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• �ل�سيخ عبد�هلل �لعمري متحدًثا لـ “�لبالد” 	

توجه لت�أ�سي�س “فنتيك” بـ 10 ماليني دوالر

العرادي: امللف احلقوقي يحظى ب�أولوية ث�بتة

طرح من�ق�سة لت�سييد �سور اأمني ب�ملط�ر 

        علي الفردان من املنامة

ك�ســـف م�ســـوؤول رفيـــع يف �ل�رصكـــة �لعربيـــة 
�ملدفوعـــات  �أنظمـــة  يف  تعمـــل  �لتـــي  �ملاليـــة، 
و�لبطاقات و�ل�رص�ف �الآيل، عن �أن �ل�رصكة ب�ســـدد 
�إطالق �رصكـــة جديدة ت�ســـتهدف �إطالق �ملنتجات 

�ملبتكرة يف تكنولوجيـــا �لقطاع �ملايل و�مل�رصيف 
“�لفنتيك”. و�أبلغ  �ســـائل �لوعري، “�لبالد” �أنه 
�ســـيتم �ســـخ نحو 10 ماليني دوالر كر�أ�سمال يف 
هذه �ل�رصكة �لعام �جلاري 2018، يف حني �ستكون 

�ل�رصكـــة مملوكـــة وتابعـــة بالكامـــل �إلى 
�رصكة �خلدمات �ملالية �لعربية.

 %  6.6 “الذهب” يرتفع 
والغرام بـ 14.21 دينار

�رتفع �سعر �لذهب عيار 21 قري�طا بال�سوق 
�ملحلية �لبحرينية �إلى 14.21 دينار للغر�م خالل 
تعامالت �خلمي�س، مقابـــل 13.33 دينار للغر�م 
18 خالل دي�ســـمرب �ملا�سي، بارتفاع ن�سبته 6.6 
%. كما ز�د �ســـعر �لذهب عيـــار 24 قري�طا �إلى 
16.24 دينـــار للغـــر�م خالل تعامـــالت �خلمي�س 
دي�ســـمرب  يف  دينـــار   15.24 مقابـــل  �ملا�ســـي 

�ملا�سي، بارتفاع ن�سبته 6.56 %.

�ملحـــرق - �رصكة مطار �لبحريـــن: طرحت �رصكة 
مطار �لبحرين، مناق�ســـة عامة جديدة لت�سييد �سور 
�أمني؛ من �أجل تطوير حميط �ل�ســـياج �الأمني �حلايل 
باملطار. ويحمل �مل�رصوع ��سم مركز �ملر�قبة �لثالث 
)CP3(، ويهـــدف �إلـــى �إحـــكام �ل�ســـيطرة �الأمنيـــة 

وحت�ســـينها علـــى �ملوقـــع �لعـــام ملطـــار �لبحرين 
�لـــدويل، �إذ ت�ســـمل �لتح�ســـينات تركيـــب مزيد من 
وحـــد�ت �الإنـــارة وكامـــري�ت �ملر�قبة على �ل�ســـور 

�جلديد. وحتدد �ملناق�ســـة �لفرتة �لزمنية 
�الإجمالية للم�رصوع باأربعة وع�رصين �أ�سبوًعا.
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ا�شتجابة ملا ن�شرته “$”... “البلديات”:

االمتحانات النهائية للمراحل الثالث يف رم�شان

جناح البحرين بامل�شابقات الدولية يعك�س جودة التعليم... العمري لـ “$”:

اإجراءات مواد الدف�ن تنظيمية و�سن�سمح ب��ستخدامه� 

عودة الطلبة اإلى املدار�س احلكومية... اليوم

القـراآن وعلومـه  لتدري�س  331 مركـزا 

�ملنامـــة - �ســـوؤون �لبلديـــات:  قالـــت وز�رة 
�الأ�ســـغال و�ســـوؤون �لبلديات  �أم�ـــس يف رد على ما 
ن�رصتـــه �ســـحيفة “�لبالد” يـــوم �لثالثـــاء 30 يناير 
2018، ب�ســـاأن عـــدم تو�فر منتجات مـــو�د �لدفان 
ال�ســـتكمال م�ســـاريع �لبناء �ملختلفة، �أنه “ب�ســـاأن 
مالحظة عدد �ملقاولني �لعاملني يف منطقة حفرية 

بحجـــز �ملـــو�د و�ملعد�ت �خلا�ســـة بهم فـــان هذه 
�لعملية متت يف �إطار تنظيم ��ســـتخد�م �الأر��ســـي 
يف منطقة �ملحجر، حيث ي�سغل هذه �الأر��سي عدد 
من �ل�ـــرصكات لتخزين ومعاجلة مـــو�د �لدفان دون 
ترخي�ـــس من �جلهـــات �ملعنية، �إ�ســـافة �إلى ذلك 
هناك �رصورة؛ للتاأكد من م�ســـادر �ملو�د �ملخزنة، 

و�أنها لي�ســـت عن طريق �لتحجري غـــري �لقانوين”. 
ودعت �لوز�رة “�ل�رصكات لتقدمي �لبيانات �لالزمة 
ب�ســـاأن م�ســـدر مو�د �لدفان، وفور �لتاأكد من �أنها 
من م�ســـادر مقبولة، �سيتم �ل�سماح لهذه �ل�رصكات 
باإخر�ج �ملو�د �خلا�ســـة و�إخالء �ملوقع وفق جدول 

زمني مقبول”.

قال مدير �إد�رة �ســـوؤون �لقر�آن �لكرمي بوز�رة 
�لعـــدل و�ل�ســـوؤون �الإ�ســـالمية و�الأوقـــاف �ل�ســـيخ 
عبـــد�هلل �لعمـــري �إن عـــدد مر�كـــز تعليـــم �لقر�آن 
�لكـــرمي جتـــاوز 331 مركًز�، ب�ســـائر مـــدن وقرى 
�ململكـــة، مبيًنـــا �أن “�إن�ســـاء مر�كز جديـــدة يرتبط 

بالكثافة �ل�سكانية، و�إن�ساء مدن جديدة”.
و�أو�ســـح �لعمري بحو�ر �أجرته معه “�لبالد” �أنه 

�ســـيتم تطبيق برنامج “�آيات” بجميع مر�كز تعليم 
�لقـــر�آن �لكـــرمي مع نهايـــة �لعام �جلـــاري، و�لذي 
�سي�ســـمن ربطها بنظام �إلكـــرتوين و�حد، ُيد�ر من 

قبل �لوز�رة. 
وفيمـــا يتعلـــق بت�ســـدر �ل�ســـباب �لبحرينـــي 
للم�سابقات �لقر�آنية �لدولية، قال �لعمري “يعك�س 
هـــذ� �لنجاح جودة خمرجـــات مر�كز وحلقات تعليم 

�لقـــر�آن �لكـــرمي يف �لبحريـــن، وبحياديـــة 
جلان �لتحكيم �مل�ساركة يف �مل�سابقات”. 

تنطلق باملد�ر�ـــس �حلكومية يف �لبحرين 
�ليـــوم �أولـــى �أيام �لف�ســـل �لدر��ســـي �لثاين 
جلميـــع �ملر�حـــل �لدر��ســـية، �إذ ينتظم فيها 
10 �آالف طالب م�ستجد يف �لتعليم �البتد�ئي، 
و�أكرث من 1400 طالب حمولني من �ملد�ر�س 
�خلا�سة �إلى �ملد�ر�س �حلكومية، �سينتظمون 
د�خـــل 211 مدر�ســـة للبنـــني و�لبنـــات مـــن 

خمتلـــف �ملر�حـــل �لتعليميـــة، �إ�ســـافة �إلـــى 
�نتظام 18 �ألفا من �أع�ســـاء �لهيئات �الإد�رية 
و�لتعليمية، ونحو 23 �ألفا من �أع�ســـاء �لهيئة 

�لفنية ملو�قعهم يف �ملد�ر�س و�لوز�رة.
و�لعطالت  �المتحانـــات  وبح�ســـب دليـــل 
�ملدر�ســـية للعام �لدر��ســـي 2017 - 2018 
فاإن �لف�ســـل �ســـيتخلله عطلة للطـــالب يوم 
و�حد ليوم �لعمال، وعطلة عيد �لفطر �ملبارك 
مـــن يوم �الأحـــد 17 يونيـــو وحتـــى 19 يونيو 

2018. و�ســـيكون �آخـــر يـــوم در��ســـي لطلبة 
�حللقـــة �الأولـــى يف �ملرحلـــة �البتد�ئيـــة يوم 
�خلمي�ـــس 17 مايو 2018، يف �ليوم �لثاين من 

�سهر رم�سان.
و�ســـتبد�أ �المتحانـــات �لنهائية للف�ســـل 
�لدر��ســـي �لثـــاين لطلبـــة �حللقـــة �لثانية من 
�لتعليم �الأ�سا�سي و�ملرحلة �الإعد�دية من 20 

مايـــو حتى 29 مايـــو، �أي يف �خلام�س 
من �سهر رم�سان 1439 هـ.
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عبداهلل بن را�شد يقدم اأوراق اعتماده  
�شفريا غري مقيم اإلى حاكم كندا
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حممد عادل اإمام: والدي �شبب 
تاأخر ظهوري الفني

مسافات البالد
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م�كرون لطهران: اأوقفوا دعم االإره�ب
اأر�شل 3 مطالب اإلى اإيران قبيل زيارته املرتقبة

دبي - �لعربية.نت: ك�ســـف نائب �إير�ين عن �إر�سال 
�لرئي�س �لفرن�ســـي �إميانويل ماكرون ر�سالة �إلى طهر�ن 
ت�ســـمنت 3 مطالب قبيـــل زيارته �ملرتقبة �إلـــى �إير�ن، 
وهي قبول �ملر�سد �الأعلى للنظام �الإير�ين للمفاو�سات، 
وقبول �إير�ن �لتفاو�س ب�ســـاأن ملف �ل�سو�ريخ، وكذلك 
تدخالت �إير�ن وحروبهـــا يف �ملنطقة ودعمها للجماعات 
�الإرهابيـــة. وقال ع�ســـو جلنة �الأمن �لقومي و�ل�سيا�ســـة 
�خلارجيـــة للربملان �الإير�ين، جو�د كرميي قدو�ســـي، �إن 
ماكرون ا�ص���رط عقد م�ؤمتر �ص���حايف مع نظريه الإيراين 
�لرئي�ـــس ح�ســـن روحـــاين، بحيـــث يعلن خاللهـــا روحاين 
مو�فقة طهر�ن على �ملفاو�سات عن برنامج �ل�سو�ريخ.
من جهته، ك�سف �لنائب �الإير�ين علي ر�سا رحيمي، 
�أن �ل�ســـلطات �عتقلـــت مـــا يقـــارب 5000 �ســـخ�س يف 

�الحتجاجـــات �الأخـــرية �لتي �ندلعـــت باأكرث من 
100 مدينة باأنحاء خمتلفة من �لبالد.

غدا البدء بتمرين “قوة العزم”

�لرفاع - قوة دفاع �لبحرين: برعاية ملكية 
�ســـامية مـــن لدن عاهـــل �لبالد �لقائـــد �الأعلى 
�ســـاحب �جلاللـــة �مللـــك حمد بـــن عي�ســـى �آل 
خليفة، ومبنا�ســـبة �حتفال قـــوة دفاع �لبحرين 
بالذكرى �خلم�ســـني لتاأ�سي�ســـها، �ستنفذ قوة 

�لدفـــاع �لتمرين �لتعبوي �مل�ســـرتك بالذخرية 
�حلية )قوة �لعزم(، غد�ً �الثنني، وي�سارك فيه 
عدد من �أ�ســـلحة ووحد�ت قوة دفـــاع �لبحرين 
وقو�ت �سقيقة من �ململكة �لعربية �ل�سعودية 

ودولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. • خرجت تظاهرات يف مدن اإيرانية عدة، من بينها طهران م�صاء اخلمي�س، للمطالبة باإ�صقاط النظام	

ال�شرطة االإيرانية اعتقلت 5000 متظاهر يف االحتجاجات
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 اإبراهيم النهام

علي اأحمدي.. ابن �س�حب امل�سنع 
الذي رف�س اأن يكون مديرا

لقاء األحد
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مروة خمي�س 

زينب العكري

• علي �لعر�دي	

�لبـــالد - حمـــرر �ل�ســـوؤون �ملحليـــة: قـــال �لنائـــب �الأول لرئي�س جمل�س 
�لنـــو�ب علي �لعر�دي لـ “�لبالد” �إن مملكـــة �لبحرين تتعاطى مع ملف حقوق 
�الإن�ســـان كاأولوية ثابتة ور��سخة، وتعمل ب�ســـورة حثيثة ود�ئمة على تطوير 
�لنظم �لتي ت�سمن ت�سجيل �أف�سل �لنتائج على �مل�ستوى �حلقوقي. و�نتخب 

�لعر�دي حديثا من �أع�ساء جلنة حقوق �الإن�سان للربملانيني باالحتاد 
�لربملاين �لدويل وباالإجماع، رئي�ًسا للجنة يف �لدورة 155 لها.

• جاللة �مللك	
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مجلس الرئيس... 
رسالة الوحدة

 
كانت ر�شالة �ش����موه وا�شحة، الوحدة 
يا جماعة اخلري هي التي ت�شون االأوطان، 
هي التي تذود ع����ن مقدراتها، وهي التي 
حتمي مكت�ش����باتها، اإنها ر�ش����الة ال�ش����اعة 
وكل �ش����اعة، تلك التي كانت حمور اللقاء 
بني رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
االأمري خليفة بن �ش����لمان اآل خليفة حفظه 
اهلل ورعاه مع �شفراء دول جمل�س التعاون 

ال�شقيقة موؤخًرا.
م����ن  يخ����ل  مل  ال����ذي  احلدي����ث  كان 
التقدي����ر والعرفان لرمان����ة ميزان االإقليم 
ال�ش����قيقة الك����رى ال�ش����عودية، هو الذي 
تقدم امل�شهد امل�شحون، وهو الذي تخلل 
ال����ود القائم على وحدة ال�ش����ف، اململكة 
العربية ال�ش����عودية مبا حباها اهلل من وزن 
وثق����ل وتاأثري، واملنطقة مب����ا تواجهه من 
حتديات وخماطر، كل ذلك جعل من االأمن 
واال�ش����تقرار مبثابة قاطرة التنمية، وهما 
�ش����نوان االزدهار، لقد قالها �شمو االأمري 
خليف����ة: لوال ال�ش����عودية لكنا يف و�ش����ع ال 
نح�ش����د عليه، لكانت اأزماتنا اأكر، واآالمنا 

اأعمق، واأيامنا اأ�شعب.
ونحمد اهلل ون�ش����كر ف�ش����له، اأنه �شّيج 
بالدنا بال�شر وال�شلوان، بالعزم والعزمية 
واالإمي����ان، ومكن قادة ال�ش����قيقة الكرى 
مب����ا حباه����م ج����ل وعال م����ن حكمة وح�ش����ن 
فطن وعمق ب�ش����رية، من الناأي باالأمة عن 
املخاط����ر املحدقة، وال�رضب بيد من حديد 
لكل من ت�ش����ول له نف�ش����ه الع����دوان على 

ثوابتنا وتهديد منجزاتنا ومقد�شاتنا.
بحكمت����ه  ال����وزراء  رئي�����س  �ش����مو  اإن 
وبروؤيت����ه  واالأم����ان،  باالأم����ن  امل�ش����كونة 
الثاقبة لتثبيت بواعث النهو�س بالوديان 
واالأوط����ان، ودع����م الع����رُى الوثق����ى ب����ني 
االأ�ش����قاء واالأ�ش����دقاء، متك����ن من حتقيق 
ر�ش����الة احل����ب وال�ش����الم لي�س ب����ني دول 
املنطقة فح�ش����ب اإمنا عل����ى امتداد العامل 

اأجمع.
لقد حت����دث �ش����موه مع �ش����فراء دول 
“التع����اون” بقل����ب ملوؤه احل����ب واالعزاز، 
بجدارة وحدة ال�شف واالأمة، باأمل كبري يف 
اأن حتقيقه����ا لي�س حلًما ولي�س ترًفا، لكنه 
فع����ل ورد فعل، اأداء واآلي����ة وحركة، اإرادة 

وحرية وبركة.
اإن اململكة العربية ال�ش����عودية كانت 
و�ش����تظل حا�رضة على ال����دوام، يف مواقف 
ال����ذود عن الوجود واحلدود، ويف موا�ش����ع 
التحلي����ل والتفني����د، هكذا يذكرن����ا دائما 
قائد عليم ببواطن االأمور، ورئي�س مهيمن 

بحكمة ال�شنني وروعة الفاحتني.
اإن ر�ش����ائل املحبة واخلري التي يبعث 
بها �ش����موه اإلى قادة املنطقة عموًما واإلى 
����ا مل  ق����ادة ال�ش����عودية الك����رى خ�شو�شً
تتقطع بها ال�شبل اأبًدا، مل تفقد بو�شلتها، 
ومل ت�ش����ل الطري����ق نحو قلوب ع�ش����اقها 
من االأ�ش����قاء يف املنطقة واالأ�ش����دقاء من 
خارجه����ا: اإنها دي����دن القلوب الب�ش����رية، 
والنفو�����س الن�ش����رية والبلدان االأ�ش����يلة، 
لذلك ف����اإن مل ال�ش����مل كان و�ش����يظل هو 
ثقافة تنبع من وجدان حكماء االأمة، اإميان 
وامتن����ان قادته����ا بنه�ش����تهم وكرامتهم 
وعزتهم، ه����و الفكر القائ����م على التقدم 
والتط����ور والنم����اء، والت�ش����امح والتعاون 

والفداء.
هم قادتنا االأ�ش����داء، ح����ني يواجهون 
بالعزمية  والهام����ات،  بالقام����ات  التحدي 
والدم����اء  بامل����ال  واالإ�����رضار،  والف�ش����يلة 

والرجال.
�ش����لمت ي����ا اأبا عل����ي و�ش����لمت اأمتك، 
عزي����زة قوية، �ش����ابرة عفي����ة، وحفظ اهلل 
بحرينن����ا الغالية، وخليجن����ا التواق للخري، 
وعروبتن����ا املوع����ودة باملج����د، فه����و نعم 

املولى ونعم الن�شري.

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج

العاهــــل يهنــــــئ بذكـــــرى
 ا�ستقـــــالل �سرييالنكـــــــا 

الق�ساء الع�سكري البحريني... منظومة تتوافق مع املعايري الدولية

“الدفاع” �رصح �سامخ يذود عن حمى الوطن

اجلودر: “الدفاع” احل�سن احل�سني للبحرين

ال يخ�شع الأي تاأثري من غري �شلطان القانون والعدل

م��ه��ن��ًئ��ا ج��الل��ة امل��ل��ك ب��ال��ي��وي��ب��ل ال��ذه��ب��ي ل��ل��ق��وة... ب��ن ح��وي��ل:

منت�ش���بو القوة �ش���طروا بت�ش���حياتهم �ش���فحات البطولة والب�ش���الة

الب���الد  بع���ث عاه���ل  املنامة-بن���ا: 
�ش���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�ش���ى 
اآل خليف���ة برقي���ة تهنئ���ة اإل���ى رئي����س 

الدميقراطي���ة  �ش���رييالنكا  جمهوري���ة 
�شريي�ش���ينا؛  مايرتيب���اال  اال�ش���رتاكية 
وذلك مبنا�ش���بة ذكرى ا�ش���تقالل بالده، 

اأع���رب جاللت���ه فيها عن اأطي���ب تهانيه 
ومتنياته له مبوفور ال�ش���حة وال�شعادة 

بهذه املنا�شبة الوطنية.

املنام���ة - بن���ا: تاأ�ش����س الق�ش���اء الع�ش���كري 
البحريني مع بزوغ فجر قوة الدفاع العام 1968، كما 
اأن طبيع���ة منظومة قوانينه تع���د االأولى من نوعها 
التي �شدرت يف مملكة البحرين حتى من قبل اإعالن 
ا�شتقالل البالد كقانون االأحكام الع�شكرية ال�شادر 
يف نف�س العام 1968، وحلقت بهذا القانون وغريه 
العديد من التطورات، مثلما �شيت�ش���ح يف الفقرات 
التالي���ة، وكانت اإح���دى ثمرات امل�رضوع االإ�ش���الحي 
لعاهل البالد �ش���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليفة يف التحديث والتطوير ال�شامل للمنظومة 

القانونية للدولة ككل.
ويعت���ر الق�ش���اء الع�ش���كري جه���ة ق�ش���ائية 
م�ش���تقلة تتبع ق���وة دفاع البحرين، ويع���ود اأهميته 
ل�ش���ببني رئي�ش���ني، االأول: تخ�ش�ش���ه، اإذ اإن كل ما 
يت�شل باالأعمال القانونية والق�شائية للموؤ�ش�شات 
الدفاعي���ة الوطنية )ق���وة دفاع البحري���ن واحلر�س 
الوطني( ال يخرج عن دائرة الق�ش���اء الع�شكري، وال 
يحول لدوائر اأخرى خارج ه���ذا االإطار، اأي اأنه يتمتع 
وحده ب�ش���لطة الف�شل يف الق�شايا املحالة اإليه، مما 
يعطيه مزي���ة الرتكي���ز يف العمل وال�رضع���ة يف اأدائه 
واإجنازه بالكفاءة وامل�ش���توى املطلوبني، وال�شبب 
االآخر يرجع اإلى قدم تاريخ اإن�شاء الق�شاء الع�شكري 

البحريني.
ويعد الق�ش���اء الع�ش���كري يف مملك���ة البحرين 
ج���زءا حمورًي���ا م���ن �ش���لطة الق�ش���اء والف�ش���ل يف 
املنازعات عموًما باعتباره املنوط ب�ض���مان حتقيق 
العدالة، ولكن داخل موؤ�ش�ش���ات قوة الدفاع واالأمن 
الوطني باالأ�ش���ا�س، ويعول عليه كثرًيا للتيقن من 
�ش���دقية وتطبيق القوانني املعمول بها داخل هذه 

املوؤ�ش�شات وبال�شكل الالزم.
ويوكل للق�ش���اء الع�ش���كري البحريني العديد 
من امل�ش���وؤوليات، التي ت�شتهدف اال�شطالع مبهام 
وظائفه با�شتقاللية ودون خ�شوع الأي تاأثري من غري 
�ش���لطان القانون والعدل، اأبرزها: اإعداد و�ش���ياغة 
القوانني الع�شكرية، وت�ش���كيل املحاكم الع�شكرية 

على اخت���الف درجاتها الثالث، واإج���راء التحقيقات 
واأعم���ال النياب���ة الع�ش���كرية، ف�ش���اًل بالطب���ع ع���ن 
اال�شت�شارات القانونية للم�شوؤولني يف قوة الدفاع، 
والت���ي بالتاأكي���د تتع���دد وتتباي���ن بتن���وع املهام 
املوكولة للموؤ�ش�ش���ة التي ات�شع حجم اأعمالها وعدد 

املنت�شبني لها يف االآونة االأخرية.
الع�ش���كري  الق�ش���اء  واجب���ات  تختل���ف  كم���ا 
الرئي�ش���ية يف بع�س منه���ا عن التنظيم الق�ش���ائي 
املدين، واإن كانت الفل�ش���فة احلاكم���ة تعد واحدة، 
وال�ش���يما عقب التعديالت الد�شتورية االأخرية التي 
اأتاحت اإعمااًل الأحكام القانون رقم 12 ل�ش���نة 2017 
املع���دل لبع�س اأحكام قانون الق�ش���اء الع�ش���كري 
حماكم���ة مدني���ني متهم���ني بق�ش���ايا “اإرهابي���ة” 
اأو بارت���كاب جرائ���م ت�ش���كل “�رضرا على امل�ش���لحة 
العامة” يف حماكمات ع�ش���كرية، وهو التعديل الذي 
ه���دف اإلى حماية االأجهزة االأمنية عموما ومن�ش���اآتها 
واأفراده���ا و�ش���باطها يف ظ���ل تزايد خط���ر االأعمال 

االإرهابية والتحديات التي حتدق باململكة.

الر�ش���يدة  القي���ادة  ودع���م  ويف ظ���ل حر����س 
ا�ش���تقاللية �ش���لطة الق�ش���اء عموًم���ا يف اململك���ة، 
ومنحها ال�ش���لطان الكايف الإقام���ة العدل ورد الظلم 
والع���دوان، فق���د اأُدخل���ت العدي���د م���ن التطورات 
عل���ى اأنظم���ة الق�ش���اء باململكة، وبالذات الق�ش���اء 
الع�ش���كري؛ ليواك���ب التطور احلا�ش���ل يف منظومة 
القوان���ني بالبالد من ناحية، ومبا ي�ش���من حياديته 

وا�شتقالليته من ناحية اأخرى.
وتوا�ش���لت عملية حتديث املنظومة القانونية 
لنظ���ام الق�ش���اء الع�ش���كري، اإذ مت اإن�ش���اء حمكم���ة 
التمييز وفًقا لتعديل قانون العقوبات الع�ش���كري 
رق���م 46 ل�ش���نة 2010، وكانت اأولى جل�ش���ات هذه 
املحكم���ة يف دي�ش���مر الع���ام 2011، واملعروف اأن 
اإج���راءات ومواعيد هذه املحكمة تتبع ما هو مقرر يف 
قانون حمكمة التمييز املدنية ال�ش���ادر باملر�ش���وم 
بقان���ون رق���م )8( ل�ش���نة 1989، وجنح���ت ط���وال 
ال�شنوات املا�ش���ية يف نظر نحو 85 طعنا، ونق�شت 

املحكمة منها 41 طعنا.

كما �ش���در تعدي���ل يف املر�ش���وم بقانون رقم 
)71( ل�شنة 2014؛ بهدف حتديث منظومة الق�شاء 
الع�ش���كري ككل لتتواف���ق م���ع االأنظم���ة واملعايري 
القانونية الدولية املعم���ول بها، ومبا يكفل مزيًدا 
من ا�ش���تقالليته وحياديته باعتباره مكونا مهما من 
مكونات ال�ش���لطة الق�ش���ائية يف الدول���ة، والإعطائه 
املزي���د من ال�ش���مانات الت���ي تكفل للمتقا�ش���ني 

اأمامه االطمئنان الكامل.
ويف ه���ذا ال�ش���اأن، ميك���ن الق���ول اإن الق�ش���اء 
الع�شكري يتمتع بكثري من ال�شمانات التي ت�شمن 
الأحكامه وق�ش���اته اال�ش���تقاللية الكاملة، فمن جهة، 
فاإن هذه ال�ش���مانات حممية مبوجب الد�شتور، وهو 
مبداأ مهم ي�ش���من حتقيق الرقابة الد�ش���تورية على 
د�ش���تورية القوانني واللوائح واالإجراءات املعمول 
بها يف اأنظمة الق�ش���اء الع�ش���كري، ويف هذا ال�ش���اأن 
ن�س الد�شتور يف مادته الرابعة الفقرة )ب( على اأن 
“ال �ش���لطان الأية جهة على القا�شي يف ق�شائه، وال 
يجوز بحال التدخل يف �شري العدالة، ويكفل القانون 
ا�شتقالل الق�شاة واالأحكام اخلا�شة بهم”، وي�شتوي 

يف ذلك القا�شي املدين والع�شكري �شواء ب�شواء.
اإن الق�ش���اء الع�ش���كري مثل���ه يف ذل���ك مث���ل 
الق�ش���اء املدين يخ�شع للتفتي�س ق�ش���ائيا ب�شكل 
وااللتما�ش���ات  ال�ش���كاوى  يف  للتحقي���ق  دوري؛ 
واملطالبات، وللتحقق من انتظام اأعماله والتزامها 
وحت�ش���نها بالقوان���ني املعمول بها، وهي �ش���مانة 
مهمة ال�شتقاللية الق�ش���اء الع�شكري ال تختلف عن 

املعمول به يف نظريه املدين.
وللمتقا�ش���ني اأمام الق�ش���اء الع�ش���كري احلق 
يف الطع���ن باال�ش���تئناف، وكذلك الطع���ن بالتمييز 
ق�شائيا، وهي �ش���مانة مهمة تتعلق بتعدد درجات 
التقا�ش���ي مثلما هو متب���ع يف املحاكم املدنية، كما 
اأن يف الق�شاء الع�شكري جلنة تخت�س بنظر الطعون 
االإدارية وتكون على درجتني ابتدائية وا�شتئنافية 
ح�شب التعديل الثاين لقانون العقوبات الع�شكرية 

رقم 71 ل�شنة 2014، امل�شار اإليه �شلفا.

رف���ع رئي�س جلنة ال�ش���وؤون اخلارجي���ة والدفاع 
واالأمن الوطن���ي مبجل�س النواب عب���داهلل بن حويل 
اأ�ش���مى اآي���ات الته���اين والتريكات لعاه���ل البالد 
�ش���احب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة؛ 
مبنا�ش���بة م���رور 50 عاًما على تاأ�ش���ي�س ق���وة دفاع 
البحري���ن، وما تخل���ل هذه الفرتة من عط���اء، واإجناز 
غ���ري م�ش���بوق، �ش���اهما برف���ع الكف���اءات القتالية، 

والتاأهب التعبوي، على امل�شتويات كافة.
واأك���د بن حوي���ل يف بيان له اأن »تاأ�ش���ي�س هذا 
ال�رضح الع�ش���كري الكبري الذي جاء يف عهد املغفور 
له �ش���مو ال�شيخ عي�شى بن �ش���لمان اآل خليفة طيب 
اهلل ث���راه، مث���ل باك���ورة انط���الق حقيقي���ة للدولة 
احلديثة، والتي حمل م�شوؤولية النه�شة بها، وحماية 

مقدراتها، رجاالت �ش���دقوا اهلل مب���ا عاهدوه عليه، 
مبقدمتهم القائد العام لقوة دفاع البحرين امل�شري 

ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة«.
واأ�ش���اف »كان جالل���ة امللك اأحد املوؤ�ش�ش���ني 
االأوائ���ل لهذه الق���وة الع�ش���كرية البا�ش���لة، والذي 
كان ي�شاطر القادة و�شناع القرار باملوؤ�ش�شة جميع 
تفا�ش���يل النه�ش���ة بها الأعلى الدرجات، ومبا يلبي 
الطموح، �ضواء على م�ضتوى الن�ضباط، اأو الإدارة، اأو 
التاأهب القتايل، ولقد اأوجد هذا االإخال�س الرتاكمي 
اأجي���ال متعاقب���ة م���ن ال�ض���باط و�ض���باط ال�ض���ف 
االأوفياء، جنحوا باأن ينه�ش���وا بهذه املوؤ�ش�شة على 
اأكمل وجه«.وتابع بن حويل »حتقق النمو امل�شطرد 
جلمي���ع وحدات قوة دف���اع البحرين ب�ش���كل يرتقي 

لتطلع���ات الي���وم، وها نحن ن���رى - وب���كل اإعجاب 
وتقدي���ر بالغني - ه���ذا ال�رضح الع�ش���كري الكبري، 
وهو يقف ب�شموخ، مدافًعا عن �شيادة البلد، ووحدة 
اأرا�ش���يه، والتن�ش���يق والتعاون امل�ش���تمر مع جميع 
االأجهزة االأمنية االأخرى لتدعيم �شيا�شة حفظ االأمن 
وال�ش���لم االأهليني، وتعزيز حماية االأمن الداخلي من 
احلوادث الفجائية والتي ت�شتلزم الدعم اللوج�شتي 

واال�شتخباراتي الالزمني«. 
 وزاد »كما جاء الدعم وامل�شاندة امل�شتمرة من 
رئي�س الوزراء �ش���احب ال�شمو امللكي االأمري خليفة 
ب���ن �ش���لمان اآل خليف���ة، وويل العهد نائ���ب القائد 
االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �شاحب 
ال�ش���مو امللكي االأمري �ش���لمان بن حم���د اآل خليفة، 

ملكت�ش���بات هذه املوؤ�ش�شة الع�ش���كرية الكبرية الأن 
تخ���رج الي���وم به���ذه احلل���ة الرائع���ة، والتي جنحت 
باأن توجد لنف�ش���ها مكانة ا�ش���تثنائية على م�شتوى 
املنطقة والعامل، كقوة ع�ش���كرية تنظيمية، رادعة، 
تقوم على اأ�ش�س ومنهاج قومي من النهج الع�شكري 
احلدي���ث، اأ�شا�ش���ه االأول الوالء للوط���ن، وللقيادة، 

وحماية البلد واأبناء البلد، الأجل م�شتقبل اأف�شل«.

ق���اليل - مكتب النائ���ب اجلودر: اأك���د النائب 
حممد اجلودر اأن البحرين ع�ش���ية بقواتها امل�شلحة 
على االأعداء واملوؤامرات، واأن منت�ش���بي قوة الدفاع 
اأف���رادا و�ش���باطا قد اأثبت���وا على مر الزم���ان، ومنذ 
تاأ�شي�س هذا ال�رضح العظيم، قوة وب�شالة يف مواجهة 
كل ما يحاك �شد اململكة من حماوالت زعزعة االأمن 
واال�ش���تقرار، والعم���ل عل���ى جر اململك���ة يف منزلق 
من رمال االن�ش���قاق و�ش���ق اللحمة بني اأبناء الوطن 

الواحد.
واأ�ش���اف اجل���ودر، مهنئ���ا القي���ادة الر�ش���يدة 
ممثل���ة بعاهل البالد �ش���احب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�ش���ى اآل خليفة، ورئي�س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو 
امللك���ي االأم���ري خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة، وويل 
العه���د نائب القائ���د االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 
ب���ن حمد اآل خليف���ة، رافًعا، يف ه���ذا املقام التهاين 

اأي�ش���ا للقائ���د العام لق���وة دفاع البحرين امل�ش���ري 
الركن ال�ش���يخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة، مبنا�ش���بة 
االحتف���ال باليوبي���ل الذهب���ي عل���ى تاأ�ش���ي�س قوة 
دف���اع البحرين، اأن منت�ش���بي القوة ه���م من وقفوا 
يف وج���ه العوا�ش���ف العاتية التي ع�ش���فت مبنطقة 
ال�رضق االأو�ش���ط، وكانوا احل�ش���ن املني���ع للمملكة، 
و�شطروا بت�شحياتهم و�شهادتهم يف ذاكرة التاريخ 
�ش���فحات من البطول���ة والب�ش���الة، واأن اأبطالنا من 

االأحياء وال�ش���هداء �ش���قوا ببطوالتهم دروب املجد، 
فتحية اإلى قواتنا بعيدهم.. واملجد الأرواح �شهدائنا 

االأبرار.

• جاللة امللك	

االإ����ش���الح���ي للملك ب��ه��ا يف ظ���ل امل�������رضوع  ال���ق���وان���ني امل��ع��م��ول  حت��دي��ث 

• عبداهلل بن حويل	

• حممد اجلودر	
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331 مركًزا لتدري�س القراآن وعلومه مبختلف املدن والقرى
جناح البحرين بامل�سابقات الدولية يعك�س جودة التعليم... العمري لـ “$”:

قال مدير اإدارة �سوؤون القراآن الكرمي بوزارة العدل وال�سوؤون 
الإ�ســـامية والأوقاف ال�ســـيخ عبداهلل العمري اإن عدد مراكز تعليم 
القـــراآن الكرمي جتـــاوز 331 مركًزا، ب�ســـائر مدن وقـــرى اململكة، 
مبيًنا باأن “اإن�ســـاء مراكز جديدة يرتبط بالكثافة ال�سكانية، واإن�ساء 
مدن جديدة”. واأو�ســـح العمري بحوار اأجرته معه “الباد” اأنه �سيتم 
تطبيـــق برنامـــج )اآيـــات( بجميع مراكـــز تعليم القـــراآن الكرمي مع 
نهاية العام احلايل، والذي �سي�سمن ربطها بنظام اإلكرتوين واحد، 
ُيـــدار من قبل الـــوزارة.  وفيما يتعلق بت�ســـدر ال�ســـباب البحريني 
للم�ســـابقات القراآنية الدوليـــة، قال العمري “يعك�ـــس هذا النجاح 
جـــودة خمرجات مراكز وحلقات تعليم القـــراآن الكرمي يف البحرين، 
وبحياديـــة جلان التحكيم امل�ســـاركة يف امل�ســـابقات”.  وفيما يلي 

ن�س اللقاء:

هل أنتم على رضا بمخرجات المراكز والحلقات 
القرآنية؟

- العمـــل يف خدمة القراآن الكـــرمي بالبحرين ميتد لأكرث من 4 
عقود على امل�ســـتوى الر�سمي، ناهيك عن امل�ستوى الأهلي والذي 

ميتد من بعثة النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم وحتى يومنا هذا.
 واإذ مـــا قورن العمل بقبل 10 اأعـــوام، اأو حني كان يف بدايته، 
�ســـنجد اأن هنالـــك طفـــرة نوعيـــة وعلـــى كل امل�ســـتويات، �ســـواء 
باجلانـــب التنظيمـــي والإداري، اأو علـــى امل�ســـتويني التعليمـــي 
والفنـــي، املرتبطني باأداء املعلمني، واجلهاز التعليمي نف�ســـه، اأو 
على م�ســـتوى م�ســـاركة مملكة البحرين مب�ســـابقات القراآن الكرمي 
الدولية، والتي تعك�س بطبيعتها م�ســـتوى جـــودة التعليم القراآين 
لدينا، وبتطـــور نوعي ملخرجات التعليم مبراكـــز التحفيظ، وعليه 
فنحـــن م�ســـتمرون بعمليـــة التطوير والتح�ســـني، كما اأننا ب�ســـدد 

تد�سني برامج نوعية ومبادرات جديدة.
 

ماذا ينقصكم؟
- املزيد من التطوير يف اجلوانب التنظيمية، كاإدخال اجلانب 
التقنـــي يف الإدارة والتعليـــم، واحلاجة ل�ســـخ املزيد مـــن التاأهيل 
للمعلمـــني، لتطويـــر اأدائهـــم يف امل�ســـتويات الرتبويـــة، وكيفية 
التعامـــل مع الأطفال، وعليه مت اإن�ســـاء معهد القـــراءات ملثل هذا 
الغر�ـــس، وما زال اأمامنا املجال لطـــرح برامج نوعية تتعلق بتعليم 

القراآن الكرمي، والو�سول بها جلميع فئات املجتمع.
 

كم عدد مراكز التحفيظ بالمملكة؟ وهل 
هنالك خطة لمراكز جديدة؟

- 331 مركـــزاً لتعليم القراآن الكرمي وتدري�س علومه، منت�رشة 
مبختلف املدن والقرى، موجهة للذكور والإناث، وبن�ســـبة متقاربة 
فيمـــا بينهم، �ســـواء مـــن حيث اأعـــداد املراكز اأو الطـــاب، وتقدم 

املراكز خدماتها لفئات املجتمع كافة. 
وفيمـــا يخ�س اإن�ســـاء مراكز جديـــدة، فالأمر مرتبط بالتو�ســـع 
ال�ســـكاين، كثافًة وامتداد، فكلما اأُن�ســـئت منطقة �ســـكنية جديدة، 
يتم اإن�ســـاء م�ســـاجد ومراكز حتفيظ تباًعا لذلـــك، واكتظاظ بع�س 
املناطق بال�ســـكان ب�ســـكل اأكرب من ذي قبل، يدفعنا لفتح املزيد 

من املراكز بها، ملواجهة هذه الزيادة ال�سكانية.

ما الجديد بمسابقة البحرين العالمية لتالوة 
القرآن الكريم عبر اإلنترنت “القارئ العالمي”؟

- مت اإ�سافة املزيد من التح�سينات للم�سابقة هذا العام، منها 
اإ�ســـافة فرع جديد هو القارئ ال�ســـغري، والذي ي�ســـاف للفرعني 
ال�ســـابقني، القـــارئ املجود، والقـــارئ املرتل، كمـــا مت رفع قيمة 
اجلوائـــز للفائزين بلقـــب “القـــارئ العاملي” لهذه الـــدورة، ومت 
اإدخال العديد مـــن النواحي التقنية اجلديـــدة، واملتعلقة باملوقع 

الإلكرتوين للم�سابقة، ورفع التاوات.
 

وماذا عن الفئات العمرية لفروع المسابقة؟
- بالن�سبة للقارئ ال�سغري تكون امل�ساركة حتى 17 �سنة، اأما 

القارئ املجود واملرتل فحتى 40 �سنة.

كيف تقرأ تصدر الشباب البحريني للمسابقات 
القرآنية على مستوى اإلقليم والعالم؟

- هـــذا اإن دل على �ســـي فاإمنا يدل على الرتقـــاء والتميز يف 
تعليم القراآن الكرمي وم�ســـابقاته على م�ســـتوى العـــامل، فلم تعد 
م�ســـابقات القراآن الكرمي مقت�رشة على الدول العربية والإ�ســـامية 
فقط، بل امتدت اإلى الدول التي ي�ســـكل بها امل�ســـلمون اأقليات، 
وعليه فهنالك م�ســـابقات ُتقـــام الآن يف الدول الأوروبية، واآ�ســـيا، 
والأمريكتـــني، كلها خم�س�ســـة وموجهة للقراآن الكـــرمي، وبعملية 
ازدهار وا�ســـحة عاملًيا.  اأ�ســـف اإلى ذلك اأن هذا الت�ســـدر يعك�س 
جـــودة خمرجات مراكز وحلقات تعليم القـــراآن الكرمي يف البحرين، 

ف�سًا عن حيادية جلان التحكيم امل�ساركة يف امل�سابقات.  
وبتوفيـــق مـــن اهلل عز وجـــل فاإن مت�ســـابقي مملكـــة البحرين 
يت�سدرون الكثري من هذه امل�ســـابقات، وبالرغم من �سغر م�ساحة 
البحرين، وعدد �سكانها، لكن النتائج توؤكد اأن هنالك خمرجا جيدا، 
وباأن لدينا كفاءات قادرة على امل�ســـاركة يف امل�سابقات الدولية، 
والتفوق بها، وتاأتي هذه الإجنازات جت�ســـيًدا لاهتمام البالغ الذي 
توليه القيادة الر�سيدة بكتاب اهلل تعالى وعلى راأ�سها عاهل الباد 
�ســـاحب اجلالة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة اأيده اهلل، ورئي�س 

الوزراء �ساحب ال�ســـمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، 
وويل العهـــد نائـــب القائـــد الأعلـــى النائـــب الأول لرئي�س جمل�س 

الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة.
وكذلك التوجيهات ال�ســـديدة من ِقبل رئي�س املجل�س الأعلى 
لل�ســـوؤون الإ�ســـامية �ســـمو ال�ســـيخ عبداهلل بـــن خالـــد اآل خليفة، 
واملتابعة احلثيثة من وزير العدل وال�ســـوؤون الإ�ســـامية والأوقاف 
ال�ســـيخ خالـــد بن علـــي اآل خليفة خلدمـــة القراآن الكـــرمي وتطوير 
خمرجـــات مراكـــز وحلقات القـــراآن الكرمي باململكة ون�ـــرش الثقافة 
القراآنية لدى خمتلف �رشائح املجتمع، كل ذلك اأ�ســـهم بعد توفيق 
اهلل �ســـبحانه وتعالـــى لتحقيق العديد من الإجنازات على م�ســـتوى 

القراآن الكرمي.

هل نجحت الوزارة في االستثمار بالبحوث 
والدراسات الميدانية والتقنية المتخصصة 

بمجاالت القرآن الكريم؟
- ال�ســـتفادة مـــن التقنيـــات احلديثـــة كان هاج�ًســـا لنا منذ 
�سنوات عدة، وكنا ن�سعى لتوظيف التقنية احلديثة مبراكز القراآن 
الكـــرمي؛ لأننا نرى اأن توظيفها اأمر واعـــد يف اإجناح املراكز لتاأدية 
ر�ســـالتها، وانت�سارها، �سواء يف جمال اإدارة املراكز املنت�رشة ب�سائر 
اأرجـــاء اململكـــة والذي ميثـــل اإدارتها جميًعـــا، اأمًرا �ســـعًبا للغاية، 
ويكمـــن ذلك مـــن حيـــث ا�ســـتقبال املعلومـــات منهـــم والعك�س، 
وحتديث قاعدة بيانات الطاب، والتح�سيل الدرا�سي لهم، والذي 
متثل بواقعها اأمًرا مرهًقا للغاية، ولذلك فاإن ربطهم ب�سبكة واحدة 

من خال نظام اإلكرتوين هو اأمر بالغ الأهمية. 
ولقد د�ســـنا لهذا الغر�س برنامـــج “اآيات” وعملنا عليه لفرتة 
طويلة، وهو الآن باملرحلة التجريبية، و�ستكون جميع مراكز تعليم 
القراآن الكرمي وبحول اهلل على نهاية العام اجلاري، مرتبطة بنظام 
اإلكرتوين واحد، ُيدار من قبل الوزارة.  الأمر الآخر، ويتعلق باجلانب 
التعليمـــي، والذي مل يغفل بتوظيف هـــذه التقنية لتطويره ورفد 
املزيـــد مـــن التح�ســـينات ملخرجاته، وعليه اأ�س�ســـنا مركـــز الإقراء 
الإلكـــرتوين الفريد من نوعه خليجًيا، ويهتم بت�ســـجيل الدار�ســـني 

اإلكرتونًيا، واإعطائهم درو�ًسا بتاوة القراآن الكرمي عن بعد. 
وياأتي ذلك، بخطوة ب�ســـيطة تكمن باإجراء ات�ســـال هاتفي عن 
طريـــق نظـــام “الآي كاود”، حيث يتمكن الدار�س من اأخذ ح�ســـته 
وبفـــرتة زمنية تتفاوت مـــا بني 15 و20 دقيقة، وب�ســـكل يحاكي 
النظام التقليدي، فهو ياأخذ نف�س ال�ســـهادة، واملوؤهل، وبالإمكان 
اأن ينتقل بني النظام التقليدي والإلكرتوين با اأي م�ســـاكل تذكر. 
ونظـــًرا لنجـــاح هـــذا الربنامج، فقد مت تخ�سي�ســـه ملعلمـــي وزارة 

الرتبية والتعليم، لتعليمهم مهارة تاوة القراآن الكرمي.

هل لديكم شح بالكوادر الفنية واإلدارية؟
- لدينا �ســـح لي�س بالعدد، واإمنا بالنوعية، وال�سبب بنه لي�س 
لدينـــا جهات تتولـــى تدريب وتاأهيـــل العاملـــني يف مراكز تعليم 
القـــراآن الكـــرمي، وهو اأمـــر ياأخذ اأبعادا عـــدة، منها البعـــد الإداري 
بالن�ســـبة للعاملـــني بهـــذا القطـــاع، ومنهـــا البعد الفني بالن�ســـبة 
للجوانب التعليمية، اإ�ســـافة للبعد الرتبوي، وهذه اجلوانب الثاثة 

يفرت�س اأن يكون هنالك جهة متفرغة لها.
 ويل اأن اأ�سري اإلى اأن لدينا الآن معهد “القراءات” الذي اأُ�س�س 
مبر�ســـوم ملكي يف العام 2015، و�ســـيبا�رش عمله خال فرتة قريبة، 

وهو موجه لتغطية هذا اجلانب من النق�س.
 

كيف ترى إنجاز المرأة البحرينية بمجال تعليم 
القرآن الكريم، وتدريس علومه؟

- املـــراأة البحرينية دخلت جمال تعليم القراآن الكرمي متاأخرة 
عـــن الرجل، فاأول دفعة ن�ســـائية تخرجت كانـــت بالعام 1990، اأي 
بعد 5 �سنوات من اأول دفعة رجالية مت تخريجها، ومنذ ذلك احلني، 
وعدد مراكز تعليم القراآن الكرمي الن�ســـائية، كن�ســـبة زيادة ولي�س 

كعدد اإجمايل، تفوق الرجال.
 ويتجـــاوز عـــدد الطالبات مبراكـــز القراآن الكـــرمي حالًيا عدد 

الرجال، كما تتفوق الن�ساء على الرجال باجلانب الن�سباطي.

أكدت مرارًا أن الطريقة التكنولوجية الحديثة 
بالتعلم عن بعد، الوسيلة المثلى، وأن األسلوب 

الفردي يستهلك جهدًا ووقتًا لكال الطرفين، المعلم 
والمتعلم، هل نجحت البحرين بخوض هذه التجربة؟

- اإلى حد ما نعم، وبالرغم من حداثة التجربة، اإذ ل يتجاوز عمر 
مركز الإقراء الإلكرتوين 3 �ســـنوات، لكن لدينا ات�ســـالت �ســـنوية 
تقدر بـــالآلف، واأعـــداد امل�ســـرتكني يف تزايد م�ســـتمر، وتركيزنا 
الراهـــن هو على معلمـــي وزارة الرتبية والتعليـــم، ووفًقا لربنامج 
التعاون امل�ســـرتك ما بني وزارة العـــدل ووزارة الرتبية والتعليم، 
واملجل�س الأعلى لل�ســـوؤون الإ�ســـامية، لتاأهيـــل معلمي ومعلمات 
الرتبيـــة الإ�ســـامية لتدري�ـــس مـــادة تاوة القـــراآن الكـــرمي ورفع 
كفاءتهـــم، فاإن مركز الإقراء الإلكرتوين ميثل نقلة نوعية يف عملية 
حتفيظ وترتيل القراآن الكرمي، واأت�سور اأنه �سيزدهر قريًبا ب�سكل 
كبـــري، وعرب مركز واحد يتم زيادة طاقة الكوادر والعمل فيه، الأمر 

الذي �سينعك�س اإيجاًبا على املجتمع ككل.
 

ما الفئة العمرية التي تنصح بها األسرة 
البحرينية إلدخال أبنائها الصغار لمراكز 

التحفيظ؟
- الفئـــة العمرية التي ت�ســـبق فرتة دخول املدر�ســـة، ولأنها 

ـــا  مرحلـــة �ســـتكون قليلـــة ال�ســـغوطات علـــى الطالـــب، خ�سو�سً
املدر�ســـية، فحـــني يتقـــدم بـــه العمـــر، تقـــل اإمكاناتـــه تدريجًيا، 

وان�سغالته تت�ساعف.
 

هل أنت راٍض عن الدور الذي يقوم به القطاع 
الخاص برعاية الفعاليات القرآنية المتنوعة؟ ما 

الذي تدعو إليه؟ 
- نتطلـــع لدعم اأكرب من القطاع اخلا�ـــس، وبحقيقة الأمر فاأن 
الكثري من الأن�سطة والفعاليات التي تقوم بها اإدارة �سوؤون القراآن 
الكرمي، مدعومة من القطاع اخلا�س، مثل م�سابقة القارئ العاملي، 

والتي حققت لها النجاح منذ الدورة الأولى. 
وهنـــاك بنوك تقـــدم املكافاآت حلفظـــة القراآن الكـــرمي، واأنا 
اأ�ســـيد بهذا الدور وبدعمهم ال�ســـخي خ�سو�ســـا لبنوك اإثمار، بيت 

التمويل الكويتي، ال�سام، البحرين الإ�سامي.
 

افتتاح 12 مركزًا قرآنيًا في العام 2017، ما 
دالالته؟

- يدل على الإقبال املتزايد على مراكز التحفيظ، وباأن هنالك 
تو�ســـعا �ســـكانيا كبريا يف البحرين، الأمر الـــذي يتطلب منا افتتاح 

املزيد من املراكز واحللقات القراآنية.

• ال�سيخ عبداهلل العمري متحدًثا لـ “الباد”	 • ال�سيخ عبداهلل العمري	

اإبراهيم النهام

ر�سالتها تــاأديــة  عــلــى  املــراكــز  ي�ساعد  احلــديــثــة  التقنيات  ا�ستثمار 
ـــافـــة نــوعــيــة لــلــمــ�ــســابــقــات الــقــراآنــيــة ــغــري اإ�ـــس ــ�ــس ــــرع الــــقــــارئ ال ف
ـــــــقـــــــراآن الـــــكـــــرمي يـــــفـــــوق الـــــذكـــــور عـــــــدد الإنــــــــــــاث مبـــــراكـــــز ال

ت�سوير: ر�سول احلجريي
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أين نشأ علي أحمدي؟
ولدت وترعرعت على اأر�ض البحرين، وق�ض���يت 

اأ�ضعد حلظات طفولتي بفريج كانو باملنامة.

 وماذا عن المرحلة الدراسية؟
عندما بلغت اخلام�ض���ة من عمري اأر�ضلني والدي 
رحمه اهلل اإل���ى اإحدى املدار�ض بدول���ة لبنان، وعدت 
الثانوي���ة، وبعده���ا  املرحل���ة  للبحري���ن ال�ض���تكمال 
�ض���افرت اإلى لندن ال�ض���تكمال درا�ض���تي هناك، ويف 
الع���ام 1968 عدت اإلى البحرين لتبداأ حياتي العملية 

على اأر�ض الوطن.

متى بدأت العمل؟
عندم���ا عدت اإلى البحري���ن يف العام 1968 كنت 
اأتقا�ض���ى م�رصويف ال�ض���هري من والدي، ووقتها كان 
وال���دي لديه خمططا يف انتظاري، فق���د رغب اأن اأبداأ 
حياتي العملية ب�ضكل ع�ض���امي، فحثني على اأن اأبداأ 
اأول خطوة يف درب التجارة، لتكن بدايتي من ال�ضفر، 
وطل���ب من���ي اأن اأعتمد على نف�ض���ي وظل ي�ض���جعني 
كث���را عل���ى ذلك، وبالفع���ل بداأت ممار�ض���ة التجارة 
وفتحت حمال ملواد البناء يف العام 1971، وكان معي 
اآن���ذاك اثنان من اإخواين، وخ�ض���نا التجرب���ة وتذوقنا 

حالوة املك�ضب ومرارة اخل�ضارة حتى العام 1976. 
ويف العام 1976 ق���ررت االقرتاب اأكرث من عمل 
وال���دي، فق���ررت االن�ض���مام ل���ه يف العمل مب�ض���انع 
اأحم���دي، بعدم���ا تعلم���ت الكث���ر من فن���ون التجارة 
واكت�ض���بت خ���رة ال باأ����ض به���ا يف ال�ض���وق والعم���ل 
واملثاب���رة، ويف ذل���ك الوق���ت كان الوال���د ق���د ب���داأ 
بالفع���ل يف اإعادة ترتيب االأو�ض���اع الداخلية لل�رصكة، 
فوزع ح�ض����ض ال�رصكة على اأفراد العائلة، ثم �ضاألني 
وقته���ا م���اذا تريد اأن تعم���ل بال�رصكة؟ ه���ل حتب اأن 
ت�ضبح مديراً لل�رصكة؟ فرف�ضت ذلك العر�ض املغري 
اآنذاك، فلقد راأيت نف�ضي اآنذاك �ضاباً ال اأملك اخلرة 
الكافية لقيادة مثل هذه ال�رصكة، لذا عملت يف اأق�ضام 
الت�ض���نيع واملبيع���ات وغرها من االأق�ض���ام االأخرى، 
وبعد فرتة من الزمن الحظ والدي اكت�ضابي املهارات 
الالزم���ة لقي���ادة ال�رصك���ة، والحظ اإخال�ض���ي يف العمل 
ومثابرت���ي يف التعل���م للنهو����ض بالعم���ل وال�رصك���ة، 
فتدرجت يف املنا�ض���ب الوظيفية داخ���ل ال�رصكة اإلى 
اأن تقلدت من�ضب رئي�ض جمل�ض اإدارة ال�رصكة يف ظل 

مناخ من التعاون املثمر مع اإخواين وطاقم العمل.

كم بلغ أول راتب تقاضيته؟
اأول رات���ب ا�ض���تلمته مبلغ وق���دره 150 دينارا، 
عندما خطوت خطواتي االأولى بالتجارة، وفتحت حمال 
ملواد البناء، هذا كان على �ض���بيل املكافاأة؛ كون اأن 

ال�ضجل والعمل خا�ض بي وباإخواين. 

ومن أين أتت فكرة المصنع؟
فكرة امل�ض���نع قدمية اإلى حد ما، فقد كان جدي 
رحمه اهلل يعمل يف امل���واد الغذائية، ويف تلك الفرتة 
كان يذه���ب اإلى الب����رصة بالعراق؛ من اأجل ال�ض���ياحة 
واال�ض���تجمام اأثناء العطالت واالإجازات، ويف كثر من 
االأحيان يذهب مع���ه والدي رحمهما اهلل، واآنذاك كان 
هن���اك م�ض���نعاً ملنتج���ات البيب�ض���ي، وكان عبدالنور 
م���ن فندق البحرين يجلب معه كميات “ببي�ض���ي” من 
الب����رصة ل�ض���يوفه، كما كان ج���دي ياأخذ من���ه بع�ض 
الكمي���ات بالبحري���ن، ومن هذا املنطل���ق فكر والدي 
يف اإن�ض���اء م�ضنع بدل اال�ض���تراد، وبداأت االت�ضاالت 
م���ع ال�رصك���ة االأم “�رصكة بيب�ض���ي”، ث���م اتفقنا معهم 
يف الع���ام 1951 ليت���م منحن���ا وكال���ة بي���ع منتوجات 
بيب�ض���ي بالبحري���ن، ومت التوقيع عل���ى االتفاقية يف 
الع���ام 1952، ومن مت �رصاء اأر�ض مبنطقة الزجن لبناء 

امل�ضنع عليها.

هل تقومون بالتصدير ألي دولة؟
ال ن�ض���در منتجاتن���ا الأي م���كان، اإذ اإن���ه وفق���اً 
لالتفاق���ات املرم���ة مع ال�رصك���ة االأم مين���ع علينا اأن 
ن�ض���در خلارج البحرين، فكما معلوم اأن “البيب�ض���ي” 

كامتياز جتاري موجود مبعظم دول العامل تقريبا.

كيف ترى أثر تطبيق ضريبة السلع 
المنتقاة على منتجاتكم؟

ال اأنكر مدى ال�رصر الذي اأ�ضابنا يف الوقت احلا�رص 
ب�ض���بب تطبي���ق ال�رصيبة املنتق���اة عل���ى امل�رصوبات 
الغازية ب�ضكل �رصيع ومن دون متهيد ودرا�ضة كافية، 
فق���د ارتفع �ض���عر علبة امل�رصوب���ات الغازية من 150 
فل�ض���ا اإلى 225 فل�ضا، وكان اأكرث االأ�رصار التي نتجت 
عن ذلك رف�ض امل�ضتهلك هذه الزيادة، فامل�ضتهلك 
بالبحري���ن ال يرغ���ب يف دفع ال�رصيبة ب�ض���كل مبا�رص اأو 
غ���ر مبا�رص، ولذل���ك رف�ض امل�ض���تهلك الزيادة التي 
متت عل���ى امل�رصوب���ات الغازية، وتراجع���ت مبيعاتنا 
حالي���ا، وهذه تع���د من اأ�ض���د االأزمات التي تع�ض���ف 
بال�رصك���ة، ويعل���م اهلل وحده م���ا عواقبه���ا، وكلنا اأمل 
يف اأن تق���وم احلكومة مبراقب���ة نتائج تطبيق ال�رصيبة 
اجلدي���دة وترى مردودها على املواطن وامل�ض���تثمر، 
ونح���ن يف حال م���ن الرتقب واالنتظ���ار لروؤية قرارات 
احلكوم���ة يف كيفي���ة حتفي���ز واإقن���اع امل�ض���تهلكني 

بال�رصيبة اجلديدة.
ومن اأكرث االأ�ضباب التي اأ�ضابتنا بالقلق واحلرة 
هو ال�ض���بب املعلن لترير اأ�ض���باب تطبي���ق ال�رصيبة 
ح  املنتق���اة على امل�رصوبات الغازي���ة فقط، عندما �رصرُ
اأن ال�ض���بب هو املحافظة على اأ�ض���ا�ض اأن ا�ض���تهالك 
ال�ضكر ي�رص باالإن�ض���ان، اإال اأن القرارات اقت�رصت على 
امل�رصوب���ات الغازية فقط دون غره���ا من املنتجات 
التي حتتوي على �ض���كريات اأعلى بكثر مما حتتويه 

امل�رصوبات الغازية. 
كم���ا اأذك���ر اأنه عندم���ا مت طرح مو�ض���وع فر�ض 
ال�رصيب���ة املنتق���اة عل���ى ال�ض���كريات مبجل����ض دول 
التعاون اخلليجي، حترك م�ض���وؤولو �رصكات البيب�ض���ي 
وغرها من ال�رصكات املناف�ض���ة لزيارة ممثلي جمل�ض 
دول التع���اون اخلليج���ي، ومناق�ض���ة االأ�ض���باب التي 
دعت املجل�ض اإلى فر�ض ال�رصائب على ال�ض���كريات، 
وهل ال�رصيبة �ض���تكون على ال�ضكريات ب�ضكل عام اأم 
فق���ط على امل�رصوب���ات الغازية ب�ض���كل خا�ض؟ حيث 
اإن���ه من املعلوم اأن ن�ض���ب ال�ض���كريات يف الع�ض���ائر 

وال�ض���وكوالته وغره���ا م���ن امل�رصوب���ات واملنتجات 
الغذائية اأعلى بكثر من ن�ض���بة ال�ضكريات املوجودة 

يف امل�رصوبات الغازية.
واقرتح���ت ال����رصكات العاملي���ة املتخ�ض�ض���ة يف 
امل�رصوبات الغازية اقرتاحا من�ض���فا وعامليا باأن يتم 
احت�ض���اب ال�رصيب���ة املنتقاة على اأ�ض���ا�ض احت�ض���اب 
ال�ض���عرات احلراري���ة يف املنت���ج، ولي����ض فق���ط على 
منتج���ات معينة بذاته���ا، بحيث تظل املناف�ض���ة بني 
امل�رصوب���ات واملنتجات التي تعتمد على ال�ض���كريات 
يف ت�ض���نيعها متوازنة وحيادية دون تف�ض���يل ملنتج 
عل���ى اآخر، اإال اأننا تفاجاأنا باجت���اه اآخر، بحيث اختزلت 
االأ�ض���باب امل�رصح بها �ضابقا، وبدالً من اأن يتم فر�ض 
ال�رصيبة على املنتجات التي حتتوي على ال�ضكريات، 
اقت����رصت ال�رصيبة فقط على امل�رصوبات الغازية، ومت 
تف�ض���يل الع�ضائر وغرها من املنتجات االأخرى على 
امل�رصوبات الغازية، فزادت اأ�ضعار امل�رصوبات الغازية 
وعزفت النا�ض عن �رصائها، وظلت اأ�ض���عار الع�ض���ائر 
وباق���ي املنتج���ات كم���ا ه���ي دون م�ض���ا�ض، فزادت 
مبيع���ات الع�ض���ائر واملنتج���ات االأخرى وانخف�ض���ت 
مبيع���ات امل�رصوب���ات الغازي���ة ب�ض���كل �ض���يئ، علم���ا 
باأن���ه علميا املي���اه الغازية غر م����رصة اإذا مت تناولها 
االإن�ض���ان باعتدال كما هو احل���ال يف جميع املاأكوالت 

وامل�رصوبات.
امل�ضكلة االأخرى هي اأن ال�ضعب اخلليجي حديث 
عه���د بال�رصيبة، اإذ اإنه يف ال�ض���ابق كان �ض���عر النفط 
مرتفعاً والدخل منا�ضب، وجلاأت احلكومات اخلليجية 
اإلى تخفي���ف االأعباء على كاهل �ض���عوبها، واليوم يف 
ظل االأزم���ة االقت�ض���ادية الراهنة وب�ض���بب انخفا�ض 
باملنطق���ة  ال�ضيا�ض���ية  واالأح���داث  النف���ط  اأ�ض���عار 
ا�ضطرت احلكومات اإلى البحث عن مورد اآخر للدخل؛ 
ل�ض���د العجز وال�ض���تمرار عجلة التنمية االقت�ض���ادية، 
فراأت احلكوم���ات اأن فر�ض ال�رصائب مالذا لتعوي�ض 
الفجوة التي وقعت يف ميزانياتها، واإن كان هذا يعد 
اأم���را طبيعي���ا يف علم االقت�ض���اد، اإال اأننا ن���رى اأنه يف 
حال عدم توافر الدرا�ض���ات امل�ضبقة واملتقنة لالآثار 
والتداعي���ات كافة الت���ي قد تلحق بالعمل وال�ض���وق 
واالقت�ض���اد بعد فر�ض ال�رصائب، �ض���يوؤدي فر�ضها 
اإلى حدوث اآثار �ضلبية على املواطن واالقت�ضاد ولن 
حتقق اله���دف املرجو منها.  نحن م���ع قبول ال�رصيبة 
حتى ل���و كان���ت تتعار����ض م���ع امل�ض���الح الفردية، 
فال�رصيب���ة واج���ب يجب اأن يوؤديها اأه���ل الوطن جتاه 
وطنهم، ولك���ن نرى اأن قرار فر�ض���ها حاله كحال اأي 

قرار اآخر يجب اأن يت�ضم بالعدالة واالإن�ضاف، وال ياأتي 
القرار ليمي���ز فئة معينة من التجار عن فئة اأخرى، اإذ 
اإن فر�ض ال�رصيبة على منتج بعينه؛ بهدف املحافظة 
على ال�ض���حة العامة رغم ت�ضاوي �ضعراته احلرارية مع 
املنتج���ات االأخرى، يوؤدي اإلى اأ�ض���طراب يف ال�ض���وق 
ب�ش���كل جمحف وي���وؤدي اإل���ى هبوط مبيع���ات املنتج 
اخلا�ض���ع لل�رصيبة دون غ���ره املعفي م���ن ال�رصيبة، 
بالرغ���م من ت�ض���اويهم يف ن�ض���بة ال�ض���كريات، بل قد 
تك���ون امل�رصوب���ات الغازية اأقل يف ن�ض���بة ال�ض���عرات 

احلرارية عن غرها من الع�ضائر واملنتجات االأخرى.

كم تبلغ الطاقة االستيعابية للمصنع؟
الطاق���ة اال�ض���تيعابية كب���رة، ولك���ن الطاق���ة 
االإنتاجية تراجعت ب�ض���بب تراجع اال�ض���تهالك وتراجع 

املبيعات.

ماذا عن منتجاتكم األخرى بخالف 
المشروبات الغازية؟

تنتج م�ض���انع اأحم���دي املي���اه املعباأة �ض���احبة 
العالمة التجارية “اأكوافينا” التابعة للعالمة التجارية 
“بيب�ض���ي”، فمبيع���ات املي���اه املعب���اأة ارتفع���ت يف 
الفرتة االأخرة، بالرغم من وجود مناف�ض���ة �رص�ض���ة مع 
�رصكات كثرة بال�ض���وق، اإال اأن جودة مياه “اأكوافينا” 
جعلته���ا االأعل���ى مبيع���ات بال�ض���وق املحلي���ة. وزارة 
ال�ض���حة ت�رصف ب�ض���كل م�ض���تمر ودوري على م�ضتوى 
اجلودة بامل�ض���نع، وتاأت���ي الأخذ العين���ات من املياه 
واملنتجات ب�ضكل دوري وم�ضتمر، بل اأحيانا ندعوهم 
نحن باأنف�ض���نا الإج���راء مزيد من االختب���ارات؛ من اأجل 
رفع م�ض���توى اجلودة والكف���اءة ولتحفيز املوظفني 
م���ن اأج���ل االرتق���اء مب�ض���تواهم ومعاجلة اأي خط���اأ اأو 
خلل ق���د يحدث م���ن اآن الآخر، ويتم فح����ض العينات 
مبخترات الوزارة وخمترات امل�ض���نع اأي�ضا. كما اأنه 
ال ميكن توزيع املياه اإال بعد اأن متر مبراحل الفح�ض 
املختلف���ة، فيتم الفح�ض كل �ض���اعة وبع���د التعبئة 
وبع���د تخزينها باملخ���ازن، وقبل طرحها يف ال�ض���وق، 
ومقارن���ة جمي���ع الفحو�ض���ات اأثن���اء وبع���د التعبئ���ة 
والتخزين، واإذا تطابقت النتائج ب�ض���كل اإيجابي يتم 

طرحها يف ال�ضوق.

كم عدد أفراد العائلة الموجودين 
بالمصنع حاليا؟

كن���ا �ض���بعة اأف���راد، ثالث���ة اأوالد، وث���الث بن���ات 

والوال���دة، كن���ا منلك جميع���ا ح�ض�ض���ا يف ال�رصكة، ثم 
توفيت الوال���دة وكذلك اأخ واأخت، وبق���ي من الورثة 
اثنان م���ن االأبناء، واثنتان من البن���ات. ويدير ال�رصكة 

معي حاليا اأخي خالد.

حدثنا عن ذريتك؟ وهل يعملون معك بالشركة؟
ل���دي ابنتان ن���وف ون���ور، ولدي ول���دان عبداهلل 
وفي�ضل، ن�ض���حت عبداهلل بالعمل يف القطاع البنكي؛ 
ليكت�ض���ب خرة يف هذا القطاع. اأما في�ض���ل، فبعد اأن 
اأمت درا�ض���ته اجلامعية، رغب يف العمل معي بامل�ضنع 
ليفي���د العمل وال�رصك���ة، واأحببت اأن يبداأ م�ض���واره يف 
امل�ض���نع مثلما ب���داأترُ مع والدي، فعمله بامل�ض���نع ال 
مينح���ه اأي امتياز اأو �ض���لطة كونه ابن���ي، بل هو يعلم 
جيداً اأن حاله مثل حال باقي موظفي امل�ض���نع موظف 
ع���ادي، وه���و �ض���عيد بالعمل واكت�ض���ب خ���رة عملية 
وجتارية بجواري، وبالتايل اكت�ض���ب م�ض���در رزقه من 

عمل يده.

 كيف تقضي يومك؟
حالي���اً اأق�ض���ي معظ���م وقتي م���ا بني امل�ض���نع 
والبيت، وا�ض���تمتع جدا باحلديث م���ع اأهلي واأحفادي 
يف امل�ض���اء، وا�ضت�ضافة االأقارب واالأ�ضدقاء واالأحباب 
وزيارتهم، بالرغم من اأنني �ض���ابقاً كنت اأهوى �ض���يد 
االأ�ض���ماك وركوب اخليل وبع�ض االألعاب الريا�ض���ية، 
لك���ن تغر الو�ض���ع متاما بعد زيادة امل�ض���اغل واأعباء 

احلياة.

 ما دور أم عبداهلل في حياتك؟
اأم عبداهلل هي �رصيكة الدرب، وهي رفيقة العمر، 
فهي زوجتي املخل�ض���ة الطيبة، اأكرث اإن�ض���ان متفهم 
لطباع���ي واأعم���ايل، خ�ضو�ض���ا اأنن���ي اإن�ض���ان بالفعل 
�ض���عب املرا����ض، فمن���ذ بداي���ة زواجنا و�ض���عنا خطة 
مثالي���ة للعي�ض ومع االأبن���اء واالأهل واملجتمع املحيط 
بن���ا، ومازلنا عل���ى نهج هذه اخلطة من���ذ العام 1974 
وحتى يومنا هذا، وكاأننا مازلنا يف �ضهر الع�ضل نعي�ض 

اأجمل اأيامنا �ضويا. 

 كيف تجد نفسك تجاه القراءة؟
ال اأميل كثرا للقراءة؛ ب�ض���بب ان�ض���غايل التام يف 
امل�ضنع، بخالف اأم عبداهلل، فهي حتب القراءة كثرا، 
وغالبا ما تكون بيننا نقا�ضات حول ما قراأته، ف�رصاحة 
اأ�ض���تفيد منها كثرا بف�ض���ل حبه���ا للق���راءة، اأما اأنا، 
فاأحيانا ا�ضتمع اإلى الراديو اأو اأ�ضاهد التلفاز من حني 
الآخر، ومع ثورة االإنرتنت اأ�ض���بح من الي�ضر احل�ضول 

على ما تريد مبجرد �ضغطة زر.

ما أول سيارة أقتنيتها؟
ا�ض���رتى يل الوالد �ض���يارة تويوتا يف ال�ضتينات، 
ولكن بعد فرتة وجيزة تعر�ضت حلادث موؤمل وانقلبت 
بي ال�ضيارة وخرجت من اخلدمة “)تكن�ضلت”(، بعدها 
رف�ض والدي �رصاء �ض���يارة اأخرى يل، فذهبت بنف�ض���ي 
واأخ���ذت �ض���يارة “ني�ض���ان 1200” بالأق�ش���اط، كان 
�ض���عرها 1620 دينارا، بينما اأدفع 60 دينار �ض���هريا 
م���ن راتبي الذي كان مقداره اآن���ذاك 150 دينارا اأثناء 

عملي يف مواد البناء.

 كلمة خاصة تحب أن تختم بها اللقاء؟ 
نعم، اأود اأن اأقول اإنني اأوؤمن اأن احلكام وحكومتنا 
والتج���ار وامل�ض���تثمرين وال�ض���عب واملقيم���ني على 
اأر����ض الوطن هم يد واحدة تعمل معاً لالرتقاء بوطننا 
البحري���ن، ونعمل معاً من اأجل رفع راية اململكة عالية 

يف �ضتى جماالت احلياة. 

زوجتي أم عبداهلل 
أكثر إنسان متفهم 
خصوصا أنني “صعب 

المراس” 
 150 دينارا أول راتب 

لي بعد افتتاحي 
محال لمواد البناء

زينب العكري

تراجعت مبيعاتنا عقب الضريبة االنتقائية وتعد أشد أزمات الشركة

 علي أحمدي..  
ابن صاحب المصنع الذي 

رفض أن يكون مديرًا

تدرج “عصاميا” بالتجارة وذاق مرارة الخسارة

• علي اأحمدي متحدًثا ل� “البالد”	

    1952 ف��ي  الببيسي  مصنع  إن��ش��اء  اتفاقية  توقيع 
“البيبس��ي” كامتي��از تجاري ال يمكن تصديره أو اس��تيراده إال بإذن الش��ركة األم
 يج��ب مراع��اة العدال��ة واإلنص��اف في ف��رض الضريب��ة االنتقائية

��صم عائلة “�أحمدي” بالبحرين �صهرية جد�، فكل من ي�صمع �ال�صم يربطه ال حمال مبا�صرة مب�صانع �أحمدي 

ملنتجات “�لبيب�صي”، قررت “�لبالد” �أن تخ�س بلقاء �الأحد هذه �ملرة هذ� �ال�صم وحتديد� مع رئي�س جمل�س 

�إد�رة م�صان��ع �أحم��دي، علي �أحم��دي. ��صتقبلنا �لرجل ب��كل ترحيب، فكان �للقاء مع “�أب��و عبد�هلل” ر�ئعا 

وممتع��ا ج��د�، �إذ حكى لنا ع��ن �لكثري من �الأ�صياء �لتي �خت�صرناها و�حتفظنا به��ا يف ذ�كرتنا. رغم �أنه كان 

�ب��ن �صاح��ب م�صانع �أحمدي، �إال �أنه رف���س �أن يبد�أ �لعمل كمدير يف �أحد �أق�ص��ام �ل�صركة، �إذ �إنه ال ميلك يف 

تل��ك �الآون��ة �أية خربة ليدير �ل�صرك��ة. وقال فيما �أدىل به  ل� “�لبالد” �إنه رغم �أنه ال يحب �لقر�ءة كثري�، 

�إال �أنه ملم للغاية باالأمور و�الأحد�ث، فاإىل م�صابط �حلو�ر معه:

تصوير: رسول الحجيري
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اإعداد �ضفراء اأمميني بهذا امل�ضمار حمط تقدير واعتزاز
يف ختام امللتقى االأممي املتقدم الحرتاف ممار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية... مريزا:

املنام���ة - ال�س���بكة االإقليمية للم�س����ؤولية 
االجتماعي���ة: برعاي���ة فخري���ة من وزير �س����ؤون 
الكهرب���اء واملاء عبداحل�س���ن مريزا، وبرئا�س���ة 
م���ن رئي����س جمل����س اإدارة ال�س���بكة االإقليمي���ة 
للم�س����ؤولية االجتماعي���ة ي��س���ف عبدالغف���ار، 
وبح�س�ر ن�عي من �سخ�سيات رفيعة امل�ست�ى 
اأبرزهم رئي�س���ة م�ؤ�س�س���ة اإجناز البحرين �س���م� 
ال�سيخة ح�س���ة بنت خليفة اآل خليفة، وال�سفراء 
الدولي����ن للم�س����ؤولية االجتماعي���ة بال�س���بكة 
االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية والذين مثلهم: 
رئي����س �رشكة اخلليج ل�س���ناعة البرتوكيماويات 
عبدالرحم���ن اجل�اه���ري وع�س���� جمل����س اأمن���اء 
امل�ؤ�س�س���ة امللكية اخلريية ح�سن كمال ورئي�س 
مكتب ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية 
ب�سلطنة عمان ال�سيخ عبداهلل بن �سامل الروا�س، 
وكذلك �س���ارك رئي�س مكتب اخلليج لل�س����ؤون 
االن�سانية مبنظمة االأمم املتحدة �سعيد حر�سي، 
واملدي���ر الع���ام للمعهد العرب���ي للتخطيط من 
دول���ة الك�يت ب���در بن عثمان م���ال اهلل، ووزير 
التخطيط واال�س���اح االداري االأ�سبق بجمه�رية 
م����رش العربية اأ�رشف العرب���ي، اختتمت فعاليات 
“امللتقى االأممي املتقدم الإحرتاف ممار�س���ات 
امل�س����ؤولية املجتمعي���ة” بتنظيم من ال�س���بكة 
االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية - ع�س� برنامج 
االأم���م املتحدة لاإتف���اق العامل���ي - وبال�رشاكة 
م���ع برنام���ج ال�س���فراء الدولي���ن للم�س����ؤولية 
االجتماعي���ة، بفندق �س���ريات�ن البحرين، والذي 
اأقيم خ���ال الفرتة ماب���ن 1 و3 فرباير اجلاري 

مب�ساركة خليجية وعربية ودولية. 
والقى ال�زير مريزا كلمة قال فيها “ي�رشفنا 
فعالي���ات  ا�ست�س���افت  البحري���ن  مملك���ة  اأن 
امللتق���ى االأمم���ي املتق���دم الث���اين الح���رتاف 
ممار�س���ات امل�س����ؤولية املجتمعية، يف تظاهرة 
علمية ومهنية جتمع فيها العديد من الفعاليات 
املهمة، وكذلك خرباء متخ�س�س����ن يف جماالت 
امل�س����ؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة من 

املنطقة العربية”.
واأ�س���اف كذلك قائا “اإن مب���ادرة امللتقى 
العلم���ي رفيع امل�س���ت�ى وال���ذي �س���هد اإعداد 
�س���فراء اأممي�ن يف جمال ال�رشاكة املجتمعية عرب 
اإدخالهم يف برنامج تدريبي مبعايري برامج االأمم 
املتح���دة لبناء الق���درات املهنية حم���ط تقدير 
واعتزاز، خ�س��س���ا اأنه ت�افق مع اعان ال�سبكة 

االقليمية للم�س����ؤولية االجتماعية العام 2018 
ه� عام ال�رشاكة املجتمعية”. 

كما اأ�ساد مريزا بتد�سن ال�سبكة االإقليمية 
اأكادمييته���ا  وع���رب  االجتماعي���ة  للم�س����ؤولية 
املتخ�س�س���ة برنام���ج دويل تدريبي مبنا�س���بة 
انعق���اد امللتق���ى بعن����ان “ال�س���هادة الدولية 
املجتمعي���ة”  ال�رشاك���ة  ل�س���فراء  االحرتافي���ة 
الدولي���ن  ال�س���فراء  برنام���ج  م���ع  بالتع���اون 
للم�س����ؤولية االجتماعية. والذي �سارك يف اإدارة 
جل�س���اته �سخ�س���يات علمية واأكادميية ومهنية 
رفيعة امل�س���ت�ى من الدول العربية ال�س���قيقة 
وكذلك من قبل منظمة االأمم املتحدة ووكاالتها 

املتخ�س�سة.

مظلة اجتماعية
كم���ا ق���دم رئي����س جمل����س اإدارة ال�س���بكة 
ي��س���ف  االجتماعي���ة  للم�س����ؤولية  االإقليمي���ة 
عبدالغف���ار كلمة ق���ال فيها “اإن جمل����س اإدارة 
ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية اعتمد 
تر�س���يح اللجنة العلمية الختيار �س���م� ال�س���يخة 
ح�س���ة بنت خليفة اآل خليفة الرئي�س التنفيذي 

مل�ؤ�س�س���ة اجن���از البحري���ن لتكرميه���ا بجائ���زة 
�سخ�س���ية الع���ام للم�س����ؤولية املجتمعي���ة ع���ن 
اإجنازاته���ا املتعددة يف جماالت ري���ادة االأعمال 
وامل�س�ؤولية املجتمعية يف مملكة البحرين خال 
العام 2017 ويتقدم بالتهنئة ل�سم�ها على هذا 
االجناز واالختيار الذي وافق اأهله، خ�س��س���ا اأن 
�سم� ال�سيخة ح�سة بنت خليفة اآل خليفة كانت 
اأول راعي���ة فخرية لأول ن�ش���اط اأقامته ال�ش���بكة 
االقليمي���ة للم�س����ؤولية االجتماعي���ة يف تاريخها 

وكان ذلك يف العام 2007.
كما تق���دم بالتهنئة لتقلي���د املدير العام 
للمعه���د العرب���ي للتخيط بدر عثم���ان مال اهلل 

بلقب “�سفري دويل للم�س�ؤولية املجتمعية”.
 كذل���ك اأعل���ن عبدالغفارتكرمي ع���ددا من 
ال�سخ�س���يات العربي���ة الرفيع���ة امل�س���ت�ى عن 
اإجنازاته���م املجتمعي���ة املتمي���زة يف بلدانه���م 
ويف خارجها، اإذ مت منح كا من ال�س���فري الدويل 
للم�س�ؤولية املجتمعية من �سلطنة عمان ال�سيخ 
عب���داهلل ب���ن �س���امل الروا����س، واالأم���ن الع���ام 
للمجل�س الق�مي لل�س���كان بجمه�رية ال�س�دان 
ملياء عبدالغفار لقب “مف��س اأممي للتب�س���ري 
باأه���داف االأم���م املتح���دة للتنمية امل�س���تدامة 

.”2030
واأ�س���اف قائا “اإنه مت االإعان عن اإ�س���هار 
االحت���اد الدويل للم�س����ؤولية املجتمعية، والذي 
جاء اإن�س���اوؤه للم�س���اهمة يف تعزيز املمار�س���ات 
امل�س����ؤولة يف القطاعات احلك�مية واملجتمعية 
ع���رب الرتوي���ج الأف�س���ل املمار�س���ات املهنية، 
والتعريف بالنماذج الناجحة يف جمال تطبيقات 
امل�س����ؤولية املجتمعية وف���ق املعايري العاملية 
املعتمدة. وجاءت ه���ذه املبادرة االأولى عامليا؛ 
بهدف اإيجاد مظلة اأممية تلتقي فيها الكيانات 
املتخ�س�س���ة وذات العاقة مبجال امل�س����ؤولية 
املجتمعي���ة، �س����اء كانت حك�مية اأو خا�س���ة اأو 

جمتمعية. 

المحطات العشر
وعن اأهم حماور ور����س واأوراق العمل التي 
مت تقدميه���ا يف امللتقى قالت رئي�س���ة اللجنة 
املنظم���ة للملتقى فاطمة اخلان “ب���اأن املحاور 
متثل���ت يف 10 حمطات رئي�س���ة، اإذ مت ت�س���ليط 
ال�س����ء م���ن خاله���ا عل���ى اأبع���اد امل�س����ؤولية 
املجتمعية، والتنمية امل�س���تدامة، واالقت�س���اد 

االأخ�رش، وال�رشاكة املجتمعية، واحل�كمة الر�سيدة 
عرب تطبيقات امل�س�ؤولية املجتمعية، وت�سميم 
املب���ادرات املجتمعي���ة، وكذل���ك التعرف على 
منظمات االأمم املتحدة ووكاالتها املتخ�س�س���ة 
ذات ال�س���لة مبجاالت امل�س�ؤولية املجتمعية. اإذ 
هدف امللتقى اإل���ى اإعداد حمرتفن يف جماالت 
امل�س����ؤولية املجتمعية عرب اإك�ساب امل�ساركن 
من الدول اخلليجية والعربية ال�س���قيقة اإ�سافة 
اإلى م�س���اركن م���ن مملك���ة البحري���ن مهارات 

ومعارف عديدة.
كما مت خ���ال امللتق���ى ت�قي���ع اتفاقيات 
و����رشاكات م���ع العديد من امل�ؤ�س�س���ات العربية 
والدولي���ة لتحقيق تعاون يف جمال امل�س����ؤولية 
املجتمعي���ة والتنمي���ة امل�س���تدامة. ومت عر�س 
فل���م بعن����ان “م�س���رية ع�رشي���ة” جت�س���د اأه���م 
اإجنازات تاأ�سي�س ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية 
املجتمعي���ة والتي مت اإطاقه���ا يف العام 2007 
وحتى الي�م والذي اأ�رشفت على اإنتاجه رئي�س���ة 
مركز معل�مات ال�س���بكة االإقليمية للم�س����ؤولية 
االجتماعية خديجة بابكر. كما مت تنظيم معر�س 
للم�ؤ�س�س���ات واجلمعيات املجتمعية؛ مبنا�س���بة 
ا�ست�س���افة مملكة البحرين ال���دورة الثانية من 
فعالي���ات امللتقى االأممي الحرتاف ممار�س���ات 

امل�س�ؤولية املجتمعية”.
واختت���م عبدالغف���ار كلمته بق�له “ن�س���كر 
ال�زير مريزا على رعايته الفخرية لهذا امللتقى 
العلم���ي وال���ذي كان وم���ازال داعم���ا لل�س���بكة 
االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية منذ انطاقتها 
قب���ل 10 �س���ن�ات، وال�س���كر م��س����ل للخرباء 
الذي���ن قبل�ا الدع����ة الإحياء اجلل�س���ات العلمية 
وور�س العمل يف امللتقى؛ بهدف تعزيز مفاهيم 
وممار�سات امل�س����ؤولية املجتمعية يف املنطقة 

العربية. 
علم���ا، اأن ال�س���بكة االقليمي���ة للم�س����ؤولية 
االجتماعية د�س���نت اأن�س���طتها له���ذا العام من 
خال ه���ذا امللتقى وال���ذي يحمل �س���عار “عام 
ال�رشاك���ة املجتمعية”، كما مت تد�س���ن اأن�س���طة 
االحتاد الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية؛ مبنا�سبة 
احتفالها مبرور 10 �س���ن�ات على تاأ�سي�سها. اإذ 
تعد ال�س���بكة االقليمية للم�س����ؤولية االجتماعية 
م�ؤ�س�س���ة دولية مهنية غ���ري هادفة للربح، ولها 
فروع ومكاتب ومقار و�رشاكات مهنية يف العديد 

من الدول العربية والعاملية.

املتع���ددة  الإجنازاته���ا  الع���ام  �سخ�س���ية  خليف���ة  بن���ت  ح�س���ة  ال�س���يخة  �س���م�  باختي���ار  اإ�س���ادة 

“ال�ضناعة” تعقب على �ضكوى 
تغرمي تاجر 600 دينار

املنامة- وزارة ال�س���ناعة والتجارة وال�سياحة: اأكدت 
وزارة ال�س���ناعة والتجارة وال�سياحة، باالإ�سارة اإلى املقال 
املن�س����ر م���ن قبل زه���ري ت�فيق���ي يف جري���دة “الباد” 
ال�س���ادرة ي����م اخلمي�س امل�اف���ق 25 يناير 2018 حتت 
عن�ان “جذب امل�ستثمرين يحتاج ثقة ومرونة” وملخ�سها 
يت�س���من �س���ك�ى وافد عربي وه� نا����رش النعامي، والذي 
يعم���ل مدي���را ل�رشك���ة “املغرب���ي للب�رشيات”، حي���ث اإن 
رخ�سته ال�س���ن�ية التي ت�سدرها الهيئة ال�طنية لتنظيم 
املهن واخلدمات ال�سحية انتهت يف 31 دي�سمرب 2017، 
وب�س���بب اإجازة ال�سنة اجلديدة وبع�س االرتباطات االأخرى 
تاأخ���ر مل���دة 3 اأي���ام فقط عن جتديد الر�س����م ال�س���ن�ية 
امل�س���تحقة له���ذه الرخ�س���ة، وبع���د اأن ذهب اإل���ى اجلهة 
امل�س����ؤولة لت�س���ديد املبل���غ املطل�ب، ف�جئ ب���اأن عليه 
اأن يدف���ع غرامة قدرها 600 دينار، علما اأنه مت االت�س���ال 
بكل من ال�سحايف و�ساحب ال�سك�ى، ومتت معرفة فح�ى 
ال�س���ك�ى والتي اأكدت م�س���م�ن املقال، حيث مت تغرمي 
ال�رشكة باملبلغ املذك�ر من قبل الهيئة، ا�ستناداً الى مادة 
قان�نية مت ذكرها للنعامي بفر�س غرامة تقدر ب�س���عفي 

الر�س�م يف حال التاأخر عن م�عد ا�ستحقاق التجديد.
واأفادت ال�زارة يف معر�س ردها باأن اجلهة املخت�سة 
هي الهيئ���ة ال�طنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�س���حية 

ولي�ست ال�زارة.
واأردفت يف حالة التجديد يف نظام �سجات اأو اجلهات 
املرخ�سة ي�سبقها اإ�س���عار ب�رشورة التجديد، وير�سل قبل 
نهاي���ة الرتخي�س اأو التجديد لل�س���جل ب�س���هر، و�س���احب 
ال�س���جل اأو الرتخي�س يتحمل التبع���ات يف حال تاأخره عن 

عملية التجديد.

ح�ض�ص توعوية لـ 90 األف طالب �ضد املخدرات
املنامة - وزارة الداخلية: اأكد مدير اإدارة ال�قاية 
م���ن اجلرمي���ة ومدير برنام���ج “معا” ملكافح���ة العنف 
واالإدمان علي اأميني اأن الربنامج مطبق حاليا على 90 
األ���ف طال���ب يف 104 مدار�س، من خ���ال 94 فردا من 
�رشطة خدمة املجتمع م�ج�دون يف املدار�س قبل بداية 
العمل الر�سمي وحتى بعد انتهائه، ولدى الفرد منهم 

14 ح�س���ة اأ�سب�عيا، م��سحا اأن الطلبة ومبرور ال�قت 
يرون يف ال�رشطي �سديقا، يتعلم�ن منه.

واأ�س���اف يف مقابل���ة مع برنامج “االأم���ن” االإذاعي 
الذي تعده وتقدم���ه االإدارة العامة لاإع���ام والثقافة 
االأمنية بالتعاون مع اإذاعة البحرين اأن الربنامج يهدف 
اإل���ى ت�عية االأجي���ال القادمة باملخاط���ر املحيطة بهم 

ومعرفة م�اجهة التحديات وال�سل�كيات اخلاطئة التي 
قد يتعر�س�ن لها.

ويف �س���ياق مت�س���ل، اأ�س���ار اإلى اأن���ه مت يف العام 
2015 الت�قيع على اإن�س���اء املركز االإقليمي ملكافحة 
العنف واالإدمان يف ال�رشق االأو�سط ودول اآ�سيا، املعتمد 

من قبل املنظمة الدولية ملكافحة العنف واالإدمان. 
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- بكـــــــالــوريـــــــــوس هنــــدســـــــــة التــصــميـــــــــم الـمعـمــــــــــــــــاري 
- B. Eng. (Hons) Architectural Design Engineering  
- بكـــــــالــوريـــــــــوس هنــدســــــــــة مــــدنـــيـــــــــــة وإنـــشـــــــــــــــــاءات
-  B. Eng. (Hons) Civil and Construction Engineering

- بكالوريوس إدارة األعمال  
- بكالوريوس نظم ا�علومات اإلدارية

- بكالوريوس العلوم السياسية
- بكالوريوس ا�حاسبة

واإلدارة  األعـــــمــــــــــــــال  دراســــــــــــات  بكـــــــالــوريـــــــــوس   -
 - B.A. (Hons) Management and Business Studies

والـتــمـــــويـــــــــــــــل   ا�ـحـــــاسـبـــــــــــة  بكـــــــالــوريــــــــــوس   -
- B.A. (Hons) Accounting and Finance           

كليـــة اآلداب والعلـــوم
- بكالوريوس علم الحاســوب

- بكالوريوس التصميم الجرافيــكي
- بكالوريوس التصميم الداخلــي

كليـــة الحقــــوق
- بكالوريوس الحقــوق

كليــــة العلـــــوم اإلداريــــــة

كليــــــة الهنـدســــــة

-  ماجستير ا�حاسبة والتمويل

قدم هذا اإلعالن بموافقة األمانة العامة �جلس التعليم العالي 
 رقم ا�وافقة ( 17 - 1221 )

جامعة كارديف متروبوليتان

جامعـة لنــدن ســاوث بانـــك

مملكة البحرين

تعلن الجامعة عن فتح باب القبول والتسجيل في برامج البكالوريوس وا�اجستير للطلبة الراغب� في اإللتحاق 
 ببرامج الجامعة ا�حلية و ا�ستضافة من الجامعات البريطانية للفصل الدراسي الثاني٢٠١٨/٢٠١٧

رئي�س “الأعلى لل�سحة” على “ان�ستغرام مبا�رش” اليوم

“اأمانة النواب”: مذكرة تفاهم مع “العربية للدرا�سات”

تنمية التبادل التجاري والتعاون يف مكافحة الإرهاب

التعاطي مع امللف احلقوقي اأولوية ثابتة

قدم اأوراقه اعتماده �شفريا غري مقيم بكندا... عبداهلل بن را�شد:

رئا�شة “حقوق الإن�شان للربملانيني” توؤكد جناح دبلوما�شيتنا... العرادي لـ “$”: 

املنامـــة - بنـــا: قـــدم ال�شـــيخ عبـــداهلل بن 
را�شـــد اآل خليفة، اأوراق اعتماده �شفريا ململكة 
البحرين غري املقيم لدى كندا اإلى احلاكم العام 

الكندي جويل باييت. 
ونقـــل عاهل البالد حتيات �شـــاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، ورئي�س الوزراء 
�شـــاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليفـــة، وويل العهـــد نائـــب القائـــد الأعلى 
النائـــب الول لرئي�ـــس جمل�س الوزراء �شـــاحب 
ال�شمو امللكي المري �شلمان بن حمد اآل خليفة، 
اإلـــى احلاكم العام الكنـــدي، منوًها حر�س جاللة 
امللـــك على توطيـــد اأوا�رص ال�شـــداقة املتميزة 
بـــني مملكـــة البحرين وكنـــدا وتنميـــة التعاون 
الثنائي يف خمتلف املجالت وعلى كل الأ�شعدة 

مبا فيه اخلري ل�شعبّي البلدين ال�شديقني.
واأعرب ال�شـــفري عن �شـــكره للحاكـــم العام 
الكنـــدي علـــى م�شـــاركة القـــوات الكنديـــة يف 
احلفاظ على الأمـــن الإقليمي ومكافحة الإرهاب 
يف ال�رصق الأو�شط عرب م�شاهمتها يف قوة املهام 
العـــام  منـــذ   )CTF-150(  150 امل�شـــركة 
2004، موؤكـــًدا حر�ـــس مملكـــة البحريـــن على 
تنمية العالقات الثنائية بني البلدين خ�شو�شا 
يف جمال التبـــادل التجاري وتعزيـــز التعاون يف 
جمال مكافحة الإرهاب وال�شتفادة من اخلربات 
الكندية املتميزة يف جمـــالت التعليم والرعاية 

ال�شحية.
كمـــا التقى ال�شـــيخ عبـــداهلل بن را�شـــد اآل 
خليفـــة، رئي�ـــس جمل�س ال�شـــيوخ الكندي جورج 

فيوري، عقب تقدمي اأوراق اعتماده. 
ويف اللقـــاء، اأكـــد ال�شـــفري التـــزام مملكـــة 
البحريـــن مبـــا حققتـــه مـــن اإ�شـــالحات وتنمية 
م�شتدامة يف العهد الزاهر جلاللة امللك، وتنفيذاً 

لروؤية مملكة البحرين 2030. 
مـــن جانبـــه، رحب رئي�ـــس جمل�س ال�شـــيوخ 
الكنـــدي بال�شـــفري، م�شـــيًدا بال�شـــفافية التـــي 

تتعامـــل بهـــا حكومة مملكـــة البحرين. و�شـــدد 
اجلانبان على اأهمية تعزيز التعاون بني البلدين 

ال�شديقني يف جمال مكافحة الإرهاب.
كمـــا رئي�س جمل�ـــس العموم الكنـــدي جيف 
ريغـــان ال�شـــيخ عبـــداهلل بـــن را�شـــد اآل خليفة، 
م�شيًدا بالنمو القت�شـــادي الذي حتققه مملكة 
البحرين، معرًبا عن �شكره ململكة البحرين على 
ا�شت�شافتها للقوات الكندية امل�شاركة يف قوة 

املهام امل�شركة 150. 
من جانبه، اأكد �شـــفري مملكـــة البحرين غري 
املقيم لدى كندا اأهمية التعاون مع ال�شـــلطات 
الت�رصيعيـــة يف كندا للعمل علـــى تعزيز التبادل 
التجاري بـــني البلدين ال�شـــديقني ، معربا عن 
تقديره مل�شـــاهمة القـــوات الكندية يف احلفاظ 
على الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، م�شـــدد 
علـــى الأهمية التـــي توليها حكومـــة البحرين يف 

حتقيق الأمن وال�شتقرار يف املنطقة.
كما عقد �شـــفري مملكة البحرين غري املقيم 
لدى كنـــدا والوفـــد املرافق له والذي ت�شـــمن 
امللحـــق الع�شـــكري العميد الركن طـــارق غايل، 
الثقـــايف امل�شت�شـــار مبـــارك بطـــي،  وامللحـــق 
وامللحق الأمني النقيب حمد املري وال�شـــكرتري 
الثـــاين بال�شـــفارة طـــالل العب�شـــي، عـــدداً من 
الجتماعـــات مـــع عـــدٍد مـــن كبـــار امل�شـــوؤولني 
الدفـــاع  ووزارة  الكنديـــة  اخلارجيـــة  وزارة  يف 
القومي من بينهم م�شـــاعد نائب وزير اخلارجية 
�شـــتيفاين بيـــك وم�شـــاعد نائـــب وزيـــر الدفاع 
بير هامر�شميت وم�شـــوؤولون يف وزارة التجارة 
الدوليـــة واملكتـــب الكنـــدي للتعليـــم الدويل، 
تناولت تعزيز العالقـــات الثنائية بني البلدين 
مبـــا فيهـــا زيـــادة التبـــادل التجـــاري وتكثيف 
التعـــاون يف جمال مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن 

الإقليمي.
ويف �شـــياق مت�شـــل، ح�ـــرص �شـــفري مملكـــة 
البحريـــن اجتماع جمل�س �شـــفراء جامعـــة الدول 

العربيـــة برئا�شـــة عميد ال�شـــلك الدبلوما�شـــي 
�شعادة ال�شـــفري نايف ال�شديري �شفري اململكة 
العربيـــة ال�شـــعودية لـــدى كنـــدا يف العا�شـــمة 

الكندية اأوتاوا.
وهنـــاأ جمل�س ال�شـــفراء ال�شـــيخ عبداهلل بن 
را�شد اآل خليفة، مبنا�شبة تقدمي اأوراق اعتماده، 
اإذ اأكـــد اأهمية التن�شـــيق امل�شـــتمر مـــع جمل�س 
ال�شـــفراء ملوا�شـــلة العمـــل العربي امل�شـــرك، 
مثنيـــاً علـــى اجلهود التـــي يقوم بهـــا املجل�س 
لتقـــدمي ال�شـــورة احلقيقية امل�رصفة لالإن�شـــان 

واحل�شارة العربية. 
كما ح�ـــرص الحتفالية التي اأقامتها �شـــفارة 
اململكة العربية ال�شـــعودية مبنا�شبة يوم اللغة 
العربيـــة الـــدويل املعتمد مـــن اليوني�شـــكو يف 

جامعة اأوتاوا.
وانطالقـــاً من الأهمية التـــي توليها حكومة 
مملكـــة البحريـــن لتطويـــر القطـــاع التعليمي، 
واإدراكهـــا للـــدور الكبـــري الذي تقوم بـــه وزارة 
الربيـــة والتعليـــم يف تنميـــة الكـــوادر الب�رصية 
وخلق جيل قادر على املناف�شـــة، التقى ال�شفري 
رئي�شـــي جامعتي اأوتـــاوا وكارلتون، اإذ مت بحث 
تعزيز التعـــاون يف املجال التعليمي بني مملكة 
البحريـــن وكنـــدا، وال�شـــتفادة مـــن اخلـــربات 

الكندية املتميزة يف القطاع.
واألقـــى ال�شـــفري حما�رصة يف جامعـــة اأوتاوا، 
وامل�ـــرصوع  البحريـــن  مملكـــة  تاريـــخ  تناولـــت 
مـــن  ومـــا حتقـــق  امللـــك،  الإ�شـــالحي جلاللـــة 
اإ�شـــالحات واإجنازات وتنمية م�شـــتدامة و�شاملة 

يف العهد الزاهر جلاللته. 
ويف ختـــام الزيارة الر�شـــمية، اأقام �شـــفري 
اململكة العربية ال�شـــعودية لـــدى كندا ماأدبة 
ع�شـــاء على �ـــرصف ال�شـــفري، ح�رصها عـــدد من 
كبـــار امل�شـــوؤولني يف وزارة اخلارجية الكندية 
وال�شـــفراء واأع�شـــاء ال�شـــلك الدبلوما�شـــي يف 

كندا.

قـــال النائب الأول لرئي�س جمل�ـــس النواب علي 
العرادي اإن مملكـــة البحرين تتعاطى مع ملف حقوق 
الإن�شـــان كاأولويـــة ثابتة ورا�شـــخة، وتعمل ب�شـــورة 
حثيثـــة ودائمـــة علـــى تطوير النظـــم التي ت�شـــمن 
ت�شـــجيل اأف�شـــل النتائج على امل�شـــتوى احلقوقي، 
ان�شـــجاًما مع املبـــادئ الأ�شا�شـــية والعاملية حلقوق 

الإن�شان.
وقـــال النائـــب العـــرادي الـــذي انتخـــب اأخـــريا 
من قبل اأع�شـــاء جلنـــة حقوق الإن�شـــان للربملانيني 
بالحتـــاد الربملاين الدويل وبالإجماع، رئي�ًشـــا للجنة 
وذلـــك خالل الـــدورة 155 لها، اإن امللـــف احلقوقي 
يف البحريـــن يحظى باهتمـــام بالغ من قبـــل القيادة 
ال�شيا�شـــية، ول�شـــيما من قبل عاهل البالد �شـــاحب 
اجلاللـــة امللك حمـــد بن عي�شـــى اآل خليفـــة، اإذ كان 
حلقوق الإن�شان الركيزة الأهم يف امل�رصوع الإ�شالحي 
جلاللة امللك، والذي جتلى على �شـــكل حراٍك فعلٍي، 
واإقامة موؤ�ش�شات حقوقية ر�شمية واأهلية، ترعى كل 

ما يتعلق مبجال حقوق الإن�شان.
وراأى اأن ع�شـــوية الربملان البحريني يف اللجان 
الإقليميـــة والعربية والدولية، مبا فيها موقع رئي�س 
جلنة حقـــوق الإن�شـــان بالحتـــاد الربملـــاين الدويل، 
يعـــد ترجمة حقيقية ملا و�شـــلت اإليه الدبلوما�شـــية 
الربملانيـــة يف مملكة البحرين والتي د�شـــنها رئي�س 
املجل�س اأحمد املال، م�شريا اإلى اأن املجل�س الت�رصيعي 
الناجح على ال�شـــعيد الدويل هو الكيان القادر على 
التوا�شل والتاأثري على امل�شتوى الإقليمي والعربي 
والـــدويل وفـــق روؤيـــة وا�شـــحة وعرب ر�شـــالة حتقق 
التعاون وتعزز الت�شـــالت والتن�شـــيق، وتعمل على 
تبادل اخلربات بني الربملانات والربملانيني، ف�شاًل 
عن اإبداء الراأي يف امل�شائل ذات الهتمام الدويل من 
اأجـــل حتقيق حترك مـــن الربملانـــات والربملانيني، 
وامل�شـــاهمة يف تعزيـــز املعرفـــة بعمل املوؤ�ش�شـــات 

التمثيليـــة وتعزيـــز وتطويـــر و�شـــائل عمـــل هـــذه 
املوؤ�ش�شات.

ولفت اإلى اأن جلنة حقوق الإن�شـــان للربملانيني 
ت�شـــكل ال�شـــمانة الأكيـــدة لتعزيـــز وحمايـــة حقوق 
ممثلي ال�شعوب، وذلك حتت مظلة الحتاد الربملاين 
الدويل الذي ي�شـــكل مركز تن�شـــيق للحوار الربملاين 
يف جميـــع اأنطزحـــاء العـــامل باعتبـــاره يحمـــل ر�شـــالة 
ال�شالم والتعاون بني ال�شـــعوب و بناء الدميقراطية 

الربملانية”.
وذكـــر العـــرادي اأن مـــا حت�شـــده البحريـــن من 
مواقع يف املوؤ�ش�شـــات والكيانـــات العاملية، اإمنا هو 
اميـــان وثقة من قبـــل الربملانات الدولية بر�شـــيح 
مملكـــة البحريـــن؛ نظـــرا ملا تتمتـــع بـــه البحرين من 
مكانـــة مرموقـــة، اإذ اإنه وبالرغم مـــن حداثة جتربتها 
الربملانية اإل اأنها ا�شتطاعت يف فرة زمنية ق�شرية 

اأن حتظى مبكانة عالية.
واأكد النائب العـــرادي اأن جمل�س النواب احلايل 
اأخـــذ على عاتقه الدفع باجتاه تعزيز احلراك يف جمال 
الدبلوما�شـــية الربملانيـــة، بقيـــادة رئي�ـــس جمل�ـــس 
النـــواب، اإذ ي�شـــاهم ذلـــك يف تعميـــق العالقات مع 
الـــدول الأخـــرى، ويبني الـــدور البحرينـــي يف املجال 
الربملـــاين والت�رصيعي، واملكانة التي تبواأتها يف هذا 

املجال.

واأكـــد اأن البحريـــن بف�شـــل هذه الدبلوما�شـــية 
الربملانيـــة ح�شـــدت الكثـــري مـــن املقاعـــد العربية 
والإقليمية والدولية، وباتت حتظى مبقاعد متقدمة 
يف الحتـــادات العربية والآ�شـــيوية والعاملية، وكلها 
مل تكـــن لتتحقق من دون تفعيل الدبلوما�شـــية، مما 
ي�شـــتدعي من اجلميع الدفع بها نحو الأمام ودعمها، 
ورفع جميـــع احلواجز التي متكن هذه الدبلوما�شـــية 

من حتقيق خطى واثقة اأكرث نحو التقدم.
واأكـــد اأن عمل املجل�س احلايل هو قاعدة �شـــوف 
تاأخذ يف الت�شـــاع والتنامي خالل الفرات املقبلة، اإذ 
اإن ملف حقوق الإن�شان ي�شـــكل دائرة اهتمام جلميع 
املوؤ�ش�شـــات املوجـــودة يف البحرين الر�شـــمية منها 
والأهليـــة، ملـــا ميثله هـــذا امللف من ع�شـــب حلياة 
املجتمعات، داعيا املوؤ�ش�شات احلقوقية يف البحرين 
للبحث عـــن تدابري دائمة لتطويـــر العمل احلقوقي، 
والعمل على اإبراز التجربة البحرينية املتقدمة يف هذا 
املجـــال. يذكر اأن جلنة حقوق الإن�شـــان للربملانيني 
بالحتاد الربملـــاين الدويل - والتي فاز برئا�شـــتها 
النائب العرادي موؤخرا - من اأبرز اللجان املن�شـــوية 
حتـــت جلـــان الحتـــاد الربملـــاين الـــدويل، اإذ يعمل 
الأع�شاء وعددهم 9 يتم تعيينهم بالنتخاب املبا�رص 
لالحتاد، وتنظر اللجنـــة خالل اجتماعاتها يف ادعاءات 
و�شـــكاوى وق�شـــايا الربملانيـــني للـــدول الأع�شـــاء 
احلاليني وال�شـــابقني، كما تتولى اإ�شدار تو�شيات 
لإطالق �رصاح الربملانيني رهن العتقال التع�شـــفي، 
واإعادة الربملانيني املف�شـــولني ب�شكل غري قانوين 
ملقاعدهـــم، وكذلك تو�شـــية وتقدير التعوي�شـــات 
عـــن النتهـــاكات التي يتعر�ـــس لهـــا الربملانيون، 
والتحقيق يف النتهاكات التي تعر�شـــوا لها واتخاذ 
الإجراءات القانونية الفعالة �شـــد مرتكبيها، ب�شكل 
يتما�شـــى مع تطبيق مبادئ وقوانني حقوق الإن�شان 
واحلريـــات الأ�شا�شـــية، كما تخت�ـــس اللجنة بتقدمي 
احلماية والدفاع والتاأهيل لالأ�شـــخا�س املعر�شـــني 

للخطر.

املنامـــة – املجل�ـــس الأعلـــى لل�شـــحة: 
اأعلـــن املجل�ـــس الأعلى لل�شـــحة عـــن تنظيم 
املجل�ـــس  لرئي�ـــس  مبا�ـــرص  اإلكـــروين  لقـــاء 
الأعلى لل�شـــحة الفريق طبيب ال�شـــيخ حممد 
بـــن عبـــداهلل اآل خليفة مـــع اجلمهور، م�شـــاء 
اليوم )الحد( يف متام ال�شـــاعة الرابعة ع�رصاً. 
واأو�شحت الأمانة العامة للمجل�س اأنه يف الآونة 
الأخرية �شـــهدت مواقع التوا�شل الجتماعي 
تفاعالً ملحوظاً ب�شاأن برنامج ال�شمان ال�شحي 
املقرح وتفاوتت الآراء والتعليقات ب�شاأنه، 
وانت�ـــرصت بع�ـــس املعلومـــات جانبتها الدقة 
والتي يجب تو�شـــيحها.  ويف خطوة تفاعلية 
�شـــّباقة، تاأتـــي هـــذه املقابلة �شـــمن حر�س 
املجل�س الأعلى لل�شـــحة للتفاعل املبا�رص مع 
sc “اإن�شـــتا ليف” -  ععليقات اجلمهور عرب
اإلـــى جانب #ال�شمان_ال�شـــحي   ،bahrain

عـــرب “تويـــر” املثـــارة بالتزامـــن مـــع البث 
املبا�رص للحوار. وي�شـــتمر احلوار ملدة �شـــاعة 
من الرابعة وحتى اخلام�شة ع�رصاً ويدير احلوار 

الإعالمي �شامي هجر�س.

الق�شـــيبية - جمل�س النواب: اأ�شاد 
الأمـــني العـــام ملجل�س النـــواب عبداهلل 
الدو�رصي بدور اأكادميية اجلامعة العربية 
للدرا�شـــات وتكنولوجيـــا املعلومات يف 
تقدمي خدمـــات تعليمية متقدمة وجلب 
وتقدميهـــا  وتدريبيـــة  درا�شـــية  منـــح 
للمجتمع عن طريق اإن�شاء فروع واعتماد 
وكالء يف جميع املجتمعات النامية تهتم 
باخلدمـــات التعليمية وبجـــودة التعليم 
العلمـــي والعملـــي يف تدريـــب وتعليـــم 

نحـــو 200 األف طالب يف خمتلف و�شـــى 
املجالت �شنوًيا. 

بحث احللول لعدم ا�ستغالل عدادات املواقف
 الق�شيبية - جمل�س النواب: ا�شتقبل 
وكيل �شـــوؤون الأ�شـــغال بوزارة الأ�شـــغال 
و�شـــوؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراين 
املراف���ق  جلن���ة  رئي����س  اخلي���اط،  حم���د 
العامـــة والبيئـــة مبجل�ـــس النـــواب ممثـــل 
الدائـــرة الأولـــى بالعا�شـــمة النائب عادل 
الع�شـــومي، اإذ نوق�ـــس مو�شـــوع عـــدادات 
مواقف ال�شـــيارات التي مت تركيبها اأخريا 
يف الأحياء واملناطق ال�شـــكنية اإ�شافة اإلى 
عدد املوا�شـــيع اخلدمية الأخرى املتعلقة 

باملنطقة.
و�رصح الع�شـــومي خالل الجتمـــاع باأنه 
مت التوافق على حلول ت�شـــمن عدم ت�رصر 
الأهايل من عدادات وقوف ال�شيارات التي 
قامت الوزارة بركيبها يف بع�س املناطق؛ 
للحد من اإ�شاءة ا�شتغالل تلك املواقف من 

قبل البع�س وحجزها لفرات طويلة.

اأبـــدى  اأن الوكيـــل  واأكـــد الع�شـــومي 
اهتمامه للمو�شـــوع، ووجه ب�ـــرصورة اإعادة 
النظـــر يف بع�ـــس العـــدادات يف املناطـــق 
ال�شكنية ومراعاة الأهايل القاطنني يف هذه 

املناطق. 

• عادل الع�شومي	

• ال�شيخ حممد بن عبداهلل	

حمرر ال�سوؤون املحلية

• علي العرادي	

• ال�شيخ عبداهلل بن را�شد يقدم اأوراقه اعتماده �شفريا غري مقيم للمملكة اإلى احلاكم العام الكندي	
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اإ�سهامات بارزة لل�سيد يف تطوير العمل اخلريي

البحرين حتظى مبحميات فريدة من نوعها

رئي�س “بتلكو”: موقع ريادي للبحرين على اخلريطة العاملية

�سموه ثمن دوره الإداري والثقايف والأدبي... نا�رص بن حمد:

املحافظة على الرثوات الطبيعية مبقدمة الق�سايا... عبداهلل بن حمد: 

مثمًنا توجيهات �سمو رئي�س الوزراء لتوفري “الواي فاي” بالأماكن العامة

املنامة - بنا: اأ�س���اد ممثل جللة امللك للأعمال 
اخلريي���ة و�س���وؤون ال�س���باب رئي����س جمل����س اأمن���اء 
املوؤ�س�سة اخلريية امللكية �سمو ال�سيخ نا�رص بن حمد 
اآل خليف���ة بجه���ود الأمني العام للموؤ�س�س���ة اخلريية 
امللكي���ة م�س���طفى ال�س���يد يف تنفي���ذ التوجيه���ات 
ال�س���امية جللل���ة املل���ك يف تق���دمي العم���ل اخلريي 
ال�س���عوب  ودع���م  البحري���ن  مملك���ة  يف  والإن�س���اين 
ال�سقيقة وال�س���ديقة من خمتلف دول العامل، مثمناً 
�س���موه عطاءات ال�س���يد املتميزة واإ�سهاماته البارزة 
واخل���ريي  وال�س���ناعي  الإداري  العم���ل  تطوي���ر  يف 
واإ�س���هاماته الرثية يف املج���الت الإدارية والثقافية 

والأدبية وتاأليف ق�س�س الأطفال.
كم���ا تلق���ى ال�س���يد ات�س���الً هاتفياً م���ن الإمام 
الأكرب اأحمد الطيب �س���يخ الأزه���ر ال�رصيف هناأه فيها 

مبنا�س���بة تكرميه من قبل موؤ�س�سة املنجزين العرب 
باعتباره واحداً من اأهم املنجزين واملبدعني العرب. 
وخلل املكاملة الهاتفية اأ�س���اد �سيخ الأزهر ال�رصيف 
مب�س���رية م�س���طفى ال�س���يد وما حققه م���ن اإجنازات 
يف خمتل���ف املواقع التي عمل بها واملنا�س���ب التي 
تقلده���ا يف القط���اع ال�س���ناعي والت�رصيعي واخلريي 
�سواء يف عمله كاأمني عام للموؤ�س�سة اخلريية امللكية 
وكذلك ع�سويته الفعالة يف بيت الزكاة وال�سدقات 

امل�رصي.
واكد ف�س���يلته اأن ال�س���يد يعرب منوذج���اً م�رصفاً 
ململك���ة البحرين التي حباها املول���ى عز وجل بقائد 

يحب �سعبه وي�سجعهم على الإبداع والتميز.
واأ�س���اف اأحمد الطيب اأن مملكة البحرين كانت 
و�ستظل ولدة للمبدعني من اأمثال م�سطفى ال�سيد 

فه���ي جممًعا للثقاف���ات والأفكار وترتك ب�س���ماِتها 
بالعقلني���ة  لتتف���رد  البحريني���ة  ال�سخ�س���ية  عل���ى 
وا�س���تيعاب التحديات، وا�س���تثمارها دائًما ل�س���الح 

الوطن وق�ساياه الكربى.
جاء ذلك مبنا�سبة احلفل الذي نظمته املوؤ�س�سة 
اخلريي���ة امللكي���ة بالتع���اون مع موؤ�س�س���ة املنجزين 
الع���رب حت���ت رعاي���ة نائ���ب رئي����س جمل����س اأمن���اء 
املوؤ�س�سة اخلريية امللكية ف�سيلة ال�سيخ عدنان بن 
عبداهلل القطان مبنا�سبة نيل الأمني العام للموؤ�س�سة 
اخلريي���ة امللكية جائ���زة املنجزين العرب، اإذ �س���لم 
رئي����س جمل����س اإدارة موؤ�س�س���ة املنجزي���ن الع���رب 
�سامح لطفي جائزة املنجزين العرب لل�سيد بح�سور 
جمموعة م���ن امل�س���وؤولني وال�سخ�س���يات وموظفي 

املوؤ�س�سة اخلريية امللكية.

املنام���ة - بن���ا: اأك���د املمثل ال�سخ�س���ي جلللة 
املل���ك رئي�س املجل�س الأعلى للبيئة �س���مو ال�س���يخ 
عبداهلل بن حم���د اآل خليفة اأن مملكة البحرين حتظى 
مبحمي���ات بحري���ة فريدة م���ن نوعه���ا، واأن الهريات 
ال�س���مالية هي اأكرب املحميات البحرية على م�س���توى 
املنطقة، اإذ تبلغ م�س���احتها �سعفي م�ساحة اجلزيرة 
الأم، وه���ذا الأم���ر يحتم علين���ا املزيد م���ن التكاتف 
يف �س���بيل املحافظ���ة عل���ى بيئتنا البحري���ة وثروتنا 

الوطنية.
وق���ال �س���مو رئي����س املجل����س الأعل���ى للبيئة 
مبنا�س���بة ي���وم البيئ���ة الوطن���ي والذي ي�س���ادف 4 
فرباي���ر من كل ع���ام، وياأتي هذا العام حتت �س���عار 
“حممياتن���ا البحرية.. ثروة وطنية” اإننا ن�س���تمد هذه 
ال���روح الداعية للمحافظ���ة على ال���رثوات الطبيعية 
من مبادئ د�س���تور مملكتنا الغالي���ة، الذي يوؤكد اأن 
ال���رثوات الطبيعي���ة جميعه���ا وموارده���ا كافة ملك 
للدولة تقوم على حفظها وح�س���ن ا�س���تثمارها، ومن 
ميث���اق العم���ل الوطني ال���ذي ين�س عل���ى اأن تقوم 
الدول���ة باملحافظة عل���ى احلياة الفطرية خ�سو�س���ا 
البيئ���ات الطبيع���ة املتنوعة التي تتمي���ز بها مملكة 

البحرين.
ونوه �س���مو ال�س���يخ عبداهلل بن حم���د اآل خليفة 
اإل���ى اأن ي���وم البيئة الوطني ال���ذي حتتفل به مملكة 
البحرين اليوم يعترب و�س���يلة من اأهم الو�سائل التي 
ي�س���عى املجل�س الأعل���ى للبيئة من خلله���ا اإلى ن�رص 
مفاهي���م الوعي البيئي ل���دى املواطنني واملقيمني 
يف اململكة، ول�سيما يف هذه الفرتة التي تواجه فيها 

املحميات البحرية العديد م���ن التحديات يف خمتلف 
دول العامل. 

كم���ا يهدف اإل���ى تعزيز مب���ادئ ال�س���رتاتيجية 
البيئي���ة يف اململك���ة واحلفاظ على مكون���ات احلياة 
الفطري���ة يف املحميات البحرية وال���رثوات الوطنية، 
خ�سو�سا يف ال�سعاب املرجانية ومراقد حمار اللوؤلوؤ، 

وحماية البيئة والتنمية امل�ستدامة.
واأ�س���ار �س���موه اإلى اأن مملكة البحرين ان�س���مت 
اإل���ى اتفاقي���ات دولية واإقليمية ع���دة معنية بحماية 
احلي���اة الفطرية ومواطنها الطبيعي���ة، منها اتفاقية 
التنوع احلي���وي، واتفاقية التجارة الدولية يف الأنواع 
امله���ددة بالنقرا����س م���ن جمموع���ات احليوان���ات 
والنباتات الفطرية )�س���ايت�س CITES(، واتفاقية 

الأرا�س���ي الرطب���ة ذات الأهمي���ة الدولية خ�سو�س���ا 
بو�س���فها ماآلف للطيور املائية )رام�سار(، واتفاقية 
املحافظة على احلي���اة الفطرية ومواطنها الطبيعية 

لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
واأردف �سموه اأن املحافظة على احلياة الفطرية 
والربية والبحرية هي يف مقدمة الق�س���ايا التي تنال 
الهتم���ام والرعاية وت�س���كل ركنا مهما يف �سيا�س���ة 
اململكة ب�ساأن املحميات البحرية، اإذ جاءت القرارات 
ال�س���ادرة يف يوليو املا�س���ي ب�س���اأن اإعلن الهريات 
البحرية؛ لتتما�س���ى مع اخلطة الوطنية لإحياء �سناعة 
اللوؤل���وؤ يف مملكة البحرين، ولتوؤك���د اهتمام اململكة 

بحماية البيئة البحرية.
واأ�سار �س���مو ال�س���يخ عبداهلل بن حمد اآل خليفة 
اإل���ى اأن املجل�س يعمل بطموح ع���ال ورغبة دائمة مع 
خمتلف اجلهات ذات العلقة على امل�س���توى املحلي 
وال���دويل؛ من اأجل الرتقاء به���ذا املجال يف اململكة 
لتكون يف م�ساف الدول املتقدمة يف ال�ساأن البيئي، 
وكان ه���ذا جلًيا فيما حققته اململكة من م�س���تويات 
عالية ح�سبما جاء يف تقارير اأهداف “AICHI” التي 
و�س���عتها اتفاقية التنوع احلي���وي “CBD” التابعة 

لربنامج الأمم املتحدة.
كم���ا اأكد �س���موه التزام املجل����س الأعلى للبيئة 
بدعم وتطوير املبادرات البيئية التي تعزز املحافظة 
عل���ى البيئة البحرية والرثوات الوطنية، م�س���رًيا اإلى 
اأن املجل����س وبالتع���اون مع اجلهات املعنية ي�س���ري 
بخطى ثابتة نحو ر�س���م اخلطط البيئية ال�سرتاتيجية 

وترجمتها على اأر�س الواقع.

املنامة - بتلكو: قال رئي�س جمل�س الإدارة لدى 
�رصكة بتلكو ال�سيخ حممد بن خليفة اآل خليفة “تثمن 
�رصك���ة البحرين للت�س���الت ال�س���لكية والل�س���لكية 
)بتلك���و( توجيهات رئي�س الوزراء �س���احب ال�س���مو 
امللك���ي الأمري خليفة بن �س���لمان ال خليفة، لتوفري 
خدم���ه النرتنت يف الأماكن العامة واحلدائق البلدية. 
ول�س���ك اأن بتلك���و ملتزم���ة بتوف���ري حل���ول املدينة 
الذكي���ة لت�س���اعد البحرين يف احلفاظ عل���ى موقعها 
الريادي يف ال�س���وق العاملية. كم���ا اأن هذه املبادرة 
تعيد تاأكيد مواءم���ة اأهداف ال�رصكة مع اأهداف مملكة 
البحري���ن وتوؤكد دعمها لروؤية البحرين امل�س���تقبلية 
2030”. وكانت �رصكة بتلك���و، املزود الرائد حللول 
الت�س���الت الرقمي���ة يف البحري���ن ق���د اأعلنت، بظل 
توجيه���ات رئي����س الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي 
الأم���ري خليفة ب���ن �س���لمان اآل خليفة، عن تد�س���ني 
م�رصوع توف���ري خدمة النرتنت املج���اين )WiFi( يف 
املرافق ال�س���ياحية والعامة كاملتنزهات، واحلدائق، 
خمتل���ف  �س���من  وال�س���واحل،  امل�س���ي،  وم�س���امري 
حمافظات مملك���ة البحرين، وذلك بال�رصاكة مع وزارة 

الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين.

و�س���تكون هذه اخلدم���ة متواف���رة للجميع دون 
ا�س���تثناء، اإذ �س���يتم تو�س���يل عملء بتلكو باخلدمة 
ب�س���كل تلقائ���ي من خ���لل هواتفه���م النقال���ة، فور 
دخوله���م لأي منطق���ة حتت نط���اق التغطي���ة، بينما 
�س���فحة  اإل���ى  الدخ���ول  الآخري���ن  عل���ى  �س���يتوجب 
اإلكرتونية خا�س���ة؛ ليتمكنوا من ا�س���تخدام الإنرتنت 

املجاين.

م���ن جانب���ه، ق���ال الرئي����س التنفي���ذي ل�رصك���ة 
بتلك���و حمم���د بوب�س���يت “اأود يف البداي���ة اأن اأ�س���يد 
بالتوجيهات الكرمية من لدن �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي�س الوزراء على توفري هذه اخلدمات يف الأ�س���واق 
واحلدائ���ق واملتنزه���ات، اإذ تعم���ل ال�رصكة ب�س���ورة 
فورية على و�س���ع توجيهات �سموه مو�سع التنفيذ، 
بالتع���اون م���ع وزارة الأ�س���غال و�س���وؤون البلدي���ات 
والتخطيط العمراين. وتاأتي توجيهات رئي�س الوزراء 
لت�س���اهم يف تعزي���ز مكانة مملك���ة البحري���ن كمركز 
ات�س���الت اإقليمي رائد، مما ي�س���اهم يف ا�س���تقطاب 
خمتل���ف ال�س���تثمارات التجارية وج���ذب املزيد من 

ال�سياح والزوار للمملكة”.
يذك���ر اأن العدي���د من مواقع التغطية اأ�س���بحت 
جاه���زة للعمل، من �س���منها حلبة البحري���ن الدولية، 
جممع ال�س���يف - �س���احية ال�س���يف واملحرق ومدينة 
عي�س���ى، اإ�س���افة الى جممعات جتارية اأخ���رى. بينما 
�س���يتم تد�س���ني اخلدمة املذك���ورة يف كٍل من متنزه 
الأمري خليفة، ومم�س���ى عايل، ومم�س���ى ال�س���تقلل، 
ومتن���زه عذاري، ومم�س���ى �س���احل توبل���ي، وحديقة 

الأندل�س، وحديقة ال�سلمانية خلل العام احلايل.

• من تكرمي موؤ�س�سة املنجزين العرب مل�سطفى ال�سيد	 • �سمو ال�سيخ نا�رص بن حمد	

اإ�سدار ميثاق اآداب واأخالقيات املهن ال�سحية
لتنظي���م  الوطني���ة  الهيئ���ة   – املنام���ة 
املهن واخلدمات ال�س���حية: اأ�سدرت الهيئة 
الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�س���حية 
ميث���اق اآداب واأخلق املهن ال�س���حية، والذي 
ميثل الأط���ر الأخلقية واملتطلبات القانونية 
ملنت�س���بي القطاع ال�سحي يف مملكة البحرين 
كاف���ة.  وي�س���تمل امليثاق عل���ى 20 بندا من 
القواع���د التي حتك���م عمل منت�س���بي القطاع 
ال�س���حي، وم���ن بينها: تق���دمي رعاي���ة اآمنة، 
التعامل مع احلوادث ال�سلبية، رعاية احلالت 
الطارئ���ة، اح���رتام املر�س���ى، املحافظة على 
�رصي���ة املعلوم���ات، موافق���ة املر�س���ى على 
العلج املقدم، الأمور املتعلقة ببداية احلياة 
الب�رصي���ة ونهايته���ا، رعاي���ة املر�س���ى الذين 
يعان���ون الأمرا����س املعدي���ة، القواع���د التي 
يجب اتباعها عند حتويل املر�س���ى، وو�سف 

الأدوية.
كما يتناول امليثاق الواجبات جتاه زملء 
املهن���ة، واجب���ات جت���اه املهن���ة، والواجبات 
جتاه الهيئة الوطنية لتنظيم املهن ال�سحية 
واأهمها اللت���زام بالرتخي�س واآليات جتديدة 
واآليات ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي 

والإعلنات ال�سحية على النحو املنا�سب.
الرئي����س  �رصح���ت  ال�س���دد،  ه���ذا  ويف 
التنفي���ذي للهيئ���ة م���رمي اجللهم���ة قائلة: 

»اأعد ه���ذا امليثاق من جانب الهيئة الوطنية 
لتنظي���م امله���ن واخلدمات ال�س���حية ليكون 
امله���ن  اأخلق���ي ملمار�س���ي  دلي���ل  مبثاب���ة 
ال�س���حية يف مملك���ة البحري���ن يف القطاع���ني 
عل���ى  مبن���ي  وه���و  واخلا����س،  احلكوم���ي 
مب���ادئ اأخلقي���ة مهني���ة اأ�سا�س���ية؛ لتحديد 
امل�س���وؤوليات العامة جلمي���ع مقدمي الرعاية 
ال�سحية جتاه مر�س���اهم وزملئهم ومهنتهم 

واأنف�سهم وجمتمعهم يف اآن واحد«.
واأردف���ت: على الرغم م���ن اإدراك الهيئة 
للتف���اوت يف تطبيق الدليل وفق���اً للظروف 
املحيطة باحلالة، اإل اأنه ل ي�س���مح بتجاهل اأو 

الت�ساهل يف تطبيق هذه املبادئ«.

• �سمو ال�سيخ عبداهلل بن حمد	

• ال�سيخ حممد بن خليفة	

• مرمي اجللهمة	

وصية والدة الدكتور مصطفى السيد
تابعت باإعجاب الفيلم الوثائقي، الذي ا�س���تعر�س �س���باح اخلمي�س املا�سي م�سرية الأمني 
العام للموؤ�س�سة اخلريية امللكية الدكتور م�سطفى ال�سيد، على هام�س تكرميه من قبل موؤ�س�سة 

»املنجزين العرب« رمزا للأجيال، عطاء، واإجناًزا، و�سعًيا يف عمل اخلري.
م�س���طفى ال�س���يد، هذه ال�سخ�س���ية التي يتفق كل البحرينيني على حمبتهم لها، ا�ستطاع 
بابت�س���امته الدائمة، واحت�س���انه ملن حوله، اأن يوجد ب�س���مة موؤثرة يف القلوب، واأن يثب مبراكز 
العمل التي تراأ�سها، من بيئات عمل جافة، بريوقراطية، اإلى بيئات اأ�رصية، الكل بها يهتم للآخر.
ومل يحل »اليتم« بني ال�س���يد وبني اأن يحقق مكا�س���ب كبرية لبلده، ولعائلته، ول�سخ�س���ه، 
ب���ل العك����س، كان حافًزا كبرًيا لأن يوجد التغيري الذي عجز عن���ه كثريون غريه ممن توفرت لهم 
كل ال�س���بل، وظروف احلياة املواتية، لأن يكونوا قادة، ومنجزين، و�سناع قرار، وراأي، وهو ما مل 

يحدث.
خرج ابن مدينة )احلوره( اإلى العامل، وهو حتت عباءة اأم عظيمة، رهنت نف�سها، وجل حياتها، 
لرتبيته وتربية اإخوته الآخرين، وهم يف »يتم« الأب، لكنها اأوفت ما عاهدت نف�سها عليه، وباأكرث 
مما توقعت، فالأبناء الذين كانت تتو�سم بهم اأن يكونوا جمرد كتبة يف اأحد املكاتب احلكومية، 

اأ�سبحوا فيما بعد، روؤ�ساء لأكرب ال�رصكات القت�سادية بالبلد، م�سطفى اأحدهم.
الق�س���ة تقول بب�ساطة، اإن الظروف ال�س���عبة واملوجعة - احلرمان حتديًدا - غالبا ما تهيئ 
البيئ���ة املثلى للإجناز، وخلروج املبدعني، والعظماء، وهو اأمر اأكدته ال�س���واهد التاريخية دائًما، 
فمعظ���م القادة مم���ن اأداروا دفة التغيري يف العامل، ن�س���اأوا برحم حياة قا�س���ية، معدومة ملذات 

احلياة، وبهرجتها.
تطلعُت يومها، و�س���ط جموع غفرية، للفيلم الوثائقي »م�س���طفى رحل���ة التحدي« باإعجاب 
وتاأثر �سديدين، فالفيلم الق�سري ل يوجز م�سرية النجاحات التي حققها ال�سيد فقط، بل يتحدث 
وب�س���كل عميق، عن دور الأم يف الدفع باأبنائها لأن يكونوا خمتلفني، ومنجزين، بل واأف�س���ل من 

غريهم.
ويتح���دث الفيلم اأي�ًس���ا عن عزمي���ة الإ����رصار والتحدي، والتي متيز ال�سخ�س���يات �س���انعة 
التغيري، ول�س���اب كان متعرًثا باللغة الإجنليزية، وكيف اأنه �سمد رغًما عن كل الظروف املعيقة، 
متخطًيا ال�س���عوبات، مب�س���رية حياة ع�س���امية، مرهقة، تخللتها الدرا�س���ات املكثفة واملعقدة، 
والتي دفعته مراًرا لي�س���د الرحال بعيًدا عن اأمه، واأهله، ونا�س���ه، ملدينة ال�سباب، بداخله قناعة 

�سنع التغيري، ول غريه.
ومن و�سط براثن كل التحديات، واملواجهات ال�سعبة، والكفاح، ودعاء الأم، خرج م�سطفى 
ال�سيد بهيئته التي نراها اليوم، م�سطفى الإن�سان، قبل م�سطفى الرئي�س، وامل�سوؤول، والأمني 

العام.
فعلوة على م�سرية العطاء باإدارة دفة ال�سوؤون القت�سادية، والتي اأوكلت م�سوؤولياتها اإليه 
مرات عدة، اأثبت ال�س���يد اأن الإن�س���ان قادر على التجدد يف خدمة البحرين، واأهلها، مهما تغريت 
امل�س���وؤوليات، وتعق���دت، اآخرها حني عني اأميًنا عاًما للموؤ�س�س���ة اخلريية امللكية، ومبحطة عمل 
تخالف كل املنا�س���ب التي تقلدها من قبل، وكان جناحه بها اأف�س���ل من �سابقاتها، بالن�سبة يل 

اأنا على الأقل.
منذ الوهلة الأولى التي و�س���ع بها ال�س���يد موطئ قدمه مبوؤ�س�س���ة الأيتام والأرامل، وبدعم 
وم�س���اندة من قيادة البلد احلكماء، با�رص على الفور اإيجاد الهوية املاأمولة لهذا امل�رصوع العظيم، 

بداأ من املثابرة باإيجاد حمفظة ا�ستثمارية، تعنى بدوام ا�ستمرارية م�ساعدة الأيتام والأرامل.
وو�س���وًل بتخ�سي�س العقارات، والتي و�س���لت اليوم لأبراج �س���اهقة تعانق ال�سماء، مروًرا 
بنقل هذه الروؤية عرب ال�س���واحل واحلدود الوطنية اإلى العاملني العربي والإ�س���لمي، بل وللعامل 
كله، الأمر الذي دفع موؤ�س�س���ة املنجزين العرب، لأن تكرم ال�س���يد على مراأى وم�س���مع اأبناء بلده، 

وهي ت�سفي عليه م�سمى »رمز الأجيال«.
وق���ال ال�س���يد عل���ى هام�س التك���رمي، والذي ثم���ن خلله وق���وف زوجته الدائ���م جلانبه، اإن 
»الإن�س���ان الذي يخف���ي املحبة بقلبه، ويظهر البت�س���امة بوجهه، ينتج بعمل���ه اأكرث، ومن املهم 
اأن ي�س���ع اأمامه روؤية م�س���تمرة، اأ�سا�س���ها اأنه مهما يكون العمل والإجناز ب�س���يط، فعلى املرء األ 
ي�س���تهني بذل���ك، واأن اللذة احلقيقي���ة متكن لي�س بتحقيق النجاح فقط، بل يف املوا�س���لة على 

حتقيقه، ويف عدم القناعة بوجود امل�ستحيل بقامو�س احلياة«. 
�س���فق احل�س���ور يومها بحرارة لل�س���يد، اأنا منهم، �س���فقنا ونحن نتطلع لبن البلد املنجز، 
الذي يقدم منوذج عطاء حقيقي لل�سباب، وبتجربة تقول اإنه ل وجود لكلمة امل�ستحيل بقامو�س 

احلياة، مهما �سعبت الظروف، وتعقدت.
ويف رح���اب كل م���ا يجري، تق���ف امراأة عظيم���ة يف مكان ما، بع���امل اآخر، وه���ي تتطلع لبنها 
م�س���طفى، وهو باأكرث مما متنت، بداخلها ارتياح عظيم، و�س���ريورة �س���عيدة، ب���اأن الثقة بابنها 

ال�سغري كانت يف حملها، بل واأكرث.
ه���ي ذاتها من كانت تردد مل�ش���امعه، و�ش���يتها امل�ش���جعة، ح���ن كانت ترى ب���ه الإحباط، 

والرتاجع، والرتدد، وهو ل يزال �سغريا، بقولها »اإذا اهلل يغلق باب، يفتح مئة �سباك«. 

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com
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البحرين تت�سدر دوال بقيا�س ن�سج ا�ستخدام التكنولوجيا يف البناء
31.6 % مت��سط ا�ستخدام تطبيقات االت�ساالت بامل�ؤ�س�سات... درا�سة اأكادميية للباحث اإيهاب عدوان:

قدم االأ�س���تاذ امل�س���اعد بكلية تقنية املعل�مات 
بجامع���ة البحري���ن اإيه���اب ع���دوان، ر�س���الة الدكت�راه 
بعن����ان: ن�س���ج تكن�ل�جي���ا املعل�مات واالت�س���االت 
واملت��س���طة  ال�س���غرية  امل�ؤ�س�س���ات  يف   )ICT(
)SMEs( لقطاع البناء والت�سييد البحريني: من منظ�ر 

.)EA( البنى امل�ؤ�س�سية
واأك���دت نتائ���ج ر�س���الة الدكت�راه قيا�س ن�س���ج 
تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�س���االت مل�ؤ�س�سات قطاع 
البن���اء والت�س���ييد البحريني يف �س����ء اخت���اف بيئات 
العم���ل الداخلي���ة لتل���ك امل�ؤ�س�س���ات م���ن حي���ث عدد 
ون�عية ومهمة االهداف اال�سرتاتيجية ووحدات االأعمال 
واالأف���راد واالإج���راءات وال�ظائف واخلدم���ات مبختلف 
م�ؤ�س�س���ات مملك���ة البحري���ن ذات العاق���ة، م���ن خال 
ح�س���اب م�ست�يات الن�سج عامليا والتي �سبق احل�س�ل 
عليه���ا من خ���ال حتليل نتائج 68 درا�س���ة اإح�س���ائية 
اأجري���ت يف 17 دولة واتبع فيها االأ�س���ل�ب االإح�س���ائي 

.)meta-analysis approach( ميتا انلي�زس

35 مجموعة
واأك���د اأن الدرا�س���ة متكنت من حتليل وت�س���نيف 
35 جمم�عة من التطبيقات امل�س���تخدمة عامليا والتي 
�س���نفت بناًء على خ�سائ�س���ها ال�ظيفي���ة، واأكدت اأن 
قطاع البناء والت�سييد يف مملكة البحرين حقق ما ن�سبته 
64.9 % يف الت�اجد، وتعد ن�سبة مرتفعة اإذا ما ق�رنت 
بغريه���ا من دول جمل����س التعاون اخلليج���ي كاململكة 
العربية ال�سع�دية على �سبيل املثال التي بلغت ن�سبة 
2.4 %، واململكة االردنية الها�س���مية بن�س���بة 2.4 % 

واجلمه�رية الرتكية بن�سبة 15.6 %.
واأ�س���اف اأن الدرا�س���ة خل�س���ت اإلى اأن مت��س���ط 
اال�س���تخدام للتطبيق���ات يف كامل القطاع حقق ن�س���بة 
ل���كل اأه���داف العم���ل اال�س���رتاتيجية  % تبع���ا   31.6
وال�ح���دات واالأفراد وال�ظائ���ف واالإجراءات واخلدمات 
املعل�م���ات  لتكن�ل�جي���ا  ال�ظيفي���ة  والكيان���ات 
واالت�س���االت، االأمر الذي يعد ن�س���بة منخف�س���ة ن�سبًيا 
ترجع اإلى قدر من �س�ء اال�ستغال والت�زيع لتطبيقات 
تكن�ل�جي���ا املعل�مات واالت�س���االت يف ذل���ك القطاع 

على امل�ست�ى املحلي. 
واأ�س���اف اأن الدرا�س���ة العلمية عملت على تط�ير 
من����ذج م�حد ومرجع���ي للبيئة الداخلي���ة لقطاع البناء 

والت�س���ييد يف البحرين ويتك�ن عل���ى وجه الدقة من 6 
اأهداف عمل ا�س���رتاتيجية و15 - 20 وحدة عمل واأفراد 
و6 وظائ���ف عم���ل و10 عمليات عم���ل و4 خدمات عمل 
ف�س���ا عن 3 كيانات وظيفية لتكن�ل�جيا املعل�مات 
واالت�ساالت، الى جانب ر�سد 38 تطبيق منفرد مت�فر 
يف قط���اع البن���اء والت�س���ييد يف مملكة البحري���ن والتي 
اأمكن ت�سنيفهم الى 11 جمم�عة بناًء على خ�سائ�سهم 
ال�ظيفية، ناهيك عن متكن الدرا�سة اإلى االعتماد على 
النم�ذج املط�ر من ح�ساب م�ست�يات ن�سج تكن�ل�جيا 
املعل�مات واالت�ساالت بطريقة التتبع واال�ستخدام من 
ح�ساب م�ست�يات الن�س���ج حمليا وبطريقة الت�اجد من 
ح�ساب م�س���ت�يات الن�سج عامليا، وا�س���تخدام طريقة 
التتب���ع م���ن اإنت���اج م�س���ف�فة �س����رية للعاق���ة بني 
التطبيقات واأماكن ا�ستغالها يف امل�ؤ�س�سات بناء على 
اأهداف العمل اال�س���رتاتيجية ووحدات واأفراد ووظائف 
واإج���راءات وخدم���ات االأعم���ال وكيان���ات تكن�ل�جي���ا 
املعل�مات واالت�س���االت اخلا�س���ة بكل م�ؤ�س�س���ة على 

حدة ويف جممل القطاع. 

قصور
بع����س  ا�س���تغال  يف  الق�س����ر  وا�س���حا  وب���دا 
التطبيق���ات مف���ردة اأو مركزية يف بع����س ال�حدات اأو 
ع���دم احلاجة لها يف اأماكن اأخ���رى اأو �رشورة �رشاء خ�ادم 
ون�سخ �سبكية وت�زيعها على ال�حدات املعنية لتقليل 

التكلفة. 
هذا وا�س���تخل�س الباحث فكرة الدرا�س���ة ون�ساأتها 
من ر�س���د جملة من ال�س���لبيات يف عدد من م�ؤ�س�س���ات 
البن���اء والت�س���ييد الرفيع���ة يف مملك���ة البحري���ن ذات 
العاق���ة املبا�رشة بج����دة املخرجات الفني���ة املعتمدة 
عل���ى تكن�ل�جي���ا املعل�مات واالت�س���االت، تلخ�س���ت 
يف تباي���ن ج�دة الر�س����مات الهند�س���ية املنتجة وعدد 
من اأر�س���دة تكلفة م�س���اريع البناء واملج�سمات ثاثية 
االأبعاد املحاكية للبناء، ف�س���ا عن التباين يف التقارير 
واملرفقات الهند�سية امل�ستخدمة يف ا�ست�سدار رخ�س 
البناء وح�س���ابات التكلفة وزمن االإجناز يف جميع مراحل 
م�س���اريع البن���اء وج�دة الت�ا�س���ل بني منت�س���بي تلك 
امل�ؤ�س�سات ببع�س���هم وباجلهات احلك�مية وبالزبائن 

وغري ذلك.
واإمياًنا م���ن الباحث يف الدعم ال���ذي ت�ليه مملكة 

البحري���ن لقط���اع البن���اء والت�س���ييد، ودوره���ا الب���ارز 
ك�نه���ا حمركا اأ�سا�س���ا يف عجل���ة التنمية االقت�س���ادية 
يف اململك���ة كثالث اأك���ر قطاع اقت�س���ادي من جانب، 
ولل���دور املح�ري ال���ذي تلعبه تكن�ل�جي���ا املعل�مات 
واالت�س���االت يف من� ذل���ك القطاع من جان���ب اآخر، كل 
ذلك عزز الف�س�ل ملحاولة اكت�ساف اأ�سباب التباين يف 
ج����دة املخرجات الفنية يف ذل���ك القطاع، عر الرتكيز 
على قيا�س ن�س���ج تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�ساالت 
من خ���ال درا�س���ة مكثف���ة لبيئ���ة العم���ل الداخلية يف 
ه���ذا القط���اع ولتطبيق���ات وتكن�ل�جي���ا املعل�م���ات 

واالت�ساالت امل�ستخدمة فيه.

فجوة معرفية
وكانت الفج�ة املعرفية التي ا�ستاأن�س من خالها 
الباح���ث بدرا�س���ته العلمي���ة ه���ي: عدم وج����د ت�افق 
عامليا على طبيعة م�ؤ�س�سات قطاع البناء والت�سييد يف 
البحرين من حيث ك�نها م�ؤ�س�سات �سغرية ومت��سطة 
)SMEs( اأو م���ا دون ذل���ك اإذا م���ا قي�س���ت بن���اء على 
عدد العاملني اأو راأ�س املال اأو املردود ال�س���ن�ي، اإلى 
جان���ب ما تتمتع به م�ؤ�س�س���ات قطاع البناء والت�س���ييد 
م���ن بيئات عمل داخلية ال مركزي���ة وجمزاأة مما يجعلها 
غ���ري متطابقة م���ع مثياتها يف نف����س القطاع من حيث 
ع���دد ون�عية ومهمة تطبيق���ات تكن�ل�جيا املعل�مات 
واالت�س���االت؛ نظ���را لاختاف يف ع���دد ون�عية ومهمة 
االأعم���ال واالأف���راد  االأه���داف اال�س���رتاتيجية وح���دات 

واالإجراءات وال�ظائف واخلدمات.
واأ�س���اف عدوان يف م�س���م�ن الدرا�سة العلمية اأنه 
وعل���ى الرغم من حتديد ع���دد من الدرا�س���ات العلمية 
املحكم���ة واملن�س����رة )68 درا�س���ة على 38 م�ؤ�س�س���ة 
يف 17 دول���ة( والت���ي هدف���ت جميعها لقيا�س ن�س���ج 
تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�ساالت يف م�ؤ�س�سات قطاع 
البناء والت�س���ييد، اإال اأن جميع تلك الدرا�س���ات مل تاأخذ 
يف اعتبارها االختافات بني تلك امل�ؤ�س�س���ات من حيث 
عدد ون�عي���ة ومهمة االأهداف اال�س���رتاتيجية ووحدات 
االأعم���ال واالأفراد واالإج���راءات وال�ظائ���ف واخلدمات، 
وعلي���ه افتقرت تلك الدرا�س���ات العتماد من�ذج م�حد 
ومرجع���ي لقيا����س ذل���ك الن�س���ج، ه���ذا وعل���ى الرغم 
اأي�ًس���ا من ت�افر عدد من الدرا�س���ات العلمية املحكمة 
واملن�س����رة )87 درا�سة( والتي اأ�س���ارت من قريب اأو 

بعي���د ملفه�م البنى امل�ؤ�س�س���ية يف م�ؤ�س�س���ات قطاع 
البناء والت�سييد، اإال اأنه مل ي�جد ما ي�سري اإلى ا�ستخدام 
اأو تط�ي���ر الإط���ار عم���ل عاملي ك���� “ت�ج���اف”؛ ليك�ن 
ن����اة لتط�ي���ر من����ذج م�ح���د ومرجعي ميكنه و�س���ف 
بيئات العم���ل الداخلية من جهة وتطبيقات تكن�ل�جيا 

املعل�مات واالت�ساالت املرتبطة بها من جهة اأخرى.
وتن���درج اأهمي���ة الدرا�س���ة العلمية لع���دوان على 

النح� التايل: 
1. يعت���ر هذا النم�ذج امل�حد ه� االأول من ن�عه 
ل��س���ف البيئ���ة الداخلية لقط���اع البناء والت�س���ييد يف 
البحري���ن ومن ثم يعتر مرجعيا لقيا�س ن�س���ج كل من 
تطبيقات وتكن�ل�جيا املعل�مات واالت�س���االت لكامل 

القطاع بدقة.
2. ي�س���لح هذا النم�ذج ل��س���ف البيئة الداخلية 
وتكن�ل�جي���ا  تطبيق���ات  م���ن  كل  ن�س���ج  ولقيا����س 
املعل�مات واالت�ساالت الأي قطاع اقت�سادي الت�سافه 

بال�سم�لية واملرجعية. 
3. روع���ي يف ت�س���ميم ه���ذا النم����ذج اجل�ان���ب 
النظرية والعملية متمثا يف ر�س���انة املنهجية العلمية 
واأدواته���ا و�س���دقها وثباتها وكذل���ك القب�ل العاملي 
الألية العمل من حيث ا�س���تخدام علم البنى امل�ؤ�س�س���ية 
والدرا�س���ات املقارنة العملية الأطر العمل ذات القب�ل 
العامل���ي واأخ���ريا التط�ير الإطار عمل مث���ل ت�جاف مبا 

يتنا�سب مع معطيات القطاع. 

التوصيات
واأو�س���ت الدرا�س���ة الت���ي ت�س���تهدف ع���ددا م���ن 

اجله���ات احلك�مية واخلا�س���ة ذات العاق���ة يف مملكة 
البحري���ن مث���ل: وزارة االأ�س���غال و�س����ؤون البلدي���ات 
والتخطيط العمراين، ووزارة امل�ا�س���ات واالت�ساالت، 
وم���زودي حل�ل الرامج واملط�رين )اأوراكل، �س���اب(، 
�س���ندوق العمل )متكني(، هيئة املعل�مات واحلك�مة 
االإلكرتوني���ة، ووزارة ال�س���ناعة والتج���ارة، حا�س���نات 
االأعم���ال واإدارات التخطيط ذات ال�س���لة، اإ�س���افة اإلى 
املراك���ز البحثي���ة واجلمعي���ات ذات ال�س���لة وغريه���ا، 
واأو�ست ب�رشورة تبني قطاع البناء والت�سييد يف البحرين 
الأهداف اإ�س���رتاتيجية �س���املة لتكن�ل�جي���ا املعل�مات 
واالت�س���االت لكل م�ؤ�س�س���ات القطاع عل���ى الرغم من 
وج����د اأه���داف عم���ل منف���ردة يف معظم امل�ؤ�س�س���ات 
وربطه���ا بروؤية مملك���ة البحرين االقت�س���ادية 2030، 
ورب���ط االأهداف اال�س���رتاتيجية لتكن�ل�جيا املعل�مات 
واالت�س���االت باأهداف العمل وفق خطة وطنية �س���املة 
ملا ميثله هذا القطاع من اأهمية اقت�س���ادية ك�نه حقق 
املرك���ز االأول بن�س���بة 35.7 % يف ترتي���ب القطاع���ات 
حملي���ا لفئة SME واملرك���ز الثالث بن�س���بة 11.2 % 
يف ترتي���ب القطاعات مل���ا دون ذلك من اأ�س���ل جممل 
القطاعات االقت�س���ادية يف البحرين وعددها 17 قطاعا 
اقت�س���اديا، اإلى جانب �رشورة وج�د وحدة عمل خا�س���ة 
لتقنية املعل�مات يف امل�ؤ�س�س���ات تق�م باالإ�رشاف على 
جميع املهام املتعلقة بامل�ؤ�س�س���ة ب���دءا بعق�د ال�رشاء 
ومرورا بتن�سيب التطبيقات حتى �سيانتها وتط�يرها، 
والعم���ل عل���ى ����رشورة التط�ي���ر امل�س���تمر لتطبيقات 
وتكن�ل�جيا املعل�مات واالت�ساالت مل�اكبة التغريات 

االقت�سادية العاملية وجلذب ا�ستثمارات اأجنبية. 
فقد تبني اأن هناك ق�س����را �س���ديدا يف بع�س من 
التطبيقات والتكن�ل�جيا مثل اإدارة امل�ستندات واإدارة 
امل�س���اريع وبع�س التطبيقات اخلا�س���ة مث���ل الرامج 
ثاثية االأبعاد واالإ�س���اءة واحلرارة والتريد، اإلى جانب 
اال�س���تعانة بالتطبيق���ات العاملية احلديث���ة مثل نظم 
املعل�مات اجلغرافية واأنظمة امل�سرتيات االإلكرتونية 
وتطبيقات احل�س���ابات املعقدة ونظام اإدارة �سل�س���لة 
الت�ريد، فقد تبني عدم ت�افرها اأو ا�ستخدامها حمليا، 
والتعاون مع �س���ندوق العمل )متكني( كمنظمة وطنية 
مهمتها تط�ي���ر القطاع اخلا�س يف البحرين لت�س���هيل 
احل�س����ل على اأحدث واأج�د التطبيقات وبت�س���هيات 

يف ال�سداد.

•  اإيهاب عدوان	

عودة الطلبة اإلى املدار�س احلكومية... اليوم

تنويع اأ�ساليب تقدمي املحا�رضات مهم بعملية التعليم

االمتحانات النهائية للمراحل الثاث يف رم�سان

يعزز التفاعل بني املدر�س والطلبة... رئي�س “التطبيقية”: 

تنطلق باملدار�س احلك�مية يف البحرين الي�م اأولى 
اأيام الف�س���ل الدرا�سي الثاين جلميع املراحل الدرا�سية، 
اإذ ينتظ���م فيه���ا 10 اآالف طال���ب م�س���تجد يف التعلي���م 
االبتدائي، واأكرث من 1400 طالب حم�لني من املدار�س 
اخلا�س���ة اإلى املدار�س احلك�مية، والذين �س���ينتظم�ن 
داخل 211 مدر�س���ة للبنني والبنات من خمتلف املراحل 
التعليمي���ة، اإ�س���افة اإل���ى انتظ���ام 18 األفا من اأع�س���اء 
الهيئات االإدارية والتعليمية، ونح� 23 األفا من اأع�س���اء 
الهيئة الفنية مل�اقعهم يف املدار�س وال�زارة. وبح�سب 
دليل االمتحانات والعطات املدر�س���ية للعام الدرا�سي 
2017 - 2018 فاإن الف�س���ل �س���يتخلله عطلة للطاب 

ي����م واحد لي�م العمال، وعطل���ة عيد الفطر املبارك من 
ي�م االأحد 17 ي�ني� وحتى 19 ي�ني� 2018. وبني دليل 
االمتحانات والعطات املدر�سية اأن االمتحانات ال�طنية 
لل�س���ف الث���اين ع�رش �س���تك�ن من ي����م االأح���د 4 مار�س 
حت���ى االأربع���اء 7 مار����س 2018، وامتحان���ات ال�طني���ة 
لل�س���ف ال�س���اد�س االبتدائي م���ن 22 ابري���ل وحتى 26 
اأبريل.  وبح�س���ب الدليل فاإن اختبارات منت�سف الف�سل 
الدرا�س���ي الثاين جلمي���ع املراحل الدرا�س���ية االبتدائي 
واالإع���دادي والثان����ي من املق���رر اأن تبداأ ي����م االأحد 1 
اأبريل حتى 30 اأبريل 2018. و�س���يك�ن اآخر ي�م درا�سي 
لطلبة احللقة االأولى يف املرحلة االبتدائية ي�م اخلمي�س 
17 ماي���� 2018، يف الي����م الث���اين من �س���هر رم�س���ان. 

و�س���تبداأ االمتحانات النهائية للف�س���ل الدرا�سي الثاين 
لطلب���ة احللقة الثاني���ة من التعليم االأ�سا�س���ي واملرحلة 
االإعدادي���ة من 20 ماي� حتى 29 ماي�، اأي يف اخلام�س من 

�سهر رم�سان 1439 ه�.
فيما �س���تبداأ االمتحانات النهائية النظرية للف�سل 
الدرا�س���ي الث���اين لطلب���ة املرحل���ة الثان�ي���ة والتعليم 
الثان�ية امل�ازي) امل�س���ائي( م���ن 15 ماي� اإلى 28 ماي� 

.2018
و�ستبداأ العطلة ال�سيفية بح�سب الدليل للمدار�س 
احلك�مي���ة جلمي���ع املراحل الدرا�س���ية االأول م���ن ي�لي� 
2018، فيما �ستع�د الهيئات االإدارية والتعليمية للعام 

الدرا�سي 2018 - 2019.

�س���رتة - جامعة العل�م التطبيقية: دعا رئي�س 
جامع���ة العل����م التطبيقي���ة غ�س���ان ع�اد اأع�س���اء 
هيئ���ة التدري����س باجلامعة اإلى ����رشورة التن�يع يف 
االأ�س���اليب املتبع���ة بتقدمي املحا����رشات؛ من اأجل 
زي���ادة التفاعل ب���ني املدر�س والطلب���ة، وحتقيق 
زي���ادة امل�س���اركة االإيجابي���ة للطال���ب يف العملية 

التعليمية.
جاء ذلك عل���ى هام�س فعاليات م�ؤمتر التعليم 
اجليد بن�س���خته الثانية الذي اأقامته اجلامعة اأخريا 
مب�ساركة نخبة من اأ�س���اتذة اجلامعة، اإذ ا�ستعر�س 

ح�س���ب  كل  امل�ا�س���يع  م���ن  ع���ددا  امل�س���ارك�ن 
تخ�س�س���ه؛ به���دف التعري���ف بالط���رق احلديث���ة 
للتعلي���م واملحت����ى املث���ايل للمحا����رشة املثالية 
وتاأكي���د اأهمية خل���ق ثقافة التميز التدري�س���ي يف 
اجلامعة.  و�رشّح رئي�س اجلامعة باأن امل�ؤمتر يهدف 
اإلى اإي�س���اح االأ�س���اليب العلمي���ة احلديثة للتعليم 
املتط�ر �س���من فل�س���فة التعليم احلدي���ث، التي 
جتع���ل املتعلم حم�ر العملي���ة التعليمية من خال 
ت�زي���ع الط���اب عل���ى م�س���اريع تعليمي���ة وبحثية 
وحثهم على البحث واال�ستق�س���اء للح�س����ل على 

املعل�م���ة، مبين���ا ان امل�ؤمتر �س���لط ال�س����ء على 
ا�س���تخدام الط���رق العلمي���ة يف ترجم���ة االأ�س���ل�ب 
التعليمي احلديث، واآليات تط�ير االأداء االأكادميي 
والبحث العلمي وتعزيز قدرة اجلامعة على حتقيق 

معايري �سمان اجل�دة واالعتماد االأكادميي.
ويهدف امل�ؤمتر اإلى م�ساركة اخلرات اجليدة 
بني اأ�س���اتذة اجلامع���ة، والتعرف عل���ى احتياجات 
تط�ي���ر الهيئ���ة االأكادميية، مبا ي�س���هم يف تعزيز 
خمرجات العملية التعليمي���ة وينعك�س اإيجابا على 

الطلبة يف الغرفة ال�سفية.

تطلعات االستقرار المشتركة            مروة خمي�س
بين القيادة والشعب

اأتذك���ر مق�لة ال تغيب عن البال، ولطاملا كررها، رئي�س ال�زراء �س���احب 
ال�س���م� امللكي االأمري خليفة بن �س���لمان اآل خليفة، مفادها اأن كل التطلعات 
التي تهيئ لغد اأف�س���ل اإلى مملكة البحرين الغالية و�سعبها هي حمل اهتمام 
من جانب القيادة ال�سيا�س���ية والر�س���يدة، وهذه النظرة يف احلقيقة هي التي 
جتعلن���ا كم�اطنني نحمل الثقة والطماأنينة ل�س���ياغة الغد.. هي �س���ياغة من 
اأ�س���عب املهام يف حي���اة االأوطان، لك���ن يف بادنا، تتناغم تطلع���ات القيادة 
وال�س���عب مًع���ا.. وكل ما ي�س���تحقه اأهل البحرين ه� م��س���ع حر����س واهتمام 

ومتابعة من جانب القيادة.
وك���م نت���اأمل حني نرى م���ا نراه يف الع���امل من ح�لن���ا... وك���م نت�جع حني 
نرى دواًل ت�س���ري نح� املجه�ل وال�رشاعات تهتك ج�س���دها من كل جانب، ويف 
املقابل، ن�س���عد ونتمنى اخلري للدول التي تنه�س وتتقدم وت�فر ل�س���ع�بها 
كل ما تتطلع اإليه، فاخلارطة على م�ست�ى االإقليمي من ح�لنا مليئة مبا يدمي 
القل���ب يف بلد هنا وبقعة هناك.. واأخطرها احلروب وال�رشاعات الداخلية التي 
اأ�سبحنا ن�ساهدها يف اأيدينا حلظة بلحظة من خال و�سائل الت�ا�سل االجتماعي 
والتطبيق���ات االإخبارية وهذا الكم الهائل من املعل�مات، فا اأحد يتمنى الأي 
بلد اأو الأي �سعب من ال�سع�ب اأن يقع حتت طائلة انعدام اال�ستقرار واحلروب 

والنزاعات..
وال�سك يف اأن �ساحب ال�سم� امللكي رئي�س ال�زراء امل�قر يعتر مدر�سة 
متقدم���ة يف حتقي���ق ا�س���تقرار االأوطان وال�س���ع�ب، فل� عدنا – على �س���بيل 
املثال ال احل�رش – اإلى ر�س���الة �سم�ه اأمام املنتدى احل�رشي العاملي ال�ساد�س 
بايطالي���ا يف العام 2012، لقراأنا عمق اإدراك �س���م�ه لطبيعة التحديات التي 
ي�اجهه���ا الع���امل املعا�رش ب�س���بب ال�رشاع���ات والنزاع���ات التي ته���دد حا�رش 
وم�س���تقبل االإن�س���انية، وتلقى بظال تاأثرياتها ال�س���لبية على جه�د التنمية 
ب�س���كل ع���ام، واالرتكاز عل���ى “اأهمي���ة ا�س���تيعاب درو�س التاري���خ يف جمال 
العاق���ات الدولية، ودراية باالآثار الكارثي���ة التي خلفتها احلروب والنزاعات 
على العديد من املجتمعات وال�سع�ب والتي ال تزال تداعياتها م�ستمرة حتى 
االآن يف انت�س���ار االأمرا�س واالأوبئ���ة والفقر، ورغبة �س���ادقة يف �رشورة ت�جيه 
اأنظار العامل اإلى اال�س���تفادة من هذه الدرو�س ب�سكل اإيجابي ي�سهم يف تقدم 
الب�رشي���ة من خ���ال �رشاكة عاملية يف جمال التنمية احل�رشية امل�س���تدامة ترتكز 
عل���ى روؤية م�س���رتكة تت�فر لها االإمكانات وامل����ارد املادية، واخلرات التي 

متكنها من و�سع االأ�س�س الرا�سخة لبناء جمتمع م�ستدام”.
دون �س���ك، فاإن تطلعات اأهل البحرين والتفافهم ح�ل قيادتهم واإدراك 
كل االأطراف باأن ال��س���ع اأ�س���بح مهياأ متاًما الإجناح مبادرات اخلري وال�س���ام 
وتق���دمي م�س���لحة ال�ط���ن اأواًل، هي ذلك الن�ر الذي ي�س���يء درب امل�س���رية 

البحرينية ال�اعدة.

عادل عيسى المرزوق
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نع���م لعبت �صخ�صي���ة اأمي فارقا كبريا يف 
حياتي ر�صم يل ال�صعرة الرقيقة الفا�صلة بني 
م�ص���احات “اجلد وال�ص���دة” و”اللني والراأفة”، 
هذه ال�صعرة التي اأ�صبحنا نفتقدها يف م�صاحات 
حياتنا و�صط هموم ر�صم جناحات خا�صة ت�صاف 
 اإل���ى ر�صيدن���ا ال�صخ�ص���ي اأو هك���ذا �صب���ه لنا! 
اإن حتدي���ات اإثب���ات ال���ذات و�رصاع���ات النجاح 
الت���ي تدور حولنا للأ�صف تفقدنا لذة الو�صول 
للأه���داف، الف���ارق الوحي���د يكم���ن يف القي���م 
املزروع���ة يف اأنف�صنا والتي تلعب الأ�رصة ممثلة 
 يف الأم )يف اأغل���ب الأحيان( دور البطولة فيها .

فقد علمتني اأم���ي قيمة العمل اجل���اد واأهمية 
الو�ص���ول اإلى الأه���داف دون الإخلل مبنظومة 
القيم الأخلقي���ة، �صجعتني عل���ى العمل كونه 
عب���ادة دون اللتف���ات اإل���ى �صه���رة مطلقة اأو 
عائ���د م���ادي، ويف اأحل���ك الأيام الت���ي �صعرت 
فيه���ا بال�صغط وراودتن���ي اأف���كار الن�صحاب 
كان���ت تق���ف كالأ�صد تق���راأ اأف���كاري ال�صوداء 
وحت���ول بينه���ا وبيني. اأذك���ر منذ ف���رة كان 
الياأ����س ق���د ت�صلل اإل���ى قلبي بع���د اأن عجزت 
واأن���ا اأفكر ح�صابيا كيف �صاأ�ص���دد ما تبقى من 
ر�ص���وم لإكم���ال درج���ة الدكتوراه الت���ي اأعمل 
عليه���ا حاليا وو�ص���ط زح���ام الأف���كار �صاألتها 
اإن كان لب���د اأن اأكم���ل م���ا اأنا علي���ه، �صحكت 
قائل���ة “كان ر�ص���ول اهلل يطل���ق اأ�صري احلرب 
م���ن الكفار بع���د اأن يعلم ع�رصة م���ن امل�صلمني 
ممن ل يجي���دون القراءة والكتاب���ة، لك مطلق 
 اخلي���ار”... و كعادته���ا اأ�صابتن���ي يف مقت���ل !
اأكدت يل اأمي اأن الوطن “اأم” واأن من يعي�صون 
على اأر�صه اأهل���ي واأ�صحابي واأن خدمته واجب 
بل جدال، فرجمت حبي لوطني يف كل اأعمايل، 
ذكرتني اأن اأحنو عل���ى ال�صغري واأحرم الكبري 
واألتم����س الع���ذر للآخري���ن، كم���ا ق���راأت على 
م�صامع���ي ق�ص����س جناح���ات ل�صحاب���ة وعلماء 
وفنانني، والأهم اأنها ربطتني باإن�صانيتي فهي 
ال�صيء الوحيد الذي راهنت عليه ول تزال دوما 
و�ص���ط كل التحديات، فتحية م���ن القلب لأمي 
وكل الأمه���ات �صاحب���ات الف�ص���ل اللت���ي لن 

توفيهن الكلمات .

ولدت من رحم... محامية

ضحية الديمقراطية

يجمع املواطنون على اأن اجلهة الوحيدة التي 
تن�رص الأخب����ار والأنباء والت�رصيحات املطمئنة التي 
ت�صي����ع الن�����رصاح والتف����اوؤل يف البحري����ن هو �صمو 
رئي�س الوزراء املوقر خليفة بن �صلمان حفظه اهلل 
ورع����اه من بني كل امل�صوؤولني، واآخر بهجة ن�رصها 
�صم����وه ما يتعلق بالزي����ادات ال�صنوية للموظفني 
والت����ي متثل حق����اً مكت�صباً له����م، وطاملا هددت 
بع�����س اجله����ات بالتط����اول على ه����ذا املكت�صب 
حت����ى ح�ص����م �صموه الأم����ر واطم����اأن املوظف على 
حق����ه يف الزيادة، لي�س فقط من جهة تثبيتها، بل 
متابعة �صموه الدائبة ل�رصفه����ا والتاأكد من ذلك، 
هن����ا الفرق بني م����ن يزرع الف����رح وي�صقي احلياة 
بالتفاوؤل و�ص����ط كومة الت�رصيح����ات والهلو�صات 
الت����ي بلغت مداها ب����ني النواب وال�ص����ورى وهذا 
ف�ص����ل اآخ����ر �صنعود ل����ه. يظ����ل م�ص����در التفاوؤل 
والن�رصاح واحليوية التي حت����رك با�صتمرار املياه 
الراك����دة هو خليف����ة بن �صلمان ال����ذي ل مير يوم 
اأو اأ�صب����وع اإل وترى ب�صماته اخل����رية على ال�صاحة 

عك�س البع�س الذين �صناأتي على ذكرهم لحقاً.

مو�صوع����ان بعدهما اأيقنت �����رصورة الكتفاء 
من الدميقراطية التي تتمثل يف جمل�صي ال�صورى 
والن����واب، مو�صوع����ان ح�صم����ا اجلدل ط����وال هذه 
انتف����اء  اأو  بق����اء  العج����اف يف م�صاأل����ة  ال�صن����وات 
املجل�ص����ني، حتى لو ح����دث يف برنام����ج مقالب ل 
ميك����ن ت�صديق الأمر، حتى لو ج����رى ذلك يف حلم 
اأحدن����ا لعتقد اأن����ه كابو�س، حتى لو قي����ل لنا اإن 
مو�ص����وع مياه املكيف����ات واأن جدل ج����رى حولها 
ل�سدقنا �رشط اأن ذلك جرى يف ال�سويد اأو الرنويج 
حيث انتف����ت امل�ص����اكل واختفت املعان����اة وجاء 
ذلك م����ن باب ال����رف يف ذلك املجتم����ع، لكن يف 
البحرين ويف هذا الوقت بالذات ويف هذه املنطقة 
امللتهب����ة بوج����ود ق�صايا م�صريي����ة، ياأتي اجلدل 
العقيم ب����ني النواب على مياه املكيفات وفر�س 

عقوبات اأي�صاً من النواب على ال�صعب؟!
 احلكومة تف����رج عن املواطن هم����ه والنواب 
يزيدون من هم املواطن، وفوق هذا وذاك ينبثق 
جمل�����س ال�ص����ورى العتي����د ويرف�����س التحقيق مع 
املخالفات والتجاوزات وكاأنه يقول بل�صانه دعوا 

ه����وؤلء ي�رصح����ون وميرح����ون، هل ما ج����رى للتو يف 
فيلم خيايل اأم يف البحرين؟

ل�ص����ان املواط����ن الي����وم ويف كل م����كان يلج 
بدعاء واح����د وعبارة واحدة، دع����وا احلكومة تعمل 
ورحلوا الدميقراطية فقد �صبعنا جلداً من ورائها، 
فع����لً ماذا ل����و جربنا ف�ص����لً واحدا ب����دون النواب 
وال�صورى وراأينا الفرق، حينذاك �صوف ندرك هل 
هن����اك عقل ميكنه اأن ي�صتوع����ب الدميقراطية يف 

عاملنا الثالث اأو الرابع ورمبا اخلام�س؟
من اأي����ن �صيلقاه����ا املواط����ن البحريني، من 
غرفة التج����ارة اأو من وزارة التج����ارة، اأو من هيئة 
�ص����وق العمل اأو من ممتلكات، حتى متكني مكنت 
البع�����س واأغفلت البع�����س وكان اهلل يف عون هذا 
ال�صع����ب الذي ج����ار علي����ه الزم����ن بالدميقراطية 

اخليالية.

تنويرة:
 ات����رك م�صاف����ة م����ع الآخري����ن حت����ى ميكنك 

البتعاد ب�صهولة.

صافي الياسري

هدي 
هزيم
hudahazeem 
@yahoo.com

الناس

وريا����س  املدار����س  حاف���لت 
الأطف���ال حتت���اج اإلى تنظي���م وت�رصيع 
�صامل، فتكرار ح���وادث ده�س الطلبة 
ون�صيانهم م�صكلة توؤرق اأولياء الأمور 
وبحاجة حللول حازمة، اجلهات املعنية 
)الربية، املرور( فر�صت �رصوطا منذ 
العام املا�صي، منه���ا وجود م�رصفة يف 
كل حافل���ة مدر�صية، كامريات مراقبة 
وح�صا�ص���ات خلفية يف احلافلة، رخ�صة 
اأن  واملوؤ�ص���ف  احلاف���لت،  ل�ص���واق 
الكثري من املدار�س وريا�س الأطفال 
غري ملتزمة بال�رشوط، كما اأن احلافالت 
غ���ري م�صممة لنقل الأطفال، ول توجد 

رقابة على ال�رصعة وحزام الأمان.
البع�س ينقل اأولده بنف�صه، لكن 
ال�رصيح���ة الك���رى حتتاج اإل���ى توفري 
موا�ص���لت اآمنة، البع����س ا�صتكى من 
عدم وجود م�رصفة باحلافلت، واآخرون 
من �رصع���ة احلافلت. الأم���ن وال�صلمة 
مل  واإذا  فيهم���ا،  للتفري���ط  جم���ال  ل 
ُتنظم العملية ب�صكل رقابي وت�رصيعي 
�صحيح، ف���اإن حياة و�صلم���ة اأكرث من 
35 األ���ف طف���ل يف مرحلت���ي احل�صانة 
والرو�ص���ة يف خط���ر، ناهي���ك عن حال 

املدار�س البتدائية والإعدادية.
م���ن جان���ب اآخ���ر ل يوج���د تنظيم 
ُيل���زم املدر�صة التوا�ص���ل مع الأهايل 
يف حال تغيب الطفل اأو تاأخره للتاأكد 
من عدم وقوع ����رصر اأو حادث، وي�صري 
كث���ري من اأولياء الأمور اإلى عدم وجود 
اآلية لتنزيل الأطفال و�صمان دخولهم 
املدار����س بطريق���ة  م���ن  وخروجه���م 
اآمنة، فاحتم���الت الده�س ل قدر اهلل، 
متوقع���ة ب�صب���ب اإهم���ال ال�صائق���ني 

وعدم اإدراك الأطفال اخلطر.
النظ���ر  اإع���ادة  ي�صتدع���ي  الأم���ر 
والتدقي���ق يف قان���ون امل���رور ل�ص���د 
اأي ف���راغ ت�رصيع���ي والإ����رصاع باإ�صدار 
اللوائح التنظيمي���ة، وت�صديد الرقابة 
عل���ى جمي���ع اجله���ات امل�صوؤول���ة عن 
باحلاف���لت،  الطلب���ة  و�صلم���ة  اأم���ن 
للأ�صف النواب وال�صوريون اإلى اليوم 
مل يتخ���ذوا خط���وات ج���ادة ملعاجل���ة 
ب�صقيه���ا  جذوره���ا  م���ن  امل�صكل���ة 
الت�رصيعي والرقابي، رغم ت�رصيحاتهم 
باأهمي���ة �صب���ط منظوم���ة املوا�صلت 

للمدار�س وريا�س الأطفال.
ناأمل ال�صتفادة م���ن جتربة دولة 
الإمارات ال�صقيقة، حيث اعتمدت 44 
معياراً ل�صمان اأم���ن و�صلمة الأطفال 
تزويده���ا  اإل���ى  اإ�صاف���ة  باحلاف���لت 
مث���ل  الذكي���ة  التقني���ات  باأح���دث 
الكامريات، وخدم���ة الر�صائل الن�صية 
لإفادة اأولياء الأم���ور بالو�صول الآمن 
لأطفالهم، املطلوب حراك �رصيع وجاد 
يحمي فل���ذات اأكبادنا ومين���ع  تكرار 
ح���وادث الده����س ون�صي���ان الأطف���ال 

باحلافلت.

حافالت المدارس والنقص 
التشريعي والرقابي

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

النزيه  البحرين���ي  الق�ص���اء  يوا�صل 
دوره وحتقيق اأهداف���ه ال�صامية النبيلة 
عل���ى الوج���ه الأكم���ل، حتقيق���ا للعدل 
اأ�ص���درت  فق���د  والأم���ن،  وال�صتق���رار 
املحكمة الكرى اجلنائية الرابعة احلكم 
باإع���دام قات���ل ال�رصط���ي وج���دي �صالح 
قرب “جمم���ع الكاونري م���ول”، وقبل 
ذلك �صدرت اأحكام اأخرى توؤكد �صيادة 
القان���ون وتوطي���د الأم���ن وال�ص���لم يف 
املجتم���ع واحل���زم وال�رصامة م���ع كل من 
ت�صول له نف�صه ن�رص الفو�صى والإرهاب 
وانته���اك  الأبري���اء  اأرواح  واإزه���اق 
احلرم���ات وتخري���ب املجتم���ع، فنج���اح 
ال���دول يعتم���د على اإح�صا����س املواطن 

بالع���دل وال�صتق���رار والأمن والت�صدي 
ب���كل  وال�صاقط���ني  العابث���ني  لعب���ث 
فئاته���م و�صخ�صياته���م، واملخ���زي يف 
معظ���م الق�صايا التي يت���م احلكم فيها 
وتن�رشها ال�سح���ف املحلية هو ال�سقوط 
املري���ع يف فخ ال�صيط���ان مببالغ نقدية 
ت���راوح من 50 دينارا اإل���ى 100 ورمبا 
اأق���ل اأو اأك���رث.. يلقون���ه يف ج���وف البحر 
اأي  دين���ارا!   50 مبكاف���اأة  ع���ودة  دون 
غب���اء هذا واأي �صياع يدف���ع املرء لقتل 
اأرواح بريئة مقابل حفن���ة دنانري اإل اإذا 
كان���ت القاعدة التي ينطلق منها مليئة 
باأع�ص���اب اخليان���ة وال�صح���ن الطائف���ي 
املقي���ت، وه���ذه حقيق���ة معروفة دون 

اإ�ص���ارات، فكل م���ن �صق���ط يف الأعماق 
الآ�صن���ة �صقوطا مميتا وم���زق م�صتقبله 
بيديه كان ب�صبب اخلط���ب التحري�صية 
فه���ي  املري����س،  ال�صح���ري  وعامله���ا 
كان���ت – اأي اخلط���ب - كاملخدر الذي 
ي�صعل يف نفو�صه���م البطولت الوهمية 
وي�صتدرجه���م للخروج بعن���اد ملواجهة 
الدولة والقانون وقتل رجال الأمن ومن 

هنا تنبع املاأ�صاة. 
هل تريدون اأن تكتب ق�صتكم بهذا 
ال�ص���كل؟ هل هذه ه���ي البطول���ة التي 
اختاروها لكم والطراز امل�رصحي الرفيع؟ 
اأعظ���م نعم���ة منحت للإن�ص���ان هي نعمة 
العقل والتفك���ري والتدبر، ولكنكم مثل 

القطع���ة الزجاجية الت���ي ي�صهل ك�رصها، 
اأوهام وخي���الت وت�صورات ويف النهاية 
ونهاية  العادل  “الإعدام” والق�صا����س 
وال�صتق���رار  البحري���ن  باأم���ن  العب���ث 

ال�صامل وال�صري يف الطريق ال�صحيح. 
هن���اك ف���رق كب���ري ب���ني القاع���دة 
والقم���ة، والبحرين ت�ص���ري بثبات وقوة 
دون تراج���ع يف الق�ص���اء عل���ى الإرهاب 
واجلبه���ات  الظ���روف  تنوع���ت  مهم���ا 
وامليادي���ن، وحتدثك���م حديث���ا واح���دا 
ل ث���اين ل���ه ه���و... ل م���كان للإره���اب، 
والق�صا�س م�ص���ري من ي�صتهدف رجال 

الأمن.

البحرين تحدثكم حديثا واحدا ال 
ثاني له هو... ال مكان لإلرهاب

حت���ت عن���وان الأ�صب���اب الرئي�ص���ة للفق���ر 
والنتفا�صات ال�صعبي���ة يف اإيران، قال التقرير 
اإن احل���د الأدن���ى من التكلف���ة ال�صنوي���ة التي 
يتحمله���ا الإيراني���ون نتيج���ة ا�صتم���رار نظ���ام 
احلك���م الدين���ي يف البل���د ي�صل اإل���ى 55 مليار 
دولر تقريبا، وقال املجل�س الوطني للمقاومة 
الإيراني���ة عل���ى موقع���ه الإلك���روين اإنه ميثل 
ائتلف���ا وا�صع���ا م���ن املنظم���ات واجلماع���ات 
ال�صخ�صي���ات  وك���ذا  اإي���ران  يف  الدميقراطي���ة 
الإيراني���ة  العا�صم���ة  يف   1981 يف  وتاأ�ص����س 
طه���ران، مبب���ادرة من م�صع���ود رج���وي، زعيم 

 منظم���ة جماه���دي خل���ق الإيراني���ة املعار�صة.
ن�ص���ف تل���ك الأم���وال م�صدره���ا املبال���غ التي 
والأمني���ة  الع�صكري���ة  للأن�صط���ة  ُخ�ص�ص���ت 
وت�صدير الإرهاب، ويتم متويلها من الإيرادات 
املتح�صل���ة م���ن املوؤ�ص�ص���ات الت���ي ي�صيط���ر 
عليه���ا مكت���ب ال���ويل الفقي���ه عل���ي خامنئ���ي 
الناف���ذ.  الإي���راين  الث���وري  احلر����س  و�ص���لح 
الن�ص���ف الآخر م���ن الأموال يجيء م���ن املوازنة 
الر�صمية للدول���ة، ويتم تخ�صي�ص���ه للأغرا�س 
 املتعلق���ة باجلي�س والأمن وت�صدي���ر الإرهاب.
ونوه���ت فوك�س نيوز اإل���ى الهتافات املعادية 

خلامنئي التي تعالت اإبان الحتجاجات الأخرية، 
ومن بينها امل���وت خلامنئي، مردف���ا اأن الأخري 
هيم���ن على م���دار �صنوات عل���ى اجلانب الأكر 
م���ن القت�ص���اد الإي���راين، وزع���م التقري���ر اأن 
املنظمات واملوؤ�ص�صات، مث���ل احلر�س الثوري 
الإي���راين، تق���ول اإن ال����رصكات الت���ي ي�صيط���ر 
عليه���ا خامنئي متثل اأكرث من 50 % من الناجت 
املحلي الإجمايل يف البلد، وعقد التقرير مقارنة 
ب���ني ما تنفق���ه طه���ران على احل���روب والقمع 
وب���ني النفقات الر�صمية لل���دول الأخرى، قائل 
اإن اإجم���ايل املوازنة الت���ي تخ�ص�صها احلكومة 

الإيرانية للرعاية ال�صحية يف 2018 يبلغ 16.3 
مليار دولر، اأي ما يعادل ثلث اإجمايل موازنتها 
املر�ص���ودة للح���رب، وك�صفت اأي�ص���ا اأنه خلل 
ال�صنوات ال�صت املا�صية، بلغ اإجمايل ما اأنفقته 
طهران عل���ى عملياته���ا الع�صكري���ة يف �صوريا 
م���ا يراوح م���ن 15 - 20 ملي���ار دولر تقريبا، 
لفتا اإلى ال�صع���ارات التي رفعها املحتجون يف 
التظاهرات الأخرية وم���ن بينها اتركوا �صوريا، 
وفكروا فينا، ول غزة ول لبنان، اأنا اأكر�س حياتي 
لإي���ران. وقارن���ت اأي�ص���ا بني ما يح�ص���ل عليه 
املواط���ن الإي���راين الذي يعي����س يف فقر مدقع 

من اإعان���ات حكومي���ة، وبني الأم���وال ال�صخمة 
الت���ي ُتدف���ع اإل���ى املرتزق���ة الأفغ���ان الذي���ن 
 جتندهم طهران للم�صارك���ة يف القتال ب�صوريا.
واأو�صح التقرير، بح�ص���ب ما جاء يف حوارات مع 
مرتزقة اأفغان، اأن كل واحد من هوؤلء الأ�صخا�س 
يح�صل على ما يراوح بني 600 اإلى 700 دولر 
�صهريا، وهو ما يعني ح�صابيا اأن قرابة 20 األف 
مرتزق اأفغ���اين يكلفون اخلزان���ة الإيرانية بني 
12 - 14 ملي���ون دولر �صهري���ا، قيا�صا ب� 70 
دولرا �صهريا يح�ص���ل عليها املواطن الإيراين 

الفقري يف �صورة اإعانة من النظام.
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“�آبل” حتقق 20 مليار 
دوالر �أرباحا يف 3 �أ�شهر

كوبريتين���و - �أف ب: حقق���ت جمموع���ة “�آبل” 20 
ملي���ار دوالر يف غ�ش���ون 3 �أ�شه���ر يف نتيج���ة قيا�شي���ة 
ت�ش���كل ربع رقم �أعمالها تقريبا �لبال���غ 88 مليار�، رغم 
تر�ج���ع طفي���ف يف مبيع���ات �أجه���زة “�آي ف���ون”. وقال 
رئي�س جمل����س �د�رة �ملجموعة تيم كوك يف بيان “نحن 
�شعد�ء جد� باإعالن �أف�ش���ل نتائج ربعية يف تاريخ �آبل”. 
و�أ�شاف “جتاوز جهاز �آي فون 10 توقعاتنا وكان �الأكرث 
مبيعا بني �أجه���زة �آي فون �أ�شبوعيا منذ طرحه يف مطلع 

نوفمرب”، ر�ف�شا �لك�شف عن �أرقام بهذ� �خل�شو�س.

 “�شتاندرد �ند بورز” ت�شنف �لكويت عند “�يه.�يه” مع نظرة م�شتقرة

�لكوي���ت - كونا: ثبت���ت وكالة “�شتاندرد �ند ب���ورز” �أم�س �ل�شبت �لت�شني���ف �الئتماين �ل�شيادي 
لدولة �لكويت عند �ملرتبة “�يه.�يه” مع نظرة م�شتقبلية م�شتقرة للت�شنيف. وقالت �لوكالة �المريكية 
�إن �ش���ايف �أو�ش���اع �الأ�ش���ول �حلكومي���ة و�خلارجية لدول���ة �لكويت ي�شتم���ر يف توفري م�شاح���ة للحكومة 
ل�شب���ط �أو�شاع �ملالية �لعامة تدريجي���ا. و��شافت �أن ��شتقر�ر �آفاق �لت�شنيف يعك�س توقعها باأن تبق 
مقايي�س �لت�شنيف �الئتم���اين �لرئي�شية للكويت قريبة ن�شبيا من �مل�شتويات �حلالية مبينة �أن �لنظرة 
�مل�شتقبلي���ة �مل�شتقرة للت�شنيف تعك����س توقعات �لوكالة با�شتمر�ر ق���وة �الأو�شاع �ملالية �حلكومية 
و�خلارجي���ة للكويت خالل �أفق �لتوقعات مدعومة بر�شيد كبري م���ن �الأ�شول �ملالية. وتوقعت �لوكالة 
كفاي���ة �لقوة ملقابلة �ملخاطر �ملتعلقة بكل من �نخفا�س �أ�شعار �لنفط وعدم تنوع �القت�شاد �لكويتي 
و�لتوت���ر�ت �جليو�شيا�شي���ة يف �ملنطقة، م�شيف���ة �أن تاأكيدها للت�شنيف �الئتم���اين �ل�شيادي للكويت 

مدعوم بامل�شتويات �ملرتفعة من �مل�شد�ت �ملالية و�خلارجية �ل�شيادية �ملرت�كمة.
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اقتصاد
“الذهب” يرتفع 6.6 % والغرام بـ 14.21 دينار بال�سوق املحلية

��شتري�د 1.7 مليون �شبيكة وجوهرة من 16 دولة ب� 26.3 مليون دينار

�رتف���ع �شعر �لذهب عيار 21 قري�طا بال�شوق 
�ملحلي���ة �لبحرينية �إلى 14.21 دينار للغر�م خالل 
تعامالت �خلمي����س، مقاب���ل 13.33 دينار للغر�م 
18 خ���الل دي�شمرب �ملا�ش���ي، بارتفاع ن�شبته 6.6 

.%
كم���ا ز�د �شع���ر �لذهب عي���ار 24 قري�طا �إلى 
16.24 دين���ار للغ���ر�م خ���الل تعام���الت �خلمي�س 
دي�شم���رب  يف  دين���ار   15.24 مقاب���ل  �ملا�ش���ي 

�ملا�شي، بارتفاع بلغت ن�شبته 6.56 %.
ويف تفا�شي���ل حرك���ة تغريت �أ�شع���ار �لذهب 
عي���ار 21 قري�ط���ا خ���الل �الأ�شب���وع �ملا�شي، فقد 
�شجل يف 25 يناير �ملا�شي 14.27 دينار للغر�م، 
وز�د �لي���وم �لت���ايل �جلمع���ة �إل���ى 14.32 دينار، 
و��شتق���ر على �ل�شعر نف�ش���ه يف �ليومني �لتاليني 
�ل�شب���ت و�الأح���د، ثم تر�ج���ع �الإثنني �إل���ى 14.23 
دينار، وهبط جمدد� ي���وم �لثالثاء لي�شجل 14.18 

دينار للغر�م، ثم �رتفع يوم �الأربعاء �ملا�شي عند 
14.27 دينار للغر�م.

وفيم���ا يتعل���ق بالذه���ب عي���ار 24 قري�طا، 
ف�شجل 16.31 دينار للغر�م يف 25 يناير، و�رتفع 
�رتفاع���ا طفيف���ا يوم �جلمع���ة �ملا�ش���ي لي�شجل 
16.36 دين���ار، وبق���ي عل���ى �ل�شع���ر نف�شه يومي 
�ل�شبت و�الأح���د، فيما تر�جع �الإثن���ني �إلى 16.27 
دينار، و�نخف�س جمدد� �لثالثاء �إلى 16.21 دينار، 

و�رتفع �الأربعاء �ملا�شي عند 16.31 دينار.
وز�د �شعر كيلو �لذه���ب حمليا �إلى 16،239 
دينار مقاب���ل 15،239 دين���ار دي�شمرب �ملا�شي، 
بارتفاع مق���د�ره 6.56 %، فيما �رتفع �شعر كيلو 
�لذهب عاملياً بن�شب���ة 6.58 %، و�شجل 43،109 
دوالر �خلمي����س �ملا�ش���ي مقاب���ل 40،444 دوالر 

دي�شمرب �ملا�شي.
كم���ا �رتفع �شع���ر �أوقية �لذه���ب وو�شل عند 
505.04 دين���ار مقابل 473.94 دين���ار دي�شمرب 
�ملا�شي، فيما و�شل �شعرها �لعاملي �إلى 1،341 

دوالر مقارنة ب���� 1،258 دوالر دي�شمرب �ملا�شي، 
علًم���ا �أن جني���ه �لذهب و�ش���ل �شع���ره حملًيا �إلى 
113.68 دينار مقابل 106.68 دينار يف دي�شمرب 
دوالر مقاب���ل   301.77 عاملًي���ا  و�شج���ل   ،2017

283.11 دوالر دي�شمرب �ملا�شي.
�إلى ذلك، ��شتوردت �لبحرين نحو 1.7 مليون 
قطع���ة من �شبائ���ك �لذهب و�ملجوه���ر�ت من 16 
دولة بقيمة �إجمالية تبلغ نحو 26.3 مليون دينار، 

خ���الل دي�شمرب �ملا�ش���ي، بح�شب �آخ���ر �إح�شاء�ت 
�جلهاز �ملرك���زي للمعلومات. وبح�ش���ب �لبيانات 
�الأولي���ة �لت���ي �أ�شدرته���ا �شوؤون �جلم���ارك، فقد 
��شتوردت �ململكة نحو 482.9 �ألف �شبيكة ذهب 
بقيم���ة �إجمالية تبلغ 7.6 ملي���ون دينار بلغ وزنها 
489 كيلوغر�م���ا م�شت���وردة م���ن دول���ة �الإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة و�شوي�رس�.
فيم���ا بلغت قط���ع �حللي و�ملجوه���ر�ت �لتي 
�أجز�وؤه���ا م���ن ذه���ب 1.3 مليون قطع���ة تزن نحو 
1.405 كيلوغ���ر�م بقيم���ة �إجمالي���ة تبل���غ 18.8 
ملي���ون دين���ار م�شت���وردة م���ن �الإم���ار�ت �لعربية 
�ملتحدة، �شوي�رس�، �إيطاليا، لبنان، �ل�شني، �لهند، 
�لوالي���ات �ملّتح���دة �الأمريكّية، �إ�شباني���ا، تايلند، 
فرن�شا، �ململكة �ملتحدة، �أملانيا، ��شرت�ليا، هونغ 

كونغ، هولند�، تركيا.
فيم���ا مت ��شت���ري�د 107 م���ن �أ�ش���كال ذهب 
ن�ش���ف م�شغولة م���ن �ل�شني بقيم���ة 458 دينار، 

و14 ن�شف �شياغة من �لذهب ب� 162 دينار�.

مناق�سة لت�سييد �سياج اأمني مبطار البحرين

وا�سنطن : اأ�سواق الأ�سهم وال�سندات ت�سهد “فقاعة”

“ال�سالم” يطلق برنامج التوفري “دانات ال�سالم” 2018

تنظم لقاًء مفتوحا 8 فرباير جلنة انتخابات “الغرفة” 

بعد �لنجاح �لباهر �لذي حققه �لعام �ملا�شي 

لت�شليط �ل�شوء على �ال�شتعد�د�ت �جلارية

�ملنام���ة -م�رسف �ل�ش���الم: �أطلق 
�أم����س  �ل�شالم-�لبحري���ن،  م����رسف 
منت���ج �لتوف���ري �ال�شتثم���اري “د�نات 
�ل�شالم” بحلت���ه �ملطورة للعام 2018 
بع���د �لنجاح �لباهر �ل���ذي حققه �لعام 
�ملا�ش���ي، و�ل���ذي ��شتله���م من تر�ث 
�لبحري���ن �لعري���ق يف �شناع���ة �للوؤل���وؤ 
ليق���دم لعمالئ���ه جو�ئ���ز نقدي���ة �أكرب 

ميكن �أن تغري من جمرى حياتهم. 
ويق���دم برنام���ج د�ن���ات للتوفري 
�ل�رسيع���ة  �أح���كام  م���ع  �ملتو�ف���ق   -
�الإ�شالمي���ة - �أح���د �أكرب جو�ئ���ز �لد�نة 
�لنقدي���ة بقيمة ملي���ون دوالر، �إ�شافًة 
�إل���ى جائزتني نقديت���ني كربى بقيمة 
250 �ألف دوالر ل���كل منها. كما يوفر 
�لربنامج لعمالئه فر�شا للفوز بجو�ئز 
�شهري���ة م���ع جو�ئ���ز قما����س �لكربى 
ي�شل جمموعها 90 �ألف دوالر وجو�ئز 
�لف�شو�س �لنقدية �لتي يبلغ جمموعه 

�أكرث من 40 �ألف  دوالر. 
ع���الوة عل���ى ذل���ك، ف���اإن برنامج 
د�ن���ات �ل�شالم �شيق���دم للعمالء ميزة 
عل���ى  �ل�شهري���ة  �ملتوقع���ة  �الأرب���اح 
ذل���ك  �إل���ى  �إ�شاف���ة  ��شتثمار�ته���م، 
ف���اإن �لعمالء ميكنه���م �أي�شا م�شاعفة 
فر�شه���م يف �لف���وز عن���د �ال�شتثم���ار 
لفرت�ت �أطول، حيث �شيتم مكافاأتهم 
بفر�ش���ة �إ�شافية للدخ���ول يف �ل�شحب 

ع���ن كل �شه���ر �إ�ش���ايف يحتف���ظ في���ه 
مببلغ ��شتثمار�تهم يف ح�شاب “د�نات 

�ل�شالم” للفوز يف �ل�شحوبات.
وقال رئي����س �خلدمات �مل�رسفية 
لالأفر�د ل���دى �مل�رسف حمم���د بوحجي 
�ملتو��ش���ل  �لتز�من���ا  م���ع  “متا�شي���ا 
منتجاتن���ا  حت�ش���ني  عل���ى  للعم���ل 
وخدماتن���ا �مل�رسفية م���ن خالل توفري 
حلول مالية �أك���رث تنوعاً ومتو�فقة مع 
�أحكام �ل�رسيع���ة �الإ�شالمية، فاإنه ي�رسين 
�الإع���الن ع���ن �إط���الق برنام���ج “د�نات 
�ل�شالم” للتوف���ري بروؤية جديدة �لذي 
�شيق���دم �لعدي���د من �جلو�ئ���ز �لقيمة 
للعمالء. حقق برنام���ج د�نات للتوفري 
جناح���ا كب���ري� من���ذ �إطالق���ه يف �لع���ام 
2016، و�شاع���د عل���ى من���و �مل����رسف 

ب�ش���كل ملح���وظ وذلك بف�ش���ل �لدعم 
و�مل�شاندة �لكب���رية من جانب عمالئنا 
�لذي���ن ��شتمرو� يف ��شتثم���ار �أمو�لهم 
معنا، حي���ث جنحنا �لع���ام �ملا�شي يف 
تق���دمي �لعدي���د م���ن �جلو�ئ���ز �لقّيمة 
عل���ى حتقي���ق  �شاعده���م  له���م مم���ا 
�أحالمهم، و�حل�شول على فر�شة ر�ئعة 

لال�شتثمار”.
و�أ�ش���اف بوحجي “يلت���زم م�رسف 
�ل�ش���الم بتق���دمي منتج���ات وخدم���ات 
متنوع���ة لعمالئ���ه �ملخل�شني، ويعترب 
منت���ج “د�ن���ات �ل�ش���الم” �أح���د تل���ك 
باالبت���كار  متت���از  �لت���ي  �ملنتج���ات 
و�ملرون���ة ع���ن طريق متك���ني �لعمالء 
�مل�رسفي���ة  �أهد�فه���م  حتقي���ق  م���ن 
و�ال�شتفادة من ميزة �الأرباح �ملتوقعة 
وم�شاعف���ة �لفر����س �ملتاح���ة للف���وز 

بجو�ئزنا �لنقدية �لقّيمة”.
يف  �لر�غب���ني  للعم���الء  وميك���ن 
�لتاأهل للف���وز يف �ل�شحوبات �ل�شهرية 
فتح ح�شاب يف برنامج د�نات للتوفري 
يف �أي ف���رع من ف���روع م�رسف �ل�شالم-

�لبحري���ن مببل���غ 50 د.ب كح���د �أدنى، 
�أو �لتق���دم بطلب فت���ح ح�شاب د�نات 
للتوفري من خ���الل موقعنا �الإلكرتوين 
A -“  ����رب �خلدمة �لذ�تي���ة �جلديدة
ply@Home”. و�شتجري �ل�شحوبات 
�ل�شهري���ة حت���ت �إ����رس�ف من���دوب من 
وز�رة �لتج���ارة و�ل�شناع���ة و�ل�شياحة، 
�إ�شاف���ة �إلى �ملدقق �لد�خلي للم�رسف 
وممث���ل �ملدقق���ني �خلارجيني ح�شب 
�لقو�ع���د �ملتبع���ة ل���كل م���ن م����رسف 
�لتج���ارة  ووز�رة  �ملرك���زي  �لبحري���ن 

و�ل�شناعة و�ل�شياحة يف �ململكة.

�ل�شناب����س - �لغرف���ة: دع���ت 
جلن���ة �النتخاب���ات لل���دورة “29” 
بغرف���ة جت���ارة و�شناع���ة �لبحرين 
�ملر�شحني و�لناخبني و�الإعالميني 
�إلى ح�شور �للق���اء �ملفتوح �لذي 
�شتنظمه يف مت���ام �ل�شاعة 11 من 
�شباح ي���وم �خلمي����س �ملو�فق 8 
�ملجل����س  بقاع���ة   2018 فرب�ي���ر 
بالطاب���ق �الأر�شي ببي���ت �لتجار؛ 
�لتد�ب���ري  ال�شتعر�����س  وذل���ك 
و�لرتتيب���ات كاف���ة ذ�ت �ل�شل���ة 
والإط���الع  �النتخابي���ة،  بالعملي���ة 
�ل���ر�أي �لعام عل���ى �الإجر�ء�ت �لتي 
�للجن���ة و�ملت�شلة ب�شري  �تخذتها 
عملي���ة �نتخابات �لغرف���ة �ملقبلة 

يف  �أقرته���ا  �لت���ي  و�لرتتيب���ات 
�شبي���ل �شم���ان نز�ه���ة و�شفافية 
ولت�شلي���ط  �النتخاب���ات،  ه���ذه 
�ل�شوء على فت���ح باب ومتطلبات 
�لرت�ش���ح �إل���ى جانب ����رسح �الأمور 
�ملتعلقة  كاف���ة  و�ال�شتف�ش���ار�ت 
به���دف  �النتخابي���ة؛  بالعملي���ة 
حتقيق �ن�شيابي���ة حركة �لناخبني 

وت�شهيل مهمة �القرت�ع.
 ودع���ا رئي����س �للجن���ة جا�شم 
عبد�لع���ال �ملر�شح���ني و�لناخبني 
حل�ش���ور �للقاء؛ م���ن �أجل �لتعرف 
عل���ى ����روط وقوان���ن الرت�ش���ح 
�ملزم���ع  �ملرتقب���ة  لالنتخاب���ات 
مار����س   10 بتاري���خ  �نعقاده���ا 

�لثق���ايف  عي�ش���ى  مبرك���ز   2018
باجلفري، �إ�شافة �لى �شري �لعملية 

�النتخابية.

كما لفت �إلى �أن �للجنة ت�شعى 
من ور�ء هذ� �للقاء باأن يكون جميع 
�نتخاب���ات  ه���ذه  يف  �مل�شارك���ني 
من ناخب���ني ومرت�شحني على علم 
باالإج���ر�ء�ت و�ملتطلبات �لتي من 
�شاأنه���ا �لت�شهي���ل عليه���م يف كل 
م���ا يتعل���ق بامل�ش���ار �النتخاب���ي، 
ولالإجابة على جميع ��شتف�شار�تهم 
يف  ثقت���ه  مبدًي���ا  ومالحظاته���م، 
حر����س وتع���اون �جلميع م���ن �أجل 
�شمان �إجن���از �النتخابات؛ تكري�ًشا 
لكل ما ه���و �إيجابي و�إر�شاًء للنهج 
ب���ه  �ل���ذي عرف���ت  �لدميقر�ط���ي 
�لغرفة منذ تاأ�شي�شها منذ نحو 80 

عاًما.

�ملح���رق - �رسك���ة مط���ار �لبحري���ن: 
طرح���ت �رسكة مط���ار �لبحري���ن، مناق�شة 
عام���ة جدي���دة لت�شيي���د �ش���ور �أمني؛ من 
�أجل تطوير حميط �ل�شياج �الأمني �حلايل 
باملط���ار. ويحم���ل �مل����رسوع ��ش���م مركز 
�ملر�قب���ة �لثال���ث )CP3(، ويهدف �إلى 
�إحكام �ل�شيط���رة �الأمنية وحت�شينها على 
�ملوق���ع �لعام ملط���ار �لبحري���ن �لدويل، 
�إذ ت�شم���ل �لتح�شين���ات تركي���ب �ملزيد 
من وح���د�ت �الإنارة وكام���ري�ت �ملر�قبة 
على �ل�شور �جلدي���د. والبد �أن تلبي هذه 
�لتح�شين���ات �جلدي���دة كاف���ة �ملعاي���ري 
و�ملتطلب���ات �الأمني���ة �خلا�ش���ة بربنامج 

حتدي���ث مط���ار �لبحري���ن �ل���دويل �لذي 
ت�ش���ل تكلفت���ه �إل���ى 1.1 ملي���ون دوالر 

و�جلاري تنفيذه حالًيا.
ياأت���ي ه���ذ� �مل����رسوع بع���د �النتهاء 
بنجاح م���ن �ملرحلة �الأولى 2017، و�لتي 
��شتمل���ت على ه���دم جمي���ع �ملباين غري 
�ملاأهول���ة �لتابع���ة �إل���ى مط���ار �لبحرين 
�لدويل، و�لت���ي كانت يف حاجة ما�شة �إلى 
تعزيز ��شرت�طات �الأم���ن و�ل�شالمة، وقد 
مت �النته���اء م���ن هذه �ملرحل���ة بنجاح يف 
�شه���ر مار�س 2017. وحت���دد �ملناق�شة 
�لفرتة �لزمنية �الإجمالية للم�رسوع باأربعة 

وع�رسين �أ�شبوًعا.

ق���ال رئي����س جمل����س  دب���ي - مبا����رس: 
�الحتياط���ي �لفي���در�يل �ل�شاب���ق �إن �أ�ش���و�ق 
�الأ�شه���م و�ل�شن���د�ت يف �لوالي���ات �ملتح���دة 

ت�شهد “فقاعة” يف �لوقت �حلايل.
و�أ�ش���اف �آالن جرين�شب���ان يف ت�رسيح���ات 
ملحط���ة “بلومربج”،  �أن���ه يف �لنهاية �شتكون 
فقاع���ة �شوق �ل�شند�ت ه���ي “�الأزمة �الأكرب”، 
لك���ن عل���ى �ملدى �لق�ش���ري فاإن �الأم���ر لي�س 
�شيئ���اً للغاية.  و�شه���دت �أ�شعار �ل�شند�ت يف 
�القت�شاد�ت �لكربى �رتفاعات قيا�شية خالل 
�الأ�شه���ر �ملا�شية، ليرت�ج���ع �لعائد مل�شتوى 
مت���دين، لكن مع ب���دء �إ�شار�ت �إنه���اء برنامج 
�لتي�شي �لكمي يف عدة بقاع من �لعامل حتولت 
عو�ئد �لديون لل�شع���ود. وو�شل �لعائد على 
 10 �الأمريكي���ة الآج���ل  �ل�شن���د�ت �حلكومي���ة 

�شنو�ت الأعلى م�شتوى منذ �أبريل 2014.

و�أ�ش���ار جري�شنبان �لذي ق���اد �لفيدر�يل 
�الأمريكي يف �لفرتة بني 1987 وحتى 2006 
�إل���ى �أن �لوالي���ات �ملتحدة تتج���ه �إلى زيادة 
كبرية يف معدالت �لفائدة على �الآجل �لطويل.
وكان �لفي���در�يل �الأمريك���ي ق���د ثب���ت 
مع���دل �لفائ���دة دون تغي���ري خ���الل �جتماعه 
�ال�شبوع �ملا�شي، لكنه توقع ت�شارع �لت�شخم 
يف �لفرتة �ملقبلة ماي�شري �إلى �شعود حمتمل 

للفائدة خالل �الأ�شهر �ملقبلة.
ملجل����س  �ل�شاب���ق  �لرئي����س  وح���ذر 
�الحتياط���ي �لفي���در�يل من �شع���ود معدالت 
�لدي���ون ن�شب���ة للن���اجت �ملحل���ي يف �لواليات 

�ملتحدة.
وبل���غ حج���م �لدي���ن �الأمريك���ي نح���و 20 
تريلي���ون دوالر يف �شبتم���رب �ملا�شي، م�شجالً 

م�شتوى قيا�شياً جديد�ً.  

• حممد بوحجي	

• جا�شم عبد�لعال	

زينب العكري
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بـ 10 ماليني دوالر تاأ�سي�س �رشكة “فنتيك” 
�صعود التقنيات امل�رصفية اجلديدة بالبحرين... رئي�س “العربية املالية” لـ “$”: 

علي الفردان من املنامة

ك�صف م�صوؤول رفيـــع يف ال�رصكة العربية 
املالية، التـــي تعمل يف اأنظمـــة املدفوعات 
والبطاقـــات وال�رصاف الآيل، عـــن اأن ال�رصكة 
ب�صدد اإطالق �رصكة جديدة ت�صتهدف اإطالق 
املنتجات املبتكـــرة يف تكنولوجيـــا القطاع 

املايل وامل�رصيف.
واأبلغ رئي�س جمل�س اإدارة �رصكة اخلدمات 
املاليـــة العربيـــة، ومقرها البحريـــن، �صائل 
الوعـــري “البـــالد” اأن ال�رصكة ب�صـــدد اإطالق 
�رصكـــة جديدة تعمـــل يف جمـــال التكنولوجيا 
املاليـــة اأو ما يعرف بـ “الفنتك” خالل العام 

اجلاري 2018.
واأ�صـــار اإلى اأن تاأ�صي�ـــس ال�رصكة يف طور 
النتهاء من الإجـــراءات واملوافقات الالزمة، 
متوقًعا اأن يتم الإعالن عـــن اإطالقها ر�صميا 

يف وقت لحق من العام اجلاري.
وبـــن الوعـــري اأنه �صيتم �صـــخ نحو 10 
ماليـــن دولر كراأ�س مال يف هذه ال�رصكة، يف 
حن �صتكون ال�رصكة مملوكة وتابعة بالكامل 

اإلى �رصكة اخلدمات املالية العربية.
وتاأتي ت�رصيحـــات الوعري بعد اأن قامت 
�رصكة بتلكو و�رصكة اخلدمات املالية العربية 
باإطـــالق خدمـــة حديثة تـــكاد تكـــون الأولى 
مـــن نوعها يف اململكة وهـــي خدمة املحفظة 
املالية الرقمية التي تعترب من اأ�رصع الأدوات 

الع�رصية يف نظام الدفـــع املايل الإلكرتوين، 
وذلـــك يف م�ـــرصوع مـــن �صاأنـــه تعزيـــز ريادة 
البحريـــن يف القطاع املـــايل وامل�رصيف الذي 
ي�صهـــد تطـــورات دراماتيكيـــة يف ال�صنوات 
املا�صيـــة بدخـــول التقنيـــات التكنولوجية 
وتطوير و�صائـــل الت�صال، اإذ يعتزم حتالف 
�ـــرصكات �صنغافوريـــة ت�صييـــد اأول م�رصعـــة 
اأعمال متخ�ص�صة يف جمال التقنيات املالية 
)FinTech( يف البحريـــن، ويجـــري العمـــل 
حاليـــا على جتهيز واإعـــداد “بحرين فينتيك 
باي” ومن املوؤمل اأن يتم افتتاحه يف فرباير 

اجلاري.
يذكـــر اأن البحريـــن ت�صعـــى لبنـــاء نظام 
اإيكولوجـــي يحفز علـــى ريادة الأعمـــال اإلى 

جانـــب تبنـــي امل�رصوعـــات التكنلوجية ومن 
اململكـــة  تعتـــرب  اإذ  “الفينتيـــك”،  بينهـــا 
القطاعـــات  اأحـــد  املعلومـــات  تكنولوجيـــا 
التـــي ينبغـــي الرتكيـــز عليهـــا لالبتعاد عن 
العتماد علـــى الإيرادات النفطية، خ�صو�صا 
مـــع متتع البـــالد بنظام مـــايل وم�رصيف قوي، 
اإذ بـــادر م�ـــرصف البحريـــن املركـــزي باإن�صاء 
وحـــدة متخ�ص�صـــة يف جمـــال التكنولوجيـــا 
املاليـــة كجـــزء مـــن املبـــادرات املتوا�صلة 
للم�رصف يف تعزيز التحول الرقمي املايل يف 
اململكة ومواكبة التطور يف اخلدمات املالية 
الرقمية، وتوفري اأف�صل اخلدمات اإلى زبائن 

القطاع املايل من اأفراد وموؤ�ص�صات.
كمـــا اتخذ امل�ـــرصف املركـــزي مبادرات 
اأخـــرى يف جمـــال التكنولوجيـــا املاليـــة مثل 
اإن�صـــاء البيئـــة الرقابيـــة التجريبيـــة، والتي 
ميكن لل�ـــرصكات من خاللها تقـــدمي احللول 
التكنولوجية املالية، والتي ا�صتقطبت نحو 
6 �ـــرصكات اإ�صافـــة اإلى اإ�صـــدار الت�رصيعات 
اجلماعـــي  بالتمويـــل  اخلا�صـــة  التنظيميـــة 
بال�صـــكل التقليـــدي واملتوافق مـــع معايري 

ال�رصيعة الإ�صالمية.
وت�صمل م�صوؤوليات وحـــدة التكنولوجيا 
املاليـــة املقرتحـــة الإ�ـــرصاف علـــى الأن�صطة 
والعمليـــات للمرخ�ـــس لهـــم العمـــل يف هذا 
املجال ومتابعة التطورات الفنية والرقابية 

كافة يف جمال التكنولوجيا املالية. 

املنامـــة - دار القرار: بلـــغ عدد الع�صويات 
امل�صجلة يف مركز التحكيم التجاري لدول جمل�س 
التعاون لدول اخلليج العربية “دار القرار” 211 
ع�صوية ملحكم وخبري خـــالل العام 2017 مقارنة 
مع 200 ع�صوية ملحكم وخبري خالل العام 2016 
اأي بنمو ن�صبتـــه 1 %. وت�صدرت ال�صعودية عدد 
الع�صويات بواقع 66 ع�صوية ثم البحرين بواقع 
44 ع�صوية ثم دولـــة قطر بواقع 42 ع�صوية ثم 
الإمـــارات 34 ع�صوية ثم �صلطنة عمان بواقع 14 
ع�صوية وتلتها الكويت بواقع 4 ع�صويات فقط. 
اأما باقي الدول العربيـــة والعاملية فكان جمموع 
الع�صويـــات لها 6. وقـــال الأمن العـــام لـ “دار 
القـــرار” اأحمد جنـــم اإن املركز �صهـــد خالل العام 
2017 ت�صجيل 211 ع�صوية كان 181 منها قيد 
حمكـــم جديد و15 جتديدا لقيـــد حمكم و9 قيود 

خبري جديدة و6 جتديدات قيد خبري.
ونوه جنم اإلى اأنـــه وبح�صب الإح�صاءات فاإن 
الرجـــال كان لهـــم الن�صيب الأكـــرب يف الت�صجيل 
بن�صيب 175 ع�صـــوا مقابل 36 ع�صوية للن�صاء، 

فيما جاء تخ�ص�س القانون يف مقدمة الع�صويات 
بواقـــع 115 ع�صويـــة ثـــم الهند�صـــة بواقـــع 54 
ع�صويـــة ثم املحا�صبة بواقـــع 14 ع�صوية ثم كل 
من تخ�ص�س البنوك وال�صتثمـــار واإدارة الأعمال 
والإدارة املاليـــة بواقع 8 ع�صويـــات لكل منهما 
وباقـــي  3 ع�صويـــات،  العقـــاري  التثمـــن  ثـــم 
التخ�ص�صـــات 7 ع�صويات.  وذكر جنم اأن املركز 
يحتفـــظ بقائمـــة للمحكمن وجـــدول للخرباء من 
جميع دول جمل�س التعـــاون وكذلك من جن�صيات 
�رصق اأو�صطيـــة واأوربية ومن معظـــم دول العامل، 
ولالأطـــراف املعنيـــة الطـــالع على تلـــك القائمة 

واختيار حمكمن منها اأو من خارجها.
واأ�صاف اأن “الت�صجيـــل يف قائمة املحكمن 
وجـــدول اخلـــرباء ي�صهد منـــوا يف حجـــم الطلبات 
على الرغم من رفع املركز مل�صتوى ال�صرتاطات 
للت�صجيـــل يف قائمة املحكمن وجـــدول اخلرباء، 
اإقبـــال  الأخـــرية  ال�صنـــوات  وي�صهـــد املركـــز يف 
غـــري م�صبـــوق يف الت�صجيـــل يف كل مـــن القائمـــة 

واجلدول”.

امل�سعل يدعو الإن�ساء الهيئة امللكية لتنمية ال�سادرات 
لتوؤازر �صيا�صة احلكومة على اإطالق املنتج البحريني اإلى العاملية

دعا رجل الأعمال رئي�س اجلمعية البحرينية 
لتنميـــة ال�صـــادرات يو�صـــف امل�صعـــل، لإن�صاء 
الهيئـــة امللكيـــة لتنمية ال�صـــادرات البحرينية 
لتـــوؤازر �صيا�صـــة احلكومة وت�صاعـــد اأهدافها يف 
الرتويـــج لل�صناعـــات واخلدمـــات البحرينية يف 
الأ�صـــواق اخلارجيـــة، واإطالق املنتـــج البحريني 

اإلى العاملية.
واأو�صـــح امل�صعـــل لــــ “البـــالد” اأن الهيئة 
ميكـــن اأن تلعـــب دوًرا اأ�صا�ًصـــا وحيوًيـــا يندرج 
حتت ر�صالتها الأ�صا�صيـــة يف تنمية ال�صادرات 
البحرينيـــة مبختلـــف ال�صبـــل املمكنـــة؛ دعًمـــا 
وتاأهيـــل  البحرينيـــة  واخلدمـــات  لل�صناعـــة 
الكفـــاءات الوطنية القادرة علـــى ت�صدير تلك 
امل�صدريـــن  وتوعيـــة  واخلدمـــات  املنتجـــات 
مب�صـــادر التمويل و�صمان ال�صـــادرات اإ�صافة 
اإلـــى توفـــري املعلومات عن الأ�صـــواق اخلارجية 
وامل�صتورديـــن املحليـــن علـــى اأ�صا�ـــس متن 
قادًرا على حتقيق الأهداف املن�صودة به ليخدم 

الأهداف التنموية ال�صاملة.
واأكد امل�صعل اأن الهيئة �صتتمتع با�صتقالل 
اإداري ومـــايل يقوم علـــى اإدارة �صوؤونها جمل�س 
جميـــع  ويتولـــى  امللـــك  جاللـــة  يكلفـــه  اإدارة 
اأعمالهـــا وت�رصيـــف  الالزمـــة لإدارة  ال�صلطـــات 
اأمورهـــا ور�صـــم ال�صيا�صـــة العامة التـــي ت�صري 
عليها مبا يتـــالءم و�صيا�صـــة احلكومة وميار�س 
يف ذلـــك ال�صالحيـــات ال�رصوريـــة لتاأمـــن هذه 
الغايـــة، ويقـــوم بتعيـــن اأمن عام لهـــا يقوم 

بتطبيق وتنفيذ ال�صيا�صة التي ير�صمها جمل�س 
الإدارة ويتولـــى اإدارتها على الوجه الذي يكفل 
حتقيق اأهدافها وي�صاعده فريق موؤهل من ذوي 
اخلربة والكفاءة ي�رصف على اإدارة دوائر واأق�صام 

وظيفية وفق الهيكل التنظيمي.
وتهـــدف الهيئة اإلى زيادة حجم ال�صادرات 
البحرينيـــة وفتـــح اأ�صواق جديدة لهـــا وت�صجيع 
ال�صتثمارات الهادفـــة للت�صدير وتتبنى جملة 
من الأهداف الوطنية الهادفة اإلى تنمية وتطوير 
ال�صـــادرات البحرينيـــة وفًقـــا لال�صرتاتيجيات 
وال�صيا�صـــات املعتمدة من قبل احلكومة مبا يف 
ذلـــك تنفيذ التفاقيـــات والربوتوكولت التي 
توقعها مع الغري للتبادل التجاري وتعزيز وجود 
املنتجـــات البحرينيـــة يف الأ�صـــواق التقليديـــة 
وزيادة عـــدد الأ�صواق الت�صديريـــة لل�صادرات 
لل�صلـــع واخلدمـــات واإن�صـــاء املراكـــز التجارية 

ونق���اط التج���ارة العاملي���ة واإقام���ة املعار����ض 
خـــارج البحريـــن وتنظيـــم البعثـــات التجاريـــة 
اإلـــى  اإ�صافـــة  البحرينيـــة  املنتجـــات  لرتويـــج 
اإعداد الدرا�صات والبحـــوث وتوفري املعلومات 
واخلدمـــات واخلربات الفنيـــة امل�صاندة لعملية 
الت�صديـــر مبـــا يف ذلـــك القيام باأعمـــال امل�صح 
امليـــداين لالأ�صواق اخلارجيـــة لأغرا�س الرتويج 
لل�صلع واخلدمات البحرينية فيها، وفًقا لرئي�س 

اجلمعية.
اأن تطبيـــق املوا�صفـــات  واأكـــد امل�صعـــل 
العامليـــة واللتـــزام بجودة املنتـــج والت�صميم 
والتغليـــف اأ�صلوًبـــا اأ�صا�صًيـــا لدخـــول الأ�صواق 
العامليـــة ومطلًبـــا اأ�صا�ًصـــا ملواجهـــة املناف�صة 
العاملية �صواء يف ال�صوق املحلي اأو على النطاق 

العاملي )...( و�صتعمـــل الهيئة من خالل الدعم 
الفني املبا�رص على تنفيذ برامج وم�صاريع فنية 
تهدف اإلى م�صاعدة ال�ـــرصكات الوطنية وتطوير 
قدراتهـــا ومعرفتها واإزالـــة اأي عوائق تواجهها 
يف اأ�صواقهـــا الت�صديريـــة مـــن خـــالل تقـــدمي 
ال�صت�صـــارات الفنيـــة حلل م�صاكلهـــا الإنتاجية 
وتطبيـــق اأنظمة توكيد اجلـــودة الفعالة كنظام 
الأيزو 9000، ونظام اإدارة البيئة الأيزو 14000 
ونظـــام حتليـــل املخاطـــر وعالمـــات املطابقـــة 

الأوروبية والأمريكية.
واأ�صـــاف اأن املراكـــز الفنيـــة املتخ�ص�صة 
�صتعمـــل الدرا�صـــات ال�صناعيـــة التـــي تهدف 
اإلـــى تقييم القدرات الفنيـــة للقطاع ال�صناعي 
البحرينـــي وحتديد املعوقـــات الرئي�صـــة التي 

الدعـــم  اأولويـــات  تواجـــه �صادراتـــه وحتديـــد 
الفني واخلدمات الالزمـــة للقطاعات ال�صناعية 
الوطنيـــة لتمكينها من و�صـــع خطة عمل �صاملة 

لتطوير تلك القطاعات.
واأ�صـــار امل�صعل اإلـــى اأن الهيئة تعمل على 
امل�صاركـــة يف املعار�ـــس الدوليـــة املتخ�ص�صة 
والعامـــة، اإذ ت�صـــارك فيها ال�ـــرصكات امل�صدرة 
لتقدمي اأنف�صهم ومنتجاتهم والت�صال بالعمالء 
واملوزعـــن املرتقبـــن يف الأ�صـــواق اخلارجية 
امل�صتهدفة وتقوية العالقة بهم والتعاقد معهم 
اإ�صافـــة اإلى اكت�صاب اخلربة والفائدة، واإ�صدار 
التعريفيـــة  التلفزيونيـــة  والربامـــج  الن�ـــرصات 
بال�صناعـــة الوطنية؛ ليتـــم توزيعها يف خمتلف 
دول العـــامل وبناء �صفحات تعريفية على �صبكة 
املعلومـــات النرتنـــت للتعريـــف بال�صناعـــات 
واخلدمات الوطنية وترتيـــب البعثات التجارية 
والعالقات العامة، ويتمثـــل يف تنظيم البعثات 
التجاريـــة ووفـــود رجـــال الأعمـــال البحرينين 
اإلى الأ�صـــواق العاملية والأ�صـــواق امل�صتهدفة 
وترتيب لقاءات العمـــل مع القطاعات التجارية 
ال�صناعيـــة يف تلك الأ�صـــواق؛ مل�صاعدتهم على 

تطوير عالقات عمل مبا�رصة فيما بينهم.
واأ�صـــاف اأن الهيئـــة تقوم كذلـــك بتنظيم 
مقابـــالت وبعثات جتاريـــة اإلى داخـــل البحرين 
مـــع  اللقـــاءات  وترتيـــب  الوفـــود  وا�صتقبـــال 
امل�صدرين وامل�صتثمرين البحرينين؛ لتعريف 
تلك الوفـــود بال�صناعة البحرينية وفتح قنوات 
الت�صـــال التـــي ت�صاعـــد على عقـــد ال�صفقات 

واإقامة امل�رصوعات امل�صرتكة.

• ت�صور تخيلي للمركز	

ذكـــرت  البلديـــات:  �صـــوؤون   - املنامـــة 
وزارة الأ�صغـــال و�صـــوؤون البلديات والتخطيط 
العمـــراين اأنـــه ومنـــذ اإعـــادة افتتـــاح املحجـــر 
احلكومـــي يف منت�صـــف العـــام 2016 مت اإنتاج 
مـــا يقارب 5 ماليـــن طـــن، اإل اأن ال�رصكة التي 
تديـــر املحجـــر متكنت مـــن بيع نحـــو 2 مليون 
طن، 75 % من هذه الكمية هي �صخور حماية، 
وباقي الكمية موزعة ما بن دفان عام و�صخور 
متدرجـــة. ول يـــزال هنـــاك نحـــو 3 مالين طن 
من مـــواد الدفـــان املكد�صة داخـــل املحجر مل 
يتمكن امل�صغل احلايل من بيعها، وذلك ب�صبب 
عمليـــات التحجري غري القانـــوين الذي متار�صه 

بع�س اجلهات املخالفة للقانون.
واأ�صافـــت الـــوزارة اأم�ـــس يف ردهـــا علـــى 

مـــا ن�رصتـــه �صحيفـــة “البـــالد” يـــوم الثالثـــاء 
2018/1/30، ب�صاأن عدم توافر منتجات مواد 
الدفـــان ل�صتكمـــال م�صاريع البنـــاء املختلفة: 
“لقـــد حر�صت الـــوزارة على اإعطـــاء امل�صاريع 
احلكوميـــة، ومنهـــا م�صاريـــع الدعـــم اخلليجي 
وامل�صاريـــع الإ�صكانيـــة الأولويـــة يف احل�صول 
على منتجات املحجر ور�صد املخزون املتبقي 
لهـــذه امل�صاريع، حيث مـــن املتوقع اأن ينتهي 
هذا املخزون خـــالل العامن املقبلن. اإ�صافة 
اإلى ذلك كان هناك �رصورة اإلى ت�صجيع القطاع 
اخلا�س يف احل�صـــول على بدائل خارجية ملواد 
الدفان و�صخـــور احلمايـــة، وتهيئته للح�صول 

على البدائل من م�صادر خارجية”.
وا�صتطـــردت “كمـــا مت اعتمـــاد نظـــام مت 

تعميمه على جميع ال�ـــرصكات املوؤهلة من خالل 
الت�صجيل مع امل�صغل بالتن�صيق مع الوزارة، اإل 
اأن عـــددا من ال�رصكات �صواًء تلك التي تعمل يف 
امل�صاريع احلكومية اأو امل�صاريع اخلا�صة كانت 
حت�صل على املـــواد من جهات تعمل يف حميط 
املحجر، ومتتلك خمزونا من املواد غري معروفة 

امل�صدر. 
تنظميـــة  كجهـــة  م�صوؤوليتهـــا  اإطـــار  ويف 
ل�صمان احلفاظ علـــى املمتلكات العامة وعدم 
ا�صتخـــدام اأي مواد من م�صـــادر مل يتم التاأكد 
مـــن مطابقتها للموا�صفات قامـــت الوزارة يف 
العـــام املا�صي بالإبالغ عن عـــدد من ال�رصكات 
واملوؤ�ص�صـــات وجهـــات اأخـــرى غـــري معروفـــة، 
والتي تقوم باأعمـــال حتجري غري مرخ�صة وغري 

قانونيـــة يف حميـــط املحجر ويف مناطـــق اأخرى، 
وقـــد مت اتخـــاذ الإجـــراءات الالزمـــة �صد هذه 
اجلهات ول يزال التن�صيق م�صتمرا بن كل من 
وزارة الأ�صغـــال و�صـــوؤون البلديات والتخطيط 
العمـــراين ووزارة ال�صناعة والتجـــارة ومديرية 

اأمن املحافظة اجلنوبية؛ لوقف اأي جتاوزات”.
واأو�صحـــت “وحول املالحظة الـــواردة من 
جانب عدد مـــن املقاولن العاملن يف منطقة 
حفرية حول قيام اجلهات املعنية بحجز املواد 
واملعدات اخلا�صة بهم، يجـــب التنويه اإلى اأن 
هـــذه العملية متـــت يف اإطار تنظيـــم ا�صتخدام 
الأرا�صي يف منطقة املحجر واملناطق املحيطة، 
حيـــث ي�صغل هذه الأرا�صي عـــدد من ال�رصكات 
منذ فرتة طويلة لتخزين ومعاجلة مواد الدفان 

دون ترخي�س من اجلهات املعنية، اإ�صافة اإلى 
ذلك هناك �رصورة؛ للتاأكـــد من م�صادر املواد 
املخزنة، واأنها لي�صت عن طريق التحجري الغري 

قانوين”. 
واختتمت “كانت الوزارة خالل الأ�صبوعن 
املا�صيـــن علـــى توا�صـــل م�صتمـــر مـــع هـــذه 
ال�رصكات لتقدمي البيانات الالزمة حول م�صدر 
هذه املواد، وفور التاأكـــد من اأنها من م�صادر 
مقبولة، �صيتم ال�صمـــاح لهذه ال�رصكات باإخراج 
املواد اخلا�صة واإخالء املوقع وفق جدول زمني 
مقبـــول. ويف هذا الإطار تهيب الوزارة اجلهات 
املعنيـــة كافة التعـــاون، والعمل معـــا ب�رصاكة؛ 
ل�صمان الو�صول اإلى اأف�صل احللول املنا�صبة، 

وعدم الإ�رصار باملمتلكات العامة واخلا�صة”.

اإجراءات احرتازية موؤقتة.. و�سن�سمح لل�رشكات با�ستخدام مواد الدفان 
بهدف تنظيم ا�صتخدام الأرا�صي والتعرف على م�صدر “املخزنة”... “البلديات”

• يو�صف امل�صعل	

• �صائل الوعري	

اأمل احلامد



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

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: نوال محمد سعيد محمد
االسم التجاري احلالي: احتفاظ ملقاوالت البناء

االسم التجاري اجلديد: احتفاظ للمقاوالت

التاريخ: 30/1/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018-16580( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

40995-5

 بناء على قرار الشركاء في شركة باليترا ستوديو لالستشارات ذ.م.م املسجلة مبوجب 
 Alexandra Novik و Elena Novik القيد رقم 92691، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
املصفي : شركة أنفال ألصحابها أحمد خليل القاهري ومشاركوه )شركة تضامن(

elena_novik76@hotmail.com     -   )+973( 39940454: الهاتف
jemnovik@hotmail.com     -   )+973( 34115037: الهاتف

الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة باليترا ستوديو لالستشارات ذ.م.م
سجل جتاري رقم 92691

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم إليها السادة السيد كمال احمد حسن السعدون مالك شركة 
رقم  القيد  الورقية ش.ش.و واملسجلة مبوجب  السعدون للصناعات 
92438 ، طالب حتويل الشكل القانوني للشركة املذكورة إلى شركة 
ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 5000 )خمسة آالف( دينار، بني 

كل من:
- كمال احمد حسن السعدون

- يوسف كمال احمد حسن احمد السعدون

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 
إعالن رقم )----( لسنة 2018 

بشان حتويل شركة الشخص الواحد
 إلى شركة ذات مسئولية محدودة
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وك�ش���ف التحقيق عن “املزي���د من الأدلة 
عل���ى انته���اك حظر ال�ش���اح وخروق���ات اأخرى 
ت�شمل نقل مواد ت�شتخدم يف برامج ال�شواريخ 

البالي�شتية والأ�شلحة الكيماوية”.
كما فح�ص املراقبون حمولة من �شحنتني 
كانت���ا يف الطريق اإلى �ش���وريا واعرت�ش���تهما 
بل���دان مل ي���رد ذك���ر لأ�ش���مائها. وذك���روا اأن 
ال�ش���حنتني ا�ش���تملتا عل���ى كمية م���ن البالط 
املق���اوم لاأحما����ص ميكنه���ا تغطي���ة منطقة 
تعادل م�شاحة م�رشوع �شناعي على نطاق كبري.
ووافق���ت �ش���وريا عل���ى تدمري اأ�ش���لحتها 
الكيماوي���ة يف عام 2013. لكن دبلوما�ش���يني 
ومفت�شي اأ�شلحة ي�شتبهون يف اأنها رمبا تكون 
احتفظت اأو طورت �رشا قدرات جديدة للت�شلح 
الكيم���اوي. ومل ترد البعثة ال�ش���ورية يف الأمم 

املتحدة على طلب التعليق على التقرير.
وقال مراقبو الأمم املتحدة اأي�ش���ا اإن بلدا 
مل يذكروا ا�ش���مه ذك���ر اأن لديه اأدل���ة على اأن 
ميامنار ا�ش���تلمت نظم �شواريخ بالي�شتية من 
كوريا ال�شمالية وكذلك اأ�شلحة تقليدية ت�شمل 
قاذفات �ش���واريخ متعددة و�شواريخ اأر�ص/

جو.
اإن كوري���ا  التقري���ر  ق���ال املراقب���ون يف 
ال�ش���مالية اأر�شلت �ش���حنات من الفحم ملوانئ 
يف دول منها رو�شيا وال�شني وكوريا اجلنوبية 
وماليزي���ا وفيتن���ام با�ش���تخدام اأوراق م���زورة 
ت�ش���ري اإلى اأن دول اأخرى مثل رو�شيا وال�شني 

هي دول املن�شاأ ولي�ص كوريا ال�شمالية.
وكت���ب مراقبو الأمم املتح���دة يف التقرير 
الذي يق���ع يف 213 �ش���فحة “جمهورية كوريا 
بالفع���ل  ت�ش���تهزئ  الدميقراطي���ة  ال�ش���عبية 
باأحدث القرارات عن طريق ا�ش���تغال �شا�شل 
اإم���داد النف���ط العاملي���ة وتوري���ط مواطن���ني 

اأجانب ومكاتب ت�شجيل �رشكات بحرية والنظام 
امل�رشيف الدويل”.

وقال املراقب���ون “جمعت جمهورية كوريا 
ال�ش���عبية الدميقراطي���ة ب���ني اأمن���اط مالح���ة 
م�شللة والتاعب بالإ�ش���ارات ونقل ال�شحنات 
من �شفينة لأخرى وكذلك تزوير وثائق لإخفاء 

بلد املن�شاأ”.
كما حقق مراقبو الأمم املتحدة يف “حالت 
نقل منتجات نفطية من �ش���فينة اإلى اأخرى مبا 
ينتهك )عقوبات الأمم املتحدة(... واكت�شفوا 
اأن وراء هذه ال�شفن �ش���بكة تتمركز اأ�شا�شا يف 

تايوان”.

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

اعتقال 5000 متظاهر خال الحتجاجات الأخرية يف اإيران
دبي  - العربية.نت:

ك�ش���ف النائب الإيراين علي ر�شا رحيمي، اأن ال�شلطات اعتقلت ما يقارب 5000 �شخ�ص 
خال الحتجاجات الأخرية التي اندلعت يف اأكرث من 100 مدينة باأنحاء خمتلفة من الباد.

وقال رحيمي، وهو ع�شو يف جلنة الزمن القومي يف الربملان الإيراين، على هام�ص زيارته 
وعدد من النواب اإلى �شجن “اإيفني” بالعا�شمة طهران للتحقيق يف مقتل عدد من املحتجني 
حت���ت التعذيب، اإن معظم املعتقل���ني مت اإطاق �رشاحهم وما تبقى منهم حمتجزين على قيد 

التحقيق يف العا�شمة طهران وحمافظات اأ�شفهان وهمدان وفار�ص والأهواز.
ونقل���ت وكالة “ايلنا” عن النائب رحيمي قوله اإن رئي�ص دائرة ال�ش���جون يف طهران اأكد 
باأن جممل عدد معتقلي الأحداث الأخرية بلغ 4972 �شخ�شا، حيث اإن ن�شبة 73 % من الرجال 

و27 % من الن�شاء. واأ�شاف اأن اأكرث من ثلثي املعتقلني من ال�شباب.

السنة العاشرة - العدد 3400 
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 عمان – رويترز:

قال م�شعفون و�شهود عيان اأم�ص 
ال�شبت اإن طائرات مقاتلة ا�شتهدفت 
قافلة �ش���يارات تق���ل مدنيني فارين 

على طريق �رشيع رئي�شي يف �شوريا.
واأ�ش���اروا اإل���ى اأن احل���ادث وق���ع 
يف منطق���ة كانت تتق���دم فيها قوات 
�ش���ورية واأخ���رى تدعمه���ا اإيران حتت 
غطاء جوي �شوب بلدة ت�شيطر عليها 
املعار�ش���ة يف جن���وب غ���رب حمافظة 

اإدلب.
وقال م�ش���دران من املعار�شة اإن 
جنودا �ش���وريني وم�شلحني مدعومني 
م���ن اإي���ران بات���وا الآن عل���ى بعد 12 
كيلومرتا من �رشاقب واإنهم يتقدمون 
�ش���وب الطريق ال�رشيع الوا�ش���ل بني 
دم�شق وحلب حتت غطاء �رشبات جوية 

رو�شية كثيفة.
وقال م�ش���عفون اإنه جرى انت�شال 
م���ا ل يق���ل ع���ن 7 مدني���ني من حتت 
حطام ال�شيارات بعد ال�رشبات اجلوية 

روما – رويترز:

قالت ال�رشط���ة الإيطالية اإن رجا فتح 
الن���ار عل���ى امل���ارة يف مدينة مات�ش���رياتا 
بو�ش���ط الباد اأم�ص ال�ش���بت مما اأ�شفر عن 
اإ�ش���ابة عدد م���ن املهاجري���ن الأفارقة يف 

هجوم بدا اأنه ذو دافع عرقي.
ووقع اإطاق النار بعد اأيام من العثور 
على جث���ة �ش���ابة اإيطالية تبلغ م���ن العمر 
18 عام���ا مقطعة وخمب���اأة يف حقيبتني يف 
مات�ش���رياتا. واعتقل مهاج���ر نيجريي )29 

عاما( فيما يتعلق مبقتل ال�شابة.
وذك���رت و�ش���ائل اإعام حملي���ة اأن 6 
مهاجرين على الأقل بينهم امراأة تعر�شوا 
لإطاق النار من نافذة �شيارة كان يتحرك 
به���ا م�ش���لح يف املدينة الواقع���ة على بعد 
نحو 200 كيلومرت اإلى ال�رشق من العا�شمة 

روما.
وقال���ت ال�رشط���ة ع���رب ح�ش���ابها على 
تويرت "اإطاق نار يف مات�ش���رياتا واإ�ش���ابة 
اأ�ش���خا�ص. جت���ري ال�رشط���ة عملي���ة اأمنية. 
الأماك���ن  وجتنب���وا  الطري���ق  اأف�ش���حوا 
املفتوح���ة". وبع���د ذل���ك بقلي���ل قال���ت 

ال�رشطة اإنها اعتقلت رجا.

 اسطنبول – رويترز:

الأنا�ش���ول  اأنب���اء  وكال���ة  ذك���رت 
اأن ال�رشط���ة  اأم����ص ال�ش���بت  احلكومي���ة 
الرتكي���ة اعتقلت 82 �شخ�ش���ا ي�ش���تبه 
بانتمائه���م لتنظيم داع����ص بينهم 77 
اأجنبيا خال مداهمات باأنحاء ا�شطنبول.

وقال���ت الوكال���ة اإن �رشطة مكافحة 
به���م  م�ش���تبها  ا�ش���تهدفت  الإره���اب 
يعتقد اأنهم �ش���اعدوا مت�شددين كانوا 
يتوجهون اإلى مناطق ال�رشاع يف �شوريا 
والع���راق ويجه���زون ل�ش���ن هجمات يف 

مدن تركية.
الت���ي  املداهم���ات  اأن  واأ�ش���افت 
ج���اءت متزامن���ة �ش���ملت 16 من���زل يف 
10 اأحي���اء با�ش���طنبول لكنه���ا مل تذكر 

بالتحديد متى جرى تنفيذ العملية.
ومل يحدد تقرير الأنا�ش���ول الأدلة 
التي جمعتها ال�رشطة �شد امل�شتبه بهم 
لكنه ذكر اأن ال�رشطة حتفظت على مواد 

رقمية ووثائق خال املداهمات.
ع���ززت  الرتكي���ة  ال�رشط���ة  كان���ت 
عملياته���ا �ش���د امل�ش���تبه يف انتمائهم 
لتنظي���م الدول���ة الإ�ش���امية يف نهاي���ة 
العام املا�ش���ي قبيل الذكرى ال�شنوية 
الأول���ى لهجوم بالأ�ش���لحة النارية خال 
احتفالت مطلع العام اجلديد ا�شتهدف 
ملهى ليليا يف ا�ش���طنبول وراح �شحيته 

39 قتيا.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

اأمر قا�ص فيدرايل برازيلي، اجلمعة، 
باإع����ادة ج����واز �ش����فر الرئي�����ص ال�ش����ابق، 
لوي�����ص اإينا�ش����يو ل����ول دا �ش����يلفا، اإلي����ه 
بعد م�ش����ادرته �ش����ابقا من قب����ل حمكمة 

ابتدائية.
وكان قا�ص قد اأمر لول، الذي �شدر 
حكم �ش����ده بال�ش����جن 12 عاما يف ق�شايا 
ف�ش����اد بت�ش����ليم جواز �ش����فره “خ�شية اأن 
ي�ش����عى لطلب اللجوء ال�شيا�ش����ي” يف بلد 
اآخر. ومت ت�ش����ليم وثيقة ال�ش����فر اخلا�شة 
بالرئي�ص ال�ش����ابق اإلى ال�ش����لطات يف 26 
يناي����ر قبل �ش����اعات م����ن ركوب����ه طائرة 
اإلى اإثيوبيا حل�ش����ور موؤمتر مقرر م�شبقا 

ملنظمة الفاو التابعة لاأمم املتحدة.
وقال القا�شي، برونو اأبوليناريو، يف 
ق����راره “ل ميكن باأي طريق����ة من الطرق 
ا�ش����تنتاج اأن )ل����ول( كان يخطط للهرب 
م����ن الب����اد” لتف����ادي مواجهة الق�ش����اء 

الربازيلي. 
واعترب القا�شي اأنه على عك�ص ذلك، 
فاإن لول الذي ا�شتاأنف احلكم �شده اأظهر 
بو�شوح اأن الرحلة كانت “مربرة بوا�شطة 

التزام مهني مقرر م�شبقا”.

 عواصم - وكاالت:

اأعلنت وزارة الدفاع الرو�ش���ية اأن 
طيارا رو�شيا قتل، اأم�ص ال�شبت، يف �شوريا 
بع���د اأن قف���ز باملظلة يف منطقة خا�ش���عة 
ل�ش���يطرة ف�ش���ائل املعار�ش���ة ال�شورية، 
اإثر تدمري طائرت���ه يف اجلو خال عملية يف 

حمافظة اإدلب ب�شمال غرب �شوريا.
واأو�ش���حت ال���وزارة كما نقل���ت عنها 
وكالت الأنب���اء الرو�ش���ية اأن “طائ���رة من 
ن���وع �ش���وخوي25- حتطم���ت بينما كانت 
اإدل���ب امل�ش���مولة  حتل���ق ف���وق منطق���ة 
باتف���اق خف����ص التوتر. لق���د كان للطيار 
مت�ش���ع م���ن الوق���ت لاإب���اغ باأن���ه نزل يف 
املنطقة اخلا�شعة ل�شيطرة مقاتلي جبهة 
الن�رشة. وقد قتل الطيار يف ا�شتباكات مع 
الإرهابيني”. وبح�شب املر�شد املوحد يف 
ال�شمال ال�ش���وري واملتخ�ش�ص يف حتديد 
حركة الط���ريان، فاإن الطائ���رة اأقلعت من 
قاع���دة حميمي���م اجلوي���ة الرو�ش���ية قرب 

مدينة الاذقية ال�شاحلية.

بنغازي )ليبيا( – رويترز:

قال م�ش���وؤول حملي اأم�ص ال�ش���بت اإن 
قوات ليبية ا�ش���تبكت مع م�شلحني ي�شتبه 
يف انتمائه���م لتنظي���م داع����ص وقتل���ت 3 
منه���م قرب حق���ل الظه���رة النفطي الذي 
تديره �رشكة الواح���ة يف جنوب �رشق الباد. 
وق���ال رئي�ص بلدية م���رادة عمر الفقي اإن 
جنديا قتل واأ�ش���يب 5 خال ال�شتباكات 
الدائ���رة عل���ى مدى يوم���ني. واأ�ش���اف اأن 
معارك وقعت يف منطقة اأخرى يوم اجلمعة.
م�ش���رتكة  �رشك���ة  ه���ي  والواح���ة 
و3  للنف���ط  الوطني���ة  املوؤ�ش�ش���ة  ب���ني 
����رشكات اأمريكي���ة ه���ي هي����ص وماراثون 

وكونوكوفيليب�ص.
والقوات التي تقوم بحماية املن�شاآت 
النفطي���ة وعملي���ات �رشكة الواح���ة موالية 
للحكوم���ة املتمرك���زة يف ال����رشق يف ح���ني 
تتمرك���ز احلكوم���ة الت���ي تدعمه���ا الأم���م 

املتحدة يف العا�شمة طرابل�ص.

 واشنطن – رويترز:

حظرت الوليات املتحدة يوم اجلمعة 
�شادرات الأ�شلحة وخدمات الدفاع جلنوب 
ال�ش���ودان لتزيد ال�ش���غط عل���ى الرئي�ص 
�ش���لفا كري من اأجل اإنهاء ال�رشاع امل�شتمر 
يف الباد منذ 4 �شنوات.  وقالت املتحدثة 
با�ش���م وزارة اخلارجي���ة الأمريكي���ة هيذر 
ن���اورت يف بي���ان “تعل���ن وزارة اخلارجية 
الي���وم اأنه���ا تطبق قي���ودا على ت�ش���دير 
املواد الدفاعية وخدم���ات الدفاع جلنوب 

ال�شودان”.
ويف ح���ني اأن احلكوم���ة الأمريكي���ة ل 
تبيع اأ�شلحة جلنوب ال�شودان فاإن اخلطوة 
اجلديدة متنع اأي �رشكة اأمريكية اأو مواطن 
اأمريكي من اإر�شال عتاد اأو خدمات دفاعية 

للف�شائل املتحاربة يف الباد.
ويع���د حظر الأ�ش���لحة اأح���ادي اجلانب 
موؤ����رشا جدي���دا م���ن وا�ش���نطن عل���ى نفاد 
�شربها اإزاء القادة يف جنوب ال�شودان بعد 

انتهاك وقف اإطاق النار مرارا.

�رشبات جوية رو�شية 
تقتل 7 مدنيني ب�شوريا 

إيطاليا

تركيا

 البرازيل

جرحى باإطاق نار 
على اأجانب

اعتقال 82 �شخ�شا يف 
مداهمات ا�شتهدفت "داع�ص"

الرئي�ص ال�شابق 
ي�شتعيد جواز �شفره

اإ�شقاط مقاتلة رو�شية 
ب�شوريا ومقتل الطيار

 قتلى وجرحى يف ا�شتباك 
بني قوات ليبية و “داع�ص”

وا�شنطن تزيد ال�شغط 
على �شلفا كري

األحد 4 فبراير 2018 
18 جمادى األولى 1439

العدد 3400

15

ماكرون يطالب اإيران باإنهاء تدخالتها الإقليمية ودعمها للجماعات الإرهابية

50 غارة للتحالف على مواقع احلوثيني يف 4 حمافظات مينية

بيونغيانغ جنت 200 مليون دولر من �صادرات حمظورة

الرئي�ص الفرن�شي بعث ر�شالة اإلى طهران ت�شمنت 3 مطالب

ا�شتهدفت النقابيني يف �شعدة وحجة وتعز واحلديدة

كوريا ال�شمالية اأر�شلت اأ�شلحة ل�شوريا وميامنار

واأكد قدو�ش���ي خال مقابلة مع وكالة “نادي 
املرا�ش���لني ال�ش���باب” التابع���ة لهيئ���ة الإذاع���ة 
والتلفزي���ون الإيراني���ة، اأن املطل���ب الثالث هو 
قب���ول اإي���ران الدع���وة لعق���د اجتم���اع ثاثي مع 
الولي���ات املتحدة واململكة العربية ال�ش���عودية 
للتفاو����ص ح���ول اإنه���اء دور اإي���ران الإقليم���ي 
ودعمه���ا للجماعات الإرهابي���ة كجماعة حزب اهلل 
اللبناين وميلي�ش���يات احلوثي يف اليمن وتدخلها 

يف �شوريا والعراق واليمن ولبنان.
وتاأتي هذه التط���ورات بعدما اأمهل الرئي�ص 
املا�ش���ي،  ال�ش���هر  ترام���ب  دونال���د  الأمريك���ي 
الأوروبي���ني 120 يوما للتفاو�ص م���ع اإيران من 
اأج���ل مراجعة واإ�ش���اح التفاق النووي باإ�ش���افة 
برنام���ج  منه���ا  ق�ش���ايا،  ع���دة  ح���ول  ملحق���ات 
ال�شواريخ و�شمان عدم ح�شول اإيران على �شاح 
نووي، وو�شع حد لتدخل احلر�ص الثوري يف دول 

املنطقة، واإنهاء دعم اإيران لاإرهاب.
وكانت م�ش���ادر اأوروبية قد اأكدت اأن اإيران 
وافقت على مفاو�شات مع الحتاد الأوروبي حول 
برناجمها لل�ش���واريخ البالي�ش���تية املثري للجدل 
و�شيا�ش���اتها التخريبية يف اإطار �شعيها للتو�شع 
الإقليمي يف ال�رشق الأو�شط، وذلك نتيجة �شغوط 
الرئي����ص الأمريك���ي ومطالبته باإ�ش���اح التفاق 

النووي.
وذك���رت �ش���حيفة “فاينن�ش���ال تامي���ز” اأن 
وزراء خارجية اأملانيا وفرن�شا وبريطانيا العظمى، 
جنب���اً اإل���ى جنب مع من�ش���قة ال�شيا�ش���ة اخلارجية 
لاحت���اد الأوروبي فيديري���كا موغرييني، اتفقوا 
م���ع طهران حول بدء “حمادث���ات مكثفة وجدية” 
ب�ش���اأن برنامج اإي���ران ال�ش���اروخي وتدخاتها يف 

�شوؤون بلدان املنطقة.

م���ن جهت���ه، هاج���م اأحم���د خامتي، الع�ش���و 
املت�ش���دد يف جمل����ص خ���رباء القي���ادة الإيراني���ة 
وخطي���ب �ش���اة اجلمع���ة اأم����ص يف طه���ران، م���ا 
و�ش���فها ب� “ ال�ش���غوط الأمريكي���ة - الأوروبية 
للحد من قوة ال�ش���واريخ الإيراني���ة”، قائاً: “يف 
جمال �شيا�شة الردع نقولها �رشاحة باأننا �شن�شتمر 
بت�شنيع ما ن�شاء من ال�شواريخ ولن نتفاو�ص مع 

اأحد �شواء فرن�شا اأو غريها”.
كما هاجمت و�ش���ائل اإعام التيار املت�ش���دد 

ب�ش���دة حكوم���ة روح���اين، واعت���ربت منو فرن�ش���ا 
القت�ش���ادي بع���د موج���ة الرك���ود اإل���ى املن���ح 
والهبات والعقود التي اأبرمها روحاين قبل اأ�شهر 
م���ع باري�ص، دون اأن حت�ش���ل طهران على �ش���يء 

باملقابل.
وقالت وكال���ة الأنب���اء الإيراني���ة، اإن نيقول 
دوفور، املدير العام مل�رشف ال�شتثمار الفرن�شي، 
اأعلن ع���ن منح قرو�ص للم�ش���تثمرين الإيرانيني 
الذين ي�ش���رتون الب�شاعة الفرن�ش���ية، واعتربت 

ذل���ك حتاي���ًا عل���ى العقوب���ات الأمريكية �ش���د 
اإي���ران. ياأتي هذا بينما �ش���يتوجه وزير اخلارجية 
الفرن�ش���ية ج���ان اإيف لودريان اإل���ى طهران يف 5 
مار�ص املقبل حت�شرياً لزيارة الرئي�ص الفرن�شي 

اإميانويل ماكرون قبل ال�شيف.
وكان ماك���رون اأول رئي����ص دول���ة اأوروبي���ة 
يعلن عن زيارة مرتقبة لطهران منذ ثورة 1979 
التي اأطاحت بال�ش���اه، حيث ق���ال اإن زيارته اإلى 

اإيران �شتكون يف الوقت املائم.

ويف منطق���ة العطفني التابع���ة ملديرية 
كتاف )�شعدة(، ا�شتهدفت طائرات التحالف 
تعزيزات ع�ش���كرية للميلي�ش���يات. و�شنت 3 
غ���ارات على مواقع وحت���ركات للحوثيني يف 
مديريت���ي غم���ر ورازح احلدوديتني �ش���مال 
غ���رب حمافظ���ة �ش���عدة، حي���ث توا�ش���لت 
املعارك امليدانية بني امليلي�شيات وقوات 
ال�رشعي���ة التي متكنت خال الأيام املا�ش���ية 
من حترير مناطق جبلية ا�شرتاتيجية يف رازح.
م���ن جهتها، ق�ش���فت مدفعي���ة اجلي�ص 
الوطني اليمني والقوات ال�شعودية املرابطة 
على احلدود مواقع للميلي�شيات يف مديريات 

رازح وغمر ومنبه، قبالة جازان ال�شعودية.
ويف حمافظ���ة حجة �ش���مال غ���رب اليمن، 
ر�ش���دت م�ش���ادر ع�ش���كرية ميداني���ة اأك���رث 
م���ن 25 غارة لطائرات التحالف ا�ش���تهدفت 

مواقع واأهداف للميلي�ش���يات يف جبهة حر�ص 
وميدي.

اأما يف جبهة ال�شاحل الغربي جنوب مدينة 
احلدي���دة، فقد �ش���نت مقات���ات التحالف 7 
غارات عل���ى مواقع وتعزيزات مليلي�ش���يات 

احلوثي يف مدينة حي�ص.
 وقال �ش���كان حمليون اإن الق�ش���ف دمر 

خمزين اأ�شلحة للميلي�شيات.
ويف تعز، تتوا�ش���ل املع���ارك بني قوات 
احلوث���ي يف حمي���ط  وميلي�ش���يات  ال�رشعي���ة 
ال�رشقي���ة،  اجلبه���ة  يف  خ�شو�ش���اً  املدين���ة، 
حي���ث اأهم املعاق���ل الع�ش���كرية للحوثيني. 
وذكر �ش���كان اأن غارة جوي���ة للتحالف دمرت 
دبابة للميلي�ش���يات يف �شارع ال�شتني �شمال 
املدين���ة، فيما ا�ش���تمرت ال�ش���تباكات على 

الأر�ص يف املحورين.

• الرئي�ص الفرن�شي اإميانويل	

• ق�شف لطريان التحالف على مواقع ع�شكرية حوثية يف تعز )اأر�شيفية(	

• �شفينة حتمل فحما مبيناء يف كوريا ال�شمالية )اأر�شيفية(	

دبي - العربية.نت:

�إىل  ر�سالة  م��اك��رون  �إميانويل  �لفرن�سي  �لرئي�س  �إر���س��ال  عن  �إي���ر�ين  نائب  ك�سف 

طهر�ن ت�سمنت 3 مطالب قبيل زيارته �ملرتقبة �إىل �إير�ن، وهي قبول �ملر�سد �لأعلى 

�لتفاو�س حول ملف �ل�سو�ريخ، وكذلك  �إي��ر�ن  �لإي��ر�ين للمفاو�سات، وقبول  للنظام 

تدخالت �إير�ن وحروبها يف �ملنطقة ودعمها للجماعات �ملتطرفة.

جو�د  �لإي���ر�ين،  للربملان  �خلارجية  و�ل�سيا�سة  �لقومي  �لأم��ن  جلنة  ع�سو  وق��ال 

كرميي قدو�سي، �إن ماكرون ��سرتط عقد موؤمتر �سحايف مع نظريه �لإير�ين �لرئي�س 

حول  �ملفاو�سات  على  طهر�ن  مو�فقة  روح��اين  خاللها  يعلن  بحيث  روح���اين،  ح�سن 

برنامج �ل�سو�ريخ.

دبي – قناة العربية:

�سنت طائر�ت حتالف دعم �ل�سرعية يف �ليمن خالل �ل�ساعات �ملا�سية نحو 50 غارة جوية على 

مو�قع وجتمعات و�آليات ميلي�سيات �حلوثي �لنقالبية يف حمافظات �سعدة وحجة و�حلديدة وتعز، 

�أ�سفرت عن قتلى وجرحى وتدمري �آليات وخمازن �أ�سلحة للميلي�سيات.

و�أكدت م�سادر ع�سكرية �أن �أكرث من 12 غارة ��ستهدفت مو�قع �مليلي�سيات يف مناطق متفرقة 

من حمافظة �سعدة �حلدودية، وحتديد� يف منطقتي �آل عمار و�ملهاذر مبديرية �سحار ويف مدينة 

�سعدة نف�سها.

األمم المتحدة – رويترز:

�نتهكت كوريا �ل�سمالية عقوبات �لأمم �ملتحدة �ملفرو�سة عليها وجنت نحو 200 مليون دولر 

من �سادر�ت �سلع حمظورة يف 2017 وفقا لتقرير �سري �أعده مر�قبون م�ستقلون من �لأمم �ملتحدة 

�تهمها �أي�سا بتزويد �سوريا وميامنار بال�سالح.

و�ل��ذي �طلعت عليه  �ل��دويل  �لأم��ن  �لعقوبات يف جمل�س  �إىل جلنة  �ملوجه  �لتقرير  وج��اء يف 

رويرتز يوم �جلمعة �أن �ملر�قبني حققو� يف تعاون قائم يف جمال �ل�سو�ريخ �لبالي�ستية ي�سمل �أكرث 

من 40 �سحنة مل تبلغ عنها كوريا �ل�سمالية من قبل بني عامي 2012 و2017 �إىل مركز �لدر��سات 

و�لبحوث �لعلمية يف �سوريا و�لذي ي�سرف على برنامج �لأ�سلحة �لكيماوية يف �لبالد.

احلوثيون يهجرون 400 اأ�رشة ق�رشاً من قرية �رشق تعز
دبي – قناة العربية

عل����ى  احلوث����ي  ميلي�ش����يات  اأقدم����ت 
تهج����ري 400 اأ�����رشة ق�رشا من منازله����ا يف قرية 
ال�ش����ميدد، الواقعة يف منطقة العدنة مبديرية 
�ش����الة جنوب �رشق مدينة تع����ز، خال اليومني 
املا�ش����يني وذل����ك مع ا�ش����تداد املع����ارك يف 
اجلبه����ة ال�رشقي����ة وتق����دم اجلي�����ص الوطن����ي 

اليمني باجتاه مواقع متركز امليلي�شيات.
واأو�شحت م�شادر حملية اأن امليلي�شيات 
اأجربت ال�ش����كان على ت����رك منازلهم ومغادرة 
القري����ة، حتت تهديد ال�ش����اح عق����ب اقتحام 
القرية من قبل م�شلحي امليلي�شيات احلوثي.

وتق����ع منطقة العدن����ة يف اجلهة اجلنوبية 
م����ن اخل����ط الرابط ب����ني مدينة تعز و�ش����احية 
اجلوب����ان الت����ي تتمرك����ز فيها امليلي�ش����يات، 
وتطل على مثلث الطريق الرئي�ص الرابط بني 

تعز وعدن و�شنعاء.
واأفاد مواطنون اأن املجموعات امل�ش����لحة 
التابع����ة للميلي�ش����يات اأطلق����ت الن����ار عل����ى 
املن����ازل واأحرقت بع�ش����ها، ما دفع ال�ش����كان 
اإلى مغادرة القرية �ش����رياً على الأقدام باجتاه 
املناط����ق الت����ي تتمركز فيها ق����وات ال�رشعية 
حتى و�ش����لوا اإلى حي اجلحملي����ة عند الأطراف 

ال�رشقية للمدينة.

ن�رشت �شحيفة “التليغراف” الربيطانية تقريرا بعنوان “مذكرة �رشية بخ�شو�ص مكتب التحقيقات 
الفيدرايل ت�ش����ري اإلى اأن جا�شو�شا بريطانيا كافح ملنع انتخاب ترامب”. املو�شوع الذي �شارك فيه بن 
ريلي �ش����ميث حمرر ال�ش����وؤون الأمريكية يف ال�ش����حيفة وروزينا �شابور مرا�ش����لتها يف وا�شنطن يقول اإن 
وا�ش����نطن �ش����هدت اتهامات جلا�ش����و�ص بريطاين باأنه كان يقف خلف حزمة من التهامات �شد الرئي�ص 
الأمريكي دونالد ترامب لأنه كان يكافح من اأجل منعه من الفوز بالنتخابات الرئا�شية الأخرية. واأ�شافت 
ال�ش����حيفة اأن مذكرة ك�ش����فت اأن كري�شتوفر �شتيل قال ن�شا مل�ش����وؤول يف وزارة العدل الأمريكية قبل 
انتخاب����ات عام 2016 اإنه “متحم�ص” ملنع ترامب من الفوز بالنتخابات.  واأو�ش����حت اأن اأع�ش����اء احلزب 
اجلمهوري يتم�ش����كون به����ذه املذكرة لإثبات اأن العميل ال�ش����ابق لا�ش����تخبارات الربيطانية “اإم اأي6” 

كان مدفوع����ا ب�ش����كل عقدي ملعاداة ترامب ما ي�ش����كك يف حيادية 
�شهادته �شد الرئي�ص الأمريكي.

جا�صو�س بريطاين حاول منع انتخاب ترامب

العربية.نت عواصم – وكاالت:

ق���ال الرئي����ص الرتك���ي رج���ب طيب 
العملي���ة  اإن  ال�ش���بت،  اأم����ص  اأردوغ���ان، 
الع�شكرية يف عفرين تو�شك على النتهاء.

وكانت القوات الرتكية قد �ش���يطرت 
دارم���ق  جب���ل  عل���ى  �ش���ابق  وق���ت  يف 
ال�ش���ورية  ال�ش���رتاتيجي مبنطقة عفرين 
ورفعت العلم الرتكي على قمته، بح�ش���ب 
م���ا اأف���ادت وكال���ة “الأنا�ش���ول” لاأنباء، 
وذل���ك بع���د �ش���يطرتها موؤخ���راً على جبل 
بر�شايا. وتكمن اأهمية جبل دارمق بح�شب 
اجلانب الرتكي كونه ي�ش���تخدم لق�ش���ف 
مدينة كلي�ص احلدودية ب�شواريخ تطلقها 
ق���وات احلماي���ة الكردي���ة. ه���ذا وب���داأت 
القوات الرتكي���ة وف�ش���ائل اجلي�ص احلر 
املوالية له���ا اقتحام منطق���ة راجو غربي 
عفري���ن، بق�ش���ف متهي���دي مدفعي على 
املنطق���ة الواقع���ة منذ اأيام حتت ح�ش���ار 

ف�شائل اجلي�ص احلر.
ياأتي ذلك بعد متكن القوات الرتكية 
والف�ش���ائل م���ن ب�ش���ط �ش���يطرتها على 
ناحي���ة بلبل �ش���مال عفرين بع���د مقاومة 
�رش�ش���ة من قوات احلماي���ة الكردية. وبداأ 
اجلي�ص الرتكي قبل نحو اأ�شبوعني عملية 
ع�شكرية يف منطقة عفرين ب�شمال �شوريا 
�ش���د وحدات حماية ال�شعب املدعومة من 

الوليات املتحدة.
حماي���ة  وح���دات  تركي���ا  وتعت���رب 
ال�ش���عب، اجلناح امل�ش���لح حل���زب الحتاد 

العم���ال  حل���زب  امت���داداً  الدميقراط���ي، 
الكرد�ش���تاين الذي ي�شن منذ عقود مترداً 
يف جنوب �رشق تركيا ذي الأغلبية الكردية.

 أردوغان: العملية العسكرية في عفرين توشك على االنتهاء

• مقاتل من ف�شائل املعار�شة ال�شورية املدعومة من تركيا يف الطريق املوؤدي اإلى عفرين يف27 يناير 2018 )اأ ف ب(	

اسطنبول – أ ف ب:

اأعلن���ت تركي���ا اأم����ص ال�ش���بت اإن على 
رئي�ص النظام ال�شوري ب�شار الأ�شد اأن يغادر 
من�شبه “يف مرحلة ما” من امل�شتقبل، لكنها 
نف���ت وج���ود اأي نوع م���ن الت�ش���الت بني 
اأنقرة ودم�شق ب�ش���اأن اإنهاء احلرب ال�شورية 
املتوا�ش���لة منذ 7 �ش���نوات. وقال اإبراهيم 
كالن املتحدث با�شم الرئي�ص الرتكي رجب 
طيب اأردوغان لل�ش���حافيني يف ا�ش���طنبول 
اإن الأ�ش���د لي�ص الرئي�ص الق���ادر على اإعادة 

توحيد �شوريا، معتربا اأنه فقد ال�رشعية.
لك���ن كال���ن اأكد عل���ى �رشورة ح�ش���ول 
“انتقال �شيا�ش���ي يف �ش���وريا” ي���وؤدي اإلى 
د�ش���تور جديد وانتخابات. وقال “لن يكون 
الأمر �ش���ها لك���ن هذا هو اله���دف النهائي، 
ويف مرحلة ما يتعني على الأ�شد املغادرة”.

اأعق���اب  وج���اءت ت�رشيح���ات كال���ن يف 
ا�شت�ش���افة رو�ش���يا الثاث���اء ملوؤمتر �ش���ام 
يف �ش���وريا، اأعرب كل من الرئي�ص الرو�ش���ي 
ع���ن  الرتك���ي  فادمي���ري بوت���ني ونظ���ريه 

“الرتياح” ب�شاأنه، بح�شب الكرملني.

 تركيا: على الأ�شد 
الرحيل يف مرحلة ما
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برعاي��ة كرمية من رئي��س االتحاد 
البحريني لكرة الس��لة سمو الشيخ 
عيىس بن عيل بن خليفة آل خليفة 
يقيم االتحاد يوم 12 فرباير الجاري 
قرعة بطولة كأس خليفة بن سلامن 
لكرة الس��لة للرج��ال يف احتفالية 
اس��تثنائية تقام ع��ى ملعب صالة 

زين البحرين بأم الحصم.
ويجري اتحاد السلة ترتيبات خاصة 
لهذه القرعة التي ستكون احتفالية 
مميزة ملا تحمله البطولة من رمزية 
خاص��ة؛ لكونها تحمل اس��ام غاليا 
عى قلوب جميع أبناء اململكة، إذ 
أعد االتح��اد برنامجا خاصا لعملية 

إجراء القرعة.
ويدع��و االتح��اد البحرين��ي لكرة 
الس��لة الجامه��ر الس��اوية كافة 
لحض��ور القرعة ومتابعة برنامجها، 
إذ خص��ص االتح��اد جوائ��ز قيمة 
للحارضي��ن يف مدرجات صالة زين 
البحري��ن، إضاف��ة إىل العديد من 

املفاجآت.
ويعم��ل االتح��اد البحرين��ي لكرة 
الس��لة منذ فرتة عى إعداد برنامج 
خ��اص مصاحب للقرع��ة والعديد 
من الرتتيبات املميزة؛ لضامن نجاح 
هذه البطولة األغى بني مسابقات 

كرة السلة البحرينية.

ق����رع����ة ك������أس خ��ل��ي��ف��ة ب��ن 
ال��ج��اري  ف��ب��راي��ر   12 س��ل��م��ان 

تقام على صالة “زين”... وتخصيص جوائز للجماهير

أم الحصم           اتحاد السلة 

سمو الشيخ عيسى بن علي سمو رئيس الوزراء

السنة العاشرة - العدد 3400 
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يصل قط��ار ال��دور التمهيدي ل��دور زين 
الدرجة األوىل لكرة الس��لة إىل محطته 
األخ��رة، وذل��ك بإقام��ة لقاءين 
الجولة  منافس��ات  افتتاح  يف 
ال�26، إذ يلتقي يف املباراة 
األوىل االتح��اد ومدين��ة 
 6 الس��اعة  يف  عي��ىس، 
مس��اًء، وتليه��ا مبارشة 
مباراة الرفاع وس��رتة يف 
مساًء،  ال�7:45  الس��اعة 
وتقام املباراتان عى صالة 

اتحاد اللعبة بأم الحصم.
الجولة  منافس��ات  وتستكمل 

يوم غٍد )اإلثنني( بلق��اءي املحرق والحالة، 
النجمة وس��امهيج، ع��ى أن تختم الجولة 
يف الي��وم التايل مبب��ارايت الح��د والبحرين، 
األه��يل واملنامة، فيام س��يغيب النويدرات 
الذي اس��تكمل جدول لقاءاته عن الجولة؛ 

لخضوعه للراحة اإلجبارية.
وتكم��ن أهمي��ة الجول��ة كونها س��تحدد 
الفريق صاحب املركز الثاين الذي س��رافق 
حام��ل اللقب ومتص��در الرتتي��ب املنامة 
إىل املرب��ع النهايئ مب��ارشة، وتجنب مرحلة 
ال�”بآلي أوف”، إذ يتصارع املحرق واألهيل 
القتن��اص الورقة املب��ارشة، حيث إذ ما أراد 
املحرق الحص��ول عليها، فإنه يتوجب عليه 

الف��وز غًدا وانتظار تعرث األهيل أمام املنامة 
يف ختام الدور التمهيدي.

ويتوقع أن ال يواجه فريقي االتحاد والرفاع 
صعوبة يف تخطي عقبة منافس��يهام الليلة؛ 
عطفاً ع��ى نتائ��ج ومس��تويات الفرق يف 

املرحلة املاضية من عمر الدور التمهيدي.
الرف��اع بحاجة للف��وز لتأكي��د جدارته يف 
التأه��ل مع الس��تة الكبار وعب��وره ملرحلة 
تصفي��ات املربع الذهب��ي، إذ يحتل املركز 

الخامس برصيد 38 نقطة.
يف املقابل، يسعى االتحاد الذي قّدم مستوى 
متطور ه��ذا املوس��م ومل يحالفه الحظ يف 
التأهل ل��أدوار النهائية، م��ن تحقيق فوز 

معنوي يس��تعد به ملرحل��ة الدوري 
الفيض، إذ يحتل “البنفس��ج” املركز 

الثامن ب�35 نقطة.
أّم��ا فريقي مدينة عيىس وس��رتة، 
فلم يقدما املستوى املتوقع منهام 

ه��ذا املوس��م وغادرا س��كة 
وه��ام  رسيًع��ا،  املنافس��ة 
يس��تعدان لخوض الدوري 

الفيض.
مدين��ة عي��ىس يحتل 
املركز ال�11 برصيد 25 

نقطة، فيام يحتل س��رتة 
املركز 10 ب�30 نقطة.

الرفاع واالتحاد مرشحان لتخطي سترة والمدينة
لقاءان في افتتاح الجولة األخيرة لتمهيدي “زين”

محمد الدرازي
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دعت اللجنة املنظمة ملهرجان قدامى الاعبني مركز املرخ الريايض النجم الكبر السابق للكرة البحرينية واملدرب الجرنال سلامن رشيدة لحضور املهرجان الذي 
سيقام يوم الجمعة ليلة السبت املقبلة عى ماعب طران الخليج عند الساعة 7:30 مساء.

وسيتم تكريم النجم رشيده اىل جانب زمائه النجوم السابقني حسن زليخ وحمد محمد وعميد املصورين جعفر عيل؛ تقديرا عى ما قدموه للكرة البحرينية 
خال مشوارهم الكروي مع أنديتهم واملنتخب الوطني. 

كام متت دعوة مدير إدارة املراكز الشبابية يف وزارة الشباب والرياضة نّوار املطوع لحضور املهرجان وتكرميه من قبل اللجنة املنظمه لعطائه الكبر خال 
وجوده يف مهمته وتسهيل أمور املراكز الشبابية وإعطائهم الضوء األخرض؛ من أجل اإلبداع والتألق يف كل املجاالت الرياضية والثقافية واالجتامعية وغرها. 
ويذكر أن املعلق الريايض املعروف خالد املنشد سيقوم بالتعليق عى مباريات املهرجان.  وأسندت مهمة إدارة املباريات للحكمني الدوليني السابقني جعفر 

الخباز وعيل سلامن.  وسيتخلل املهرجان مباراة لصغار مركز املرخ قبل املباراة النهائية بواقع شوطني لكل شوط 5 دقائق. 
ويقام املهرجان األول لقدامى الاعبني احتفاًء بنجوم جيل السبعينات من القرن املايض يف املركز وتكرميا لنجوم الكرة البحرينية السابقني.

دعوة شريدة والمطوع لمهرجان قدامى المرخ

  للتوا�شل:  )ق�شم الريا�شة: 17111499(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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أكمل فريقا أوال وقلعة البحرين 
عقد نصف نهايئ مونديال بوري 
عى كأس وزير شؤون الشباب 

والرياضة هشام الجودر بتأهلهام 
إىل جانب دملون وتايلوس.

وتأهل فريق أوال بعد أن قلب 
تأخره بهدف أمام فريق جزر 
حوار حامل لقب البطولة إىل 

فوز مثني بهدفني مقابل هدف 

واحد رافًعا رصيده إىل 6 نقاط يف 
صدارة املجموعة. 

ويف مجريات املباراة تقدم فريق 
حوار بهدف بواسطة مهدي 

السيد محمد منهًيا به الشوط 
األول قبل أن تتغر األحوال يف 

الشوط الثاين حينام أحرز فريق 
أوال هدفني متتالني عن طريق 

كل من محسن السيد عباس 

وجعفر سيد عباس مل تفلح 
بعدها محاوالت حوار يف العودة 

بالنتيجة.
ويف املباراة املقامة بذات التوقيت 
حسم فريق قلعة البحرين تأهله 
بالفوز بهدف نظيف عى فريق 
بوري. وبعد شوط أول سلبي يف 
مباراة شابها الحذر من الطرفني 
أحرز قلعة البحرين هدًفا عن 

طريق أحمد محمد عيل فاتًحا 
املباراة أمام فرص كثرة للفريقني 

أبرزها رضبة جزاء فشل فريق 
بوري يف ترجمتها إىل هدف 

تعادل؛ لتنتهي املباراة بهدف 
معلنة تأهل القلعة لنصف 

النهايئ.
أما يف املجموعة األخرى، رافق 

فريق تايلوس فريق دملون 

املتأهل مسبًقا للدور النصف 
النهايئ بفوزه عى فريق البحرين 
بهدف نظيف سجله عيل حسني 

عباس، رافًعا رصيده للنقطة 
السادسة متخلًفا بنقطة أمام 

متصدر املجموعة فريق دملون 
الذي ضمن الصدارة بحصوله عى 
نقطته السابعة بعد تعادله سلبًيا 

مع قلعة عراد.

وستلعب مباريات الدور النصف 
النهايئ غدا االثنني، عندما يواجه 

فريق أوال متصدر املجموعة 
األوىل فريق تايلوس وصيف 

املجموعة الثانية يف املباراة األوىل، 
يف حني سيواجه متصدر املجموعة 

الثانية فريق دملون وصيف 
املجموعة األوىل فريق قلعة 

البحرين.

أوال وقلعة البحرين يكمالن عقد نصف نهائي مونديال بوري

يغ��ادر اململك��ة صب��اح اليوم 
األحد وف��د منتخبن��ا الوطني 
للش��باب لكرة السلة، متوجها 
مس��قط؛  العامنية  للعاصم��ة 
للمش��اركة يف بطول��ة مجلس 
السادس��ة  الخليجي  التع��اون 
عرشة للش��باب تحت 17 سنة 
املقرر إقامتها بالفرتة من 5 إىل 

10 فرباير الجاري.
وي��رتأس الوفد عض��و مجلس 
اإلدارة رئي��س لجنة املنتخبات 
ن��ارص القص��ر، ويض��م في��ه 
نائبا لرئيس الوفد عيل حس��ن 
قاروين مديرا  الخاجة، غس��ان 
للمنتخب، موىس جعفر إداري 
الفن��ي  والجه��از  املنتخ��ب، 
املك��ون م��ن الكابنت س��لامن 
رمض��ان مس��ؤول املنتخب��ات 
الوطني��ة باالتح��اد، والكاب��نت 

حس��ني قاهري مس��اعدا أول 
للمدرب، والكابنت حس��ن ميك 
مس��اعدا ثان للمدرب، وماركو 

اختصايص العاج الطبيعي.
ويتكون املنتخب من 14 العبا 
هم مزمل أمر، راش��د عوض، 
مصطف��ى حس��ني ع��يل، عيل 
حس��ني ع��يل وعبدالكريم أبو 
قورة )نادي املنامة(، نواف نبيل 
وعيىس الرويلة )نادي األهيل(، 
)س��امهيج(،  فتي��ل  أحم��د 
عبدالل��ه الكوهج��ي وأحم��د 
جابر  ع��يل  )الحالة(،  خليف��ة 
)النجمة(، عامر حسني ومرتىض 
إس��امعيل )النويدرات(، وباقر 

عيىس )املحرق(.
وتعليق��ا عى هذه املش��اركة 
ق��ال رئيس الوفد نارص القصر 
يش��ارك  الوطني  منتخبن��ا  إن 

يف بطول��ة مجل��س التع��اون 
الخليج��ي ويحظ��ى بالدع��م 
الامح��دود م��ن قب��ل رئيس 

مجل��س إدارة االتح��اد س��مو 
الش��يخ عي��ىس ب��ن ع��يل بن 
خليفة آل خليفة، مشرا إىل أن 

سموه حرص عى زيارة الاعبني 
يف أكرث م��ن مناس��بة يف إطار 
للبطولة،  املنتخ��ب  تحضرات 

وه��و ما أعطى دافع��ا معنويا 
وللجهازين  الاعب��ني  لجمي��ع 

الفني واإلداري للمنتخب.
وأض��اف “مثة تطلع��ات عالية 
املش��اركة  ه��ذه  تك��ون  ألن 
للغاي��ة، وهناك رغبة  إيجابية 
بالحصول عى ذهبية  حقيقية 
هذه البطول��ة، ومن املؤكد أن 
نصيب  وض��ع  الفني  الجه��از 
عينيه أهمية املشاركة واإلعداد 

لها بالشكل األمثل”.
وأع��رب القصر ع��ن أمله بأن 
تك��ون البطول��ة فرص��ة طيبة 
للمنتخ��ب الش��اب؛ من أجل 
بالنتيجة  والخروج  ذاته  إثبات 
املنش��ودة من هذه املشاركة، 
مؤكدا أن أفراد املنتخب لديهم 
للخ��روج  واإلرصار  العزمي��ة 

باللقب الخليجي.

منتخبنا الشاب يتوجه إلى عمان لخوض منافسات خليجية السلة 
وسط تطلعات عالية لتحقيق اإلنجاز المشرف 

منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب

أم الحصم             اتحاد السلة 

هنأ األم��ني العام للمجلس 
والرياضة  للش��باب  األعى 
الشيخ س��لامن بن إبراهيم 
آل خليف��ة، ممث��ل جالة 
الخري��ة  لأع��امل  املل��ك 
وش��ؤون الش��باب رئي��س 
للش��باب  األعى  املجل��س 
اللجنة  رئي��س  والرياض��ة 
األوملبي��ة البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل 
تحقيق  مبناس��بة  خليف��ة؛ 
خليجيا  األول  املركز  سموه 
بطولة  الراب��ع يف  واملرك��ز 
للرج��ل  الث��ايث  الت��اج 
اقيمت يف  والتي  الحديدي 

ديب
وأش��ار الشيخ س��لامن بن 
إىل  خليف��ة  آل  إبراهي��م 
الجديد لس��مو  اإلنجاز  أن 
ب��ن حمد  ن��ارص  الش��يخ 
مح��ل  يع��د  خليف��ة  آل 

فخ��ر واعت��زاز البحرينيني 
إىل  ويض��اف  جميع��ا، 
سلسلة اإلنجازات الرياضية 
رعاي��ة  بفض��ل  املتمي��زة 
ودع��م القي��ادة الرش��يدة 
للحرك��ة الرياضية وحرصها 
الصلبة  األرضية  تهيئة  عى 
لتعزيز مكانة البحرين عى 

الساحة الرياضية الدولية.
وأش��اد الشيخ س��لامن بن 
إبراهيم آل خليفة باإلنجاز 
الكبر لس��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة، مؤكًدا 
أن النتيج��ة املتمي��زة التي 
حققها سموه تؤكد املكانة 
يحتلها سموه  التي  الرائدة 
منافس��ات  س��احة  ع��ى 
الحديدي  الرج��ل  بطوالت 

الدولية.
وأكد أن إنجاز سمو الشيخ 
نارص بن حم��د آل خليفة 
يعترب دافعا قويا لسموه من 
أجل تحقيق نتائج طيبة يف 
املقبلة  الدولي��ة  البطوالت 
ويف مقدمته��ا بطولة العامل 
يف هاواي، متمنيا لس��موه 
كل التوفي��ق والنج��اح يف 
اإلنجازات  تحقيق  مواصلة 

املرشفة. 

بعث رئيس مجلس الشورى 
عيل الصالح، برقية تهنئة إىل 
ممثل جال��ة امللك لأعامل 
الخري��ة وش��ؤون الش��باب 
األع��ى  املجل��س  رئي��س 
للش��باب والرياض��ة رئي��س 
اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية 
سمو الش��يخ نارص بن حمد 
ف��وز  ملناس��بة  خليف��ة؛  آل 
س��موه باملركز األول خليجًيا 
الث��ايث  الت��اج  بطول��ة  يف 
للرتايثل��ون، املقام��ة يف ديب 
العربي��ة  اإلم��ارات  بدول��ة 

املتحدة الشقيقة.
أن  إىل  الصال��ح  وأش��ار 
ه��ذه النتيج��ة الرائعة ُتعد 
إضاف��ة ممي��زة إىل الرصي��د 
الرياضية  لإلنجازات  املرشف 
حققه��ا  الت��ي  والش��بابية 
ومؤازرة  دعم  بفضل  سموه، 
صاحب الجالة امللك للحركة 

يف  والرياضي��ني  الرياضي��ة 
اململكة.

وبارك رئيس مجلس الشورى 
لسمو الشيخ نارص بن حمد 
تحقيق هذا اإلنج��از الرائع، 
والفوز املرشف، مؤكًدا أن هذا 
نتيجة  ج��اء  الجديد  اإلنجاز 
جه��ود مخلصة ومس��تمرة، 

وإرادة صلبة، ومساٍع حثيثة 
من قبل س��موه؛ إلبراز اسم 
مملك��ة البحرين يف املحافل 

الرياضية كافة.
وأكد أن ه��ذا اإلنجاز يبعث 
عى الفخ��ر واالعتزاز، ويرتك 
بصم��ة واضح��ة يف س��بيل 
االرتقاء بالحركة الرياضية يف 
البحرين، ويعزز فكر س��مو 
الشيخ نارص بن حمد الثاقب 
نحو مستقبل أفضل للرياضة 
بات��ت  والت��ي  البحريني��ة، 
بفضل جهود س��موه تس��ر 
يف طري��ق تحقيق اإلنجازات 

املتميزة.
الشورى  رئيس مجلس  ودعا 
املوىل جل��ت قدرته أن يكلل 
جهود ومساعي سمو الشيخ 
نارص ب��ن حم��د مبزيد من 
والتقدم واالزدهار، واستمرار 

حصد املراكز املتقدمة.

سلمان بن إبراهيم يهنئ ناصر 
بن حمد بإنجاز الرجل الحديدي

... ورئيس مجلس الشورى
 يهنئ سموه

رئيس مجلس الشورىالشيخ سلمان بن إبراهيم

القضيبية             مجلس الشورىالمنامة       األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة 

أتذكر أن اليوم الريايض شهد يف العام 
املايض عرشات الفعاليات يف مختلف 

محافظات مملكة البحرين. 
كرنفال وطني عزز رونقه دعم صاحب 

السمو املليك رئيس الوزراء بقرار تخصيص 
نصف يوم عمل ملامرسة األنشطة 

والفعاليات الرياضية يف الوزارات والهيئات 
واملؤسسات التابعة للحكومة.

احتفلنا يف ذلك اليوم، والتقطنا صورا 
للذكرى الجميلة التي ُنشاهد فيها الجميع 

يرتدي الزي الريايض مسؤوال كان أم 
موظفا، حدث ذلك باألمس القريب.

وبالتأكيد، فإن غالبية البحرينيني واملقيمني 
مل تتاش من ذاكرتهم صور اليوم الريايض 

البهيج الذي اقرتب منا ودنا يف التاريخ 
املوافق 13 فرباير الجاري، وأتوقع أن 

كثرين بدأوا بالفعل إعداد العدة لقضاء 
يوم استنايئ يف أجواء رياضية مفعمة 

بالرسور.
لكنني أجزم أن كثرين أيضا فاتتهم 

االستفادة من هذا اليوم عى املستوى 

الثقايف التوعوي بأهمية الرياضة؛ للحفاظ 

عى صحة الفرد من األمراض املتزايدة يف 

مجتمعاتنا بسبب عدم مامرسة الرياضة 

واتخاذها نهجا وأسلوب حياة يحافظ عى 

صحتنا ونشاطنا وعطائنا.

يتوجب الوعي واإلدراك الكامل بأهمية 

هذا اليوم الذي ُيذكرنا بالبعد الروحي 

للرياضة، والذي غاب عنا يف خضم 

انشغاالتنا اليومية وقضائنا أكرث األوقات يف 

السيارة؛ بسبب مشاويرنا بوقت تكون فيه 

غالبية الشوارع مكتظة!

زحمة السيارات

وللزحمة املرورية أسبابها مع هذا 

الكم الهائل من السيارات اآلخذ يف 

التزايد، فلم تعد السيارة وسيلة نقل 

فحسب، وإمنا أصبحنا نعتمد عليها إىل 

درجة أنها لو غابت ملا ذهب أحد منا 

للعمل مع افتقادنا شبكة نقل متكاملة 

ورسيعة تجعلنا نتخى عن السيارة يف 
بعض األوقات.

رمبا أصبحت البحرين بحاجة ماسة 
مليرتو يسر عى النقاط الرئيسة يف 
الباد متاما كام هو حاصل يف ديب 

وأيضا يف الرياض عام قريب. 
وفوائد امليرتو كثرة ومتعددة، منها 

بيئية، ومنها اقتصادية، ومنها صحية.. 
نعم صحية، فالدولة ستضمن أن 
غالبية من يستخدمون امليرتو مل 

يصعدوا عى منت القطار إال بعد رحلة 
ميش معتربة، ذلك أن محطات توقف 

القطار ليست عى أبواب منازلهم، 
وسيمنعهم هذا األمر أيضا من 

الذهاب إىل الربادة واملطعم والدويب 
وبائع الخرضاوات والفواكه والخباز 

وشاي الكرك، وهي محات قريبة من 
منازلهم، لكنهم اعتادوا عى ارتيادها 

بالسيارة، ودون أي تردد يضغطون 
عى “بوق السيارة” ليأيت “البيا” 

ويسمع “األوردر”.

النداء السحري

غر أن مضار البوق )الهرن( فتاكة، رمبا 
تفوق مضار التدخني الذي رفعت رضيبته 
مؤخرا، وأصبحت علبة السجائر بدينارين، 

فيام ال يزال البوق مجانًيا ودون رضيبة 
حتى تحول إىل نداء سحري يجلب لك ما 

تريده مبجرد الضغط عى املقود، ليس 
ذلك فحسب، إذ بإمكانك تحذير الناس 

واستهجان ترصفاتهم أيضا.
هذه االحتياجات املعيشية التي يتم 

طلبها من املحات بإطاق األبواق خلقت 
حالة من الضوضاء املزعجة، ناهيك عن 
تحذيرات السواق املنفعلني والحذرين 

عندما تكون يف مرمى أبصارهم عى طريق 
مزدحم. عندها ستشعر أن بوق السيارة 

ساح خطر يستوجب استخدامه بترصيح 
رسمي بدل إطاقه يف العنان دون مراعاة 

للسمع العام!
وهذه هي الرضيبة التي يتوجب أن 

يدفعها من يستخدم بوق السيارة لطلب 

علبة ماء أو عصر دون أن يكلف عى 

نفسه النزول من السيارة والتحرر قليا من 

الكسل الذي بان واضحا تأثره عى جسده 

املرتهل، ولياقته املهرتئة. 

لسنا ضد الرضائب عى من يلوثون الجو 

بضوضائهم. الرضيبة هنا عقوبة ملنتهيك 

حريتنا بتوقفهم يف منتصف الطريق أمام 

كل املحات؛ ليطلقوا أوامرهم من برجهم 

العاجي. 

هم كثرون، وال أعتب عى أحد منهم، 

فهذا سلوك يتقبله املجتمع ويأخذه عى 

70 محما، لكنهم نسوا أن يحملوا صحتهم 

عى محمل واحد وهو امليش قليا والرتجل 

من هذه اآللة الحديدية التي أصبحت 

رشكات السيارات تضع فيها كل مقومات 

التسلية والرفاهية حتى بات البعض ال 

يستخدم أقدامه إال نادرا، واليوم الريايض 

الذي تحدثنا عنه منذ البداية هو يف واقع 

األمر لهؤالء ممن نسوا أن لهم أقداما 

بإمكانهم تحريكها!

أحمد كريم

لقطة
ahmed.kareem

@albiladpress.com

اليوم الرياضي.. لُنحرر أقدامنا

نجح فريق املح��رق يف تحقيق فوز 
مث��ني ومهم ع��ى حس��اب متصدر 
الرتتيب فريق األهيل بثاثة أش��واط 
مقاب��ل اثنني، يف اللق��اء الذي جمع 
الطرف��ني، أم��س، عى صال��ة اتحاد 
الطائ��رة، ضم��ن خت��ام الجولة 11 
لدوري الدرجة األوىل للكرة الطائرة.
ورغم ف��وز األهيل بالش��وط األول 
كس��ب  املح��رق  أن  إال   ،)27-25(
الث��اين )19-25(، وعاد األهيل ليفوز 
بالش��وط الثال��ث )22-25(، بيد أن 
املحرق عادل النتيج��ة بواقع )-25

.)18
ويف الش��وط الفاصل، حقق املحرق 
فارقا مريًح��ا يف بداي��ة األمر، ومع 
مح��اوالت األهيل للتقليص والعودة 
متك��ن املحرق م��ن حس��م األمور 
والف��وز بواق��ع )12-15(، ويعرض 
األهيل للخسارة الثانية هذا املوسم.

ويف اللق��اء األول أمس، حقق النرص 
فوزا س��ها عى بني جمرة بواقع 3 

أشواط دون مقابل.
ج��اءت تفاصي��ل األش��واط كاآليت: 

)21-25(، )15-25( و )25-23(.
وكانت الجولة قد افتتحت يوم أمس 
األول بلقاءي��ن، حيث ف��از النجمة 
عى داركليب والبسيتني عى اتحاد 

الريف بواقع )0-3( يف املباراتني.

مباريات الجولة المقبلة

 12 الجول��ة  مباري��ات  وتلع��ب 
يومي األربعاء والخميس املقبلني 
املوافق��ني ل� 7 و 8 فرباير الجاري، 
حي��ث يلعب ي��وم األربعاء: بني 
جمرة مع داركلي��ب واألهيل مع 
النجمة، فيام يلعب يوم الخميس: 
البسيتني مع النرص واتحاد الريف 

من لقاء األهلي والمحرقمع املحرق. من لقاء النصر وبني جمرة

المحرق يتخطى األهلي... والنصر يكسب بني جمرة
في ختام الجولة 11 لدوري الطائرة

أحمد مهدي
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حقق��ت العبة ن��ادي أكادميية البحرين 
للكاراتيه فيَ خليفة جناحي أول ميدالية 
ملونة ململكة البحرين ف دورة األلعاب 
الرابعة لألندية العربية للس��يدات التي 
تستضيفها إمارة الشارقة بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة حتى 13 فرباير الجاري، 
بعدما أحرزت املرك��ز الثالث وامليدالية 
“الكوميتي��ه”  مس��ابقة  ف  الربونزي��ة 
تح��ت وزن 50 كغ متفوقة عىل الالعبة 
السعودية منرية الرويتع بنتيجة 9/4 ف 
افتتاح منافسات الكاراتيه التي انطلقت 
صباح أمس الس��بت عىل نادي سيدات 

الشارقة )فرع الحزانة(.
وكانت جناحي ق��د خرست من الالعبة 
األردني��ة اس��يل خطار “باالنس��حاب” 
ف بداية مش��وارها ف مس��ابقة “الكاتا 
الفردي”، إذ تم االنسحاب احتجاًجا عىل 
قرار اللجنة الفنية للمس��ابقة ف توزيع 
املجموعت��ن، من خالل وضع الالعبة ف 
ف املجموعة األوىل الت��ي تضم العبات 
ميثل��ن 4 أندية وه��ي األردن والجزائر 
والس��عودية والبحري��ن، مقابل العبتن 

متث��الن اإلمارات والع��راق ف املجموعة 
الثانية، ما يعني 4 العبات ف املجموعة 
األوىل والعبتن ف املجموعة الثانية دون 
النظر إىل مب��دأ العدالة وتكافؤ الفرص 
م��ن خالل توزي��ع املجموعتن بواقع 3 
العبات ف كل مجموعة، مبا يتطابق مع 
اللوائح واألنظمة املعمول بها ف االتحاد 
ال��دويل للكاراتيه بتوزي��ع إعداد الفرق 

الزوجية بالتساوي.
وأع��رب عض��و مجل��س إدارة االتحاد 
البحرين��ي للدف��اع عن النف��س رئيس 
لجنة املنتخبات واملس��ابقات أمن الرس 
املس��اعد للعبة الكاراتيه مبارك يعقوب 
صالح عن أسفه الش��ديد ملا حصل من 
قب��ل اللجنة الفنية، كاش��فا عن تقدمه 
مبذك��رة احتجاج رس��مية ل��دى اللجنة 

الفني��ة اعرتاضا عىل توزيع املجموعتن، 
والذي حرم جناح��ي من تحقيق نتيجة 

أفضل.
وأضاف “منذ لحظة قدومي مع املدرب 
نبيل س��ليامن خاطبن��ا اللجن��ة الفنية 
ش��فهًيا عن التوزيع غري العادل ولكنهم 
أرصوا ع��ىل مواصلة املس��ابقة دون أي 
تغيري وقررن��ا رفع مذكرة احتجاج، وهو 

م��ا أدى إىل )نرف��زة( الالعب��ة ف ظ��ل 
جهوزيته��ا التام��ة ورغبته��ا ف تحقيق 
نتيجة إيجابي��ة، ومع ذلك فإنها قدمت 
مس��توى مقب��وال وكس��بت الربونزي��ة 

بجدارة..”.
وأش��اد مبا أظهرته الالعب��ة ف املواجهة 
الوحي��دة التي خاضتها أمام منافس��تها 
الس��عودية رغم قوة املنافس��ة، متمنًيا 

أن ينظ��ر ف االحتج��اج بع��ن االعتبار 
ف املس��تقبل؛ لع��دم تك��رار مثل هذه 

الحاالت.
هذا وس��تتم مراس��م تتويج األبطال ف 
مس��ابقة الكاراتيه الي��وم األحد بنادي 
سيدات الشارقة، وس��يتم خاللها تقليد 
الالعبة ف جناح��ي بامليدالية الربونزية 

رسميا.

َفي جناحي تظفر ببرونزية الكاراتيه والتتويج الرسمي اليوم
حققت أول ميدالية للبحرين بدورة األلعاب العربية ألندية السيدات

المجموعتين ت���وزي���ع  ع��ل��ى  اع��ت��راض��ا  رس��م��ي��ة  اح��ت��ج��اج  م���ذك���رة  رف���ع 
الشارقة          الوفد اإلعالمي

الالعبة مع مبارك يعقوب والمدرب نبيل سليمانمبارك يعقوب َفي جناحي خالل لقائها الالعبة السعودية

يس��تهل فريق مواهب وزارة شؤون 
الس��لة  لك��رة  والرياض��ة  الش��باب 
للسيدات مش��واره ف دورة األلعاب 
الرابع��ة لألندية العربية للس��يدات 
بلق��اء ن��ادي مقديش��يو الصوم��ايل 
الس��اعة الثانية ظهرًا )الواحدة ظهرا 
بتوقيت مملكة البحرين( اليوم األحد 

عىل صالة نادي فتيات الشارقة.
كام يلتق��ي ف املب��اراة األوىل ضمن 
منافس��ات اليوم الثاين من املسابقة 
الت��ي انطلق��ت أم��س الجمعة كل 
من نادي ج��دة يونايتد الس��عودي 
مع نادي الفتاة الكويتي الس��اعة 12 
ظهرا، بينام يلتق��ي ف املباراة الثالثة 
ن��ادي الش��ارقة الريايض م��ع نادي 
ش��باب الفحي��ص األردين الس��اعة 4 

عرصا.
وخ��اض الفري��ق يوم أم��س حصته 
التدريبي��ة األخ��رية بقي��ادة املدرب 
الوطن��ي فاض��ل مي��الد ع��ىل صالة 
ن��ادي فتيات الش��ارقة التي س��تقام 
عليها منافس��ات املسابقة، إذ تتكون 
قامئة الالعبات من سيام عيل حسن، 

محمد  بوش��هري، جميل��ة  فاطم��ة 
حس��ن، فاطم��ة عبدالرض��ا منصور، 
حص��ة أحمد إبراهيم، مريم حس��ن 
عيل، عائش��ة س��لامن الحادي، إميان 
ه��اين محمد، رزان عادل الس��اعايت، 
إضاف��ة إىل 3 العب��ات محرتفات من 
 alysha janneen، وه��ن  أم��ريكا 
 brandie rene، tabytha donne
ويس��مح مبشاركة اثنتن منهن داخل 

امللعب.

وأك��دت العب��ة املنتخ��ب جميل��ة 
محمد اس��تعداد الفريق للمنافس��ة 
اليوم، مش��رية إىل أن نادي مقديشيو 
الصوم��ايل يعت��رب غامض��ا بالنس��بة 
للجه��از الفن��ي والالعب��ات إال أنهن 
سيدخلن بقوة من أجل الفوز وعدم 
التس��اهل إطالقا مع الفريق واحرتام 

الخصم.
وأضافت “اس��تعدادتنا كانت جيدة، 
فق��د خضنا مباري��ات تجريبية عدة 

ووصلن��ا إىل مرحل��ة متقدم��ة م��ن 
الجهوزي��ة الفنية، ك��ام أن الالعبات 
املحرتفات بدأن باالنس��جام معنا ف 
التدريبات وشاركن معنا ف املباريات 
الودية، وقدمن مستويات جيدة أثبنت 
من خاللها ق��وة أدائهن ولكن تبقى 

املباريات الرسمية هي الفيصل..”.
وأوضح��ت أن فري��ق مواهب وزارة 
ش��ؤون الش��باب والرياض��ة يض��م 
مجموعة من الالعبات اللوايت يخضن 

أول مش��اركة خارجي��ة له��ن، بينام 
هناك 8 العب��ات تقريبا ميتلكن خربة 
املش��اركات الخارجي��ة، وأن وج��ود 
عنارص جديدة ل��ن يؤثر إطالقا عىل 
املستوى متى ما تس��لحت الالعبات 

بالعزمية واإلرصار.
وأك��دت جميل��ة أن اله��دف م��ن 
املش��اركة هو اعتالء منص��ة التتويج 
وتقديم املس��توى الالئ��ق واملرشف 
خصوص��ا أن فريقنا ال يقل مس��توى 

وش��أنا عن بقية الف��رق، معربة عن 

تفائلها بتحقيق نتيجة جيدة.

يذك��ر أن فريق كرة الس��لة ش��ارك 

باس��م ن��ادي النجم��ة ف النس��خة 

املاضي��ة 2016 الت��ي أقيمت بنظام 

املجموعات وودع الفريق املس��ابقة 

مبكرا، فيام تقام املسابقة ف النسخة 

الحالية 2018 بنظام الدوري من دور 

واحد.

فريق مواهب “الشباب والرياضة” السالوي يبدأ مشواره بلقاء مقديشيو الصومالي

جانب من التدريباتجميلة محمد فريق مواهب وزارة الشباب والرياضة لكرة السلة للسيدات

حرص��ت رئيس��ة وف��د مملكة 
البحرين ف دورة األلعاب لألندية 
العربية للس��يدات رئيسة لجنة 
ال��دورة  ف  واملتابع��ة  اإلرشاف 
رئيسة لجنة رياضة املرأة الشيخة 
حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة 
عىل زيارة البعثة البحرينية مبقر 
إقامتها بفندق كوبرثون الشارقة.
وكان ف اس��تقبال الشيخة حياة 
بن��ت عبدالعزيز مدي��رة البعثة 
مريم مريزا وأعضاء الوفد اإلداري 
اإلداري��ة  واألطق��م  واإلعالم��ي 
لألندي��ة الوطني��ة املش��اركة ف 

الدورة.
واطأمنت الش��يخة حي��اة بنت 
عبدالعزيز عىل البعثة البحرينية 
وم��دى جهوزية جمي��ع األندية 

العربي��ة،  للمش��اركة  الوطني��ة 
ووقف��ت عىل جمي��ع متطلبات 
واحتياجات الوف��د أثناء الدورة، 
التحضريات  واطلعت عىل آخ��ر 
والرتتيب��ات  لألندي��ة  الفني��ة 
اإلدارية للوفد اإلداري، مش��يدة 
بعم��ل جمي��ع أعض��اء الوف��د 
اإلعالن  منذ  واإلعالم��ي  اإلداري 
عن املش��اركة ف الدورة ولغاية 

اآلن.
الش��يخة حي��اة بنت  والتق��ت 
خ��الل  بالبعث��ة  عبدالعزي��ز 
معه��م  وتبادل��ت  وجوده��ا 
األحاديث الودية وحثت الجميع 
عىل أهمية العمل بجد واجتهاد؛ 
م��ن أج��ل التمثي��ل املرشف ف 
بحسب  كل  العريب  االس��تحقاق 

الالعبات  خصوص��ا  اختصاص��ه 
اللوايت يق��ع عىل عاتقهن تقديم 
أفضل ما لديهن؛ من أجل اعتالء 
منصة التتويج وترشيف س��معة 

الرياضة البحرينية.
وأك��دت وقوفها مع جميع أفراد 
البعث��ة وحرصها التام عىل توفري 
مختلف الظروف املالمئة إلنجاح 
املشاركة، متمنية لجميع األندية 
التوفي��ق والنج��اح ف املع��رتك 
الع��ريب مب��ا يس��هم ف مواصلة 
سلس��لة النجاح��ات واإلنجازات 
التي حققتها الرياضة البحرينية.

يذك��ر أن الش��يخة حي��اة بنت 
تقي��م  خليف��ة  آل  عبدالعزي��ز 
بفندق الشرياتون املخصص لكبار 

حياة بنت عبدالعزيز أثناء لقاء البعثة اإلداريةالشخصيات ف الدورة.

اإلداري����ة البعثة  تلتقي  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن��ت  ح��ي��اة 
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كسب الرفاع فوزا مثينا عىل حساب 
الوصي��ف النجمة بهدفني دون رد، 
يف اللقاء الذي جمع الطرفني مساء 
أم��س عىل اس��تاد مدين��ة خليفة 
الرياضية، ضمن الجولة 12 لدوري 
بن��ك البحري��ن الوطن��ي ألندي��ة 

الدرجة األوىل لكرة القدم.
وج��اءت أه��داف الس��اوي عرب 
الالعب ف��وزي عاي��ش الذي وقع 
عىل الهدف األول يف الدقيقة )36(، 
قب��ل أن يضي��ف زميل��ه عبدالله 
مب��ارك الهدف الثاين يف وقت قاتل 

.)90+6(

وج��اء الف��وز الثم��ني بعدما نجح 
حارس الرف��اع عبدالله الكعبي يف 
حاية فريقه م��ن هدف التعديل 
إث��ر تصدي��ه ركلة جزاء س��ددها 
هداف ال��دوري أوتيش يف الدقيقة 

.)77(
ف��وز أوصل الرف��اع للنقطة )13(، 
فيا جم��د رصي��د النجم��ة عند 
الفرص��ة  متيح��ا   )26( النقط��ة 
للمح��رق رائ��د الرتتيب لتوس��يع 
الفارق اليوم حين��ا يالقي املنامة 

ضمن ختام الجولة.
النتيجة التي أعادت الرفاع للنتائج 

اإليجابي��ة جاءت مبثاب��ة رد الدين 
للنجم��ة الذي تفوق ذهابا بس��تة 

أهداف مقابل واحد.
ويف اللقاء األول عىل ذات امللعب، 
النتيجة ع��ىل األهيل  قلب الح��د 
رغم النق��ص العددي منذ الدقيقة 
)54(، حي��ث ف��از الحداويون )-2
1(؛ ليظفر “التسونامي” بفوز مثني 
أوصله للنقط��ة )11(، فيا تجمد 

رصيد األهيل عند النقطة )8(.
س��جل لألهيل عيل العصفور، فيا 
للحد:مداف��ع األهيل أحمد جمعة 

بالخطأ يف مرماه وعيل خليل.

الرفاع يكسب النجمة بثنائية... والشباب واالتحاد “سلبية”
 NBB ضربة موجعة للوصيف في افتتاح الجولة 12 لدوري

“ال���ت���س���ون���ام���ي” ي���غ���رق “ال���ن���س���ور” رغ����م ال��ن��ق��ص ال���ع���ددي

فرحة رفاعية بأحد الهدفين         )تصوير: رسول الحجيري(

أحمد مهدي

مل يظه��ر الش��وط األول بالصورة 
املتوقعة بني الطرفني، مع أفضلية 
للتهدي��ف  املحقق��ة  الف��رص  يف 
لصالح النجمة، دون أن ترتجم إىل 

أهداف.
لعب املدافع األيرس للنجمة حسن 
الكراين كرة طولي��ة ألوتيش الذي 
توغل داخل املنطقة وس��دد كرة 
بيمينه المست الش��باك الجانبية 

من الخارج )11(.
وحاول النج��اوي عيل مدن عرب 
كرة مس��ددة من داخل املنطقة، 
إال أنه��ا جاءت س��هلة يف متناول 
أحضان الح��ارس الرفاعي عبدالله 

الكعبي )28(.
وحص��ل الع��ب النجم��ة ع��اد 
عبدالله عىل فرصة سانحة وسهلة 
للتسجيل، بعد أن تلقى كرة داخل 
املنطق��ة دون رقابة، إال أنه أطاح 
بالك��رة عاليا ف��وق املرمى بغرابة 
مفوتا عىل فريقه ه��دف التقدم 

.)24(
وس��جل الرفاع هدف التقدم عرب 
فرصت��ه األوىل يف الش��وط، بعدما 
س��دد الالعب ف��وزي عايش كرة 
قوية م��ن عىل مش��ارف منطقة 
الج��زاء، المس��ت العارض��ة قبل 
أن تدخ��ل تتجاوز خ��ط املرمى؛ 
بونفور  محمد  الحكم  ليحتس��ب 
هدفا بإش��ارة من الحكم املساعد 

الثاين سلان طاليس )36(.
وكاد أوت��يش أن ي��درك التع��ادل 
لفريقه، لكنه مل يحس��ن استغالل 
الكرة داخل املنطق��ة، مع تدخل 
املدافع األمين للرفاع عصام س��امل 

)45(؛ لينتهي الشوط رفاعيا.

الشوط الثاني

ح��اول الرف��اع مضاعف��ة النتيجة 
مع بداية الش��وط، ولعب عبدالله 
مب��ارك كرة عرضي��ة تابعها فوزي 
برأسه، إال أنها مرت خارج امللعب 

.)55(
النج��اوي  البدي��ل  وتوغ��ل 
عبدالعزي��ز خالد داخ��ل املنطقة 
وسدد كرة أبعدها الحارس الكعبي 

.)57(
وكاد عيل م��دن أن يدرك التعادل 
لفريقه، إذ حاول م��ن ركلة ثابتة 
تألق يف إبع��اد كرتها حارس الرفاع 

.)62(
وس��دد العب الرفاع اليافع محمد 
مره��ون ك��رة قوي��ة م��ن خارج 
املنطق��ة، إال أنها ج��اورت القائم 
الح��ارس أحم��د  األمي��ن ملرم��ى 

عبدالرسول )66(.
النجم��ة كمي��ل  وأض��اع الع��ب 
عبدالله الفرص��ة األبرز، إذ ارتدت 
إليه كرة داخل املنطقة من الدفاع 
الرفاع��ي، إال أن كرته القريبة من 

املنطق��ة ج��اءت أرضي��ة وجوار 
القائم األمين )67(.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للنجمة 
بع��د مل��س مدافع الرف��اع محمد 
حسني الكرة داخل املنطقة )75(، 
لكن أوتيش مل يستثمر الفرصة، إذ 
تأل��ق الكعبي يف اإلمس��اك بالكرة 

حاميا مرمى فريقه )77(.
ولعب كمي��ل عبدالله كرة عرضية 
تابعها أوتيش برأسه خارج امللعب 

.)81(
وش��هدت الدقائق األخ��رة تقدما 
نجاوي��ا كب��را لألم��ام بحثا عن 
التع��ادل، لك��ن الرف��اع اس��تغل 
هجم��ة مرتدة متقن��ة عرب محمد 
مرهون الذي وضع زميله عبدالله 
مبارك عىل طبق من ذهب إلطالق 
الرضبة القاضية بحسم النتيجة يف 
هدف جاء عند الدقيقة )90+6(، 

وسط فرحة ساوية كبرة.
أدار اللق��اء الحكم محمد بونفور، 
وعاون��ه نواف ش��اهني وس��لان 
ط��اليس، والحك��م الراب��ع محمد 

خالد.

جاء الشوط األول بأفضلية لفريق 
األهيل يف السيطرة والفعالية عىل 
املرمى الح��داوي، فيا دفع الحد 

رضيبة إهدار الفرص.
وبك��ر الفريق األصف��ر يف تهديد 
مرم��ى ح��ارس الحد إي��اد نارص، 
بعد أن لعب املدافع األيرس أحمد 
جمعة كرة طولية ملهدي حميدان، 
وال��ذي توغ��ل داخ��ل املنطق��ة 
وسدد كرة ضعيفة بيساره أبعدها 

الحارس )1(.
ورد الحد بتسديدة ملحمد الطيب 
م��ن داخل املنطقة أبعدها مدافع 
األه��يل كوليب��ايل من ع��ىل خط 

املرمى )16(.
أن  الح��داوي ع��يل خلي��ل  وكاد 
يس��جل ه��دف الس��بق لفريقه، 
بعد أن لعب حمد فيصل الش��يخ 
ك��رة عرضية تابعه��ا خليل، إال أن 
العارض��ة منع��ت هدف��ا محققا 

للفريق األزرق )21(.
وانطل��ق مه��دي حميدان يس��ارا 
ولعب كرة عرضية أبعدها مدافع 
الحد أحمد بوغار؛ لرتتد إىل عيل 
العصفور، والذي سدد كرة بيساره 
س��كنت مي��ني الح��ارس الحداوي 

.)30(
وأض��اع الح��د فرصت��ني متتاليتني 
للتعدي��ل، بع��د أن س��دد محمد 
الطيب ك��رة داخ��ل املنطقة غر 
مجراه��ا الدفاع وج��اورت القائم 
األمي��ن، قب��ل أن يلع��ب زميل��ه 
الربازييل لينيكر رضبة ركنية تابعها 
دايو برأس��ه، إال أنها اعتلت مرمى 
الح��ارس محم��ود العجيمي قليال 

.)44(

الشوط الثاني

اس��تطاع الح��د تس��جيل ه��دف 
التعادل يف الش��وط الث��اين مبكرا، 
وبالتحدي��د عن��د الدقيق��ة )47( 
بعدما أودع مداف��ع األهيل الكرة 

بالخطأ يف مرماه.
وش��هدت الدقيق��ة )54( إش��هار 
البطاق��ة الصف��راء الثانية ملحرتف 
الحد موىس ناري، وبالتايل الحمراء، 
الق��رار الذي الق��ى اعرتاضا  وهو 

كبرا من قبل الحداويني.
ولجأ مدرب الحد لتعويض النقص 
العددي يف الوس��ط، فأرشك عيىس 
لينيكر  الربازي��يل  مصب��ح م��كان 

.)59(
وس��جل الحد الهدف الثاين، بعدما 
لعب عيىس غالب كرة ركنية متقنة 
عىل رأس عليل خليل، الذي وضع 
فريق��ه يف املقدمة للمرة األوىل يف 
املب��اراة بعدما لع��ب الكرة بقوة 
يف الش��باك دون أن يجد الحارس 

العجيمي حال إليقافها )66(.

وكاد البدي��ل األه��الوي مجتب��ى 
غلوم أن يدرك التعادل، إذ س��دد 
كرة قوية اعتلت مرمى الحد قليال 

.)69(
وحاول األهالوي حس��ني س��لان 
عرب ركلة ثابتة، إال أن كرته اعتلت 

املرمى أيضا )79(.
وأضاع صاح��ب  الهدف األهالوي 
ع��يل فرصة أخطر فرص��ة لفريقه 
للتعدي��ل، بعدم��ا توغ��ل داخل 
املنطق��ة دون رقابة ميين��ا، إال أنه 
س��دد كرة يف الح��ارس إياد نارص 
ال��ذي حم��ى مرماه م��ن هدف 

محقق.
حافظ الحد ع��ىل التعادل، وأرشك 
تاج الالعب أحمد الختال بدال من 
عبدالوه��اب املالود؛ للحفاظ عىل 

النتيجة، وبالفعل نجح يف ذلك.
إس��اعيل  الحك��م  اللق��اء  أدار 
حبي��ب، وعاون��ه إبراهيم س��بت 
وأحمد جابر، والحكم الرابع نواف 

شكرالله.

ال����ح����د واأله����ل����يال��ن��ج��م��ة وال��رف��اع

 من لقاء الرفاع والنجمة

من لقاء الحد واألهلي

تختت��م الي��وم منافس��ات الجولة 
12 لدوري بن��ك البحرين الوطني 
ألندية الدرجة األوىل، وذلك بإقامة 

لقاءين عند 6.30 مساء.
يلتق��ي متص��در الرتتي��ب فري��ق 
املحرق مع فريق املنامة عىل استاد 
خليفة، في��ا يلع��ب املالكية مع 

الرفاع الرشقي.
اللق��اء األول مه��م ل��كال الطرفني، 
فاملح��رق يري��د مواصلة مش��وار 
النتائج اإليجابية ودون أي خسارة 
يف ال��دوري حت��ى اآلن يف صدارة 
الرتتي��ب، أم��ام املنام��ة الس��اعي 
لتعوي��ض نتائج��ه غ��ر املرضي��ة 

لجاهره حتى اآلن.
ميلك املنامة 13 نقطة، فيا املحرق 

31 نقطة.

ي��رشف ع��ىل الطرف��ني مدرب��ان 
وطنيان: محمد الشمالن يف املنامة 

وسلان رشيدة يف املحرق.
ومتتلك املواجه��ة طابعا خاصا بني 
الطرف��ني، ويتوق��ع أن تكون قوية 
ألهميته��ا، علا أن لق��اء الذهاب 

انتهى محرقاويا بهدف دون رد.
التكه��ن بالنتيجة لن يكون س��هال، 
خاص��ة م��ع الرغب��ة الواس��عة يف 
تحقي��ق النق��اط، س��واء لتعزي��ز 
الص��دارة للمح��رق، أو للتقدم إىل 

األمام بالنسبة للمنامة.

ويف اللق��اء الثاين، يس��عى املالكية 
لتحقي��ق فوزه الثام��ن يف الدوري 
الرشق��ي  الرف��اع  يواج��ه  حين��ا 
الس��اعي لحصد مزي��د من النقاط 
والخروج قليال من دائرة حس��ابات 

الهبوط.
يدخ��ل الجانب��ان بقي��ادة وطنية: 
أحم��د صالح الدخي��ل يف املالكية، 
وعيىس السعدون يف الرفاع الرشقي.
لقاء الذهاب انتهى ملكاوًيا )5-2(، 
لك��ن بالتأكيد فإن وضعي��ة اللقاء 
اليوم س��تكون مختلفة، خاصة مع 
الظروف املصاحبة، والرغبة الكبرة 
يف حص��د أكرب ع��دد ممك��ن من 

النقاط يف مرحلة اإلياب.
ميل��ك املالكية 22 نقط��ة، والرفاع 

الرشقي 10 نقاط.

خرج فريقا الشباب واالتحاد 
السلبي، يف  التعادل  بنتيجة 
اللقاء ال��ذي جمعها أمس 
األهيل،  النادي  اس��تاد  عىل 

ضمن الجولة 12.
الفريق��ان عن هز  وعج��ز 
املب��اراة،  ط��وال  الش��باك 
رغ��م الفرص التي س��نحت 
نقاط  ليقتس��ا  للطرف��ني؛ 
ش��هدت  الت��ي  املواجه��ة 
احتجاج��ات اتحادي��ة عىل 

طاقم التحكيم.
الحك��م  املب��اراة  أدار 
عبدالعزي��ز رشيدة، وعاونه 
سيد جالل محفوظ وفيصل 
علوي، والحكم الرابع عيىس 

عبدالله.
ووص��ل رصيد الش��باب إىل 
 )7( نقط��ة، واالتحاد   )16(

نقاط باقيا يف املركز األخر.

المنامة يواجه المحرق... 
والمالكية أمام الشرقي

الشباب واالتحاد

من لقاء الشباب واالتحاد

أحمد مهدي



خطف الف��ارس املتألق معي��وف الرميحي 
لقب املسابقة الكربى ببطولة االتحاد املليك 
للفروس��ية وس��باقات القدرة تحت رعاية 
رئيس االتحاد املل��يك نائب رئيس املجلس 
األعىل للبيئة س��مو الشيخ فيصل بن راشد 
آل خليف��ة، والت��ي أقيم��ت ع��ىل ميدان 
االتحاد الريايض العس��كري بالرفه بعد أن 
قدم عرًض��ا رائًعا نال التصفي��ق الحار من 
الحض��ور والجامهريي عىل صه��وة جواده 
ألفريا، إذ إنه كان آخر الفرسان املشاركني يف 
املسابقة الكربى وتأهل للجولة الثانية فيها 
دون أي يس��قط أي من الحواجز؛ ليواصل 
طريق��ه بنجاح وينه��ي املس��لك كامًل يف 
الجولة الثانية دون إسقاط أي من الحواجز 
ليتوج بطًل لهذه املس��ابقة التي ش��هدت 

أقوى املنافسات.
وأنهى البطل الرميحي هذه املسابقة بزمن 
بل��غ 70:59 ثاني��ة، وكان املرك��ز الثاين يف 
املس��ابقة الكربى من نصيب الفارس الذي 

وعد بالظهور بقوة يف هذه املسابقة أحمد 
أكرب عىل صهوة جواده ألييس، منهًيا املسلك 
بزم��ن وقدره 65:60 ثانية وحامًل 4 أخطاء 

فقط من الجولة األوىل.
الف��ارس الش��يخ عبدالل��ه ب��ن محمد آل 
خليف��ة صاحب املركز الثالث يف املس��ابقة 
الك��ربى ونائب رئيس لجنة قف��ز الحواجز 
باالتح��اد املل��يك هن��أ يف بداي��ة حديث��ه 
باإلنجاز املرشف لس��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة وق��ال “أرفع أجمل التهاين 
والتربيكات لسيدي س��مو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليفة باإلنجاز املرشف يف بطولة 
الرتايثيلون التي حققها يف ديب يف نسف يوم 
بطولتنا، إنجازاته س��موه دافع لنا لتحقيق 

املزيد”.
وبش��أن املسابقة وصف عبدالله بن محمد 
املس��تويات الفني��ة باملتط��ورة واملتقدمة 
لجمي��ع الفرس��ان يف امليدان وما تش��هده 
رياضة قف��ز الحواجز من تطور كبري يف كل 

بطولة ومسابقة.
ورفع بطل املسابقة الكربى الفارس معيوف 
الرميح��ي يف بداي��ة حديثه أجم��ل التهاين 
والرتبي��كات ملمث��ل جللة املل��ك لألعامل 
الخريية وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس 
األع��ىل للش��باب والرياضة رئي��س اللجنة 
األوملبية البحرينية الرئيس الفخري للتحاد 
املليك للفروس��ية وس��باقات القدرة س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة مبناس��بة 
اإلنج��از ال��ذي حقق��ه س��موه يف بطولة 
الرتايثلون بديب، وأكد أن ما يحققه س��موه 
من إنجازات يدفع��ه لبذل املزيد وتحقيق 

املزيد من الذهب.
الفارس أحمد أك��رب صاحب املركز الثاين يف 
املس��ابقة الكربى أعرب عن بالغ س��عادته 
بصعوده منصة التتويج يف هذا املركز وقال 
“البطولة كان��ت قوية خصوًصا املس��ابقة 
الكربى التي شهدت إثارة وتشويقا كبريين. 
أصبح��ت املس��ابقة صعبة كث��ريًا اليوم ملا 

وص��ل إليه الفرس��ان من مس��توى متطور 
والفت، والبد أن نضاعف من الجهود حتى 

نستطيع تحقيق املزيد”.
ويف املس��ابقة الخامس��ة )مس��ابقة جمع 

النقاط مع حاجز الجوكر( وارتفاع حواجزها 
م��ن 110 حتى 120 س��نتيمرتا أحرز لقبها 
الفارس محمد جاسم عىل منت أليكارو فان 
بابينغل��و من اس��طبلت ح��وار جامًعا 44 

نقطة كاملة وبزمن بلغ 44:45 ثانية.
ويف املس��ابقة الثالثة مس��ابقة الرسعة ضد 
الزمن وارتف��اع حواجزها من 100 إىل 110 
س��نتمرتات متكن الفارس معيوف الرميحي 
من تحقي��ق املركز األول ع��ىل منت جواده 
آيريش منًيا املسلك، معدًيا جميع الحواجز 

بأرسع زمن وبلغ 60:35 ثانية. 
ورفع فرس��ان اململكة أس��مى آيات التهاين 
والتربيكات ملقام القيادة الرش��يدة باإلنجاز 
الريايض املرشف الذي حققه س��مو الشيخ 
ن��ارص بن حمد آل خليف��ة بتحقيقه املركز 
األول خليجًيا والرابع يف بطولة التاج الثليث 
للرتايثيلون مبشاركة 2500 متسابق يف ديب، 
مؤكدين أن اإلنجازات التي يحققها س��موه 
إمنا تعطيهم دافعا وحاف��زا لتحقيق املزيد 
من خلل مختلف مش��اركاتهم، وأن يكون 
هذا العام هو ع��ام “الذهب فقط” والتي 
أطلقها س��موه كمبادرة لحصد الذهب يف 

هذا العام.

منافسات قوية شهدتها بطولة االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة للقفز 
فرسان المملكة يهنئون ناصر بن حمد بإنجازه المشرف بدبي

تغطية        اللجنة اإلعالمية

األحد 4 فبراير 2018 
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اعتمدت اللجنة املنظمة لبطولة 
أقوى رجل بحريني، اللوائح الفنية 

للمسابقات التي ستقام تحت رعاية 
النائب األول لرئيس املجلس األعىل 

للشباب والرياضة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى الرئيس 

الفخري للتحاد البحريني لرياضة 
ذوي االعاقة سمو الشيخ خالد بن 

حمد آل خليفة، والتي سينظمها 
املكتب اإلعلمي لسمو الشيخ خالد 
بن حمد بن عيىس آل خليفة تحت 

شعار “#خلك_وحش”، إذ سيكون ريع 
البطولة لدعم مرىض الرسطان، وذلك 

ب� “خليج البحرين” يف الفرتة 22 - 24 
فرباير الجاري، وتأيت إقامة البطولة 

ضمن إحدى املبادرات الكرمية لسموه 
يف دعم الشباب يف املجال الريايض 

واإلنساين.
واعتمدت اللجنة اللوائح الفنية 

الخاصة باملسابقات الرئيسة، ففي لعبة 
مشية الفلح اعتمدت دقيقة واحدة 
للوقت املحدد للعبة والتي تتضمن 

قطع مسافة 30 مرتا “15 مرتا ذهاب 
و15 مرتا رجوع” يف أقل وقت محدد.

ويف لعبة رفع الجذع، اعتمدت التكرار 
يف زمن وقدره دقيقة واحدة، يقوم 

من خللها املتسابق برفع الجذع من 
األسفل إىل األعىل مع امتداد اليدين 

والقدمني. 
ويف لعبة سحب السيارة اعتمدت 

اللجنة زمنا وقدره “دقيقة واحدة” يتم 
سحب السيارة ملسافة 30 مرتا.

ويف لعبة رفع “التاير” اعتمدت اللجنة 
زمنا وقدره “دقيقة واحدة” لتكرار رفع 

“التاير” ملسافة 30 مرتا. 
ويف لعبة رفع السيارة، اعتمدت تكرار 
رفع السيارة ملدة تصل لدقيقة واحدة 

فقط.
وعىل صعيد املسابقات املصاحبة، 

ففي لعبة شد الحبل اعتمدت اللجنة 
رشوطا لهذه اللعبة، وهي: أن يتم 

تسجيل فريق يضم 5 أشخاص 
مع تحديد اسم وقائد 
الفريق، إذ تقام اللعبة 

من 3 شدات 
ويعتمد الفوز 

من خلل 
شدتني، ويكون 
نظام املنافسة 

بالقرعة 
وإخراج 

املغلوب.

ويف لعبة مصارعة األذرع، اعتمدت 

اللجنة رشوطا، وهي: أن تقام 

املنافسات بنظام القرعة وإخراج 

املغلوب ويعتمد الفوز عن طريق 

إنزال يد املنافس وملمسة يده 

الطاولة.

ويف لعبة سحب 

القرقور، ستكون رشوطا 

عىل النحو التايل، تقام 

املنافسات بنظام القرعة 

وإخراج املغلوب، 

وتعتمد عىل 

السحب األرسع 

ملسافة 30 مرتا.

ويف مسابقة 

املطارح، تم اعتامد الرشوط التالية 
وهي: أن تقام املنافسات بنظام القرعة 

وإخراج املغلوب، وأول العب يلمس 
األرض “أي جزء من الجسم” خارج 
الدائرة يعترب خارسا، ومينع الرضب 

بجميع أشكاله.
ويف مسابقة الدردور، تم اعتامد 

الرشوط التالية وهي: نظام املنافسات 
يكون بالقرعة وإخراج املغلوب، 

ويعتمد الفوز عن طريق دق الجرس 
أوال ومينع الرضب بجميع أشكاله.
ويف مسابقات األطفال وتحديدا 

مبسابقة شد الحبل، اعتمدت اللجنة 
رشوط اللعبة، إذ يتم تسجيل كفريق 

مكون من 5 أشخاص ويتم تحديد 
القائد واسم الفريق، وتقام منافسات 

اللعبة من 3 شدات ويعتمد الفائز 

من شدتني، ويعتمد نظام املنافسة من 
القرعة وإخراج املغلوب.

ويف مسابقة مصارعة األذرع، تم اعتامد 
التايل، تقام املنافسات بنظام القرعة 
وإخراج املغلوب ويعتمد الفوز عن 

طريق إنزال يد املنافس وملمسة يده 
الطاولة.

ويف لعبة رفع التاير، تم اعتامد الرشوط 
التالية، تقام املنافسة بنظام بالقرعة 
وإخراج املغلوب، وتم تقليب اإلطار 

ملسافة 30 مرتا.
ويف مسابقة املطارح، اعتمدت 

اللجنة الرشوط التالية وهي: أن تقام 
املنافسات بنظام القرعة وإخراج 

املغلوب، وأول العب يلمس األرض “أي 
جزء من الجسم” خارج الدائرة يعترب 
خارس، ومينع الرضب بجميع أشكاله.

اللجنة المنظمة لبطولة أقوى رجل بحريني تعتمد لوائح المسابقات
    التسجيل متواصل في األلعاب المصاحبة 

الرفاع        المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

أش��اد س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة ممثل جللة امللك للعامل الخريية 
وش��ئون الش��باب رئيس املجلس االعىل 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة االواملبية 
البحريني��ة  باإلنجاز الجديد الذي حققه 
البحريني بإنه��اء كافة مراحل  الفري��ق 
السباق التاج الثليث بديب يف مشهد يؤكد 
اإلرصار والعزمية الت��ي يتمتع بها أعضاء 
الفري��ق للرتايثلون واللذين اثبتوا التطور 
الفن��ي والب��دين لجميع األعضاء مش��ريا 
سموه اىل الس��باق جاء مثريا وقويا نظرا 
للمشاركة الكبرية من قبل مختلف العبي 
دول العامل واللذين وضعوا انهاء السباق 

يف مركز متقدم نصبب اعينهم.
واضاف سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة اىل ان جميع اعضاء الفريق بذلوا 
مجهودا كبريا يف الس��باق واستطاعوا ان 
يتج��اوزا جمي��ع الصع��اب والتحديات 
يف س��بيل تحقيق نتيج��ة ايجابية تؤكدا 
املكانة الكبرية التي باتت تحتلها اململكة 
يف رياض��ة الرتايثل��ون وتش��ري اىل ارصار 
وتح��دي الش��باب البحرين��ي معتربا ان 
جميع اعضاء الفري��ق كانوا مخلصني يف 
عطائه��م ومتمزين من الناحي��ة الفنية 

والبدنية.
واعرب س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة عن ارتياحه التام للمشاركة 
البحريني��ة يف ه��ذا الس��باق والت��ي 
خرجت باألهداف النبيلة التي وجدت 
م��ن اجلها يف تأكيد التواجد البحريني 
يف مختل��ف املحافل الدولي��ة والقوة 

واالرصار والعزمي��ة الت��ي يتمت��ع بها 
الشباب البحريني.

وكان س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد 
آل خليف��ة قد حقق املرك��ز الرابع يف 
السباق بزمن 4:09 ساعة فيام حل يف 
املركز االول االملاين دي يب الريت بزمن 
4:06 س��اعة، واملركز الث��اين الربيطاين 
بول كاولني بزمن 4:07 س��اعة واملركز 
الثالث الربيطاين بني تريي بزمن 4:08 

ساعة.

منصور بن زايد يتابع السباق

حرص س��مو الشيخ منصور بن محمد بن 
راش��د آل مكتوم رئيس نادي ديب الدويل 
للرياضات البحرية عىل متابعة سباق التاج 
الثليث كمت توج سمو الشيخ منصور بن 
محمد بن راش��د آل مكت��وم الفائزين يف 
النس��خة الثالث��ة من بطول��ة ديب للرجل 
الحديدي )أيرون مان( التي نظمت بدعم 
مجلس ديب الريايض، وهي إحدى مراحل 
بطولة التاج الثليث للرتايثلون، وذلك عىل 

شاطئ أم سقيم بديب.

تحت رعاية س��مو الش��يخ نارص 
بن حم��د آل خليفة ممثل جللة 
الخريية وش��ئون  لألع��امل  امللك 
الش��باب رئي��س املجل��س األعىل 
للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية، ش��هد س��مو 
الشيخ محمد بن سلامن بن حمد 
آل خليفة منافسات مسابقة نارص 

بن حمد للصقور والصيد.
وتاب��ع س��مو الش��يخ محمد بن 
س��لامن ب��ن حم��د آل خليف��ة 
مس��ابقة كأس ش��وامه للصق��ور 
الخي��ل  س��باقات  ومنافس��ات 
والس��لق والهجن والت��ي أقيمت 

عىل كأس الخليجيني.
واستطاع مبارك إبراهيم البوعينني 
أن يحص��د املركز األول يف ش��وط 
ش��وامه للصقور يف فئة الشواهني 
بزم��ن وق��دره )24.469 ثاني��ة( 
بعد منافس��ة قوية مع الصقارين 

املشاركني.
وجاءت إقامة ش��وط شوامه بعد 
أن وجه س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليف��ة اللجنة املنظمة 
العلي��ا برئاس��ة الس��يد خليف��ة 
عبدالل��ه القع��ود بإقامة ش��وط 
ش��وامه للصقور بعد ف��وز اإلبل 
الخاصة بس��موه باملركز األول يف 
امللك  املؤس��س  جائزة  مهرج��ان 

عبدالعزي��ز لألب��ل الت��ي أقيمت 
يف اململك��ة العربي��ة الس��عودية 

الشقيقة.
وقدم سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة مكرم��ة للمش��اركني 
يف ش��وط ش��وامه بإعلن سموه 
الفائزين من املراك��ز األول حتى 

العرشين.
وأحرز فريق صقور البحرين املركز 

األول يف فئة جريات الشواهني. 
وش��هد س��مو الش��يخ محمد بن 
س��لامن ب��ن حم��د آل خليف��ة 
منافسات سباق الخيل، حيث فاز 
باملركز األول الفارس أحمد محمد 
عيل ع��ىل م��نت الج��واد بروكلني 

سريان للاملك اسطبلت األسمر. 

وش��هد س��مو الش��يخ محمد بن 
س��لامن ب��ن حم��د آل خليف��ة 
منافس��ات سباق الس��لق، حيث 
ألش��واط  األول  الش��وط  أقي��م 
الخليجي��ني، وف��از باملرك��ز األول 
هاش��ل  محم��د  عام��ر  املال��ك 
املنص��وري م��ن دول��ة اإلمارات 

العربية املتحدة الشقيقة. 
وأقي��م الش��وط الث��اين ألش��واط 
الخليجي��ني، حيث ف��از باملركزين 
األول والث��اين املالك حمد خلفان 

الشاميس من دولة االمارات. 
كام أقيم الش��وط الثالث ألشواط 
السلق، حيث  الخليجيني ملسابقة 
ف��از باملرك��ز األول عبدالله صقر 

الكتبي من دولة االمارات. 

ناصر بن حمد:فريق البحرين للترايثلون يزداد 
قوة وإصرارًا على تحقيق أفضل النتائج

محمد بن سلمان يشهد منافسات 
مسابقة ناصر بن حمد للصقور والصيد

تغطية        اللجنة اإلعالميةدبي            المكتب االعالمي



ك�شفت �رشك���ة هيونداي موتور عن 
اأول ر�ش���م ت�شّوري للجي���ل اجلديد من 
�شانتايف. وتك�شف  ال�شه���رة  �شيارتها 
ال�ش���ور املنتج���ة حا�شوبي���اً لل�شي���ارة 
اجلديدة كلي���اً عن املركب���ة الريا�شية 
العريق���ة متع���دد اال�شتخدام���ات، وقد 
حظيت بهوية ت�شميم ا�شتثنائية راقية 
ُبنيت على اأ�ش�س ُبنيتها القوية واالأنيقة 
ذات احلجم الكبر، والتي تعك�س هوية 
الت�شميم اجلديدة للمركبات الريا�شية 

متعددة اال�شتخدامات من هيونداي.
وُي���رز الت�ش���ّور اخلارج���ي جم���ال 
مقدمة �شانتايف اجلدي���دة كلياً، والذي 
فتح���ات  ذي  اأمام���ي  ب�شب���ك  يت�ش���م 
متوالية االنحدار، يكمله نظام منف�شل 
عل���ى  ي�شتم���ل  االأمامي���ة  للم�شابي���ح 
م�شابي���ح نهاري���ة وم�شابي���ح رئي�شة، 
يخلقان مع���اً مظهراً م�شتقبلي���اً فريداً. 

لل�شي���ارة  اجلانب���ي  الت�ش���ور  وُيظه���ر 
الت���ي  الديناميكي���ة،  موا�شفاته���ا 
تت�شمن خطاً ب�شيط���اً و�شل�شاً لل�شقف، 
وخط���اً جانبي���اً ميت���د م���ن امل�شابي���ح 
االأمامية اإلى اخللفي���ة لُيعطي ال�شيارة 

مظه���راً فيه ان�شجام ت����اّم. اأما الق�شم 
اخللفي، فين����ّم عن ثب����ات ال�شيارة 
ووقفتها الواثقة، متحلياً مب�شابيح 
فريدة وفتحتني للعادم وم�شداً ذا 

ت�شميم كبر احلجم.

وصلت البحرين..

تويوتا كامري 2018.. بتغييرات جذرية رائعة
 2018 ك��ام��ري  ت��وي��وت��ا  حتتفي 
البحرين  و���ش��ل��ت  وال��ت��ي  اجل���دي���دة، 
�شعبيتها  من  من  يزيد  جديد  مبعلم 
يتمثل  للمرح،  ال��ت��واق  ال�شباب  ل��دى 
�شدا�شي  مب��ح��رك  ج��ب��ار  دف��ع  بنظام 
حتت  لرتات   3.5 ب�شعة  االأ�شطوانات 
حمركها  ويقرتن  غراند.  كامري  ا�شم 
ينتج  ال���ذي  االأ���ش��ط��وان��ات  �شدا�شي 
بناقل  298 ح�شاناً،  تبلغ  قوة ممتازة 
ال�رشعات،  ثماين  اأوتوماتيكي  حركة 
وي�شهم نظام )D-4S( حلقن الوقود 
من  ليقرتب  اال�شتهالك  تر�شيد  يف 
معدل ا�شتهالك املحرك االأ�شغر �شعة 
من  الثامن  اجليل  ح�شل  ليرت.   2.5
تويوتا كامري على تغيرات جذرية يف 
بداية  واخل��ارج،  الداخل  من  الت�شميم 
 TNGA اجل��دي��دة  ت��وي��وت��ا  مبن�شة 
وريا�شيا،  ممتعا  اأداء  �شتعطي  التي 
كامري  ب��اأن  اليابانية  ال�رشكة  وتقول 
تاريخ  يف  تطورا  االأك��ر  هي  اجلديدة 
قاعدة  متديد  ومت  تويوتا،  �شيارات 
وتخفي�س  �شم   5.8 مبقدار  العجالت 
كما  �شم،   2.5 مبقدار  ال�شقف  زي��ادة 
اأ�شبح م�شتوى املقاعد اأكر انخفا�شا 
بت�شميم  تظهر  وه��ي  ال�شابق،  م��ن 
اأنيق جذاب يرز فيها ال�شبك االأمامي 
كبر احلجم يعلوه �شبك �شغر ي�شم 
كبرة  اأمامية  وم�شابيح  تويتا  �شعار 
واأن���وار  اجلانبني،  اإل��ى  ملتفة  احلجم 
املنخف�شة،  لالإ�شاءة   )LED( اأمامية 
واأنوار نهارية DRL، ومن اخللف يرز 
حقيبة  يف  مدمج  احلجم  �شغر  جناح 
تن�شاب  ك��ب��رة  وم�شابيح  االأم��ت��ع��ة 
تويوتا  قامت  اجل��وان��ب.  اإل��ى  كثرا 
الداخلية  املق�شورة  ت�شميم  بتغير 
متمحورة  لت�شبح  اجل��دي��دة  لكامري 
جميل  فالكون�شول  ال�����ش��ائ��ق،  ح��ول 
وعجلة  ال�شائق  باجتاه  قليال  ومييل 
خاللها  م��ن  ميكن  ريا�شية  ال��ق��ي��ادة 

اإ�شافة  االأن��ظ��م��ة  م��ن  ب��ع��دد  التحكم 
مع  احلركة،  لناقل  اأنيق  مقب�س  اإل��ى 
يف  للتخزين  م��ت��ع��ددة  اأم��اك��ن  ت��وف��ر 
زودت  كما  املق�شورة،  اأرج���اء  جميع 
ت��وي��وت��ا اجل��ي��ل ال��ث��ام��ن م��ن ك��ام��ري 
مبجموعة من اأنظمة ال�شالمة املتطورة 
النغالق  امل��ان��ع   )ABS( نظام  مثل: 
مل�شاعدة   )BA( ون��ظ��ام  امل��ك��اب��ح، 
بثبات  ال��ت��ح��ك��م  ون���ظ���ام  امل��ك��اب��ح، 
املركبة VSC، ونظام امل�شاعدة على 
التحذير  ونظام  املرتفعات،  �شعود 
ا�شت�شعار  ون��ظ��ام  اال���ش��ط��دام،  قبل 
امل�شاة، ونظام مثبت �رشعة ديناميكي 
عند  وامل�شاعدة  التنبيه  ونظام  ذكي، 
هوائية  وو�شائد  امل�شار،  من  اخل��روج 
االأم��ام��ي  وال��راك��ب  لل�شائق  اأم��ام��ي��ة 
بتحكم  اأمامي  ومكيف  �رشعة،  ومثبت 
يدوي، ومقاب�س اأبواب خارجية ملونة، 
وجهاز فتح االأبواب عن ُبعد، ومرايات 
جانبية كهربائية بلون ال�شيارة مزودة 
وغر  للطي،  قابلة  انعطاف  باإ�شارات 
اأ�شبحت  التي  التجهيزات  من  ذل��ك 
 ،2018 موديل  اجلديدة  كامري  متيز 
مركزها  تعزز  اأن  املحتمل  من  والتي 

يف االأ�شواق وخ�شو�شا يف فئتها.
االأ����ش���واق  االأول������ى يف  ول��ل��م��رة 

 3 ب�  اجلديدة  كامري  تتوفر  اخلليجية 
باأربع  ليرت   2.5 �شعة  االأول  حمركات 
اأح�شنة،   204 قوة  يولد  اأ�شطوانات 
ب�شت  ل��ي��رتات   3.5 �شعته  وال��ث��اين 
التوقيت  بنظام  يعمل  اأ���ش��ط��وان��ات 
املتغر الذكي لل�شمامات، وهو يولد 
ويعمل  ح�شانا،   297 اإل��ى  ت�شل  قوة 
اآيل  حركة  ناقل  مع  املحركان  ه��ذان 
اأي�شا  �شتتوفر  كما  ���رشع��ات،  بثماين 
ال�  ذو  كفاءة  االأك��ر  هايرد  مبحرك 
امل��ح��رك  ه���ذا  و�شيعمل  ل��ي��رت،   2.5
متغر   CVT جديد  حركة  ناقل  م��ع 

با�شتمرار.
مرة  الأول  كامري  تويوتا  طرحت 
وا�شتمرت   1993 العام  يف  اخلليج  يف 

االأق���وى  ال�شيدان  �شيارة  كونها  يف 
اأن  ك��ام��ري  وا�شتطاعت  واالأف�����ش��ل. 
و�شمعتها  واأهميتها  قيمتها  تر�شخ 
حول العامل، فهي بب�شاطة متميزة بكل 
�شوقية  ح�شة  اأعلى  مع  ممكن  �شكل 
احلجم  متو�شطة  ال�شيارات  �شوق  يف 
�شيارة  �شائقي  اإن  اخلليج.  دول  يف 
ويعرفون  اأوف��ي��اء  اأ�شخا�س  ك��ام��ري 
ب�رشائها  يقومون  لذلك  اجلودة  معنى 
مرة تلو االأخرى. ا�شتطاعت ال�شيارة اأن 
تبني لنف�شها ح�شوًرا ال ميكن زعزعته 
متو�شطة  ال�شيدان  �شيارات  �شوق  يف 
احل��ج��م – يف ال�����رشق االأو���ش��ط وح��ول 
مليون   15 م��ن  اك��ر  لتبيع   – ال��ع��امل 

�شيارة حول العامل.

 2019 ���ش��روك��ي  د���ش��ن��ت ج��ي��ب 
معر�س  يف  ال��ع��ام��ة  اأم�����ام  اجل���دي���دة 
�شروكي  يف  جيب  تخلت  دي��رتوي��ت. 
االأم���ام���ي���ة  امل�����ش��اب��ي��ح  ع���ن   2019
امل��ن��ف�����ش��ل��ة ال���ت���ي ك���ان���ت اأ���ش��ا���س 
االن��ت��ق��ادات ال��ت��ي واج��ه��ه��ا امل��ودي��ل 
ال�شابق، وا�شتبدلتها مب�شابيح اأحادية 
بحجم اأكر قليالً ونرى اأ�شفلها م�شابيح 
تظهر  اخللف  من  ال�شغرة.  ال�شباب 
وت�شميمها  امل�شابيح  يف  التحديثات 
الداخلي وزيادة حجم القطعة املعدنية 
يف ال�����ش��دام اخل��ل��ف��ي. م��ن ال��داخ��ل ال 
�شوى  التحديثات،  من  الكثر  تظهر 
مع  اأك��ر،  ب�شكل  الكروم  ا�شتخدام  يف 
نف�شه  احل��ايل  الت�شميم  على  احلفاظ 

للكون�شول الو�شطي ولوح القيادة.

شيروكي 2019

هيونداي تكشف عن أول رسم تصّوري لـ “سانتافي”  مركز بورشه البحرين ُيرّحب بطرازات “كاين” الجديدة
ب����ات اجلي����ل االأح����دث م����ن طراز  
يف  متوف����را  الناج����ح   Cayenne
البحرين. وقد جرى االحتفال بو�شول 
�شي����ارة بور�ش����ه الرائ����دة الريا�شي����ة 
متع����ّددة اال�شتعم����االت ع����ر فعالية 
ة اأقامه����ا مركز بور�شه البحرين،  خا�شّ
بهبه����اين واإخوان����ه ، يف فن����دق الريتز 
ا�شتعرا�����س  مّت  حي����ث  كارلت����ون، 
“كاي����ن” و”Cayenne S اأمام ح�شد 

من املدعّوين.
خ�شع����ت “كاي����ن” اإل����ى عملي����ة 
بات����ت  بالكام����ل،  جدي����دة  تطوي����ر 
مبوجبها اأقرب اإلى جذورها املرتبطة 
بحلب����ة ال�شباق واأكر مرون����ة واأف�شل 
اأداًء. وه����ي تزخر بت�شمي����م اأكر ِحّدة 

وحم����ركات توربو قوية واأنظمة هيكل 
ُمع����ّززة واأمناط عّدة للقي����ادة الوعرة، 
م����ا ُيعّزز مكانته����ا ك�شي����ارة ريا�شية 
اأ�شيل����ة �شم����ن فئتها. ومتت����ّد الئحة 
التح�شين����ات االإ�شافي����ة التي اعرتت 
اجليل االأحدث لت�شمل اأنظمة م�شاندة 
ذكية ومزاي����ا اّت�شال اأكر تهدف اإلى 

تعزيز راحة ال�شائق والركاب.
وقال كولن �شاتار، مدير العالمة 
التجارية ل����دى مركز بور�شه البحرين: 
“منذ تقدميه����ا االأّول، باتت “كاين” 
اإح����دى اأ�شه����ر طرازاتن����ا يف البحرين، 
وال�شّك ل����دّي اأن اجلي����ل الثالث منها 
�شيوا�شل ق�ّشة النجاح تلك ملا يزخر 
ب����ه م����ن معاير اأف�ش����ل م����ن العملية 

واالأداء الريا�شي. بالن�شبة يل، املرونة 
الت����ي تتمّت����ع به����ا “كاي����ن” اجلديدة 
فري����دة بحق. فهي ت�شتطي����ع التاأقلم 
وا�شتك�ش����اف  كاف����ة  الطرق����ات  م����ع 
م�شارات جديدة. واإلى جانب تنا�شبها 
والقي����ادة  الطويل����ة  الرح����الت  م����ع 
ال�رشيعة، تبقى عل����ى اأهبة اال�شتعداد 
ال�شطحاب����ك اإلى عملك وم����ن ثّم اإلى 
حلبة ال�شباق. تلك ال�شيارة قادرة على 
اإبه����ارك بتجربة قي����ادة مذهلة يف اأّي 
مكان تقريباً، وهذا م����ا ميّيز “كاين” 
عن اأّي �شيارة اأخرى ريا�شية متعّددة 
اال�شتعم����االت. نح����ن مت�شّوق����ون جداً 

للرتحيب بها يف البحرين اليوم”.

EXP 12 Speed 6e
مت تك���رمي طراز EXP 12 Speed 6e النموذجي من 
Bentley ع���ر منحه جائ���زة Good Design للت�شميم 
اجليد عن فئة النقل من جانب “متحف �شيكاغو للهند�شة 
املعماري���ة والت�شميم”، و”املرك���ز االأوروبي لفن ت�شاميم 
The Eur -( ” ةللهند�ش���ة املعماري���ة والدرا�شات احل�رشي���
pean Centre for Architecture Art Design and Ur-
ban Studies(، وُتع���ّد ه���ذه اجلائزة من بني االأبرز واالأكر تقديرا يف جمال الت�شميم على 
امل�شت���وى العاملي. ُتعّد جوائ���ز Good Design  التي مت اإطالقه���ا يف العام 1950 اأقدم 
واأه���م برنامج خم�ّش�س للتمّي���ز الت�شميمي يف العامل. وتت�شّلم الهيئ���ة القائمة على اجلوائز 
اال�شرتاكات من اآالف امل�شّنعني و�رشكات االإنتاج ووكاالت الت�شميم الت�شويري حول العامل، 
ث���م تق���وم بعدها جلنة من اخلراء باخيار اأف�شل اال�ش���رتاكات �شمن كل فئة لقاء متّيزها يف 

النواحي الت�شميمية.

هجينة

تيراين العصرية

ك�ش����ف رئي�����س جمل�����س اإدارة ف����ورد Bill Ford خالل 
ح�شوره معر�����س ديرتويت اأن ف����ورد �شت�شتثمر 11 مليار 
دوالر الإنت����اج 40 �شي����ارة هجينة وكهربائي����ة بحلول العام 

2022، ياأتي هذا االإعالن بعد اإعالن ال�رشكة يف املعر�س نف�شه 
ع����ن �شيارته����ا الكهربائي����ة اخلارق����ة Mach 1 التي �شتكون 

جاه����زة يف 2020. فورد رف�شت الدخول بالتفا�شيل، ولكن تقرير 
روي����رتز ك�شف اأن����ه ال يقل عن 16 �شيارة �شتك����ون كهربائية بالكامل، فورد 

ك�ش����ف يف حديثه اأن القائمة �شت�شمل اأ�شطول فورد احلايل باالإ�شافة اإلى الك�شف عن �شيارات 
جدي����دة كلياً، ومن �شمن ه����ذه ال�شيارات الت����ي مت االإعالن عنها م�شبقاً باأنه����ا �شتحمل فئات 

.F-150 هجينة اأو كهربائية هي مو�شتاجن اجلديدة و

�شعت ال�رشك���ة االأمركية GMC حتت اإلى اإطالق جيل 
ثاٍن اأكر فخامة وتكنولوجي���ا من موديل تراين يف العام 
2018، وباتت ال�شيارة اجلدي���دة تتمتع بت�شميم ع�رشي 
اأك���ر جاذبية م���ن اأي وقت م�شى، ال�شيما م���ع اال�شتغناء 
عن الهيئة ال�شندوقية القدمية للطراز ال�شابق، والتخّلي 

عن اأقوا�س العجالت املربعة وامل�شابيح الرئي�شة واخللفية 
“القبيح���ة”، واأي�ًش���ا �شبك التهوئ���ة االأمامي املرب���ع الهيئة، 

مل�شلحة طلة جديدة كلًي���ا، ال�شيما جلهة املقدم الذي ا�شتفاد من 
غط���اء اأمامي ب���ات بزاوية ميل يف اجتاه االأ�شفل، وي�شم خطوط���ا مموجة عدة؛ لتعزيز الطابع 
مفت���ول الع�شالت. اأما �شب���ك التهوئة االأمامي، فبات يت�شّمن ث���الث دعامات كرومية اأفقية 

.C لتتمة الطابع الريا�شي، مع زوج من امل�شابيح الرئي�شة على هيئة حرف

سيارات
ي�شتن����د الت�شمي����م اخلارجي لل�شي����ارة الفاخرة 
GA8 من ج����ي اإيه �شي اإلى مفهوم ال�شوء والنحت، 
حي����ث جن����د ت�شميم����ا متم����ددا ومتوازنا اأك����ر طوال 
بخط����وط وا�شح����ة املع����امل متن����ح ال�ش����كل اخلارجي 
 GA8 ح�شورا يفر�س نف�شه، فمن االأمام تطل علينا

ب�شبك تهوية كرومي كبر م����ن خم�س �شفرات ي�شبه 
ت�شميمه����ا االأجنحة، واإلى جانبيه جن����د اأ�شواء اأمامية 
ذات حجم كب����ر وت�شميم حاد، واإل����ى اأ�شفل ال�شبك 
االأمام����ي جند خط����ا كروميا عل����ى �شكل جن����اح اأي�شا 
يحت�شن يف زواياه اأ�شواء ال�شباب بت�شميمها االأنيق.
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 1783 
زل����زال يف ك��االب��ري��ا   
ي����وؤدي  اإي��ط��ال��ي��ا  يف 
 50000 مقتل  اإل���ى 

�شخ�س.

1789
ج�����ورج  ان����ت����خ����اب   
وا���ش��ن��ط��ن رئ��ي�����ش��اً 
ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة 

االأمريكية.

1899
احل������رب  ب������داي������ة   

الفلبينية االأمريكية.

 1902
االحت������اد  ج���م���ع���ي���ة   
وال������رتق������ي ت��ع��ق��د 
ب��اري�����س  م���وؤمت���را يف 
اأح��رار  موؤمتر  بعنوان 
ال��ع��ث��م��ان��ي��ة وج��م��ي��ع 
لنظام  امل��ع��ار���ش��ن 
عبداحلميد  ال�شلطان 
ال�������ث�������اين، وات����خ����ذ 
امل����وؤمت����ر ق������رارات 
عدة، منها اأن توؤ�ش�س 
االأم����راط����وري����ة  يف 
اإدارات  ال��ع��ث��م��ان��ي��ة 
على  م�شتقلة  حملية 

اأ�شا�س القوميات.

 1915
ت��ف��ر���س  اأمل����ان����ي����ا   
بالغوا�شات  ح�شاراً 
ح������ول ب���ري���ط���ان���ي���ا، 
وت��ع��ل��ن ا���ش��ت��ه��داف 
بالقرب  �شفينة  اأي 
وذل��ك  بريطانيا  م��ن 
ب���احل���رب ال��ع��امل��ي��ة 

االأولى.

 1936
اأول عن�رص  ال��رادي��وم   

م�شع يتم تخليقه.

ضمن الموسم الثقافي “قل هو الفن”...

العراقي شاكر نوري يروي منجزه 
األدبي في مركز الشيخ إبراهيم

يستعد لمسلسل وفيلم...

محمد عادل إمام: والدي سبب تأخر ظهوري الفني

يلتقي مركز ال�ش���يخ اإبراهيم للثقافة والبحوث 
الروائي العراقي �ش���اكر نوري يف اأم�شية مو�شومة ب� 
“جتربتي يف كتاب التخييل التاريخي.. خاتون بغداد 
منوذجاً”، اإذ �شريوم بن تفا�شيل اأعماله الروائية، 
والت���ي ترتكز عل���ى اخليال والتاأريخ، و�ش���رياوح يف 
احلديث حول منجزه االأدبي، كما �ش���يبن التقنيات 
التي مت توظيفها يف رواية خاتون بغداد، واعتماده 
على ال�شرية الذاتية والوثائقية يف ال�رصد، لي�س هذا 
فح�ش���ب، بل �ش���يتغلغل يف ماهية احل���دث الروائي 
وال�ش���مة الفني���ة لل�شخ�ش���يات، يكون ذل���ك، خالل 
املو�ش���م الثقايف املو�شوم ب� “قل هو الفن”، ملركز 
ال�ش���يخ اإبراهيم للثقافة والبح���وث، يوم االإثنن 5 

فراير 2018، عند ال�شاعة الثامنة م�شاء، باملركز.
من املعروف اأن الروائي �شاكر نوري نال درجة 
البكالوريو����س يف االأدب االإجنليزي من كلية الرتبية 
بجامعة بغداد يف العام 1970، ودرجة املاج�شتري يف 
“علوم االت�ش���ال.. ال�شورة وال�شوت” من املدر�شة 
العليا يف العلوم االجتماعية يف باري�س العام 1979، 
وعل���ى ماج�ش���تري يف االأدب االإجنلي���زي م���ن جامع���ة 
ال�ش���وربون العام 1978. حاز اأي�ًش���ا على دبلوم من 
معهد لوي لوميري يف جمال الت�شوير واالإخراج العام 
1980، وعلى درجة الدكتوراه يف االإعالم من جامعة 
ال�ش���وربون ����� باري�س االأول���ى الع���ام 1983، وعمل 

اأ�شتاًذا فيها ملدة عامن. 

أحداث

رمبا يحدث �ش���يء ما يغري اأف���كارك وحتى 
قراراتك. 

اأنت �ش���عيد احلظ اليوم فرمبا تتخذ خطوة 
جديدة نحو هدفك.

ال تفق���د االأم���ل، وال تعتم���د عل���ى غ���ريك 
وا�شتغل طاقتك.

ق���د يوؤث���ر عليك بع����س االأ�ش���خا�س اليوم 
لتغري اأفكارك. 

ا�شتمتع بروح املغامرة من خالل الدخول يف 
م�رصوعات. 

الوظيفة حتتاج مهارة واأنت غري موؤهل لها. 

ال�شعادة تكمن يف القناعة، تذكر ذلك جيدا 
وكل يوم.

كل ما حتتاجه اليوم هو اأن تتحلى 
بالهدوء.

ت�ش���عر اأن لديك قدرة عالي���ة على الرتكيز 
والنجاح.

الو�ش���ع منا�ش���ب لالنط���الق نح���و االآف���اق 
والنجاح املن�شود.

ال تقل���ق وال تياأ����س اإذا وج���دت اأن اأفكارك 
متعار�شة مع االآخرين.

ك���ن حذرا .هن���اك اأثر �ش���لبي لوجود بع�س 
االأ�شخا�س يف حياتك.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

و  اإم����ام  ع���ادل  حم��م��د  النجمن  ح�����ش��ور  يف 
عقد  ال���ذي  ال�شحفي  ب��امل��وؤمت��ر  فهمي  اأح��م��د 
موؤخرا،  ال��دويل  ال�شينمائي  دبي  مهرجان  اأثناء 
�رصكتي  بن  جديد  �رصاكة  اتفاق  عن  االإع��الن  مت 
حيث  فيلمز”،  و”�شيرنجي  اإنرتنا�شونل”  “امبري 
“اإمبري  ل�  احل�رصى  الوكيل  “�شيرنجي”  �شتكون 
ويجري  امل�����رصي��ة.  االأف����الم  ع��ن  اإنرتنا�شونل” 
ذلك  يف  مب��ا  ع��دي��دة  اأف���الم  لعر�س  التخطيط 
ع��ادل  حممد  بطولة  و�رصور”،  هنا  “ليلة  فيلم 
عيد  يف  الإط��الق��ه  ومعّد  �شري  ويا�شمن  اإم��ام 
الفطر.. الفنان ال�شاب حممد عادل اأمام جل�س مع 

ال�شحفين، وكان هذا احلوار:

السؤال المعروف لك دائما، هل 
عالقات والدك الفنان الكبير سهل 

عملك اليوم؟
يف  ومهم  كال�شيكي  ���ش��وؤال  ه��ذا 
جدا  بالعمل  اأهتم  اأنا  نف�شه،  الوقت 
اليوم، وما �شاأقدمه بعيدا عن بداية 
ج��دا يف  فاأنا دقيق  اأب��ي،  مع  دخ��ويل 
اأعمايل طبقا ملعايري عدة من  اختيار 

�شمنها املخرج و�رصكة االإنتاج، واأن كل 
عمل اأقدمه اأ�شعر وكاأنه االأول، ولعل 

ظهوري  تاأخر  �شبب 
ال��ف��ن��ي هو 

اأب���ي  اأن 
ك��������ان 

يخ�شى عليَّ من ال�شهرة واأنا �شغري، واأمي كانت 
درا�شتي،  اأهمل  اأن  من  تخاف 
العربي  ال��ع��امل  اأن  ك��م��ا 
ي��ك��ره ف��ك��رة ال��ت��وري��ث 
عموما، واأعتقد اأن تاأخري 
فكرة ظهوري كانت 
يل،  بالن�شبة  اأف�شل 
ه��ك��ذا ك���ان احل���ال 
م�شاركة  اأول  اإل���ى 
ف��ن��ي��ة اح���رتاف���ي���ة يل 
“كناريا  م�شل�شل  يف 
و�رصكاه”، العام 2003، 
م���ع ال��ف��ن��ان ف����اروق 
الفي�شاوي، والفنانة 
يكن  ومل  ل��و���ش��ي، 
ال�����دور ك��وم��ي��دي��ا. 
اأبحث  اأين  بب�شاطة 
ع�����ن االخ�����ت�����الف، 
وي����ع����ر�����س ع��ل��يَّ 
جدا،  كثرية  اأعمال 
اأج����د  مل  ول���ك���ن���ي 
ن��ف�����ش��ي ف��ي��ه��ا، 
وكوين ابن عادل 
اإم�����ام، ف��ك��ل ما 

اأفعله حم�شوب عليَّ وعليه، وهذا ما يجعلني اأفكر 
كثريا قبل االإقدام على اأي عمل. 

تحدثت منذ فترة للصحافة عن أنه 
أنت األحق بتقديم السيرة الذاتية 

لوالدك؟
�شحيح لو اأن هناك �شرية ذاتية لعادل اإمام، 
فاإنه اأجدر من يقوم بها؛ الأنني اأكرث فنان ع�شت 
اأي  بخالف  وفنه،  حياته  واأع��رف  اإم��ام،  ع��ادل  مع 
م�شيه  من  بداية  اإم��ام  عادل  فم�شوار  اآخ��ر،  ممثل 
اإلى  و�شوله  حتى  ن�رص،  مدينة  وحتى  اجليزة  من 
املكانة التي ي�شغلها االآن، حياة مليئة باالأحداث، 
واأنا �شاهد عليها، وال يحق الأي اأحد اأن يلعب هذا 

العمل غريي.

انتشرت الكثير من الشائعات في 
الفترة الماضية عن زواجك؟

من  اأول  واأتزوج  �شاأرتبط  لو  يعني  ي�شحك.. 
يعرف هم انتم! اأما تلك االأخبار التي انت�رصت عر 
مواقع التوا�شل االجتماعي عن زواجي ال�رصي من 
متاما،  اأنفيها  فاأنا  الفني،  الو�شط  خ��ارج  فتاة 
“لو عندكم  اأت��زوج، وقال مازحا:  اأنني مل  واأوؤك��د 
االأخبار  تلك  �شمع  اأنه  واأكد  فا�شي”،  اأنا  عرو�شة 

وال  االجتماعي،  التوا�شل  مواقع  خالل  من  اأي�شا 
غري  واأن��ه��ا  االأخ��ب��ار،  تلك  خلف  امل�شدر  يعرف 

�شحيحة اأبدا!

لماذا هاجمت نقاد مسلسلك 
الرمضاني األخير “لمعى القط”؟

جناحي  اأن  وواأ�شح  “ف�شلة”،  نقاد  هم  اأوال 
دائما  الذين  “الف�شلة”  النقاد  بع�س  دم  حارق 
يهاجمون اأبي؛ لكي ي�شلوا لل�شهرة، “امل�شل�شل 
مك�رص الدنيا” وفقاً للقنوات نف�شها، وكل تقارير 
التي مل  االإعالنات  امل�شاهدة وكمية  ن�شب  توؤكد 

حتدث من ذي قبل.

حدثنا عن جديدك؟
ا�شتعد ل�شباق املو�شم ال�شينمائي املقبل يف 

عيد الفطر املبارك مع فيلم “�شم�س وقمر”، وهو 
اأعمل معه جمددا بعد  اإمام الذي  اإخراج رامى  من 
غياب كبري، حيث كان اآخر عمل �شينمائي جمعني 
اإمام  عادل  مع  ومرق�س”  “ح�شن  فيلم  كان  معه 

وعمر ال�رصيف يف العام 2008.
بعنوان  جديد  �شينمائي  فيلم  اأي�شا  وهناك 
وم��ع  م��ر���ش��ي  ت��ام��ر  امل��ن��ت��ج  م��ع  بغداد”  “ل�س 
اأن  عليه  املتفق  ومن  �شري،  يا�شمن  الفنانة 
رم�شان  �شهر  بعد  بغداد”  “ل�س  ت�شوير  يبداأ 
االأولية  التح�شريات  العمل  فريق  يبداأ  اأن  على 
للفيلم ا�شتعداداً لبدء الت�شوير بعد االنتهاء من 
التعاقد مع باقي الفنانن امل�شاركن يف الفيلم، 
اأحمد  واإخ��راج  اإبراهيم  تامر  تاأليف  من  والفيلم 

خالد مو�شى.

مسافات

طارق البحار

• حممد اإمام مع “م�شافات البالد”	

الفجــر: 05:02
الظهـر: 11:51 
العصــر: 02:59
المغرب: 05:22
العشاء: 06:52

م�شر.. ك�شف مقربة “كاهنة” عمرها 4400 عام

%  100 اإماراتي  �شناعي  قمر  اأول  �شات"...  "خليفة 
د�ش����ن نائب رئي�����س دول����ة االإمارات، ال�ش����يخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، ال�شبت، القمر ال�شناعي 
“خليفة �ش����ات” لي�شبح اأول قمر �شناعي اإماراتي، 
يتم تطويره بالكامل باأيدي فريق من املهند�ش����ن 

االإماراتين.
وي�ش����جل القمر ال�شناعي بذلك دخول االإمارات 
ع�����رص الت�ش����نيع الف�ش����ائي الكامل، اإذ م����ن املقرر 
اإطالقه اإلى الف�ش����اء اخلارجي خ����الل وقت الحق من 

العام اجلاري عقب االنتهاء من اإجراء �شل�شلة جتارب 
االإط����الق، ليكون “خليفة �ش����ات” القمر ال�ش����ناعي 

االإماراتي والعربي االأول من نوعه.
وق����ال ال�ش����يخ حمم����د ب����ن را�ش����د اآل مكت����وم 
“املهند�شون االإماراتيون اأول فريق عربي ي�شتطيع 
بناء قمر �ش����ناعي بن�ش����بة 100 % دون اأي م�شاعدة 
اأجنبية، و�شباب االإمارات اأثبتوا كفاءة وقدرة فائقة 
يف مي����دان الت�ش����نيع الف�ش����ائي”، وفقا ل�ش����حيفة 

“البيان” االإماراتية. وتاب����ع: “دولة االإمارات اليوم 
الدول����ة العربية االأول����ى التي متتل����ك تقنيات بناء 
اأقمار �ش����ناعية ب�شكل كامل وم�ش����تقل عن اأي دعم 
خارج����ي، ولدينا الي����وم علماء وخراء ومهند�ش����ون 

ي�شكلون نواة مل�شتقبل علمي را�شخ للدولة”.
يذكر اأن “خليفة �شات” يعد ثالث قمر �شناعي 
يطوره “مركز حممد بن را�شد للف�شاء”، بعد كل من 

“دبي �شات- 1” و”دبي �شات- 2”.

�ش��نغافورة ترد: ل�شنا 
مدينة مملة

ردت وكال���ة ال�ش���ياحة يف �ش���نغافورة 
على اإدراج جملة تامي اأوت للمدينة الرثية 
�ش���من مدن العامل االأقل اإثارة بن�رص فيديو 
يقول يف �ش���خرية "ال �ش���يء مث���ري للقيام 
بعمل���ه". و�ش���نف موؤ�رص املجل���ة للحياة يف 
املدن، الذي ن�رص هذا االأ�شبوع، �شنغافورة 
يف املرك���ز احل���ادي والثالثن �ش���من 32 
مدينة لتاأتي قبل اإ�ش���طنبول مبركز واحد 
بناء على ا�ش���تطالع �شمل ما يربو على 15 

األف �شخ�س.
وت�ش���درت �ش���يكاجو القائمة وتلتها 
بورتو يف الرتغال ثم نيويورك، وا�ش���تند 
االأطعم���ة  اإل���ى عوام���ل مث���ل  الت�ش���نيف 
الودية  واالأج���واء  وامل�رصوب���ات والثقاف���ة 
والقدرة على حتمل التكاليف وال�ش���عادة 

واأحوال املعي�شة.

�ش��وري" يقتحم  "دب 
�شوارع الب�شرة

ر�ش���د �رصيط فيدي���و دبا بن���ي اللون 
يتج���ول يف �ش���وارع مدينة الب����رصة جنوبي 

العراق.
ويظهر الفيديو الذي انت�رص يف �شبكات 
التوا�شل االجتماعي، اخلمي�س، الدب وهو 
يقطع �شارعا رئي�ش���يا يف الب�رصة ثم يكمل 

طريقه اإلى �شاحة جماورة.
واأث���ار الدب ده�ش���ة عراقي���ن كانوا 
يف امل���كان وراح���وا ي�ش���ورونه بهواتفهم 
الذكي���ة. وينتم���ي احلي���وان اله���ارب اإلى 
ف�ش���يلة الدب ال�ش���وري، الذي يعتقد اأنه 

�شبه منقر�س.
وتقول و�ش���ائل اإعالم حملية اإن الدب 
فر من متج���ر لبيع احليوان���ات، حيث كان 
حمتجزا. ويف النهاية متكن �شاحب املتجر 
مب�ش���اعدة اآخرين من القب����س على الدب 

جمددا.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

7" جمانا "اآيفون  "اأبل" ت�شلح 
اعرتفت "اأبل" اأخريا مب�ش����كلة عمره����ا اأكرث من عام يف هواتف "اآيفون 7"، حتول دون ات�ش����الها 

ب�شبكات املحمول حتى يف مناطق التغطية اجليدة، وتعهدت باإ�شالحها جمانا.
وظهرت امل�شكلة للمرة االأولى يف �شبتمر عام 2016، عقب �شدور "اآيفون 7"، حيث �شكا بع�س 
�مل�ضتخدمني من عدم قدرة �لهاتف على �لتقاط �إ�ضار�ت �ل�ضبكة، بعد تعديله من و�ضع �لطري�ن �إلى 
اال�ش����تخدام العادي. ووقتها ن�شحت "اأبل" امل�شتخدمن باإعادة ت�ش����غيل الهاتف، اأو باإخراج �رصيحته 
و�إدخاله����ا م����رة �أخ����رى. �إال �أن �ل�رشكة قالت، �جلمعة، �إن م�ض����كلة ف�ض����ل �لهو�تف يف �لتقاط �إ�ض����ار�ت 

ال�شبكات "No service"، ت�شتدعي اإعادة الهاتف اإلى مراكز "اأبل" من اأجل اإ�شالحه.
واأ�ش����افت ال�رصكة االأمريكية يف بيان اأن "ن�ش����بة �ش����غرية من هواتف اآيف����ون 7 رمبا تظهر عالمة 
No service حتى يف وجود تغطية جيدة لل�ش����بكة، ب�ش����بب عطل يف اأحد مكونات لوحة العمليات". 
وباالإ�ش����افة اإلى االإ�شالح املجاين للم�ش����كلة الذي توفره "اأبل"، قالت ال�رصكة اإنها �شتعيد ملن دفعوا 

من اأجل اإ�شالح امل�شكلة اأموالهم "كاملة".

ك�ش���فت وزارة االآثار امل�رصية، ال�ش���بت، ع���ن مقرة يف اجلبانة الغربي���ة مبنطقة اأهرامات 
اجليزة، يعود تاريخها اإلى عهد االأ�رصة اخلام�شة يف م�رص القدمية.

وقال���ت الوزارة اإن بعثة حملية برئا�ش���ة م�ش���طفى وزيري رئي�س املجل����س االأعلى لالآثار 
عرثت على املقرة، وهي تعود المراأة ذات �شاأن رفيع تدعى )حتبت(، يرجح اأنها عا�شت قبل 
نحو 4400 عام. وتتكون املقرة من مدخل يوؤدي اإلى مق�شورة بها حو�س حفرت عليه اأ�شماء 

�ضاحبة �ملقربة و�ألقابها، ومنها )�لكاهنة( و)ذ�ت �ل�ضلة بالبالط(.
وُزين���ت جدران املقرة مبناظر ملونة ت�ش���ور )حتبت( ت�ش���تعر�س مناظر �ش���يد الطيور 
واالأ�ش���ماك اإ�ش���افة اإلى مناظر ل�ش���ناعات خمتلفة ك�ش���ناعة مراكب الردي واجللود و�شهر 

املعادن، واأخرى للرعي وذبح االأ�شاحي وجمع الفاكهة ولفرق مو�شيقية وفتيات يرق�شن.

اإلي�ش�ا تطمئ�ن جمهوره�ا

االأم����������������ُل ورّق  امل����������ج����������ُد  ط����������������رَب 
ي�������������ش������دُق ال���������وع���������َد ������ش�����ج�����اع�����ا َرج����������ُل

ب�������ق�������ل�������وٍب ه������ت������ف������ْت حت��������م��������ُل ِم���������ْن
َف������ي�������������سِ ُح�������������ٍب ف�����������وق م��������ا حت����ت����م����ُل

امُل�����رجت�����ي ف����ي����ن����ا  اأن������������َت   ” علًيّ “بو 
ك���������ٌل ف�����������ش�����ٍل اُن�����������ت ف�����ي�����ه االأف�����������ش�����ُل

ل����ه����ْم  اأف������������������ذاذا  ال������ت������اري������خ  يف  اإَنّ 
ت������اأُف������ُل ال  ال�����ت�����ي  ����م���������س  ال���������شّ ����ط����ع����ةُ  �����شَ

ح����ك����م����ًة ت��������ب��������دي  احل���������������ّق  يف  ح���������������ازم 
االأق��������������وُل ف�������اأن�������ت  ق�����������وُل  ي������ك������ْن  اإن 

ُت������ن������ف������ُذ ال��������������������راأَي ب��������ع��������زٍم ��������ش�������ارٍم
ي������ت������ج������ّل������ى ح�������ك�������م�������ًة م�����������ا ي�����ف�����ع�����ُل

ي���������ا َم�����������������الذا اآم���������ن���������ا اأن�����������������َت ال���������ذي 
االأم��������ث��������ُل  اأن������������ت  ال��������ع��������زَّ  ������ش�����ي�����اق  يف 

ل����������ك ك��������������فٌّ ي��������������������ورُق امل����������ج����������ُد ل����ه 
�����������ش�����ُل ق��������ائ��������ٌد اأن�������������ت امل�������������دى امل�����َتّ

ن���������������ش�������ُل اأب����������������������اٍء ع��������زي��������ز رك�����ن�����ه�����م
َي�����������ش�����اأُل م������ن  ف����ه����م  ع����ن����ه����م  ت���������ش����ْل  ال 

ك�������ل�������ّم�������ا م���������������������ّرْت ب�������ن�������ا زوب���������ع���������ةُ 
ذه������������ب ال��������ي��������اأ���������س وع���������������اد االأم���������������ُل 

����ي  َي����ْن����ق���������شِ ال  ال����������ذي  ال������ذخ������ر  اأّي�������ه�������ا 
دم�������������ت ل������ل������ع������ز ث�������ي�������اب�������ا َت����������رُف����������ُل

قصيدة مهداة إلى مقام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي
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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

حالة 
الطقس

الطق�س بارد ن�شبيا ولكنه 
معتدل  مع بع�س ال�شحب 

احيانا خالل النهار.

الرياح �شمالية غربية من 10 
اإلى 15 عقدة وت�شل من 15 

اإلى 20 عقدة احيانا.

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمن قرب ال�شواحل ومن 
3 اإلى 5 اقدام يف عر�س البحر.

درجة احلرارة العظمى 22 وال�شغرى 12 درجة مئوية.

طماأن���ت اإلي�ش���ا جمهوره���ا، ع���ر تغريدة على ح�ش���ابها عل���ى موقع “تويرت” للتوا�ش���ل 
االجتماع���ي اأم�س ال�ش���بت، وذلك بعد تعر�ش���ها لالإغم���اء على م�رصح القري���ة العاملية يف دبي 
اأم�س االأول. قالت اإلي�شا “جمهوري العزيز، اأعلم اأنكم قلقن ب�شاأن �شحتي، واأنا اأ�شعر بنعمة 
من تواجدكم حويل، واأنني اأقراأ كل متنياتكم يل بال�ش���فاء”. وتابعت: “اأوؤكد لكم اأن �ش���حتي 

اأف�شل االآن، اأحبكم جميعا، فاأنتم ال�شبب احلقيقي وراء �شعادتي”.
وذكرت تقارير اإعالمية اإماراتية، بعد الواقعة، اأن ال�شبب وراء اإغماء اإلي�شا، هو ارتفاع يف 

�شغط الدم، اأن �شحتها حت�شنت بعدما مت نقلها اإلى الفندق املقيمة فيه.
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