الدول األ تخزن هذه 

الأ�ضلحة ول حتى بغر�ض الردع.

البابا: العامل على بعد خطوة من احلرب النووية

�ش���وريا  �ش���ارعت  وكاالت:   - عوا�ش���م 
وتركيا ورو�ض���يا، اأم����ض الثن���ني، اإلى الرد 
بعن���ف عل���ى خط���ط مدعوم���ة م���ن الوليات 
املتحدة لت�ض���كيل “قوة حدودي���ة” قوامها 
30 األف �ضخ�ض، داخل �ضوريا حلماية اأرا�ض 
ي�ض���يطر عليه حلفاء وا�ض���نطن م���ن الأكراد 

ب�ضكل اأ�ضا�ض.
وتوع���دت احلكوم���ة ال�ض���ورية، باإنه���اء 
الوجود الأمريكي يف الباد، كما اتهمت تركيا 
وا�ضنطن، حليفتها يف حلف �ضمال الأطل�ضي، 
بت�ض���كيل “جي����ض تروي���ع” عل���ى احل���دود 
الرتكي���ة، واأك���دت اأنه���ا �ض���تتخذ خط���وات 
حلماي���ة نف�ض���ها. اأما رو�ض���يا وه���ي احلليف 
الرئي�ض���ي لنظ���ام ب�ض���ار الأ�ض���د؛ فقالت اإن 
اخلطط الأمريكية تك�ض���ف عن وجود موؤامرة 

لتق�ضيم �ضوريا، وفق ما نقلت رويرتز.
ونقلت وكالة الأنباء ال�ض���ورية )�ض���انا( 
عن م�ضدر ر�ض���مي يف وزارة اخلارجية، قوله 
اإن “�ض���وريا تدين وب�ض���دة اإع���ان الوليات 
املتحدة ت�ض���كيل ميلي�ض���يا م�ض���لحة �ضمال 
�رشقي الباد، الذي ميثل اعتداء �ضارخا على 
�ض���يادة ووحدة و�ضامة الأرا�ض���ي ال�ضورية، 

وانتهاكا فا�ضحا للقانون الدويل”.
وتابع امل�ش���در “ما اأقدمت عليه الإدارة 
الأمريكية ياأتي يف اإطار �ضيا�ضتها التدمريية 

يف املنطقة لتفتيت دولها وتاأجيج التوترات 
فيه���ا واإعاق���ة اأي حلول لأزماتها، ويو�ض���ح 
يف نف����ض الوق���ت عداءها امل�ض���تحكم لاأمة 
العربية خدمة للم�رشوع الأمريكي ال�ضهيوين 

يف املنطقة”.
�ش���عبها  اأن  توؤك���د  “�ش���وريا  واأ�ض���اف 
وجي�ض���ها اللذين �ضطرا اأروع ماحم ال�ضمود 
التكف���ريي،  الإره���اب  والنت�ض���ارات �ض���د 
اأكرث عزمية و�ض���ابة على اإ�ض���قاط املوؤامرة 
املتجددة واإنهاء اأي �ضكل للوجود الأمريكي 

يف �ضوريا واأدواته وعمائه..”.
م���ن جانبه، اأعلن الرئي����ض الرتكي رجب 
طي���ب اأردوغان، اأم�ض الثن���ني، اأن الوليات 
املتح���دة حت���اول ت�ض���كيل “جي����ض ترويع” 
عل���ى احل���دود اجلنوبي���ة لرتكي���ا، بتدريب 
قوة حدودية �ض���ورية تت�ض���من مقاتلني من 

الأكراد، وتوعد ب�ضحق القوة قبل اأن تولد.
وق���ال اأردوغ���ان اإن الق���وات امل�ض���لحة 
يف  لعملي���ة  ا�ض���تعدادها  اأكمل���ت  الرتكي���ة 
منطقة عفرين اخلا�ض���عة ل�ض���يطرة الأكراد 

�ضمال غربي �ضوريا وبلدة منبج.
م���ن جهته، اعت���رب نائب رئي����ض الوزراء 
الرتك���ي، بكر ب���وزداج، اأن الوليات املتحدة 
“تلعب بالنار” عندما ت�ض���عى لت�ضكيل قوة 
اأمنية حدودية يف �ض���وريا، تت�ض���من ف�ضائل 
كردية. م���ن ناحيت���ه، اعترب وزي���ر اخلارجية 
الرو�ض���ي �ض���ريغي لفروف، ام����ض الثنني، 
اأن “وا�ض���نطن ل تن���وي احلف���اظ على وحدة 
االأرا�شي ال�شورية”. وقال لفروف يف موؤمتره 
ال�ضحايف ال�ضنوي يف مو�ضكو “اأمريكا ت�شاعد 
من هم يف �ض���وريا ويريدون تغيري النظام”، 
حم���ّذًرا من اأن “اإقامة منطقة ي�ض���يطر عليها 
مقاتل���ون تدعمه���م اأم���ريكا يف �ش���وريا قد 

يوؤدي اإلى تق�ضيم الباد”.
حتالف���ا  املتح���دة  الولي���ات  وتتزع���م 
دوليا ي�ض���تخدم غارات جوية وقوات خا�ضة 
مل�ض���اعدة مقاتلني عل���ى الأر����ض يحاربون 
تنظيم داع�ض يف �ض���وريا، منذ العام 2014، 
ولديه���ا نح���و األفي جن���دي عل���ى الأر�ض يف 

�شوريا.
وجاء التدخل الأمريكي ب�ض���كل اأ�ضا�ضي 
يف اإطار حرب ت�ض���هدها �ضوريا منذ نحو �ضبع 
�ض���نوات، واأدت اإلى �ضقوط مئات الآلف من 
القتلى ودفعت اأكرث من 11 مليون �ض���خ�ض 

للفرار من ديارهم.

نظام األسد يهدد بإنهاء الوجود األميركي في سوريا
قوة التحالف الحدودية تثير حفيظة تركيا وسوريا وروسيا

•  عنا�رص من قوات �شوريا الدميقراطية	



ضاحية السيف      اللجنة األولمبية

استعرض حامل اللقب فريق املنامة قوته 
الضاربة، وحقق فوزًا عريًضا مزق به شباك 
سلة النجمة، بنتيجة قوامها )101/56(، يف 
املب��اراة التي جمعتهام مس��اء أمس، عىل 
صالة اتحاد الس��لة بأم الحصم، يف افتتاح 
منافسات الجولة 21 من الدور التمهيدي 

لدوري زين.
املنامة سيطر س��يطرة تامة عىل مجريات 
وأش��واط املباراة التي فاز فيه��ا بالنتائج 

اآلتية: 27/19، 32/14، 16/13 و26/10.
ولعب املنامة بش��كل جامعي مستميت 
منذ البداية وتناوب عىل تس��جيل نقاطه 
ال���59 التي تقدم بها يف الش��وط األول 8 
العب��ن، وبلغت نس��بة تس��جيله 55 % 
مقاب��ل 29 % للنجمة الت��ي اعتمد فيها 
بشكل كبري عىل نقاط األمرييك كيو وعباس 

جوادي.
وجاءت بداية املباراة رسيعة من الفريقن 
وأخ��ذ املنام��ة األفضلية منتص��ف الربع 

األول بتقدمه 11/8.
وحاف��ظ النجم��ة عىل هدوئه واس��تطاع 
تعدي��ل النتيج��ة بثالثية عب��اس جوادي 
17/17، غ��ري أن املنام��ة اس��تعاد تقدمه 
رسيًع��ا وأنهى الربع األول متقدًما بنتيجة 

.28/19
ورضب املنامة بقوة بداية الربع الثاين التي 
أخذ فيها رفع الف��ارق حتى وصل إىل 14 
نقطة، وسط صيام نجاموي عن التسجيل 
ل�4 دقائق، قبل أن يتدخل مدربه بالوقت 
املس��تقطع، غري أن املنامة واصل هجومه 
الضارب وحسم الش��وط األول بفارق 26 

نقطة وبنتيجة 59/33.
ويف الربع الثالث، ح��اول النجمة العودة 

للمباراة وتقليص الفارق وس��جل 4 نقاط 
متتالي��ة 37/59، رد عليه��ا املنام��ة ب���4 
مامثل��ة أعاد بها ف��ارق النتيج��ة ملا هو 
عليه 63/37، قبل أن ينهي الفرتة متقدًما 

ب�75/46.
ومل ي��أت الرب��ع األخري بجدي��د يذكر، إذ 

واص��ل املنام��ة هوايته يف التس��جيل من 
مختلف املواضع وحسم املباراة ملصلحته 

بنتيجة

فوز النويدرات

ويف املباراة األوىل، حق��ق النويدرات 

ف��وزا س��هال عىل حس��اب س��امهيج 
بنتيجة )76/51(، يف لقاء مل يواجه فيه 

الفائز صعوبة تذكر.
النوي��درات حاف��ظ به��ذا الفوز عىل 
موقع��ه يف املركز الخامس عىل جدول 
الرتتي��ب، رافًعا رصي��ده إىل 34 نقطة 

ب���14 انتص��ار و6 هزائ��م، فيام بقي 
سامهيج متذيال للرتتيب العام بتلقيه 
الخس��ارة ال�19 من أص��ل 19 مباراة، 

وبات رصيده إىل 19 نقطة.
وس��يطر النوي��درات ع��ىل مجريات 
املباراة، وفاز يف األشواط الثالثة األوىل 

بالنتائج اآلتية: 20/18، 20/8 و18/7، 
قب��ل أن يتع��ادل الفريق��ان يف الربع 

األخري 18/18.

مباريات اليوم

تق��ام اليوم )الثالثاء( مباراتان يف إطار 
الجول��ة 21، يلتقي يف املب��اراة األوىل 
األهيل صاحب املركز الثاين مع الرفاع 
صاحب املركز الخامس عند الساعة 6 
مساء، تليها مبارشة مباراة بن االتحاد 
الثامن والبحرين التاس��ع عند الساعة 
7:45 مساء، وتقام املباراتان عىل صالة 

اتحاد السلة يف أم الحصم.
يف اللق��اء األول، يتطلع األهيل جاهدا 
إىل مواصل��ة مش��وار االنتص��ارات يف 
منافس��ات الدوري وامليض قدًما نحو 
حس��م املرك��ز الثاين املؤه��ل املبارش 

للمربع الذهبي.
يف الجان��ب اآلخر فإن فري��ق الرفاع 
يأم��ل االس��تمرار يف تحقي��ق النتائج 
الخامس  باملركز  والتش��بث  اإليجابية 

الذي يحتله برصيد 30 نقطة.
ويف اللق��اء الث��اين، يس��عى االتح��اد 
الس��تعادة االنتصارات رسيًع��ا للبقاء 
يف دائرة املنافسة عىل املركز السادس 
املرب��ع  املؤه��ل ملرحل��ة تصفي��ات 

الذهبي.
ويدخل االتحاد املباراة وهو قادم من 
خسارة يف الجولة السابقة أمام األهيل، 
بع��د تقدميه مس��توى فني��ا ضعيفا، 
وهو يأمل تجاوز وضعه الس��يئ عىل 

حساب فريق البحرين.

المنامة يستعرض قوته في سلة النجمة بدوري زين
النويدرات يتخطى سماهيج.. واليوم لقاءان

من لقاء المنامة والنجمة من لقاء النويدرات وسماهيج

محمد الدرازي

حافظ األهيل عىل صدارة دوري الدرجة 
األوىل للك��رة الطائرة بعدما أطاح ببني 
جمرة، الواف��د الجديد لدوري األضواء، 
بثالثة أش��واط نظيفة يف املواجهة التي 
جمع��ت الفريق��ن مس��اء أمس عىل 
صالة االتح��اد البحريني للكرة الطائرة 
مبدينة عيىس الرياضية ضمن املباريات 
املقدمة من املس��ابقة؛ به��دف إتاحة 
الفرصة أمام األهيل للمشاركة يف بطولة 
األندي��ة العربي��ة السادس��ة والثالثن 
للرجال، التي س��تحتضنها تونس خالل 

الفرتة من 14 لغاية 26 فرباير املقبل.
وأنهى األهيل األش��واط الثالثة 12/25، 
النس��ور  س��يطر  إذ   ،22/25  ،16/25
عىل مجريات املواجه��ة وخطفوا فوزا 
مس��تحقا رفع��وا به رصيده��م إىل 25 
نقطة ليبقى األهيل يف صدارة الرتتيب، 
أما بن��ي جم��رة فإنه تلقى الخس��ارة 

السادسة ليبقى يف املركز السادس ب� 7 
نقاط.

ويعترب هذا الفوز هو الثاين لألهيل عىل 
حس��اب بني جمرة الذي خرس بنفس 
النتيجة يف القس��م األول من املسابقة 

)الذهاب(.
أدار املواجه��ة من الحك��م األول عيل 

كاظم والحكم الثاين أحمد القيم.
ويف املواجه��ة الثانية ألح��ق داركليب 
خس��ارة جديدة بجاره اتح��اد الريف 

بثالثة أش��واط نظيفة ليك��رر انتصاره 
الث��اين عليه بعدما أطاح به يف القس��م 
األول من بطولة الدوري بنفس النتيجة.
واس��تطاع داركليب أن يفرض سيطرته 
عىل مجريات اللق��اء؛ بفضل ما يتمتع 
به م��ن ق��وة هجومية ضارب��ة وأداء 
جامعي منظم ليكسب األشواط الثالثة 
الت��ي انتهت كالت��ايل 17/25، 16/25، 

.20/25
وبهذا الفوز فإن داركليب رفع رصيده 
إىل 24 نقطة ليبقى يف مركز الوصافة 
بف��ارق نقطة ع��ن األه��يل املتصدر 
ليواصل مالحقته للنس��ور، أما اتحاد 
الريف فإنه تلقى الخس��ارة التاسعة 
ليبقى يف املركز األخري من دون نقاط.
أدار املواجه��ة طاق��م الحكام املكون 
م��ن الحك��م األول عيل م��ي والثاين 

محمد املوسوي.

اتحاد الريف يتلقى الخسارة التاسعة

األهلي يحافظ على صدارة دوري الطائرة

مدرسة المتنبي تظفر بلقب كرة اليد لمدارس البنين االبتدائية 

البالد سبورت
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نج��ح ناديا االتح��اد والنجمة يف 
بلوغ نص��ف نه��ايئ كأس امللك 
لك��رة الق��دم، بع��د أن تخطيا 
الحال��ة واملنام��ة ع��ىل التوايل، 
ضمن إياب ربع نهايئ املسابقة، 
وذل��ك يف اللقاءين اللذين أقيام 
أمس عىل اس��تاد مدينة خليفة 

الرياضية.
يف اللق��اء األول، تق��دم االتحاد 
بهدف للمحرتف فورتش��ن، قبل 
أن يع��ادل مبارك س��امل النتيجة 
للحالة، وهي النتيجة التي انتهى 

عليها لق��اء الذهاب أيضا؛ ليلجأ 
التعادل  اس��تمرار  مع  الفريقان 
إىل ركالت الرتجيح التي ابتسمت 

لصالح االتحادين بواقع )5-3(.
ويف اللقاء الث��اين، متكن النجمة 
من اإلطاحة بحامل اللقب فريق 
املنامة بهدفن مقابل واحد جاءا 
للنجمة عرب الالعبن أوتيش وعيل 
مدن، وللمنامة عرب سعد العامر.
فريق االتحاد متكن من الوصول 
نه��ايئ  لنص��ف  األوىل  للم��رة 
مس��ابقة أغ��ىل الك��ؤوس، وبال 

شك يعترب خطوة جيدة للفريق 
املوس��م  هذا  حديث��ا  الصاع��د 
لدوري الدرجة األوىل، يف الوقت 
ال��ذي يتذيل في��ه الفريق أيضا 

ترتيب الدوري.
فري��ق النجم��ة ب��دوره ال��ذي 
س��يرضب موعدا مع االتحاد يف 
نصف النهايئ متك��ن من تجاوز 
حامل اللق��ب بجدارة، خصوصا 
بع��د املس��توى املمي��ز والقوي 
الذي قدمه الفريق يف الش��وط 

األول أمس.

النجمة يطيح بحامل اللقب مبكًرا في “أغلى الكؤوس”
البنفسجي االتحادي يصل للمرة األولى إلى نصف النهائي 

أحمد مهدي       تصوير: خليل إبراهيم

كلف سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية وشئون الشباب، 
رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األوملبية البحرينية، كلف األمن العام 

املساعد للمجلس األعىل للشباب والرياضة، األمن العام للجنة األوملبية البحرينية عبدالرحمن 
عسكر برئاسة اللجنة املنظمة ليوم البحرين الريايض الذي سيقام 13 فرباير املقبل.

وستضم اللجنة املنظمة العليا مجموعة من ممثيل مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع 
الخاص باإلضافة إىل ممثلن عن اللجنة األوملبية البحرينية لإلرشاف عىل النسخة الثانية من اليوم 

الريايض الوطني، عىل أن يتم اإلعالن عن أعضاء اللجنة خالل الفرتة القادمة لبدء اإلعداد والتحضري 
لليوم الريايض.

الرياضي  البحرين  ليوم  المنظمة  للجنة  رئيًسا  عسكر 
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“الشباب والرياضة” توقع اتفاقية 
توريد أجهزة لـ”جم” األندية

ضاحية السيف – وزارة شؤون الشباب والرياضة: 
يف إطار اسرتاتيجيتها الرامية إىل تجهيز املنشآت 

الرياضية يف اململكة بصورة عامة واألندية الوطنية 
عىل وجه الخصوص بأحدث األجهزة، وقعت وزارة 

شؤون الشباب والرياضة اتفاقية توريد أجهزة رياضية 
لعدد من صاالت الرتبية البدنية باألندية الوطنية. 
ووقع االتفاقية مع جانب الوزارة الوكيل املساعد 

لشؤون الرياضة واملنشآت خالد سليم الحاج، ومن 
جانب رشكة الربكة املوردة لهذه األجهزة عبدالجليل 
العويض املدير العام للرشكة بتكلفة 118,822 ألف 

دينار.
وبهذه املناسبة، أكد الوكيل املساعد لشؤون الرياضة 
واملنشآت أن تزويد صاالت الرتبية البدنية يف األندية 

الوطنية باألجهزة الحديثة يأيت انطالًقا من الرؤية 
املستقبلية لوزارة شؤون الشباب والرياضة ملساعدة 

األجهزة الفنية يف األندية الوطنية عىل االرتقاء 
مبستوى األداء الريايض والقوة البدنية واللياقة 

لالعبن ومنحهم الفرصة الكافية عرب تلك األجهزة 
الحديثة من أجل إقامة اختبارات اللياقة البدنية 

واستخالص النتائج بصورة دقيقة، مشريًا إىل أهمية 
املعدات الحديثة بالصاالت الرياضية يف تهيئة الالعبن 

ووقايتهم من اإلصابات.

خالل توقيع االتفاقية 

علي مجيد

كشف العب كرة اليد يارس املالح 
إىل أنه بات حرًّا طليًقا بعدما 
فسخ عقده مع ناديه توبيل، 

وذلك قبل أيام قليلة. 
وقال املالح يف ترصيح خص به 
“البالد سبورت” لقد تم فسخ 

العقد مع نادي توبيل بعد 
نشوب مشكلة “إدارية فنية” 

فور مشاركته يف بعض مباريات 

الدور التمهيدي من مسابقة 
الدوري، ثم تم استبعاده من 
باقي املباريات دون االستناد 

لسبب حقيقي وواضح، وعىل إثر 
ذلك توّصل الالعب مع اإلدارة أن 

يذهب كل طرف لحاله. مضيًفا 
بعد عدة اجتامعات مع اإلدارة 

تحصل عىل بطاقة استغنائه 
وأصبح حرًّا يستطيع التفاوض 

والتعاقد مع أي ناٍد يريده دون 
اللجوء لناديه السابق.

وأشار املالح إىل أنه لن يخوض 
الحديث كثريًا عن صفحة 
توبيل كونها أصبحت من 

املايض، وهو ال يكرتث لها متاًما 
ألنه ينظر لألمام ويضع جل 

اهتاممه ملشواره الريايض الحايل 
واملستقبيل، ويتطلع ألن تكون 

محطته املقبلة أكرث هدوًءا 
واستقرارًا. مبيًنا أنه تلقى بعض 
العروض املحلية خالل اليومن 
املاضين “تجس نبضه” عام إذا 

كانت لديه الرغبة باالنضامم 
لصفوفها، وهو سيرتيث قلياًل 

لحن اتضاح الصورة حول هذه 
العروض وما سيستجد خالل 

األيام املقبلة وخصوًصا أن هناك 

متسًعا من الوقت لي يصل 
الختياره األمثل واألنسب للنادي 

الذي سيمثله فيام تبقى من 
املوسم الريايض الجاري.

الجدير ذكره، أن املالح خاض 
عدًدا من املحطات االحرتافية 

الخارجية وتحديًدا يف السعودية 
وعاد لتوبيل قبل موسمن 

ماضين.

محلية عـــــروض  ـــه  ـــدي ول ــا”  ــًق ــي ــل ط “حــــــًرا  ـــمـــالح  ال يـــاســـر 

ياسر المالحعبدالرحمن عسكر                                                               

اختتم��ت بطولة ك��رة اليد للمرحلة 
االبتدائي��ة بن��ن )هيئ��ة تعليمي��ة 
إناث(، والتي أقيمت عىل صالة نادي 
املدارس  وتوج��ت  الري��ايض،  توبىل 
الفائزة االختصاصية األوىل ملجموعة 
املس��ابقات الرياضية للبنات فاطمة 
حس��ن، واالختصاصي��ة املرشفة عىل 
)هيئ��ة  بن��ن  االبتدائي��ة  املرحل��ة 

تعليمية إناث( خلود يعقوب املقلة.
وحصدت مدرس��ة املتنبي االبتدائية 
كأس البطولة بعد فوزها عىل مدرسة 
جدحفص يف املباراة النهائية بنتيجة 
الرتبي��ة  معلم��ة  وب��إرشاف   ،2  /9
وأرشف  غ��ازي،  زه��راء  الرياضي��ة 
عىل فريق جدحف��ص مريم الخرض، 
واحتلت املركز الثالث مدرس��ة سند 

بع��د فوزها ع��ىل مدرس��ة الروضة 
بنتيجة 7/3.

ومثل فريق مدرس��ة املتنبي البطل: 
مه��ران قل محم��د، أحمد جاس��م 
عيىس، محمد إسحاق محمد، فياض 
محم��د، صقر أحمد مبارك، حس��ن 
جعفر أحمد، يعقوب محمد طاهر، 
ه��ادي فيصل، عادل حس��ن وماهر 

محمد طاهر. أم��ا ممثلو جدحفص: 
أحمد يونس، حس��ن يونس، محسن 
عبدالله  محم��د،  أحم��د  محم��ود، 
إبراهيم، حسن صادق، مجتبى عيل، 
سيد عيل هاشم وفراس حمد عيىس.

وأدار املنافسات النهائية: عيل محمد 
رجب، أحمد املدوب، أحمد منصور 

وعيىس عبدالله.

جماهير النجمة تحتفل بتأهل فريقها

جاء الشوط األول أقل من املتوسط 
يف ناحية املستوى، عىل رغم تسجيل 

هدف لكل فريق.
االتحاد كان املبادر إىل التهديف بعدما 

لعب العب الوسط منصور مهدي 
كرة طولية أمامية وصلت إىل املحرتف 

فورتشن، والذي استغل الخروج 
الخاطئ للحارس عبدالله مشيمع، إذ 

توغل فورتشن بسهولة داخل املنطقة 
وأسكن الكرة بيساره بسهولة يف 

الشباك الخالية )15(.
ومل تدم فرحة االتحادين كثريا، فسجل 

الحالة هدف التعادل بعد مجهود 
فردي جيد لالعب مبارك سامل، والذي 

سدد كرة من عىل مشارف منطقة 
الجزاء وسكنت مين الحارس سيد 

محسن عيل )23(.
ودخل الشوط يف حالة هدوء بن 

الجانبن، يف حن حاول العب الحالة 
محمد النعار عرب تسديدة بيساره، إال 

أن الكرة اعتلت مرمى االتحاد قليال 
.)45(

الشوط الثاني

ويف الحصة الثانية من اللقاء، لعب 
فورتشن كرة عىل طبق من ذهب 

لزميله سيد حسن ريض القريب من 
املرمى، لكن األخري سدد الكرة أرضية 

مرت جوار القائم األمين )55(.
وكاد الحالة أن يسجل الهدف الثاين، 

إذ لعب مبارك سامل كرة عرضية ملحمد 
النعار الخايل من الرقابة، لكن األخري مل 
يحسن التعامل مع الكرة فلعبها رأسية 

يف الشباك الجانبية بغرابة )59(.
ولعب الحاالوي عامر عبدالحسن كرة 
بينية للمحرتف سيليفيو، والذي قابل 

املرمى وسدد كرة قوية أبعدها الحارس 
سيد محسن عيل بتألق )67(.

وكاد البديل االتحاد أحمد عابد أن 
يضع فريقه يف املقدمة مرة أخرى، لكن 

كرته الرأسية من عرضية أحمد مريزا 
اعتلت مرمى الحالة )79(.

ومل تشهد الدقائق التالية أي جديد 
يذكر؛ ليلجأ الطرفان إىل ركالت الرتجيح.

ركالت الترجيح

ويف ركالت الرتجيح، سجل لالتحاد 
أحمد عابد وسيد حسن ريض ومهدي 

عبدالجبار وسيد محمد عباس، 
والحارس سيد محسن عيل من الركلة 
الثانية، إذ أعيدت األوىل بسبب تقدم 

الحارس الحاالوي عبدالله مشيمع، 
فيام سجل للحالة سامويل ويوسف 
زويد وأحمد املهزع وأضاع سيليفيو.

جاء الشوط األول متوسط املستوى 
بن الطرفن، مع أفضلية للنجمة الذي 

استطاع التقدم بهدفن باستحقاق.
محرتف النجمة أوتيش حاول مبكرا 

عرب فرصة أضاعت هدف السبق )8(.
وكاد املنامي هشام منصور أن يسجل 
السبق لفريقه، إال أن كرته من داخل 
املنطقة المست الشباك الجانبية من 

الخارج )14(.
وبذل أوتيش مجهودا فرديا رائعا 

أتعب فيه دفاع املنامة قبل أن يتوغل 
داخل املنطقة ويسدد كرة يف شباك 

الحارس عامر محمد )15(.
وأجرى مدرب النجمة عيل عاشور 

تبديال اضطراريا بدخول هاين البدراين 
مكان إبراهيم أحمد حبيب الذي 

خرج مصابا، قبل أن يلعب السوري 
محمد فارس كرة عرضية تابعها عىل 

مدن برأسه يف املرمى )25(.
وحاول املنامة العودة، فسدد عيل 

حرم كرة جانبية اعتلت املرمى )31(، 
قبل أن يضيع زميله املحرتف إيريك 

أيضا كرة مقابلة للمرمى واعتلت 
املرمى أيضا )40(.

الشوط الثاين
ويف الحصة الثانية من اللقاء، أرشك 

مدرب املنامة محمد الشمالن املهاجم 
الجديد يف صفوف الفريق محمد 

الرميحي مكان عيل حبيب.
حاول املنامة العودة يف النتيجة، 
فسدد هشام منصور كرة مل تجد 

طريقها للشباك )62(.
وحاول محمود عبدالرحمن “رينغو” 

أيضا عرب خيار التسديد من خارج 
املنطقة، فسدد كرة قوية مرت جوار 

القائم األمين ملرمى الحارس سيد شرب 
علوي )69(.

وأجرى مدرب النجمة تبديال 
اضطراريا ثانيا بخروج البديل هاين 

البدراين ودخول عبدالعزيز خالد 
.)72(

وأنقذ الحارس الشاب للمنامة عامر 
محمد كرة الهدف الثالث، بعد أن 

أبعد كرة املهاجم أوتيش )79(.
وأضاع البديل عبدالعزيز خالد هدف 

فريقه الثالث، بعد أن مرت كرته 
جوار القائم األيرس للمنامة )82(.

وسجل املنامة هدف التقليص عرب 
سعد العامر )2+90(، لكن الوقت مل 

يسعف املنامة للتعديل خاصة مع 
تألق حارس النجمة.

ـــــــة ـــــــحـــــــال ـــــمـــــنـــــامـــــةاالتــــــــــــحــــــــــــاد وال ـــــنـــــجـــــمـــــة وال ال

من لقاء النجمة والمنامةمن لقاء االتحاد والحالة فرحة نجماوية كبيرة بالعبور لنصف النهائيفرحة اتحادية بالتأهل

 الحكم محمد بونفور، وعاونه فيصل علوي وأحمد جابر، 
والحكم الرابع عبدالعزيز شريدة.

الحكم إسماعيل حبيب، وعاونه محمد جعفر وعبداهلل صالح، 
والحكم الرابع عبدالشهيد عبداألمير.

أدار اللقاء 
طاقم تحكيم

أدار اللقاء 
طاقم تحكيم

تختتم الي��وم مباري��ات إياب ربع 
نه��ايئ كأس املل��ك، وذل��ك بإقامة 
لقاءي��ن عىل اس��تاد مدينة خليفة 

الرياضية.
يلعب الحد م��ع املحرق عند 5:45 
مس��اء، واملالكي��ة مع الرف��اع عند 

8:15 مساء.
يف اللق��اء األول، يس��عى املح��رق 
ملواصل��ة نتيجت��ه اإليجابي��ة التي 
حققها يف الذهاب بعدما فاز بهدف 

دون رد.
أم��ا الحد فيه��دف للتعويض، ومد 
أو  الرتجي��ح  ركالت  إىل  الحس��م 
الحس��م عرب الفوز بف��ارق أكرث من 

هدف.
يرشف عىل تدريب الطرفن مدربان 

وطنيان ه��ام خالد ت��اج مع الحد 
وسلامن رشيدة مع املحرق.

ويعول تاج ع��ىل مجموعة محلية 
مميزة كأحمد بوغامر، عبدالوهاب 

ووجود  مصب��ح،  عيىس  املال��ود، 
املحرتفن كدايو ولينيكر.
أم��ا رشي��دة فيعتم��د 
ممي��زة  أس��امء  ع��ىل 
الحيام، إسامعيل  كوليد 
عي��ىس  عبداللطي��ف، 

واملحرتف��ن  م��وىس، 
وزي��اد  صول��ة  كمحم��د 

الزيادي.
الثاين،  اللق��اء  ويف 

املالكية  يدخل 
بهدف الوصول 

إىل املربع الذهبي، خصوصا بعدما 
ق��دم أداء رائع��ا املوس��م امل��ايض 
اس��تطاع عىل إث��ره التتويج بلقب 

الدوري للمرة األوىل.
لعدم  فيه��دف  الرف��اع،  أم��ا 
الخروج عام تع��ود عليه يف 
عرب  املاضية  املواسم 
نصف  إىل  الوص��ول 
ويس��عى  النه��ايئ، 
نتائج��ه  لتعوي��ض 

السلبية يف الدوري.
الذه��اب  لق��اء  وكان 
انتهى س��لبيا بن الجانبن 
وي��رشف عىل 
يق��ن  لفر ا
ن  ب��ا ر مد

وطنيان هام أحمد صالح الدخيل يف 
املالكية وعدنان إبراهيم يف الرفاع.

ويعول الدخيل عىل أس��امء مميزة: 
س��يد هاش��م عدنان، س��يد هاشم 
عيىس، عيىس الربي وأحمد يوسف، 

واملحرتفن كإرساء عامر وجي جي.
أما إبراهيم فيعتمد عىل اإلمكانات 
املميزة للمحلن أمثال كميل األسود، 
حم��د شمس��ان، محم��د مرهون، 
باإلضافة إىل تواجد املحرتفن أوتريو 

وبوينو.
الرتقب س��يكون ح��ارضا ملباريات 
اليوم؛ كونها س��تعلن ع��ن اكتامل 
ألغ��ىل  الذهب��ي  املرب��ع  أض��الع 

الكؤوس.

اليوم اكتمال أضالع المربع لـ “أغلى الكؤوس”

الحد يالقي المحرق... والمالكية أمام الرفاع 
أحمد مهدي

األهلي يستعير العب التضامن 
علي حسن يحيى

نجح النادي األهيل يف استعارة العب فريق 
التضامن عيل حسن يحيى؛ ليدعم بذلك 

صفوف فريقه الكروي األول.
وتعاقد األهالويون مع الالعب الشاب عىل 
سبيل اإلعارة قادما من ناديه األم، وذلك يف 

عقد ميتد لسنة ونصف.
ويعترب عيل حسن يحيى من الالعبن الشباب 

الذين برزوا كثريا، خصوصا مع منتخب 
الشباب الذي شارك يف كأس آسيا 2016، إضافة إىل ناديه التضامن.

ويلعب عيل حسن يحيى يف خط الوسط، وميتلك إمكانات مميزة، وبال 
شك سيكون تدعيام جيدا لتشكيلة املدرب التونيس يوسف املناعي 

فيام تبقى من املوسم الحايل، إضافة إىل املوسم املقبل.
ويأيت التعاقد مع عيل حسن ضمن خطة التدعيم التي تنتهجا اإلدارة 
األهالوية، إذ سبق لها إبرام العديد من الصفقات يف فرتة االنتقاالت 

الشتوية الحالية.
وعيل حسن يحيى حاليا العب يف صفوف منتخبنا األوملبي، وكانت 
آخر مشاركاته مع “األوملبي” يف تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما، 

والتي استضافتها الرياض شهر يوليو املايض.

علي يحيى
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كشفت وزارة شؤون الشباب والرياضة 
عن النس��خة الثانية لجائ��زيت “امتياز” 
لألندي��ة و”ريادة” للمراكز الش��بابية، 
والتي س��يتم اعتامد معايريها بناء عىل 
عمل األندية واملراكز خالل العام املايض 
2017، فيام س��يتم اإلعالن النهايئ عن 

الفائزين بنهاية العام الجاري 2018.
جاء ذلك خالل املؤمت��ر الصحايف الذي 
عقد أم��س األول األحد وتحدث خالله 
الوكي��ل املس��اعد للهيئ��ات واملراك��ز 
الش��بابية الش��يخ صقر بن سلامن آل 
خليف��ة رئي��س اللجنة العلي��ا للجائزة 
ومستش��ار التطوير املؤسيس عبدالرضا 
املوس��وي، وبحضور ع��دد من ممثيل 
واملراك��ز  واألندي��ة  اإلع��الم  وس��ائل 

الشبابية.
وأكد الشيخ صقر بن سلامن آل خليفة 
أن الجائ��زة تس��عى للنه��وض بعمل 
األندي��ة واملراك��ز الش��بابية؛ لتحقيق 
التف��وق والتمي��ز الري��ايض، وه��و ما 
يتوافق مع تطلعات ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب، رئيس 
املجل��س األع��ىل للش��باب والرياضة، 

رئيس اللجنة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة بأن 
يك��ون العام 2018 هو ع��ام “الذهب 

فقط”.
واستعرض الش��يخ صقر بن سلامن آل 
خليفة أهداف الجائزة، والتي ترمي إىل 
تحقيق افض��ل النتائج لألندية واملراكز 
الش��بابية عىل املس��تويات كافة وفق 
عدد من املعاي��ري التالية، وهي النتائج 
 ،%  30 والربام��ج  العملي��ات   ،%  30
امل��وارد والرشاكات 10 %، إدارة األفراد 

20 %، القيادة واإلسرتاتيجيات 10 %.
وتطلع ملشاركة جميع األندية واملراكز 
الش��بابية ملا لتلك املعاي��ري من أهمية 
كبرية يف االرتقاء باألداء اإلداري والفني 
وامل��ايل؛ لتعزي��ز مخرج��ات الحرك��ة 
“الجائزة  مضيفا  والش��بابية،  الرياضية 
فيه��ا تحد كبري بالنس��بة لك��م، وهي 
تساعد األندية واملراكز للنهوض بعملها 
من جميع النواح��ي، ومعايريها قريبة 

من الجوائز الدولية..”.
واع��رتف الش��يخ س��لامن ب��ن صق��ر 

بصعوبة املعايري املقرتح��ة يف الجائزة، 
لكنه راهن عىل ق��درة األندية واملراكز 
ع��ىل تطبيقها مبس��اعدة املختصني من 
ال��وزارة، والذي��ن س��يقومون بعم��ل 
سلس��لة م��ن ورش العم��ل والندوات 
والزيارات امليدانية؛ إلرش��اد املشاركني 

يف الجائزة عىل أساليب التطبيق.
ونفى ب��أن تكون هناك محاباة يف منح 
الجائ��زة بعدم��ا حصل ن��ادي املحرق 
عىل جائزة امتياز عىل حس��اب األهيل 
يف النس��خة األوىل، مضيف��ا “مل يك��ن 

األهيل منافس��ا قريباً من املحرق حتى 
تتم محاباة األخري عىل حس��ابه، فنادي 
البحرين للتنس حصل عىل املركز الثاين 

وسار ثالثا..”.
وأوضح الش��يخ س��لامن بن صقر بأن 
اللجن��ة املنظم��ة ستس��عى لتطوي��ر 
س��نتني،  كل  س��تقام  الت��ي  الجائ��زة 
وس��تبحث إمكان عم��ل جائزة خاصة 

لكل معيار.
وتبل��غ قيم��ة الجائزة 30 أل��ف دينار 
لصاح��ب املرك��ز األول والثاين 20 ألف 

والثالث 10 آالف.
وم��ن جهته، أوض��ح مستش��ار األداء 
املؤسيس عضو اللجنة املنظمة للجائزة 
املعاي��ري  ب��أن  املوس��وي  عبدالرض��ا 
املوضوع��ة يف النس��خة الثاني��ة تعترب 
مبثاب��ة “الس��هل املمتن��ع”، وق��د تم 
تغيريها مقارنة مع النسخة األوىل، الفتا 
النظر إىل أن املشاركة يف الجائزة تعترب 
اختيارية وليس��ت إجبارية، ولكن من 
األفضل مش��اركة الجميع ملا للمشاركة 
من أثر إيجايب يف تحس��ن األداء وقدرة 
الجمعي��ات العمومية عىل تقييم عمل 
األندي��ة واملراكز من خالل تطبيق تلك 

املعايري.
وأوضح بأن الفرتة من شهر يناير لغاية 
أبريل س��يتم تدريب األندي��ة واملراكز 
ع��ىل تطبي��ق املعاي��ري، وخالل ش��هر 
أغس��طس س��تتم عملية م��دى التزام 
األندي��ة باملعايري من خ��الل الزيارات 
امليداني��ة، عىل أن يفتح باب الرتش��ح 
للجائزة بشهر أكتوبر، وبشهري نوفمرب 
وديس��مرب التحكيم عىل أن يتم اإلعالن 

عن الفائز بنهاية شهر ديسمرب.

صقر بن سلمان: جائزتا “امتياز” و”ريادة” تتوافقان مع شعار “الذهب فقط”
في المؤتمر الصحافي لوزارة شؤون الشباب والرياضة

حسن علي

تح��ت رعاية ممث��ل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الشباب 
رئي��س املجل��س األعىل للش��باب 
اللجنة األوملبية  والرياضة رئي��س 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة، أقيمت منافسات 
والس��لق ضمن مس��ابقة  الهجن 
نارص ب��ن حمد للصق��ور والصيد 
عىل كأس س��مو الشيخ فيصل بن 

خالد بن حمد آل خليفة.
إثارة  املنافس��ات  ش��هدت  حيث 
وندية بني املشاركني، وسط حضور 
جامهريي كبري من عشاق سباقات 

الهجن والخيل العريب والسلق.
ويف منافس��ات الهجن للش��يوخ، 
حصل ع��ىل املرك��ز األول الهجن 
رقم )10( ملك سمو الشيخ فيصل 
بن راشد آل خليفة، واملركز الثاين 
الهجن رقم )1( ملك سمو الشيخ 
حم��د بن نارص آل خليفة، واملركز 
الثال��ث الهج��ن رق��م )3( مل��ك 
س��مو الشيخ عبدالله بن حمد آل 
خليف��ة، واملركز الرابع الهجن رقم 
)9( ملك سمو الش��يخ فيصل بن 
خال��د آل خليفة، واملركز الخامس 

الهجن رقم )4( ملك سمو الشيخ 
محمد بن نارص آل خليفة.

أما يف منافسات سباق الهجن، فاز 
باملركز األول س��امل ن��ارص، واملركز 
الثاين عبدلله بن س��عد النعيمي، 
واملرك��ز الثال��ث أحم��د معيوف، 
واملرك��ز الراب��ع أحم��د معيوف، 
واملرك��ز الخام��س محم��د عامر 

العامري.
كام وأقيمت منافس��ات الش��وط 
التأهييل الثالث ملس��ابقة السلق، 
حي��ث ف��از باملرك��ز األول يف فئة 
الذك��ور املال��ك فري��ق درع��ان، 
املرك��ز الثاين املال��ك عبدالرحمن 
خال��د ال��دورسي، املرك��ز الثالث 
املال��ك عبدالله أحم��د النعيمي، 

املركز الراب��ع املالك عيىس عدنان 
الب��ادري، املركز الخام��س املالك 

عبدالله احمد.
أما يف فئة اإلناث، فقد فاز باملركزين 
األول والثاين فريق درعان، واملركز 
الثالث املالك سمو الشيخ نوح آل 
والخامس  الرابع  املركزين  خليفة، 
املالك عبدالرحمن خالد الدورسي.

حضور جماهيري كبير في ختام األسبوع

إثارة في سباقات الهجن والسلق بمسابقة 
ناصر بن حمد للصقور والصيد

تغطية        اللجنة اإلعالمية

جانب من منافسات الهجن

جانب من الحضور في المؤتمرصقر بن سلمان متحدثا خالل المؤتمر الصحافي

مشاركة ناجحة للحكم سينا في 
بطولة أبوظبي للجوجيتسو

أم الحصم – اتحاد البحرين للدفاع عن النفس: شارك الحكم 
الدويل سينا منفردي يف إدارة نزاالت بطولة أبوظبي جراند 

سالم ملحرتيف الجوجيتسو التي أقيمت يف العاصمة االماراتية 
أبوظبي مبشاركة أكرث من 60 دولة من مختلف دول العامل.

وتأيت مشاركة سينا منفردي يف البطولة تأكيًدا للكفاءات 
التحكيمية التي متتاز بها مملكة البحرين، ليسجل سينا 

منفردي ظهور مرشف جديد للتحكيم البحريني يف لعبة 
الجوجيتسو، حيث يعترب سينا منفردي من خرية الحكام 

البحرينيني وسبق له املشاركة يف العديد من البطوالت الدولية 
يف العديد من البلدان.

وأدار سينا منفردي أكرث من 50 نزاالً يف البطولة، وظهر 
مبستوى مميز يف إدارة النزاالت وتلقى إشادة كبرية من لجنة 

الحكام للبطولة.
وأعرب سينا منفردي عن بالغ سعادته باالشادة التي حصل 

عليها من لجنة الحكام، مشريًا إىل أن هذه املشاركة تأيت 
امتداًدا لسلسلة النجاحات التي تحققت يف الفرتة املاضية 

وسط الدعم الالمحدود الذي يحصل عليه من رئيس اتحاد 
البحرين للدفاع عن النفس أحمد الخياط وأعضاء مجلس 

اإلدارة.
وأكد سينا منفردي أن مشاركته جعلت خربته تزداد السيام 

أن بطولة أبوظبي جراند سالم ملحرتيف الجوجيتسو تعترب من 
أقوى البطوالت الكربى التي شهدت مشاركة كبرية من أبطال 

اللعبة من مختلف دول العامل، مبيًنا أن ظهوره مبستوى 
تحكيمي مميز جاء بعد الدعم واملتابعة واالهتامم الذي 
حصل عليه من رئيس وأعضاء اتحاد البحرين للدفاع عن 

النفس.
وقدم سينا منفردي جزيل الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء 

اتحاد البحرين للدفاع عن النفس وإىل اللجنة املنظمة لبطولة 
أبوظبي جراند سالم ملحرتيف الجوجيتسو، مبيًنا أنه سيبذل 

قصارى جهده من أجل ترشيف التحكيم البحريني يف املحافل 
املقبلة.

استقبل األمني العام املساعد للمجلس 
األعىل للشباب والرياضة، األمني العام 
للجنة األوملبية البحرينية عبدالرحمن 
الوطن��ي  منتخبن��ا  ص��ادق عس��كر 
املش��اركة  العائ��د من  للجوجيتس��و 
ببطولة أبوظبي جراند س��الم ملحرتيف 
الجوجيتس��و محماًل ب��� 4 ميداليات 
ملون��ة من بينه��ا 3 ميداليات ذهبية 
وفضي��ة، وذلك بحضور رئيس االتحاد 
البحرين��ي للدفاع ع��ن النفس أحمد 
الخي��اط ونائب رئي��س االتحاد عمر 
للش��ؤون  التنفيذي  بوك��امل واملدير 
الرياضية باللجنة األوملبية عبدالجليل 

أسد.
ورحب عس��كر بأبطال الجوجيتس��و 
ونق��ل له��م تحي��ات وته��اين ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 

األع��ىل  املجل��س  رئي��س  الش��باب، 
اللجنة  للش��باب والرياض��ة، رئي��س 
األوملبي��ة البحريني��ة س��مو الش��يخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليفة، مش��يًدا 
بامليدالي��ات امللون��ة الت��ي حققه��ا 
األبط��ال والتي تعترب امتداًدا ملس��رية 
اإلنجازات الحافلة التي حققها اتحاد 
الدف��اع ع��ن النفس وباألخ��ص لعبة 
الجوجيتس��و الت��ي أصبح��ت واجهة 
مرشف��ة ململكة البحري��ن يف مختلف 

املشاركات الخارجية.
وأك��د عس��كر أن الحصيل��ة الرائعة 
ملنتخب الجوجيتس��و والتميز الالفت 
لكل من محمد اب��و إدريس ومحمد 
غريب والالعبة صغرى مبارك، ومريم 
الحاي��ي الذي��ن حص��دوا امليداليات 
امللونة أمر يبعث عىل الفخر واالعتزاز 

ويعكس بجالء س��المة النهج اإلداري 
املتب��ع مبجلس إدارة االتحاد برئاس��ة 
املهندس أحمد الخياط، وما يبذله من 
جهد كبري يف س��بيل تهيئة املنتخبات 
وتوفري كافة أشكال الدعم لها من أجل 
التمثي��ل املرشف للمملك��ة مبختلف 

املحافل الخارجية.
وأض��اف “إنن��ا س��عداء مب��ا حققه 
منتخ��ب الجوجيتس��و الت��ي باتت 
تحتل مكانة متقدمة بفضل س��جلها 
املتمي��ز م��ن اإلنجازات ع��ىل كافة 
املستويات، وهو ما سيدفعنا لتقديم 
املزي��د من الدع��م والرعاية لالتحاد 
للنهوض باللعبة بص��ورة أكرب خالل 
املفرتة القادمة، متمنيًّا ألبطالنا املزيد 
من التف��وق والنج��اح يف البطوالت 

القادمة”.

عسكر يستقبل أبطال الجوجيتسو ويشيد بنتائجهم المشرفة 
ضاحية السيف       اللجنة األولمبية

عسكر أثناء استقباله األبطال



أكد رئيس االتحاد البحريني للكرة 
الطائرة الش��يخ عيل بن محمد آل 
خليفة بأن شعار ممثل جاللة امللك 
الشباب،  الخريية وشؤون  لألعامل 
رئي��س املجل��س األعىل للش��باب 
والرياضة، رئي��س اللجنة األوملبية 
س��مو  البحرينية 
بن  نارص  الش��يخ 
خليف��ة  آل  حم��د 
الج��اري 2018  للعام 
هو  فق��ط”  “الذه��ب 
نه��ج سيس��ري عليه 
االتحاد؛ ملضاعفة 
ت  ح��ا لنجا ا
ت  زا إلنج��ا وا
ة  ملتمي��ز ا
حققتها  الت��ي 
الك��رة الطائ��رة 
ع��ىل  البحريني��ة 

امتداد الس��نوات املاضية بحلولها 
يف املراكز األوىل وحصد امليداليات 
الذهبي��ة مبختلف االس��تحقاقات 

الخارجية.
وأوض��ح الش��يخ عيل ب��ن محمد 
آل خليفة بأن االتح��اد البحريني 
للكرة الطائرة س��يكون يف طليعة 
االتحادات الرياضية التي ستسعى 
لتطبي��ق رؤية س��موه عىل أرض 
بالعم��ل ع��ىل تحقي��ق  الواق��ع 
“الذه��ب” يف ش��تى املش��اركات 
الخارجي��ة للمنتخب��ات الوطني��ة 
إذا م��ا س��ارت الظروف بحس��ب 
م��ا هو مخطط له، مش��ريا إىل أن 
شعار سموه “الذهب فقط” يعترب 
مبثاب��ة داف��ع أمام مجل��س إدارة 
االتحاد ومنتس��بي اللعب��ة كافة؛ 
من أجل امليض نحو توس��يع رقعة 
اإلنج��ازات، وتحقي��ق املزيد من 

األلقاب والبطوالت.
وأض��اف بأن االتح��اد حرص عىل 
الرتوي��ج لش��عار “الذهب فقط” 
يف مواق��ع التواص��ل االجتامع��ي 
الرس��مية التابعة ل��ه ونرشه عىل 
أوس��ع نطاق، كام س��يتم اعتامد 

مراس��الت  جمي��ع  يف  الش��عار 
املالبس  الرس��مية وأطقم  االتحاد 
مبا يرس��خ ثقافة الف��وز واالنتصار 
لدى جميع منتس��بي لعبة الكرة 
الطائ��رة م��ن العب��ن ومدرب��ن 
وإداري��ن، وتحفيزهم عىل تقديم 
أرفع درجات العطاء، ومبا يتوافق 
مع إس��رتاتيجية اللجن��ة األوملبية 
للش��عار  الرتوي��ج  البحريني��ة يف 

وتحويله إىل واقع عميل.
وأكد الش��يخ عيل ب��ن محمد آل 
خليفة أن االتح��اد متكن يف العام 
امل��ايض من الفوز بلق��ب البطولة 
العربي��ة ملنتخب��ات الناش��ئن يف 
العام املايض 2017 رغم التحديات 
الت��ي واجهها االتحاد، وسيس��عى 
ملواصلة العمل بكل عزم؛ من أجل 
تحقي��ق املزيد من البطوالت التي 

تعزز مكانة الرياضة البحرينية.

علي بن محمد: توجيهات ناصر بن حمد نهج نسير عليه لمضاعفة اإلنجازات
ترويج شعار “الذهب فقط” بحسابات اتحاد الطائرة

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

الرفاع       االتحاد البحريني للكرة الطائرة

الشيخ علي بن محمد آل خليفة

تق��ام يف الرابعة عرص الي��وم املباراة 
النهائي��ة ملس��ابقة زوج��ي التن��س 
ضم��ن  س��نة   14 لفئ��ة  للناش��ئن 
منافسات بطولة رشكة إبراهيم خليل 
كان��و السادس��ة املفتوحة لناش��ئي 
التنس، والتي ينظمها نادي البحرين 
للتنس عىل مالعب النادي يف الجفري 

يف الفرتة من 7 - 17 يناير الجاري.
وتش��هد ه��ذه املس��ابقة منافس��ة 
بحريني��ة أمريكية ع��ىل اللقب بعد 
أن تأه��ل إىل الدور قبل النهايئ ثالثة 
ثنائيات م��ن البحرين بصحبة الثنايئ 

األمرييك لألخن جيمس وبوب بلري.
ويتقاب��ل يف املب��اراة النهائي��ة اليوم 
الفائز من اللق��اء البحريني الخالص 
ال��ذي يجمع الثنايئ محمد الش��هايب 
وعبدالل��ه ن��اس والثن��ايئ ع��ىل آل 
رشي��ف ومحم��د الخان م��ع الفائز 
من لقاء الثنايئ األمرييك بلري، والثنايئ 

أحمد إسامعيل وسليامن القصيبي.

وتأهل الالعب املتألق عىل آل رشيف 
إىل املباراة النهائية ملس��ابقة الفردي 
لفئة 14 س��نة بعد فوزه أمس األول 

يف ال��دور قبل النهايئ ع��ىل الالعب 
عي��ى العي��ى بنتيج��ة 3-6 و6-7 
)5( و7-10 ىف لق��اء قوي تابعه عىل 

امللعب الرئيس عدد كبري من عشاق 
اللعب��ة ومتابعي البطول��ة، ويتقابل 
آل رشي��ف يف املب��اراة الختامية مع 
منافسه الس��ويرسي ماتياس هومبان 
الذي تأهل إىل النهايئ بعد فوزه عىل 
سوناواين  أنش��ومان  الهندي  الالعب 
بنتيجة 1-6 و4-6، وس��يكون عشاق 
لعبة التنس عىل موعد غد مع نهايئ 

مميز لهذه البطولة.
ويرتأس رئيس مجل��س إدارة النادي 
خميس محمد املقلة االجتامع الذي 
يعقده املجلس يف السابعة والنصف 
من مس��اء اليوم بقاعة االجتامعات 
مبقر الن��ادي، ومن األم��ور املدرجة 
عىل جدول األعامل مناقشة ترتيبات 
الختامي  والحف��ل  النهائية  املب��اراة 
للبطول��ة ال��ذي يقام يف الخامس��ة 
من مس��اء غد األربعاء تحت رعاية 
الوجيه فؤاد كانو نائب رئيس مجلس 

إدارة رشكة إبراهيم خليل كانو.

تنافس بحريني أميركي على لقب الزوجي 
في بطولة كانو للتنس

البالد سبورت

عبداهلل ناس ومحمد الشهابي

رفع األثقال يستعد لتنظيم 
مسابقة األداء الحركي 27 الجاري

أم الحصم – اتحاد رفع األثقال: يستعد االتحاد البحريني لرفع األثقال لتنظيم 
مسابقة األداء الحريك )Technique competition( وذلك يوم السبت القادم 

املوافق 27 من شهر يناير الجاري، مبقر االتحاد البحريني لرفع األثقال بأم 
الحصم عند الساعة العارشة صباًحا، وقد كشفت اللجنة املنظمة للبطولة عن 
فئات املسابقة لفئة السيدات وهي 3 فئات، فئة أقل من 15 سنة، فئة تحت 
20 سنة وفئة فوق 20 سنة، مسابقات الرجال 3 فئات الفئة األوىل تحت 14 

سنة، تحت 18 سنة وفئة فوق 18 سنة.
ويف بطولة العام املايض كانت الفئات هي فئات وزنية ويسعى االتحاد 

البحريني لرفع األثقال إىل تغيري وتطوير بعض الجوانب الفنية، لذا وزعت 
الفئات كفئات عمرية هذا العام.

وبالنسبة آللية ونظام املسابقة بحيث تحتسب نسبة 75 % من أعىل رقم 
لالعب يف رفعة الخطف وكذلك نسبة 75 % من أعىل رقم لالعب يف رفعة 
النطر، وسيتم تقييم الالعب من قبل حكام اللجنة الفنية عىل مبادئ مدى 
تركيز الالعب أثناء الرفعة، االستعداد للرفعة، السحبة األوىل، رسعة األداء، 

السحبة الثانية للنقل، القوة االنفجارية، امتداد الجسم ومدى رسيان النقل، 
رسعة نزول الالعب تحت الثقل، التوازن ومدى امتداد الذراعن.

ويسعى االتحاد البحريني لرفع األثقال إلدراج هذه املسابقة سنويًّا ضمن 
خطته السنوية، وذلك بغرض تدريب وتشجيع الالعب من الجنسن عىل 

تحسن أدائهم الحريك أثناء رفع الثقل، حيث إن العنارص التي سيتم تقييم 
الالعب عليها هي من أساسيات رياضة رفع األثقال، وسيشارك يف البطولة 
جميع منتسبي برنامج مواهب رفع األثقال التابع لربنامج مملكة البحرين 

الكتشاف الرياضية بغرض تعويدهم عىل أجواء املنافسات والبطوالت. 
ويتوقع أن تشهد مشاركة واسعة خصوًصا أن هذا النوع من املنافسات 

والتحدي يرغب له العديد من الشباب والرياضين ومحبي وعشاق رياضة 
رفع األثقال.

وقد أقام االتحاد البحريني لرفع األثقال العديد من املسابقات يف األعوام 
السابقة كهذا النوع وحظيت مبشاركة واسعة ومنافسات قوية وحضور متميز.
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للكرة  العريب  االت��ح��اد  اعتمد 
الطائرة مشاركة 21 نادًيا ميثلون 
األن��دي��ة  بطولة  يف  دول���ة   12
والتي  للرجال   36 ال�  العربية 
ستقام يف تونس خالل الفرتة من 
14 لغاية 26 فرباير املقبل، وذلك 
بعد إغالق باب املشاركة من قبل 
األمانة العامة لالتحاد الذي يتخذ 

من مملكة البحرين مقرًّا له.
وأرسل داركليب موافقته الرسمية 
متأخر  وقت  يف  املشاركة  عىل 
 14 األحد  األول  أمس  مساء  من 
لتلقي  موعد  آخر  وهو  يناير، 
اململكة  ليمثل  املشاركة  طلبات 
كأس  وصيف  بصفته  البطولة  يف 
سمو ويل العهد إىل جانب األهيل 
املوسم  الكؤوس«  »أغ��ىل  بطل 
حظوظ  يعزز  ما  وهو  امل��ايض، 
املنافسة  يف  البحرين  مملكة 
عىل اللقب العريب املسجل باسم 
التي  األخرية  النسخة  يف  األهيل 
املايض  العام  اململكة  استضافتها 

.2017
داركليب  ن��ادي  إدارة  وقامت 

مع  التحركات  م��ن  بسلسلة 
املسؤولن يف وزارة شؤون الشباب 

عن  أمثر  ما  وهو  والرياضة، 
حصول النادي للمشاركة 

العربية  البطولة  يف 
وأن  س��ب��ق  ال��ت��ي 
وحصد  بها  ش��ارك 
امل��رك��ز ال��ث��اين يف 
التي   32 النسخة 
تونس  يف  أقيمت 
وت��وج   2014 ع��ام 

صاحب  التونيس  الرتجي  بلقبها 
األرض والجمهور.

االتحاد  واعتمد 
كال  م��ش��ارك��ة 
م���ن ن��ادي��ن 
تونس،  م��ن 
جانب  إىل 
ت���ن���وري���ن 
بول  وسبيد 
)ل��ب��ن��ان(، 
االت����ح����اد 

السالم  )السعودية(،  والهالل 
ع���امن(،  )سلطنة  وال��س��ي��ب 
)العراق(،  والبيشمركة  الرشطة 
السويحيل وأهيل بنغازي )ليبيا(، 
بوعريريج  برج  البرتويل  املجمع 
)الجزائر(، الريان والعريب )قطر(، 
سنجل  )املغرب(،  املليك  الجيش 

)فلسطن(، األمان )السودان(.
ويتوقع أن تتسم البطولة مبستوى 
عدد  مشاركة  ظل  يف  رفيع  فني 

من األندية العربية القوية.

داركليب أرسل موافقته للمشاركة

اعتماد 21 فريًقا ببطولة األندية العربية للكرة الطائرة
حسن علي

فريق داركليب للكرة الطائرة

“ألبا” يقترب أكثر من لقب 
دوري الشركات الكروي 

البالد سبورت:

حافظ ألبا عىل صدارته ملسابقة دوري الرشكات واملؤسسات لكرة القدم، 
بعد فوزه الكبري عىل بابكو بأربعة أهداف لهدف. يف املباراة التي جمعتهام 

أمس األول يف افتتاح مباريات األسبوع السادس. وأقيمت املباراة عىل ملعب 
نادي بابكو بعوايل. ورفع ألبا رصيده إىل 14 نقطة يف صدارة املسابقة ومعززًا 

حظوظه يف نيل اللقب، إذ يحتاج إىل نقطة واحدة فقط يف األسبوع األخري 
ليتوج رسميًّا. فيام بقي رصيد بابكو عند 9 نقاط وفقد حظوظه يف املنافسة.

وتجاوز ألبا نتيجة التعادل السلبي مع جيبك يف األسبوع املايض والتي كادت 
تربك حساباته، إذ مل تؤثر عىل معنويات وحامس الالعبن الذين قدموا مباراة 
كبرية تعكس خربتهم وقدرتهم عىل التعامل مع هذه الظروف بقيادة مدربهم 
البارع محمد عدنان الذي نجح يف بث الروح من جديد لالعبن، ودخل اللقاء 

بأسلوب متوازن مع أفضلية هجومية يف الضغط واالعتامد عىل األطراف ليتقدم 
الفريق بهدفن بواسطة مسعود قمرب عند الدقيقة “18” وعيى الربي عند 
الدقيقة “23”. وتأثر العبو بابكو من هذه النتيجة وأربكت حساباتهم وقد 

حاول الجهاز الفني بقيادة محمود عبدالرحمن إعادة التوازن إىل الفريق 
وتقليص النتيجة قبل انتهاء الشوط األول وقد تحقق ذلك عن طريق ركلة جزاء 

نفذها بنجاح عبدالنبي ميك عند الدقيقة “32”. لينتهي الشوط األول بتقدم 
ألبا بهدفن لهدف.

وبدأت الحصة الثانية رسيعة إىل ألبا الذي سجل هدفن ضاعف بهام النتيجة، 
إذ سجل الهدف الثالث عيى إبراهيم عند الدقيقة “47”، واملتألق مسعود 

قمرب عند الدقيقة “49”. 
وقد بان التأثر املعنوي عىل العبي بابكو جراء الهدفن الرسيعن اللذين دخال 

مرماهم، إذ تراجع األداء، يف الوقت الذي لعب ألبا بأريحية حافظ عىل النتيجة 
وحقق انتصارًا مثيًنا للغاية جعله أقرب من أي وقت مىض لتحقيق اللقب. 



الثالثاء 16 يناير 2018 
29 ربيع الثاني 1439
رياضة20العدد 3381

)وكاالت(: بعد أن انتفض بشكل مذهل 
ليع��وض تأخ��ره بهدفني، ويه��زم ريال 
سوس��ييداد 2-4 ي��وم األح��د، يتف��وق 
برشلونة بفارق 9 نقاط يف صدارة دوري 
الدرج��ة األوىل اإلس��باين لك��رة القدم، 

ويبدو كل يشء ورديا مرة أخرى.
ويف أغس��طس، بع��د هزمي��ة مذلة 5-1 
أمام ريال مدري��د يف النتيجة اإلجاملية 
ل��كأس الس��وبر اإلس��بانية، مل يكن من 
املمك��ن تص��ور املوقف الح��ايل. وفقد 
الربازييل  الكتال��وين مهاجم��ه  الفري��ق 
ني��امر، لصال��ح باري��س س��ان جريمان، 
وفشل يف ضم هدفه األول يف االنتقاالت 

الصيفي��ة فيلي��ب كوتيني��و. لكن صانع 
لعب ليفربول الس��ابق أصبح اآلن العبا 
يف برش��لونة، بينام يف امللعب تحسن كل 
يشء بش��كل مذهل. ومل يخرس برشلونة 
بقي��ادة مدربه إرنس��تو فالفريدي يف 29 
مب��اراة، رغ��م أن هذه السلس��لة بدت 
يف طريقه��ا للنهاية أثن��اء تأخره بهدفني 
باستاد أنويتا، وهو ملعب مل يحقق فيه 
الفري��ق الف��وز يف الدوري من��ذ 2007. 
وقال العب الوس��ط سريجيو بوسكيتس: 
“مرت س��نوات عديدة منذ انترصنا هنا 
يف ال��دوري وب��دا األمر مألوف��ا عندما 
تأخرنا، لكن رد فعلنا كان جيدا”. وتابع: 

“نحن يف مستوى ممتاز وبعض منافسينا 
تراجعوا، بعضهم أكرث من اآلخر، مل نخرس 
وحققنا الف��وز يف مالعب صعبة، نجحنا 
يف امليض قدما بعد كأس السوبر وما قيل 
بعدها”. وأصبح برشلونة فريقا بإمكانه 
الفوز بعدة طرق، س��واء عن طريق أداء 
رائ��ع مث��ل الذي قدمه يف الف��وز 5 - 0 
عىل س��يلتا فيجو يف كأس ملك إس��بانيا 
يوم الخميس امل��ايض، أو عرب عرض أكرث 

واقعية مثلام فعل أمام سوسيداد.
ويس��هل ذلك وجود باولينيو يف الفريق، 
إذ تساعد طاقته وقوته برشلونة عىل أن 
يصبح أكرث صالبة يف وس��ط امللعب، كام 

يسجل العديد من األهداف أيضا.
وأح��رز الالع��ب الربازي��يل أول أهداف 
برش��لونة األربعة يف س��ان سيباس��تيان، 
لريف��ع رصي��ده إىل مثاني��ة أه��داف يف 
الدوري هذا املوسم، وسجل كريستيانو 
رونال��دو مهاجم ري��ال مدري��د أربعة 
أه��داف. ويحتل ري��ال مدري��د غريم 

برش��لونة التقليدي املرك��ز الرابع بفارق 
19 نقطة، وي��ويل الفريق الكتالوين اآلن 
اهتامم��ا أك��رب بأتلتيكو صاح��ب املركز 

الثاين وفالنسيا الثالث.
وق��ال الظهري ج��وردي ألب��ا: “ال يهمني 
م��ا يفعله مدري��د، ال ميكننا أن نتجاهل 

الفرق التي تسبقه يف الرتتيب”.

ع��ززا  وفالنس��يا  أتلتيك��و  أن  ورغ��م 
تش��كيلتيهام يف فرتة االنتقاالت الحالية، 
ف��إن برش��لونة فع��ل ذلك أيض��ا بضم 
كوتيني��و وع��ودة عث��امن دميب��يل من 
اإلصابة. ولن ينده��ش أحد إذا ازدادت 
قوة فريق فالبريدي يف األس��ابيع املقبلة 

مع تطلعه بقوة الستعادة اللقب.

برشلونة يتجاوز كآبة الصيف

من مواجهة سوسيداد وبرشلونة 

)وكاالت(: أب��رزت الصفحات الرياضية 
للصح��ف اإلنجليزي��ة الص��ادرة أمس 
اإلثن��ني، الف��وز املبه��ر ال��ذي حقق��ه 
ليفربول عىل ضيفه مانشس��رت س��يتي 
3-4 مس��اء األحد، يف الجولة ال� 23 من 

الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم
وخرج��ت صحيف��ة “م��ريور” بعنوان 
ق��درة  مؤك��دة  كل��وب”،  “محبوب��و 
ليفربول عىل الفوز رغ��م رحيل نجمه 
فيلي��ب كوتينيو إىل برش��لونة، وذكرت 
يف خ��رب آخ��ر بعنوان “48 س��اعة”، أن 
نجم آرسنال، أليكسيس سانشيز اقرتب 
من التعاقد مع مانشس��رت يونايتد، مع 
انتق��ال األرميني هرني��ك مخيرتيان إىل 

الطرف املقابل.
من ناحيتها، رّك��زت صحيفة “ذا صن” 
عىل ف��وز ليفرب��ول بعن��وان “صاعقو 
بيب”، وكش��فت يف خرب آخ��ر ما قاله 
العب وس��ت بروميتش ألبي��ون، جاي 
رودريجيز، املتهم بالعنرصية ضد العب 
برايت��ون جايت��ان بونج، حي��ث قال له 

“أنت أسود ورائحتك نتنة”.
أم��ا صحيفة “دييل س��تار” فقالت عن 
ف��وز ليفرب��ول ب��� “الهائج��ون الحمر 
يقضون عىل سلسلة س��يتي”، وأشارت 
أيضا إىل اقرتاب مانشس��رت يونايتد من 
ضم سانش��يز بع��د مفاوض��ات رسية 

دامت 9 أشهر.
عىل صعيد آخر، ذكرت تقارير صحفية 
إنجليزي��ة، أن ن��ادي ليفربول، حس��م 
قراره بشأن إمكان التعاقد مع الجزائري 

رياض محرز، نجم ليسرت سيتي.
وارتبط مح��رز، باالنتق��ال إىل صفوف 
الريدز، خالل املريكاتو الش��توي الحايل 
لتعوي��ض فيليب كوتيني��و الذي انتقل 
إىل برش��لونة. وقالت صحيفة “التاميز” 
اإلنجليزية: “رحيل كوتينيو إىل برشلونة 
يف وقت س��ابق من هذا الش��هر منحه 
الكثري من األموال الس��تثامره يف تدعيم 
فريقه، وهو ما أدى إىل عدة ش��ائعات 
حول ذلك”. وأضافت: “ارتبط ليفربول 
بضم توم��اس لي��امر، جن��اح موناكو، 

وكذل��ك ح��اول اس��تقدام ن��ايب كيت��ا 
م��ن اليبزيج قبل 6 أش��هر م��ن موعد 
انضامم��ه للري��دز”. وتابعت: “من بني 
هذه الش��ائعات ارتب��ط ليفربول بضم 
مح��رز، ولك��ن ليفرب��ول لي��س مهتاماً 

بضمه وتواصل مع إدارة ليسرت وأخربها 
بذلك”. وأمتت: “آرسنال ال يزال املفضل 
للحصول ع��ىل محرز، إال أن ليس��رت ال 
يرغب يف بيعه خالل س��وق االنتقاالت 

الشتوية الحالية”.

غالف صحيفة ميرور

ليفربول يتوهج 

رحيل ناينجوالن  
)وكاالت(: كشفت تقارير صحفية 

إيطالية أن نجم فريق روما قد ينتقل 
إىل جوانجزو إيفرجراند الصيني خالل 

فرتة االنتقاالت الشتوية الجارية. وأثريت 
الشكوك حول مستقبل رادجا ناينجوالن 

ا( مع روما بعد أن اضطر  )30 عاماً
لالعتذار عن واقعة نرشه فيديو عىل 

موقع “إنستجرام”، وهو يدخن ويرشب 
الكحوليات يف ليلة رأس السنة امليالدية. 
وقالت صحيفة “الجازيتا ديللو سبورت” 

اإليطالية: “جرت بالفعل محادثات 
بني ناينجوالن وفابيو كانافارو، مدرب 

الفريق الصيني وكذلك إدارة روما 
ومدرب الجيالرويس، دي فرانشيسكو”. 

وأضافت: “جوانجزو عرض 50 مليون 
يورو للحصول عىل خدمات الالعب 

البلجييك، عىل أن يتم استعارته يف يناير 
الجاري مع خيار الرشاء يف الصيف 

املقبل”. وتابعت: “ناينجوالن سيحصل 
عىل 12 مليون يورو سنوياًا، حال انتقاله 

إىل النادي الصيني، يف حني ستحل 
قيمة انتقاله مشكالت امليزانية يف نادي 

العاصمة اإليطالية”.

طرد مثير للجدل
)وكاالت(: شهدت مباراة نانت 
أمام باريس سان جريمان يوم 

األحد ضمن الجولة ال� 20 من 
الدوري الفرنيس لكرة القدم واقعة 

مثرية للجدل.
وأشهر حكم اللقاء توين شابرون 

البطاقة الصفراء الثانية )الحمراء( 
يف وجه الربازييل دييجو كارلوس، 

مدافع نانت، يف الدقيقة األوىل من 
الوقت املحتسب بدال من الضائع.

وخالل هجمة مرتدة رسيعة 
للفريق البارييس تعرث حكم 

اللقاء؛ إثر اصطدامه باملدافع 
الشاب ليسقط عىل األرض 

ويحاول عرقلة الالعب. وبعد أن 
فشل الحكم يف إسقاط الالعب 
أرضا، احتسب الخطأ لصالح ال� 
“يب إس جي”، ومل يكتف بذلك 

بل أشهر بطاقة صفراء ثانية 
يف وجه دييجو كارلوس ليغادر 
امللعب مطرودا، بعد أن كان 

قد حصل عىل البطاقة األوىل يف 
الدقيقة 29.

)وكاالت(: ذكرت تقارير صحفية 
إسبانية أن نجم ريال مدريد 

كريستيانو رونالدو يرغب يف الرحيل 
عن صفوف النادي املليك، بعد أن 

تعرض للخداع من جانب إدارة 
النادي املليك.

وقالت صحيفة “آس” اإلسبانية: 
“كريستيانو يريد مغادرة ريال 

مدريد؛ ألنه يشعر بالتعرض 
للخديعة فيام يتعلق بالوعود 

الخاصة بتجديد عقده”.

وأشارت الصحيفة إىل أن رونالدو، 
يعطي األولوية لالنتقال إىل مانشسرت 
يونايتد، إذ يرى أن أولد ترافورد هو 
النادي املثايل ملواصلة مسريته الذي 

لعب له من 2003 حتى 2009 وتوج 
معه بأول كرة ذهبية”.

وتابعت: “بالفعل اليونايتد يعلمون 
رغبته، كام أن رونالدو أخرب املحيطني 

به بأنه ينوي االنتقال إىل الشياطني 
الحمر”. وأوضحت: “بعد نهايئ 

كارديف حصل رونالدو عىل وعد من 

فلورنتينو برييز بتحسني عقده، ومل 
يحدث ذلك، رغم أن الالعب أشار 

إىل رغبته يف االستمرار مبدريد يف أكرث 
من مناسبة”.

وواصلت: “لكن رد النادي عىل 
رسائل رونالدو كانت محاولة التعاقد 

مع كيليان مبايب، واآلن محاولة ضم 
نيامر دا سيلفا”.

وأردفت: “رغم فوز رونالدو ب� 
3 كرات ذهبية من آخر أربعة، 
ومعادلة ليونيل مييس )5 كرات 

لكليهام(، إال أن الدويل الربتغايل 
ا من أفضل  فشل يف أن يكون واحداً
ثالثة العبني األعىل أجراًا يف العامل”.
وأمتت: “كريستيانو يحتل املركز 
الخامس يف قامئة أعىل الرواتب، 

إذ يحصل عىل 21 مليون يورو يف 
املوسم الواحد، بعد تجديده األخري، 

يف نوفمرب 2016، إذ يتلقى مييس 50 
مليون يورو سنوياًا بعد تجديد عقده 
األخري مع برشلونة فيام يحصل نيامر 

عىل 36 مليون يورو يف باريس”.

القـــــرار
 الصعــب

انتصار ساحق لنادال  
)وكاالت(: استهل اإلسباين نادال املصنف األول عامليا 

أمس اإلثنني، مشواره يف بطولة أسرتاليا املفتوحة، 
بانتصار ساحق عىل فيكتور بورجوس.

ومل يجد نادال، وصيف البطل العام املايض، أي 
صعوبات يف مباراته األوىل بالبطولة، التي يستهل بها 
مشواره رسميا هذا العام، لينجح يف إقصاء منافسه، 

بعد لقاء استغرق ساعة و34 دقيقة.
وبدت الحالة البدنية لإلسباين املتوج يف 2017 

بروالن جاروس وأمريكا املفتوحة، رائعة ليتعاىف من 
املشكالت البدنية التي أملت به منذ نهاية املوسم 

املايض.
ومل مينح نادال، منافسه أي فرصة يف املجموعة األوىل 

التي تفوق فيها 0-5، قبل أن يحصد بورجوس، 
املصنف ال� 79 عامليا، أول شوط له ليختتمها اإلسباين 

.6-1
واستهل نادال املجموعة الثانية بالطريقة نفسها 

وتفوق 0-5، لكن بورجوس انتفض ونجح يف 
كرس إرساله للمرة األوىل، قبل أن يعود اإلسباين 

ويحسم املجموعة أيضا 1-6، وتكرر األمر مجددا يف 
املجموعة الثالثة.

وسيواجه نادال يف الدور الثاين، منافسه األرجنتيني 
ليوناردو ماير، الذي أقىص التشييل نيكوالس جاري.

sports@albiladpress.com

علق الربتغايل جوزيه مورينيو املدير 
الفني ملانشس��رت يونايتد اإلنجليزي، 
ا ع��ىل خالف��ه م��ع اإليطايل  مج��دداً

أنطونيو كونتي، مدرب تشيليس.
وقال موريني��و، يف ترصيحات نقلتها 
صحيفة “الجارديان”: “أنا ال أستمتع 
بالنزاعات مع املدربني، وبالنس��بة يل 

الخالف مع كونتي انتهى”.
وأضاف مدرب ريال مدريد السابق: 
“حني أبدأ بالخالف��ات مع املدربني، 
أتحمل املس��ؤولية، وح��ني ال أبدأها 
ا بالنس��بة يل وأنا  يصبح األمر مضحكاً
أرى الطرف اآلخر يدعي أنه الضحية، 

بينام هو ليس كذلك”.
وتاب��ع: “خاليف مع رانيريي؟ يف بعض 
األحيان يكون خطئ��ي، أحيانا يكون 

خطأ املدرب��ني اآلخرين، لكن عندما 
أرى أنن��ي املخط��ئ أك��ون أول من 

يعتذر كام فعلت مع رانيريي”.
وواص��ل: “لذل��ك تحس��نت عالقتنا 
ا؛ ألنني  كث��رياًا، وأصبحت جيدة ج��داً

كنت رجال مبا فيه الكفاية ألعتذر”.
كام حس��م مورينيو الج��دل الدائر 
الس��ويدي زالتان  ح��ول مس��تقبل 
هج��وم  نج��م  إبراهيموفيت��ش، 

الشياطني الحمر.
وتحدثت تقارير صحفية، عن إمكان 
رحيل إبرا، مع نهاية املوسم الجاري، 
وس��ط اهتامم م��ن بع��ض األندية 

خارج إنجلرتا، بالتعاقد معه.
وكش��ف جوزيه مورينيو، أنه ال يزال 
لدي��ه خطط كبرية يف أول��د ترافورد، 

لزالتان إبراهيموفيتش.
وبحس��ب صحيف��ة “م��ريور”، فقد 
أرص موريني��و، عىل أن إبرا ميكنه أن 
يعود من إصاب��ة الركبة، عىل الرغم 
من أنه تم تهميش��ه ملدة شهر آخر، 
بعد عودته من فرتة غياب اس��تمرت 
ا عىل س��ؤال، حول  ألش��هر عدة. ورداً
م��ا إذا كان يخىش أن يك��ون زالتان 
)36 عام��ا( قد انته��ى، قال مورينيو 
“ال.. كنت مدي��ره عندما كان عمره 
��ا يف إن��رت مي��الن، ال ميكننا  29 عاماً
التوقف عند الوقت”. وتابع “زالتان 
يعرف ذلك، وهو يعلم أنه عىل أعىل 
مس��توى ويف الجزء األخري من حياته 
املهنية، ولك��ن رغبته تتمثل يف إنهاء 

مسريته مع املان يونايتد”.

اعت��ذرت مجلة كيك��ر، لنجم نادي 
بوروس��يا دورمتون��د األمل��اين، بي��ري 
أوباميان��ج، بع��د أن أع��رب الالعب 
الجابوين، عن ش��عوره باإلهانة، من 
بع��ض الكلامت الت��ي أطلقها عليه، 

مدير تحرير اإلصدار.
وق��ال كارل ويل��د، مدي��ر تحري��ر 
مجلة كيكر، عرب املوقع الرس��مي لها 
“مل أقص��د أب��دا إهان��ة أي العب يا 

أوباميانج”.
وخ��الل برنامج “كيك��ر يت يف توك”، 
أوض��ح ويلد، أن القواعد واللوائح يف 
باي��رن ميونخ صارم��ة، وال ميكن أن 
يحدث مع الباف��اري، ما وقع داخل 
ج��دران غرمي��ه التقليدي بوروس��يا 

دورمتوند.

وأض��اف ويلد “ال أعتقد أن الجابوين 
به��ذه  القي��ام  ميكن��ه  أوباميان��ج 

الحامقات يف بايرن ميونخ”.
واس��تخدم ويل��د يف حديث��ه كلمة 
“س��ريك الق��رود” لوص��ف س��لوك 

الالعب الجابوين.
ورد أوباميان��ج ع��ىل كل��امت مدير 
تحرير مجلة كيكر، من خالل حسابه 
الرسمي عىل إنستجرام، قائال “أعتقد 
أن ه��ذا الصحف��ي كان بإمكانه أن 

يستخدم كلمة أخرى”.
وأوضح ويلد قائ��ال “كنت أرغب يف 
وصف تجاوزات��ه خارج امللعب، عن 
طريق هذا التعبري الش��ائع يف اللغة 
األملانية العامي��ة، وهو التعبري الذي 

يخلو من أي مفهوم سلبي”.

واس��تبعد مهاجم بوروسيا دورمتوند 
م��ن مباراة فريقه أم��س األحد أمام 
األمل��اين  ال��دوري  يف  فولفس��بورج 
ألس��باب تتعلق بق��رارات انضباطية 
اتخذه��ا املدير الفن��ي للفريق بيرت 

ستوجر.
أن  املب��اراة،  قب��ل  وق��ال س��توجر 
أوباميان��ج غ��اب عن اجت��امع مهم 

لبوروسيا دورمتوند.
وعوق��ب أوباميانج يف نوفمرب املايض 
باإليق��اف؛ بس��بب وصول��ه متأخرا 
للتدريبات الجامعية للفريق األملاين.

ويف املوس��م امل��ايض، اس��تبعد من 
مباراة يف دوري أبطال أوروبا، بعد أن 
ذهب إىل التس��وق يف مدينة ميالنو 

اإليطالية، من دون إذن مسبق.

ـــــة الـــقـــصـــة ـــــهـــــاي كيكـر تعتذر ألوباميانجن
)وكاالت()وكاالت(

كريستيانو رونالدو
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“ديار المحرق” و”البنك العربي” يوقعان مذكرة تفاهم 
وقع���ت �رشكة دي���ار املحرق اإح���دى اأكرب 
�رشكات التطوي���ر العقاري يف مملكة البحرين، 
موؤخ���ًرا مذك���رة تفاه���م م���ع البن���ك العربي/

البحرين.
جرى توقيع هذه املذكرة باملقر الرئي�شي 
ل�رشكة ديار املحرق يف مركز البحرين التجاري 
العامل���ي مبنطق���ة املنام���ة م���ن قب���ل ماه���ر 
ال�ش���اعر، وهو الرئي�س التنفيذي ل�رشكة ديار 
املحرق وحممد عا�شم؛ وهو مدير اإدارة فروع 
البنك العربي يف البحرين، بح�ش���ور م�شوؤولني 

من اجلانبني.
تهدف ه���ذه املذك���رة اإل���ى تعزي���ز اأطر 
التعاون امل�شرتك مع البنك العربي والتعريف 
باخليارات ال�ش���كنية املتنوع���ة التي توفرها 
�رشكة ديار املحرق لعمالئها على امل�شتويني 

املحلي واالإقليمي وا�شتقطاب االأفراد الذين 
يرغبون ب�رشاء م�ش���اكنهم اخلا�ش���ة. حيث من 
املمك���ن اأن ي�ش���تفيد العم���الء م���ن خمتل���ف 
اخلدمات التي يقدمها البنك، باالإ�ش���افة اإلى 

ح�ش���ولهم عل���ى متويالت خا�ش���ة وباأ�ش���عار 
تناف�ش���ية تنا�ش���ب خمتل���ف الفئ���ات، وذلك 
م���ن خالل برنام���ج البن���ك لتموي���ل القرو�س 

العقارية. 

وبهذه املنا�شبة، �رشّح الرئي�س التنفيذي 
ل�رشكة ديار املحرق ماهر ال�ش���اعر قائالً: “اإننا 
فخ���ورون بتعاوننا مع بنك عري���ق مثل البنك 
العرب���ي ب�ش���كل ي�ش���اهم يف خدم���ة جهودن���ا 

الرامية اإلى تقدمي اأف�شل خدمة للعمالء وفق 
ت�شهيالت مالية تنا�ش���ب احتياجاتهم، ونحن 
على ثقة من اأن هذا العر�س امل�شرتك �شيعم 
بالفائدة على عمالء �رشكة ديار املحرق الذين 

يبحثون عن حلول �شكنية راقية”. 
واأ�ش���اف قائ���اًل: “نه���دف من خ���الل هذا 
التعاون امل�ش���رتك اإلى اجلمع بني عرو�ش���نا 
املتنوع���ة يف ديار املحرق م���ع حلول التمويل 
املوجه���ة للعمالء التي يقدمها البنك العربي، 
وذل���ك لتقدمي اأف�ش���ل احللول ال�ش���كنية يف 
املنطقة باأ�ش���عار منا�ش���بة للراغبني بامتالك 
عقاراته���م اخلا�ش���ة يف امل����رشوع. وناأم���ل اأن 
تكون ه���ذه املذكرة بداية ملزيد من التعاون 

امل�شرتك والنجاح”. 

“يوسف وعائشة المؤيد” تدعم “رعاية الوالدين” 
قدمت جلنة يو�ش���ف وعائ�ش���ة املوؤي���د لالأعمال 
اخلريية، التابعة ل�رشكة يو�شف خليل املوؤيد واأوالده 
موؤخرا، دعم���ا جلمعية البحرين لرعاية الوالدين، وهو 
عب���ارة عن اأجهزة كمبيوتر متطورة. و�ش���لمت التربع 
رئي�ش���ة اللجنة �ش���لوى املوؤيد رئي�ش���ة اللجنة حل�شن 
بوخما����س م���ن جمعي���ة البحري���ن لرعاي���ة الوالدين، 
وبح�ش���ور املن�ش���ق العام للجمعية �رشاج منري، وكان 
ذلك ي���وم االأح���د املوافق 7 يناي���ر 2018 يف مكتب 
�رشك���ة يو�ش���ف خلي���ل املوؤي���د الكائن يف العا�ش���مة 
املنامة. وتهتم جلنة يو�شف وعائ�شة املوؤيد لالأعمال 
اخلريي���ة باإر�ش���اء م�ش���اريع تكافلي���ة يف املج���االت 
اخلريي���ة املختلفة مثل دعم الفئات اخلا�ش���ة وكبار 

ال�شن؛ بهدف رفعة وتقدم مملكة البحرين. 

بيجو 3008 سيارة العام 2017 في أوروبا

“يارس” هاتشباك الجديدة كلًيا 
تنطلق في البحرين

فازت ال�شيارة بيجو 3008 ب�شيارات 
ع����ام 2017 االأوروبي����ة ب�ش����دى الفخامة 
الفرن�شية واالأ�شباب عديدة تقف وراء فوز 
تل����ك التحفة الفرن�ش����ية املتاألق����ة دائماً، 
اأنه����ا اأنيق����ة وناعم����ة وم�ش����ّوقة ومتوّثبة! 
بالروعة، ومدعومة  االإح�ش����ا�س  وت�ش����في 
ال�ش����ائق،  مل�ش����اعدة  متقدم����ة  باأنظم����ة 
i-“ اإ�ش����افة اإلى قمرة القي����ادة اجلديدة

Cockpit” العالي����ة اجلودة من دون اأن 
نن�ش����ى جترب����ة القي����ادة املتكامل����ة التي 
تن�شح بروح ال�شباب مع حمرك �شعة 1.6 
لي����رت بقوة 165 ح�ش����اًنا وب�ش����ت �رشعات 

اأوتوماتيكية، باالإ�ش����افة اإلى عزم دوران 
ق����وي يبلغ 240 نيوت����ن عند 1400 دورة 

يف الدقيقة. 
اأم����ا االأداء، فه����و مدّعم بت�ش����طيبات 
فاخرة وبكل م�شتلزمات الراحة من الطراز 
االأول. اإنه����ا مدّلل����ة، لكنه����ا تتمت����ع بقوة 
الفتة ف����وق اأي م�ش����ّطح. الطاب����ع الراقي 
واالبتكار وت�شميم بيجو الناجح، اجتمعت 
كلها لتجعل منها عالمة بارزة متّيزها عن 
البقي����ة. اجلدير بالذك����ر اأن �رشكة الزياين 
لل�ش����يارات هي املوزع احل�����رشي للعالمة 
الفرن�شية الفاخرة بيجو مبملكة البحرين.

اأطلقت �رشك���ة اإبراهي���م خليل كانو، 
الوكي���ل احل����رشي ل�ش���يارات تويوت���ا يف 
مملكة البحرين تويوتا يار�س هات�ش���باك 
اجلدي���دة كلي���ا يف معر�ش���ها يف   2018

�شرتة.  
وُتعرّب الن�ش���خة امُلح�ش���نة واجلديدة 
كليا من �ش���يارة تويوتا يار�س هات�شباك 
2018 عن مفهوما املبتكر لتقدمي قيمة 

وفائدة تتخطى احلدود املتوقعة. 
العريق���ة  العالم���ة  روؤي���ة  وتظه���ر 
ل�رشكة تويوت���ا الإنتاج �ش���يارة جتمع بني 
االأداء الريا�ش���ي والت���وازن االإقت�ش���ادي 
يار����س  تويوت���ا  �ش���يارة  يف  وا�ش���حة 
هات�ش���باك اجلديدة كلياً له���ذا العام، اإذ 
جتمع ال�ش���يارة ب���ني العديد م���ن املزايا 
القيا�ش���ية، والتي ت�ش���مل كف���اءة عالية 
يف ا�ش���تهالك الوق���ود، اأداًء ديناميكي���ا، 
تقني���ات �ش���المة متط���ورة واالعتمادي���ة 
امل�ش���رتكة بني جميع �ش���يارات تويوتا. 
ولتعزيز ال�ش���عور بالراحة ومتعة القيادة 
اأُ�ش���يفت العديد من التقنيات املتطورة 
وجتهيزات ال�ش���المة املبتكرة م�ش���حوبة 
بتعدي���الت عل���ى مق�ش���ورتها الداخلي���ة 
كان اأهمها ح�ش���ولها على م�ش���احة اأكرب 
لل�شاقني، و�شندوق خلفي اأكرث ات�شاعا.

وحتدث املدير االأول لت�شويق تويوتا 

اأمين �ش���حادة عن النج���اح امللحوظ الذي 
حققته �ش���يارة تويوتا يار�س هات�ش���باك 
يف مملك���ة البحري���ن، قائ���ال: “حظي هذا 
املودي���ل بنجاح باه���ر يف مملكة البحرين 
ويف املنطق���ة منذ اإطالق���ه العام 2005، 
وتعترب اأ�شعار هذه ال�شيارة االقت�شادية 
اإح���دى اأه���م العوام���ل الت���ي جعلتها من 
ال�ش���يارات املرغوب���ة واملحبب���ة للعمالء 
�ش���واء على م�ش���توى االأفراد اأو ال�رشكات. 
وتظهر روؤية تويوتا لتوفري قيمة وفائدة 
تتخط���ى املتوق���ع واملاألوف وا�ش���حة يف 
ه���ذا املودي���ل، اإذ يجني العم���الء الكثري 
مقابل املبال���غ التي ي�ش���تثمرونها ل�رشاء 

هذه ال�شيارة”.
وقدمت تويوتا يار�س هات�شباك لهذا 
العام مفهوما جديدا لالأناقة والعملية معاً 
وذلك من خالل التعديالت التي ح�ش���لت 
عليه���ا، والتي مل تنح�رش على الت�ش���ميم 
الداخل���ي لها فقط، بل �ش���ملت تزويدها 
بالعديد م���ن املزايا التقني���ة املتطورة، 
اإذ تاأتي مب�ش���احة اأكرب وقدرة اأعلى على 
خف�س ال�شجيج. كذلك تتمتع مبق�شورة 
اأك���رب حجما ُتعطي م�ش���احة اأكرب لالأكتاف 
واالأقدام بجانب مقاعده���ا اخللفية التي 
ح�شلت على ت�ش���ميم جديد يتنا�شب مع 

التحديثات املحورية التي طراأت عليها.

“مطاحن البحرين” تكرِّم الرئيس التنفيذي السابق
حتت رعاية رئي�س جمل����س اإدارة �رشكة البحرين 
ملطاحن الدقي���ق عبداللطيف العوج���ان، اأقيم حفل 
تكرمي لتوديع حممد نا�س مبنا�ش���بة تقاعده كرئي�س 
تنفيذي لل�رشك���ة. ومت اإقامة احلفل بتاريخ 11 يناير 
2018 يف فندق ويندهام جراند، ح�رش احلفل الرئي�س 
التنفيذي للعمليات و�شكرتري جمل�س االإدارة وجميع 

مديري وموظفي �رشكة املطاحن.
ونيابة عن جمل�س االإدارة �ش���كر العوجان، حممد 
نا�س عل���ى اأدائ���ه املتميز خ���الل فرتة عمل���ه ب�رشكة 
املطاحن، مقدرا كل ما قام به من اإ�ش���هامات ت�شب 
يف م�ش���لحة ال�رشك���ة وال���دور ال���ذي لعب���ه يف حتقيق 

النجاح املتوا�شل والنمو امل�شتمر يف اأعمال ال�رشكة.
بع���د ذل���ك، األق���ى  نا����س، كلم���ة رح���ب فيه���ا 
باحل�شور وا�شتعر�س خاللها جتربته بالعمل كرئي�س 
تنفيذي لل�رشكة خالل ال�شبعة اأعوام املا�شية، واأبدى 
فيها جزيل �شكره وعظيم امتنانه اإلى رئي�س جمل�س 
االإدارة الإقام���ة ه���ذا احلف���ل، وتق���دم الى احل�ش���ور 
باأ�ش���مى اآيات التحية والتقدير والعرفان لت�رشيفهم 
احلفل، واإلى زمالء العمل كافة باأجمل التحية وجزيل 

ال�شكر.

“باس” تدشن موقعها اإللكتروني الجديد
يتضمن إعالنات عن المناقصات والشواغر ويتيح الخدمات للعمالء 

د�ش���ّنت �رشك���ة خدمات مط���ار البحري���ن )با�س( 
موقعها االإلك���رتوين اجلديد، الذي يق���دم معلومات 
متكامل���ة عن ال�رشك���ة واإداراتها، مع ت�ش���هيل عملية 

التوا�شل مع الزبائن وزّوار املوقع. 
ياأتي هذا التد�ش���ني �ش���من خطة عم���ل ال�رشكة 
على تطوير املحت���وى االإعالمي اخلا�س بها، �ش���من 
اإ�ش���رتاتيجيتها الرامّية اإلى حت�ش���ني جودة اخلدمات 

املقدمة.
د�ش���ن  ال���ذي  االإلك���رتوين  املوق���ع  يت�ش���من 
باللغتني العربية واالإجنليزية عدة اأق�شام من بينها: 
معلوم���ات ح���ول ال�رشكة وجمل����س اإدارته���ا واإدارتها 
التنفيذية مع اإمكان التوا�ش���ل معهم ب�ش���كٍل مبا�رش، 
اإ�ش���افة اإلى ق�ش���م اخلدمات التي تقدمه���ا ال�رشكة، 
والتموي���ن  وال�ش���حن  االأر�ش���ية  العملي���ات  ومنه���ا 
وهند�ش���ة الطريان والتعليم والتطوير ومركز بيتك 

لتدريب هند�شة الطائرات. 
كذلك خ�ش����س املوق���ع االإلك���رتوين اجلديد ل� 
)با�س( ق�ش���ماً لالإعالن عن املناق�شات، حيث ميكن 
لل����رشكات املحلّية االط���الع على جديد املناق�ش���ات 
والتقدم لها. اإ�شافة اإلى ق�شم لالإعالن عن الوظائف 
ال�شاغرة يف ال�رشكة، مما ي�ش���اعد الباحثني عن العمل 

يف تقدمي �ش���ريهم الذاتي���ة والتق���دم للتوظيف يف 
ال�رشكة التي ت�شم نحو 3 اآالف موظف. 

وم���ن ب���ني اخلدم���ات املقدم���ة ع���رب املوق���ع 
االإلك���رتوين اجلديد هن���اك حجوزات �ش���الة دملون، 
حيث باإمكان امل�ش���افرين عرب مطار البحرين الدويل 
حجز تذاكر دخولهم �شالة دملون لكبار ال�شخ�شيات، 
وغريها م���ن اخلدمات املقدمة مث���ل خدمات دملون 
الفاخ���رة الت���ي تتي���ح للم�ش���افرين التنق���ل يف حرم 
املطار ب�ش���يارة خا�ش���ة ب���دالً من االنتقال بوا�ش���طة 

البا�ش���ات الداخلي���ة، وخدمة دمل���ون ليموزين التي 
توف���ر خدم���ة النقل م���ن واإل���ى املطار ع���رب خمتلف 
مناطق مملكة البحرين واملنطق���ة ال�رشقية باململكة 
العربية ال�شعودية. كما ميكن الأ�شحاب االأعمال تتبع 
�ش���حناتهم يف مطار البحرين ال���دويل من خالل خدمة 

تتبع ال�شحنات االإلكرتونية.
وميكن زيارة املوق���ع االإلكرتوين اجلديد ل�رشكة 
http://bas.com. :با�س( عل���ى الرابط الت���ايل(
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تعاقدت املمثلة امل�رصية دالل عبد العزيز على بطولة م�سل�س���ل 
اأر����ض النفاق، وال���ذي ينطلق ت�س���ويره غداً ال�س���بت يف الديكورات 
املخ�س�سة للعمل. وتدور اأحداث امل�سل�سل حول “م�سعود” غري قادر 
على تغيري حياته، وبال�سدفة يرى حمل لبيع االأخالق وي�سرتي “اأخالق 

اخلري”، ولكنه يخ�رص كل �س���يء في�س���طر اإلى �رصاء ال�س���فات القبيحة 
مثل النفاق الذي ي�س���اعده على تولى اأف�سل املنا�سب، وي�سبح من 
االأغنياء وتر�سى عنه زوجته، ولكنه بال�سدفة وعن طريق اخلطاأ يبتلع 

حبة ال�رصاحة ليف�سح كل �سيء عن املحيطني به.
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1595
م���ل���ك ف��رن�����س��ا ه���ري 
احل��رب  يعلن  ال�����س��اب��ع 

على اإ�سبانيا.

1773
ج��ي��م�����ض ك�����وك ي��ع��ر 
ال������دائ������رة ال��ق��ط��ب��ي��ة 
بذلك  ليكون  اجلنوبية 
ي���ع���ره���ا.  م�����ن  اأول 
وه����و ي��ع��د اأح�����د اأه���م 
امل�������س���ت���ك�������س���ف���ني 
ع�رص  يف  االأوروب����ي����ني 
اال�ستعماري،  التو�سع 
ق�����ام ب���ث���الث رح����الت 
ال���ه���ادئ،  امل��ح��ي��ط  يف 
الكثري من  بر�سم  وقام 

اخلرائط.

 1819
يعلن  بوليفار  �سيمون 
ع���ن ق���ي���ام ج��م��ه��وري��ة 
وطني  كولومبيا.كان 
اجلنوبية  اأم���ريك���ا  م��ن 
ورئي�ض  موؤ�س�ض  وه��و 
ك��ول��وم��ب��ي��ا ال���ك���رى. 
اأط���ل���ق���وا ع��ل��ي��ه ا���س��م  
اأمريكا  وا�سنطن  جورج 
الالتينية  وذلك ب�سبب 
ال��دور ال��ذي ق��ام به يف 

حترير.

 1885
ال���ق���وات ال��ري��ط��ان��ي��ة 
تهزم دراوي�ض املهدي 
يف معركة اأبو طليح بعد 

خ�سائر فادحة. 

1929
تتويج حبيب اهلل غازي 

ملًكا على اأفغان�ستان.

مسافات

أمسية شعرية في “كانو الثقافي” 

في ندوة بأسرة األدباء والكتاب... الموسوي:

من الصعوبة ترجمة النصوص الثقافية العربية إلى الروسية

اأق���ام مرك���ز عبدالرحم���ن كانو الثق���ايف ي���وم الثالثاء 
املا�س���ي املوافق 9 يناير اأم�سية �سعرية قدمتها ال�ساعرة 
العراقية وفاء عبدالرزاق واأدارت االأم�س���ية ال�ساعرة فاطمة 
حم�س���ن. وا�س���تهلت ال�س���اعرة فاطم���ة حم�س���ن االأم�س���ية 
بالرتحيب باحل�س���ور والرتحيب بال�س���اعرة امل�ساركة التي 
و�سفتها ال�ساعرة ب�سيدة االأر�ض ولقبتها بالنخلة العراقية 

اجلميلة. وا�ستهلت ال�س���اعرة وفاء االأم�سية بو�سفها مدى 
�سعادتها باحل�سور اإلى مملكة البحرين ولقاء اأهل البحرين 
الذي���ن و�س���فتهم باأهلها يف املا�س���ي واحلا����رص ثم بداأت 
ال�ساعرة باإلقاء عدد من اأبيات ال�سعر الف�سيح من ق�سيدة 
بعنوان “من الذي تغري” وق�سيدة بعنوان “زلزل اأوتارك”.

 ثم تابعت ال�س���اعر وفاء عبدال���رزاق القاء العديد من 

االأبي���ات ال�س���عرية املختلف���ة التي حتكي بع�س���ها ق�س���ة 
الوط���ن والكف���اح والوطني���ة والت���ي ح���ازت عل���ى اإعجاب 
احل�س���ور ويف ختام هذه االأم�س���ية ال�س���عرية تق���دم رئي�ض 
جمل����ض ادارة مركز عبدالرحمن كانو الثق���ايف علي عبداهلل 
خليفة بتكرمي ال�ساعرة وفاء عبدالرزاق الإحياء هذه االأم�سية 

ال�سعرية املميزة.

البحريني سلمان يوسف يستعد لفيلمه الجديد “عبور”

بعد جناحه الكبري يف متثيل البحرين 
م���ع فيلمه الق�س���ري “االأ�س���قر” والذي 
يعد الرابع، ي�س���تعد املخ���رج البحريني 
املب���دع �س���لمان يو�س���ف اأن ياأخذنا يف 
رحلة فنتازية جديدة يف فيلمه الق�س���ري 

اخلام�ض والذي بعنوان “عبور”.
فبع���د ق�س���ية العنف االأ����رصي اإلى 
ع���امل م�س���ارعات الدي���وك يف االأ�س���قر 
والذي عر�ض �سمن امل�سابقة الر�سمية 
ملهرجان دبي ال�سينمائي الدويل، يجهز 
حاليا املخرج البحريني لت�س���وير فيلمه 
اجلديد والذي يتناول ق�سة فتاة تنتحل 
�سخ�س���ية و يتم ك�س���ف امره���ا بعد ان 
تتورط يف حادث مروري و تتعقد حالتها 
بعد ان ي�س���اب الطرف االخر اإ�س���ابات 
خطرية! وك�سف املخرج مل�سافات البالد 
باأن الفيلم �سيكون مفاجاأة يف االحداث، 

�سيك�سف عنها قريبا.
الفيل���م م���ن انت���اج م�س���رتك بني 
ن���وران و اإليمنت�ض �س���يني برودك�س���ن 
وه���ذا ه���و التع���اون الث���اين خ�سو�س���ا 
بفيل���م  االول  التع���اون  جن���اح  بع���د 
اال�سقر للمخرج نف�س���ه، وهو من تاأليف 
ال�سيناري�س���ت والروائ���ي الكب���ري فريد 
رم�سان، ويتعاون معه اي�سا هذه املرة 
املونتري البحريني �س���الح نا�ض ظاهرة 
�س���احب اللم�سات الوا�س���حة يف تقدمي 
ال�س���ورة ال�سينمائية الدقيقة واجلميلة 
ن كذلك ي�س���ارك معه جمددا امل�س���ور 
املبدع التون�سي �ساكر بن يحمد والذي 
�سور فيلم “اال�سقر” بلم�ساته اجلميلة. 
ام���ا طاق���م متثي���ل العم���ل فه���و 
مكون من النجم البحريني ح�س���ن حممد 
ال���ى جانب كال من �س���ماح زي���دان، فوز 

و حمم���د  ال�س���عيدي  عم���ر  ال�رصق���اوي، 
فه���و  العم���ل  فري���ق  ام���ا  ال�س���عدون. 

كالتايل:
*حممد �س���اهني واحم���د الكويتي: 

م�ساعدين االإخراج 
*احمد التميمي: متابع الن�ض 

*حمد اخلجم: مدير االنتاج 
*حممد النجار وعبداهلل ال�سعيدي: 

فريق االنتاج 
يو�سف ال�سحاف: مدير املوقع 

*نوف اإ�سبعي: مهند�سة الديكور 
*طالل جالف: كالكيت 

*�سلمان الزياين: جرافيك�ض 
و�س���كر املخ���رج �س���لمان يو�س���ف 
و�رصك���ة االنت���اج وم�ست�س���فى البحري���ن 
اإج���راءات  لت�س���هيل  وذل���ك  ال���دويل 

الت�سوير ودعم احلركة الفنية ال�سبابية 
يف اململك���ة مم���ا ي�س���اهم يف رفع ا�س���م 
اململكة عامليا و دوليا، و�سيتم ت�سوير 
الفيلم يف اجلامعة اخلليجية وم�ست�سفى 

البحرين الدويل قريبا.
و�س���كر املخ���رج �س���لمان يو�س���ف 
اخلليجي���ة  اجلامع���ه  االنت���اج  و�رصك���ة 
وم�ست�س���فى البحري���ن ال���دويل وذل���ك 
ودع���م  الت�س���وير  اإج���راءات  لت�س���هيل 
احلركة الفنية ال�س���بابية يف اململكة مما 
ي�س���اهم يف رفع ا�س���م اململك���ة عامليا 
و دولي���ا، و�س���يتم ت�س���وير الفيل���م يف 
اجلامعة اخلليجية وم�ست�س���فى البحرين 

الدويل قريبا.

شاهدت لكم: جديد السينما المحلية والعالمية
تق���دم ال�س���ينما البحريني���ة ع���ر �رصكة 
البحري���ن لل�س���ينما جمموعة رائع���ة من افالم 
�سا�س���اتها  يف  تعر����ض  والت���ي  هولي���وود 
املختلف���ة ه���ذا اال�س���بوع، وتتن���وع ماب���ني 

االك�سن واالثارة والكوميديا.
م���ن اأول االف���الم املرتقبة يف ال�س���ينما 
للثنائ���ي علي الغرير وخليل الرميثي بعنوان 
“طرب���ال راي���ح ج���اي” وال���ذي يتح���دث هذا 
الفيل���م الكوميدي اخلليج���ي امل�رصي الفيلم 
عن الدج���ل يف اإطار كوميدي �س���اخر وتعتر 
ه���ذه التجرب���ة باك���ورة م�س���اركات الغري���ر 
والرميثي يف فيلم �س���ينمائي م�رصي وكان له 
افتتاح ر�سمي خا�ض بال�سحفيني يوم اأم�ض.

كتب ق�سة الفيلم طالب الدو�ض واخراج 
احمد عبداهلل �س���الح وا�رصاف عام ا�رصف حامد 
ومو�س���يقى ت�س���ويرية ايهاب حام���د ومدير 
الت�س���وير احم���د ح�س���ني، وق���د مت ت�س���وير 
الفيلم يف مملكة البحرين وجمهورية م�رص. اأما 
ثاين االفالم اجلديدة التي تعر�ض يف ال�سينما 
فهو فيلم Strong12 وق�سة فريق القوات 
اخلا�س���ة التي مت ن�رصها يف )اأفغان�ستان( بعد 
واقعة التا�سع من �سبتمر حتت قيادة نقيب 
جديد، حيث ي�س���بح لزاًما عل���ى تلك القوات 
اخلا�س���ة التع���اون م���ع القادة الع�س���كريني 
االأفغان للتغلب عل���ى حركة )طالبان(. فيلم 
احلركة واالك�س���ن من بطول���ة كال من كري�ض 
هيم�س���ورث اإيل�س���ا باتاكي تايلور �رصايديان 
مايكل �س���انون اأو�سنت �س���تويل مايكل بينا، 

واخراج نيكوالي فاجل�سيج.
اأم���ا م���ن اق���وى اف���الم ال�س���ينما والتي 
 The تعر�ض من اال�سبوع املا�سي فهو فيلم
Commuter لنج���م االك�س���ن الكب���ري ليام 
ني�س���ون ال���ذي يقدم في���ه �سخ�س���ية مايكل 
وولريت����ض موظف تاأمينات، يخ���رج يومًيا يف 
رحل���ة عمله التي بات���ت روتيًنا بالن�س���بة له. 
تتغ���ري االأم���ور حني يتلقى ات�س���ااًل غام�ًس���ا 
من غريب ال يعرفه، وي�س���بح مايكل م�سطًرا 

للك�س���ف عن هوية الراكب املتخفي بالقطار 
ال���ذي يقله قبل بلوغ املحطة االأخرية. وبينما 
ي�س���ابق الزمن حلل اللغز، يكت�س���ف اأن هناك 
���اك واأنه �س���يتورط يف موؤامرة  خطة قاتلة تحُ
جنائي���ة ع���ن غ���ري ق�س���د، وب���ذات الوق���ت 
�س���تتوقف على ت�رصفاته حي���اة كل َمن على 

منت القطار.
الفيل���م من اخراج جومي كوليت �س���ريا. 
واي�س���ا لع�س���اق النجم الكبري جاري اأولدمان 
فيلم رائع يف ال�س���ينما البحرينية بعد عر�سه 
موؤخرا يف مهرجان دبي ال�س���ينمائي ومر�س���ح 
 Darkest Hour لالو�سكار بقوة، وهو فيلم
ع���ن ا?يام االأولى من ان���دالع احلرب العاملية 
الثانية، يقف م�س���ري القارة ا?وروبية باأ�رصها 
على رئي�ض الوزراء الريطاين اجلديد وقتئذ 
ون�س���تون ت�رص�س���ل الذي يتوجب عليه اتخاذ 
الق���رار ال�س���عب اإم���ا بالتفاو�ض م���ع القائد 

النازي اأدولف هتلر اأو ب�سن احلرب عليه.
م���ن اإخراج: جو راي���ت ن ومتثيل رونالد 
بي���ك اأب ليلي جيم����ض ج���اري اأولدمان بني 
مينديل�س���ون كري�س���تني �س���كوت توما����ض 

�سموئيل و�ست.

    BUZZ      
أحداث
16 يناير

هذا لي����ض اليوم املنا�س���ب الأي قرار اأو اأي 
تهور

يجب عليك التخفيف من ع�س���بيتك اليوم.. 
اهداأ 

تغري االأحوال اإلى �س���احلك، وت�سعر بالقوة 
والن�ساط

�س���معتك هي اأهم �س���يء لتاأخذ حذرك منه 
اليوم

الي���وم اأن���ت ت�س���عر باحلظ يدعم���ك وتريد 
اإنهاء كل �سيء

توؤدي اأعمالك بكل مهارة وتنهيها ب�س���كل 
جيد وحت�ض بالقوة

مزاج���ك يك���ون متقلب���ا بني احل���ني واالآخر 
ب�سبب االأحداث التي تقابلك

تزداد ع�سبيتك وتفقد اأ�سلوب 
الدبلوما�سية بالتعامل 

لدي���ك الكث���ري م���ن امل�س���وؤوليات واالأمور 
املهمة

يج���ب اأن يكون هنالك يوم للح�س���اد، وقد 
اأتى هذا اليوم

العائلة قد تك���ون من اأولوياتك يف فرتة ما 
بعد الظهر

نهار جيد م���ع بع�ض االأحداث ال�س���عيدة يف 
فرتة ما

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 
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ّنج
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اأقامت جلنة الرتجمة باأ�رصة االأدباء والكتاب 
ي���وم اأم�ض االأول ن���دوة بعن���وان “الرتجمة بني 
االمتث���ال للن����ض اأو بن���اء ن����ض جدي���د” حا�رص 
فيه���ا اأ�س���تاذ عل���م النف����ض بجامع���ة البحرين 
نعمان املو�س���وي، ح�رصها لفيف من املهتمني 
واأ�س���دقاء اال����رصة. يف م�س���تهل الندوة اأو�س���ح 
املو�س���وي اأن الرتجم���ة ه���ي عملي���ة تف�س���ري 
ملعن���ى الن�ض املق���دم باللغة اال�س���لية وبناء 
ن����ض مكافئ له بلغة الهدف. وقد كانت عملية 
الرتجم���ة يف الب���دء يديوية ثم ما لبثت بف�س���ل 
احلا�س���وب واأدوات التكنولوجي���ا املتقدمة ان 

اأ�سبحت فعال اآليا.
ان الرتجم���ة ه���ي نقل نتاج لغ���وي من لغة 
ال���ى اخرى وهي لي�س���ت ا�س���تبداال لكلمات بل 
هي فن وعلم وح�ض ادبي، فهي نقل للح�س���ارة 
والثقافة والفك���ر واللغة، وملا كانت اللغة هي 
ترجمان االن�س���ان عن نف�سه او عن الكون او عن 
االخ���ر فاإن نقل الن�ض الى لغة اخرى هي ترجمة 
الرتجمة. وياأتي االبداع يف الرتجمة من التوافق 
بني معنوية االدب ولفظية الرتجمة، ولتحقيق 
ذل���ك ينبغي عل���ى املرتجم الرتكي���ز على روح 
وجوه���ر الن����ض اال�س���لي وفه���م االختالف���ات 
الثقافي���ة الت���ي يكون لها تاأث���ري كبري يف فهم 
معاين االلفاظ ب�س���كل �سحيح. والرتجمة ن�ساط 
ان�س���اين يف غاية االهمية فهي ما ي�س���من حياة 

اللغ���ة والثقاف���ة والفك���ر ومن���وه 
وتكاث���ره ناهيك انها ت�س���اهم يف 
التق���ارب احل�س���اري والت�س���امح 

الدين���ي ونق���ل العل���وم املختلف���ة 
وتن�سيط ال�سياحة وادارة االعمال. 
“يتوافر  املو�س���وي  وي�سيف 

الرتجم���ة  الرتجم���ة..  م���ن  نوع���ان 
املكتوبة والرتجم���ة املنطوقة وقد 

مار����ض الع���رب الرتجم���ة من���ذ اقدم 
الع�س���ور يف رحالت ال�س���تاء وال�سيف 
والت���ي م���ن خالله���ا انتقل���ت بع����ض 

االلف���اظ الفار�س���ية الى العربي���ة وظهرت يف 
�س���عر كبار ال�س���عراء كاالأع�س���ى. وتع���ود اأقدم 

برده يف اال�س���الم ال���ى عام 22 هجري���ة وعليها 
ن����ض با�س���م عم���رو ب���ن العا����ض وبه���ا ثالثة 
ا�س���طر يوناني���ة حي���ث دونت حتته���ا الرتجمة 
العربية ويعت���ر ابن املقفع م���ن اعظم النقلة 

واملرتجمني امل�سلمني. 
متر عملية الرتجمة بثالث مراحل اأ�سا�س���ية 
وهي حل ال�سفرة، ا�س���تيعاب الن�ض، والرتجمة 
املبا�رصة، نقل الن����ض ذهنيا الى اللغة الهدف، 
والت�سفري او ال�س���ياغة عن طريق كتابة الن�ض 

او نطقه باللغة الهدف”.
ويتابع املو�سوي “هناك فروق بني الرتجمة 
ال�س���فهية والتحريرية يف طريقة “ ميكانيكية” 
االأداء، فالرتجمة ال�س���فوية يراد بها نقل الكالم 

�س���فويا من لغة الى اأخرى يف وقت ق�سري دون 
حت�س���ري م�س���بق، بينما لدى املرتجم التحريري 
وقت كاف ملعاجلة الن�ض، ويف املقابل ت�س���ري 
االأمور يف الرتجمة ال�سفوية باجتاه عك�سي، حيث 
اإنه من املالئم اكرث للمرتجم ان يرتجم اإلى لغة 
اأجنبية “ غري لغت���ه االأم” ولذلك فاإنه يف حاالت 
كث���رية يكون هناك مرتجم واح���د لطريف اللقاء 
او ال�سخ�س���ني امل�س���اركني يف االجتماع وتكون 
مهمته هي النقل الكامل لكلمات املتحدث اإلى 

اللغة امل�ستهدفة”.
ثم حت���دث املو�س���وي عن ج���ودة الرتجمة 
مو�س���حا يف هذا اجلان���ب اإن الرتجمة ال�س���ائبة 
حتقق معياريني هما: الدقة وال�سفافية، وعرج 
ع���ن  الن���دوة  خ���الل  كذل���ك 
عملية الت�رصف يف الرتجمة 
مو�س���حا اأن الت�رصف ياأخذ 
�س���كلني اأ�سا�س���يني وهما 
والت�رصف  الداخلي  الت�رصف 

اخلارجي.
اأما م�سكالت الرتجمة فقد 
خل�سها املو�سوي بامل�سكالت 
التي تتعلق بالن�ض كاأن يكون 
الن�ض غ���ري مكتمل او مكتوب 
يك���ون  او  وا�س���ح  غ���ري  بخ���ط 
مليئا باالأخط���اء االإمالئية والنحوية 
وهناك ن�سو�ض ينبغي ترجمتها بحذر 

�سديد خ�س���ية الوقوع يف املحظور كالن�سو�ض 
املذه���ب  او  بالعقي���دة  املرتبط���ة  الديني���ة 
والن�سو�ض ال�سيا�سية وذات العالقة بالعادات 
والتقاليد. وم�سكالت تتعلق ببع�ض املفردات 
اللغوية، و�رصب مثال وهي كلمة “ خ�سو�سية”، 
حيث ي�سعب ترجمتها الى الرو�سية ب�سبب عدم 
وجود مرادف لها يف التقاليد الثقافية الرو�سية. 
واأي�س���ا هناك م�س���كالت تتعلق بدرجة الرتابط 
املنطق���ي للن�ض وم�س���كالت تتعل���ق بطريقة 
الرتجمة.  وحتدث املو�س���وي كذلك عن ترجمة 
االأعمال االأدبية والثقافية مبينا ان الرتجمة هي 
اجل�رص ال���ذي من خالله يتم التوا�س���ل والتبادل 
احل�س���اري والثق���ايف، غ���ري ان ترجم���ة الثقافة 
تعتر م���ن املع�س���الت االأ�سا�س���ية يف الرتجمة 
الن كل لغة لها ثقافة ذات خ�س���ائ�ض و�سمات 
خا�سة تختلف اختالفا جوهريا عن �سمات اللغة 
االأخ���رى. وتعزى �س���عوبات ترجمة الن�س���و�ض 
الثقافي���ة الى ا�س���طرار املرتج���م للتعامل مع 
وحدات وكلمات و�سور وا�سطالحات وتعبريات 
خمتلفة وو�س���عها يف �سياق ثقايف مقبول.  كما 
تطرق املحا�رص الى �سعوبات الرتجمة الثقافية 
من العربية الى الرو�س���ية مو�سحا هذه امل�ساألة 
تط���رح حتديات كبرية امام املرتجم لالأ�س���باب 
التالية: الفرق بني اللغتني العربية والرو�سية 
و�س���عوبات ترجمة الن�سو�ض الثقافية العربية 

الى الرو�سية.

اأ�سامة املاجد

طارق البحار

طارق البحار
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صابرين: “ع السيف” أعادني 
بقوة إلى العمل اإلعالمي

اأعربت الفنانة واملذيعة البحرينية �س���ابرين بور�سيد عن بالغ 
�سعادتها باالن�سمام الى طاقم اأ�رصة برنامج “ع ال�سيف” الذي يبث 
عر قناة “atv” الف�سائية كاأحد املذيعني الرئي�سيني يف الرنامج 

الذي ي�سم كوكبة من املذيعني الكويتيني.
واأكدت بور�سيد خالل حديثها ملوقع االأنباء الكويتي موؤخرا ان 
هذه التجربة ت�سكل فر�سة لها والأي مذيعة من بنات جيلها الإثبات 
الذات ملا ميتلكه الرنامج من مقومات تقدم املذيع ب�سكل متميز 
للجمه���ور خالف وجود طاقم عمل اكرث م���ن رائع وكذلك ادارة قناة 
متمي���زة تقدم للمذيع���ني كل الدع���م للتطور واالإب���داع يف تقدمي 

فقرات الرنامج.
واأ�س���افت بور�س���يد انه���ا تعتر ه���ذه التجربة مبنزل���ة عودة 
وبقوة الى ال�س���احة االإعالمية الكويتية خ�سو�س���ا واخلليجية عموما 
بع���د فرتة توق���ف لي�ض بالطويلة حيث �س���بق ان خا�س���ت جتارب 
اخرى يف الكويت التي �س���هدت انطالقته���ا كمقدمة برامج يف قناة 
“قد�س���اوي” وحتويلها الى العمل يف التمثيل من خالل عدة اعمال 

تلفزيونية.
وفيم���ا يتعلق مب�س���اريعها امل�س���تقبلية اأف���ادت باأنها تنتظر 
بفارغ ال�س���ر عودت برنامج “ع ال�س���يف” ال���ذي توقف موؤخرا بعد 
انطالق دورة خليجي 23 التي ت�ست�س���يفها الكويت، حيث �ستعود 
من جديد للم�س���اركة يف تقدمي هذا الرنامج بعد ت�س���جيلها اإطاللة 

مميزة يف احللقات التي �ساركت يف تقدميها قبل فرتة التوقف.
واأ�س���افت بور�سيد انها متتلك اي�سا عدة عرو�ض الأعمال فنية 
اأغلبه���ا يحمل الطابع الدرامي، حيث �س���تبحث يف هذه االأعمال التي 

قد ت�سهد اطاللتها من جديد يف ال�سباق الرم�ساين املقبل.

• املو�سوي خالل الندوة	

• جانب من 	
احل�سور 
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حادث �سيارة يحطم قواعد الطبيعة
والي���ة  يف  �س���يارة  �س���ائق  حط���م 
امل���رور،  قواع���د  كل  كاليفورني���ا 
والطبيعة اأي�س���ا، عندما طارت �سيارته 
يف الهواء واخرتقت جدار الطابق الثاين 

يف مبنى على جانب الطريق.
واأث���ارت �س���ور ال�س���يارة العالقة 
يف املبن���ى اخلا����ص بعي���ادة اأ�س���نان، 
التي ن�رشته���ا ال�س���لطات املحلية على 
“توي���رت”، لي����ص فق���ط التعاط���ف مع 

راكبي ال�سيارة، لكن اأي�سا الده�سة ب�ساأن طريقة و�سولها اإلى هذا الو�سع الغريب. وقالت تقارير 
�سحافية اإن �سائق ال�سيارة وراكبا اآخر تعر�سا الإ�سابات طفيفة، ومتكنت قوات االإنقاذ من حترير 
اأحدهما من داخل املركبة العالقة على ارتفاع اأكرث من 3 اأمتار، بعد اأن حرر االآخر نف�س���ه. واأفادت 
�رشطة �س���انتا اآنا اأن ال�س���يارة كانت على �رشعة عالية قبل اأن ت�س���طدم باحلاجز يف و�س���ط الطريق 

وتطري يف الهواء، م�سرية اإلى اأن التحقيقات االأولية ك�سفت تعاطي ال�سائق املخدرات.

اإندوني�سيا بور�سة  بانهيار  م�سابا   12

�إحبـاط ت�صنيـع 100 مليـون حبـة خمـدرة يف الأردن
معم���ا  االأردني���ة  ال�س���لطات  �س���بطت 
لت�سنيع احلبوب املخدرة يف عمان واعتقلت 
8 اأ�س���خا�ص بينه���م �س���خ�ص يحمل جن�س���ية 
اأجنبية، ح�س���بما اأعلنت �س���لطات االأمن العام 

يف بيان، اأم�ص االثنني.
وقال البيان اإن “اإدارة مكافحة املخدرات 
�س���بطت معما لت�س���نيع حب���وب الكبتاغون 

املخدرة، م�س���ريا اإلى “ق�سية هي االأولى من 
نوعها” يف اململكة.

و�سبطت يف العملية كميات كبرية “تقدر 
باالأطن���ان من امل���واد الكيميائي���ة املختلفة 
التي تدخ���ل يف اإنتاج احلبوب املخدرة”. ويف 
�س���قة بالعا�س���مة كانت خم�س�سة للتخزين، 
�س���بطت ال�س���لطات ح���وايل ملي���وين قر�ص 

كبتاغون، بح�س���ب امل�س���در، فيما اأ�س���ارت 
التحقيقات االأولية اإلى اأن املوقوفني كانوا 
يخططون لتهريب هذه املخدرات اإلى خارج 

اململكة.
وبح�س���ب البيان، فاإن الكمية امل�سبوطة 
م���ن امل���واد الكيميائي���ة تكفي الإنت���اج مئة 

مليون حبة خمدرة.

وتوؤك���د وزارة الداخلي���ة اأن 85 % م���ن 
املخدرات التي يتم �سبطها معدة للتهريب 

اإلى خارج االأردن.
وعقوب���ة االإجتار باملخ���درات يف اململكة 
ال�س���جن لفرتة تراوح ب���ني 3 و15 عاما تبعا 
للكميات امل�س���بوطة، اأما احليازة والتعاطي 

فت�سل عقوبتها اإلى ال�سجن 3 �سنوات.

مواجهــة بــن �سرطــي 
اأمريكي وثعبان �سخم

ن�رشت جمل���ة “نيوزويك” االأمريكية فيديو 
قالت اإنه ملواجه���ة بني �رشطي اأمريكي واأفعى 

�سامة طولها اأكرث من 4 اأمتار.
وذكرت املجلة اأن �رشطيا يف والية فلوريدا 
االأمريكي���ة ا�س���تطاع اأن يتغل���ب عل���ى ثعب���ان 
�سخم، م�سرية اإلى اأنه مت نقله اإلى مقر ال�رشطة 

والتقاط �صور تذاكارية اإلى جواره.
ال�رشطة حتذيرات للمواطنيني  واأ�س���درت 
م���ن اإم���كان ظه���ور ه���ذا الن���وع م���ن االأفاعي، 
حم���ذرة من حماولة االق���رتاب منها؛ خلطورتها 
ال�س���ديدة واالنتظ���ار حتى و�س���ول ال�رشطة يف 

وقت ال�رشورة.

يف  مقطعــة  جثــث   9
�ساحنة باملك�سيك

قال حاكم والية فرياكروز املك�س���يكية 
اإن ال�س���لطات ع���رثت على 9 جث���ث مقطعة 
االأو�س���ال يف �س���احنة ليل ال�س���بت، وا�س���فا 
احلادث باأنه ا�ستباك بني ع�سابات متناحرة.
واأو�س���ح ميغ���ول اأنخيل يوني����ص حاكم 
الوالي���ة يف موؤمتر �س���حايف اأن معظم القتلى 
يعتقد اأنهم اأع�س���اء يف ع�س���ابات خمدرات، 

م�سريا اإلى وجود و�سوم على جثثهم.
واأو�س���ح يوني����ص اأن ال�س���لطات عرثت 
على جثة �سخ�ص يبدو اأنه قتل لدى حماولته 
اله���رب من اآ�رشي���ه، وذلك قب���ل العثور على 
ال�س���احنة يف خاالب���ا عا�س���مة الوالي���ة الغنية 

بالنفط، والتي تعاين من اأعمال العنف.

يقيل  ال�سرقي  الرق�ص 
طبيبة رو�سية

ا�س���تقالت طبيبة ورئي�س���ة ق�سم الطوارئ 
يف م�ست�س���فى كرا�سنويار�س���ك؛ ب�سبب انت�سار 
فيديو تظهر فيه وهي توؤدي “رق�س���ة �رشقية” 

يف حفلة راأ�ص ال�سنة.
و����رشح ممثل م�ست�س���فى كرا�سنويار�س���ك 
اأندريه لوبت�س���ينكو لوكالة االأنباء الرو�سية ريا 
نوفو�س���تي، باأن الطبيبة ا�ستقالت بعد انت�سار 

فيديو الرق�ص ال�رشقي يف و�سائل االإعام.
وكانت و�سائل االإعام املحلية يف املدينة 
قد ن�رشت يف وقت �س���ابق فيديو يظهر احتفال 
االأطباء بال�س���نة اجلدي���دة، يف نهاية دي�س���مرب 
املا�س���ي، ترق����ص في���ه جمموعة من الن�س���اء 
رق�سا �رشقيا. واأو�سحت امل�ست�سفى اأن االأطباء 
انتهكوا بفعله���م هذا احلظ���ر املفرو�ص على 
اإقامة مثل تلك احلفات يف املوؤ�س�سات الطبية.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

املغرب ي�سهد 3 ظواهر كونية نادرة نهاية يناير 
ت�سهد اململكة املغربية يف اليوم االأخري من �سهر يناير احلايل، 3 ظواهر كونية، وفقا ملا 
ذكره موقع “املغرب 24”. ومن املنتظر اأن ت�س���هد الليلة االأخرية من ال�س���هر اجلاري ظهور 
“القمر العماق” والذي تطلق عليه نا�س���ا ا�سم “القمر الذئب”، بعد اأن ظهر من قبل يف ليلة 
راأ�ص العام. كما �س���يظهر يف �سماء املغرب “القمر االأزرق، قبل اأن حتدث له اأول حالة ك�سوف 
كلي منذ 150 عاما، وهي احلالة التي ت�سفها نا�سا بظاهرة “القمر االأزرق الدموي العظيم”.

وحتدث ظاهرة االأقمار الزرقاء كل عامني ون�س���ف العام يف املتو�س���ط، اإال اأن اأخر ك�سوف 
كلي للقمر االأزرق حدث يف اأواخر العام 1866.

قال موظف يف بور�سة اإندوني�سيا، و�سهود، اإن طابقا اأو�سط بني طابقني يطل على 
البهو الرئي�ص للمبنى املوؤلف من طوابق عدة انهار، اأم�ص االثنني، مما اأ�س���فر عن اإ�سابة 

12 �سخ�سا على االأقل من جراء تطاير زجاج وحطام اآخر.
واملبنى جزء من جممع موؤلف من برجني كان هدفا لهجوم انتحاري نفذه مت�س���ددون 
يف �س���بتمرب العام 2000، اإال اأن ال�رشطة ا�ستبعدت اأن يكون انهيار اليوم ناجم عن قنبلة، 
وف���ق “روي���رتز”. وطوقت ال�رشطة املبنى، بينما كان النا����ص يفرون منه يف حني مت نقل 

امل�سابني، وبينهم طلبة، يزورون املبنى على حمفات.
وقال اأرغو يوونو املتحدث با�س���م �رشطة جاكرتا لقناة مرتو التلفزيونية “نركز االآن 
على اإجاء النا�ص”. واأو�س���حت �س���ور عر�سها التلفزيون وو�س���ائل التوا�سل االجتماعي 

هيكا معدنيا حمطما عند مقهى �ستاربك�ص قرب مدخل املبنى.

 Social
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عقوبة  دولر  اآلف   10
امراأة جت�س�ست على 

بريد زوجها

اأدينت امراأة �س���وي�رشية بتهمة قراءة الر�س���ائل االإلكرتونية يف ح�س���اب “اإمييل” 
زوجه���ا م���ن دون علمه، يف خ���رق للخ�سو�س���ية، على الرغم من اكت�س���افها ر�س���ائل 
“غرامية” بني زوجها ون�س���اء اأخريات. وقالت �سحيفة “ميرتو” اإن الزوجة مل تقاوم 
رغبتها بالدخول لربيد زوجها االإلكرتوين، وقراءة الر�سائل التي تبادلها مع عدد من 
الن�ساء االأخريات من دون علمها. وقالت ال�سيدة “كان )الزوج( على توا�سل مع ن�ساء 
اأخريات ملدة طويلة. واجهته مبو�سوع العاقات، ثم انتقل خارج �سقتنا امل�سرتكة”. 

واأ�سافت “ثقتي به ذهبت. مل نتحدث بعدها اأبدا”.
وبلغ���ت الغرامة االأولية 10 اآالف دوالر، ولكنها اأعفيت منها، ب�رشط عدم ارتكاب 
اأي جنايات مماثلة يف العامني املقبلني. ولكن املدعي العام اأكد اأن ال�سيدة اقتحمت 

ح�ساب زوجها ب�سكل متكرر، وقامت بتحميل مواد مل متتلكها.

طفلة بجانب “رجل ثلج الباندا” خالل م�سابقة الفنون يف مو�سكو

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

من مهرجان امللك عبدالعزيز لالإبل يف مو�س��مه الثاين، اإذ يقدم اأكرث من 24 فعالية ومبادرة توؤ�س��ل مكانة الإبل يف الرتاث العربي والإن�س��اين يف منطقة �سياهد 
الدهناء )120 كم �سرقي الريا�ض(
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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

الطق�ص بارد ن�سبيا ويكون 
معتدال مع ت�ساعد االتربة يف 
بع�ص املناطق خال النهار.

الرياح متقلبة االجتاه من 5 اإلى 10 عقد ثم 
تتحول اإلى �سمالية غربية من 12 اإلى 17 
عقدة وت�سل من 20 اإلى 25 عقدة احيانا.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام قرب ال�سواحل 
ومن 3 اإلى 6 اقدام يف عر�ص البحر. درجة احلرارة 

العظمى 20، وال�سغرى 13 درجة مئوية.

حالة 
الطقس
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