
 

ر  هل يتعني على �ملو�طن �أن ي�صفق �أو ُي�صفِّ
لقر�ر جمل����ض �لنو�ب فر�ض �ل�رضيب���ة �النتقائية 

على �لتبغ و�مل�رضوبات �لغازية و�لطاقة؟
بات �ملنتخبون ع�ص���ية �جلل�صة بو�صع حمرج. 
و�أ�ص���بحو� بيوم ثقي���ل. �إما �إق���ر�ر �تفاقية تفتح 
من�ص���ار �ل�رض�ئب على جيب �ملو�طنني، فيحرجو� 
�أمام �لناخبني، �أو يرف�صو� �لت�رضيع فيحرجو� �أمام 
�جلهات �لر�صمية �مللتزمة بهذه �ل�رضيبة يف �إطار 

�إقر�رها خليجيا.
�إنها �ملرة �الأول���ى يف تاريخ �لبحرين بفر�ض 
�رضيب���ة. �أم���ا مق���ر �إج���ازة �لقان���ون �الأب���رز فبيت 
�ل�صعب. و�الأخري �أع�صاوؤه منتخبون عرب �صناديق 
�ق���ر�ع ج���رت يف خري���ف �لع���ام 2014. �إذن، من 

�ص���يدفع �ل�رضيبة؟. �الإجابة: مو�ط���ن �نتخب نائبا 
�أق���ر فر�ض �ل�رضيب���ة �النتقائية علي���ه. ومن يوم 
فر����ض �ل�رضيبة و�ص���اعد�، �ص���يبلغ �حل���د �الأدنى 

ل�ص���عر علبة �ل�ص���جائر دينارين، و�ص���يقفز �ص���عر 
�مل�رضوب �لغازي ل� 225 فل�ص���ا، و�ص���عر 

م�رضوب �لطاقة 1.2 دينار. 
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�صيادي: ال�صماح ب�صيد 
الل�ؤل�ؤ حتى يف املحميات   

�ملنامة - بنا: �رضح  قائد خفر �ل�صو�حل �لعميد 
رك���ن بحري عالء �ص���يادي �أنه �نطالق���ا من �لتز�م 
قيادة خفر �ل�صو�حل باأد�ء �لو�جبات �ملنوطة بها ، 
فاإنها توؤكد على �مل�صي قدما يف �تخاذ �الإجر�ء�ت 
�لقانونية �ملقررة وتنفيذ �أعمال �لرقابة �لبحرية 
�ملطلوبة عل���ى كافة �ملناطق �لبحرية يف �ململكة 
يف �إطار تنظيم �ص���يد و��ص���تغالل وحماية �لرثوة 
�لبحرية و�لتي ت�ص���مل �للوؤلوؤ �لطبيعي. و�أو�ص���ح 
�أن���ه، يف ه���ذ� �الإطار، ي�ص���مح ب�ص���يد و��ص���تخر�ج 
�للوؤلوؤ يف �ملناط���ق �لبحرية �ملختلفة مبا يف ذلك 
�ملحميات �لبحرية هري بولثامة وهري �صتية وهري 
بوعمام���ة، �رضيط���ة �حل�ص���ول عل���ى ترخي�ض من 
�إد�رة �لرثوة �ل�ص���مكية بوز�رة �الأ�ص���غال و�صوؤون 
�لبلدي���ات و�لتخطيط �لعم���ر�ين ، فيما مينع �الأمر 

نهائيا يف جنوة بولثامة.

�صريبة على ال�صعب...اأقرها ن�اب ال�صعب!

• و�فق 65 % من �أع�صاء �لربملان على فر�ض �ل�رضيبة  )ت�صوير: خليل �بر�هيم(	

اأ�صهر    9 احلرة” يف  “الأ�ص�اق  اأرباح  دينار  ملي�ن   5.8
�ملنامة - �لبحرين لالأ�ص���و�ق �حلرة: حققت 
�رضكة جمم���ع �لبحري���ن لالأ�ص���و�ق �حل���رة �أرباحاً 
�صافية بلغت 5.8 مليون دينار للت�صعة �ل�صهور 
للعام 2017. و�أفاد رئي�ض جمل�ض �الإد�رة فاروق 
يو�ص���ف �ملوؤي���د �أن �ل�رضك���ة قد حقق���ت �أرباحاً 
�ص���افية بلغ���ت 5٫860٫058 دين���ار مقارن���ة 
باأرباح �لعام �ملا�ص���ي، و�لت���ي كانت قد بلغت 
5٫370٫744 دين���ار، مم���ا ي�ص���كل �رتفاعا يف 
�الأرباح قدره 489٫314 دينار وبن�صبة 9.1 %. 
وبلغ �لعائد �الأ�ص���ا�ض لكل �ص���هم 41.19 فل�ض 
مقارنة بالعائد �الأ�صا�صي و�ملخف�ض لكل �صهم 

يف �لعام �ملا�صي، و�لذي بلغ 37.75 فل�ض.
و�ص���هدت �ملبيع���ات �الإجمالي���ة �رتفاع���ا 

مقارن���ة  دين���ار   23٫467٫221 لتبل���غ 
باملبيع���ات �الإجمالية للعام �ملا�ص���ي، و�لتي  
�أي باإرتف���اع  21٫524٫861 دين���ار،  بلغ���ت 

قدره 1٫942٫360 دينار، وبن�ص���بة 
 .% 911
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امل�صالخ غري املرخ�صة... من يراقب؟

ال�شرعي  التعامل  البنوك” يدر�س  “جمل�س 
مع العمالت الإلكرتونية 

تدريب اأولياء الأمور على املنهج لرفع 
م�شتوى الطالبات

الأحمر يجري ح�شته التدريبيــة الأولى 
يف هونغ كونغ
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املخرج اأحمد �شالح يخو�س اأول جتربة 
لفيلم بحريني م�شري

مسافات البالد

22

جاللة امللك يعزي يف الأمري من�ص�ر بن مقرن
الأمري مقرن ي�شكر العاهل على م�شاعره الأخوية

�لريا����ض - بنا: قّدم عاهل �لبالد 
�ص���احب �جلاللة �مللك حمد بن عي�صى 
�آل خليف���ة خال����ض تعازي���ه و�ص���ادق 
مو��ص���اته �إل���ى �أخيه �ص���احب �ل�ص���مو 
�مللكي �الأمري مقرن بن عبد�لعزيز �آل 
�ص���عود، يف وفاة جنله �ص���احب �ل�صمو 
�مللكي �الأمري من�ص���ور، �صائالً جاللته 
�ملولى جلت قدرته �أن يتغمد �لفقيد 
�لر�حل بو��ص���ع رحمته وي�صكنه ف�صيح 
�ل�ص���مو  و�أن يله���م �ص���احب  جنات���ه، 
�مللك���ي �الأم���ري مقرن جميل �ل�ص���رب 

وح�صن �لعز�ء.
كم���ا ق���ّدم جاللت���ه تعازي���ه �إلى 

�أ�صحاب �ل�صمو �مللكي �الأمر�ء.
من جانبه، �أعرب �ص���احب �ل�ص���مو 
�مللك���ي �الأم���ري مقرن ب���ن عبد�لعزيز 
�آل �ص���عود عن خال�ض �صكره وتقديره 
جلالل���ة �ملل���ك عل���ى م�ص���اعر جاللته 
�الأخوي���ة �لنبيلة و�ل�ص���ادقة، �ص���ائالً 
�هلل ع���ّز وجّل �أن يحفظ جاللته وميتعه 

مبوفور �ل�صحة و�ل�صعادة. 

�شمو ال�شيخ عي�شى بن علي:

ا�صتكمال م�صرية ال�الد دفعتني لرئا�صة احتاد ال�صلة
��ص���تاأنف �لربنامج �جلماه���ريي “�أون فاير” 
ن�ص���اطه عرب قن���اة �لبحرين �لريا�ص���ية بقوة من 
خ���الل ��صت�ص���افته رئي����ض �حتاد �ل�ص���لة �ص���مو 
�ل�ص���يخ عي�ص���ى ب���ن عل���ي �آل خليف���ة يف حلق���ة 
��ص���تثنائية القت �إعج���اب متابع���ي �لقناة �لتي 

د�صنت هويتها �جلديدة قبل �أيام قليلة.
و�أجاب �ص���مو �ل�ص���يخ عي�ص���ى بن عل���ي �آل 
خليفة على �أ�ص���ئلة مقدم �لرب�مج �لزميل �أ�صامة 
�لكوهجي ب�ص���فافية وو�ص���وح، وخ�صو�صا فيما 
يتعلق بالأ�سئلة التي ت�سغل الأو�ساط ال�سالوية 

يف �لبحرين.
كما ��ص���تملت �حللقة �أي�ص���ا على مد�خالت 
م���ن جان���ب م�ص���وؤولني يف �حتاد دول���ة �الإمار�ت 
وم�ص���وؤولني بحرينيني �ص���ابقني، �إ�ص���افة �إلى 
�ص���حافيني خم�رضمني عا����رضو� حقبة تاأ�ص���ي�ض 
�حتاد �ل�صلة �لبحريني بقياد نائب رئي�ض جمل�ض 
�لوزر�ء �ص���مو �ل�ص���يخ علي بن خليف���ة �آل خليفة 
�لذي و�صع �للبنات �الأولى لهذ� �لكيان، و�صاهم 

يف �نت�صار �للعبة.
حماور عدي���دة تخللتها حلق���ة برنامج “�أون 
فاي���ر” �لتي �أذيع���ت على �له���و�ء مبا�رضة، تقوم 
“�لبالد” با�ص���تعر��ض �أبرز م���ا فيها ومن بينها 

تاأكيد �ص���موه �أن ما دفعه للعمل يف �حتاد �ل�صلة 
هو “��ص���تكمال م�صرية �ص���مو �لو�لد �ل�صيخ علي 
ب���ن خليفة �آل خليفة موؤ�ص����ض �الحتاد �لبحريني 
لكرة �ل�ص���لة يف �لبحري���ن و�أول رئي����ض لالحتاد 
�لعام 1974، عالوة عل���ى خدمة بالدي �لبحرين، 
وه���ذ� �رضف يتمناه �جلميع”. وقال �ص���موه “نحن 
جن���ود ه���ذ� �لوطن، نخدم���ه من �أي موق���ع كان، 
و�لريا�ص���ة �ص���يء مهم الأي بل���د، وتعترب و�جهة 
الأي دول���ة يف �لع���امل، ونح���ن ن�ص���عى الأن تكون 

هناك ب�صمة لكرة �ل�صلة �لبحرينية على 
18�مل�صتوى �خلارجي”. • جاللة �مللك يقدم �لتعازي �إلى �أخيه �صاحب �ل�صمو �مللكي �الأمري مقرن بن عبد�لعزيز	 2

�أحمد كرمي

ر��شد �لغائب وليلى مال �هلل

• �صمو �ل�صيخ عي�صى بن علي	

• عبد�هلل بوهندي	 • فاروق �ملوؤيد	

11 اأ�صهر  9 يف  القاب�صة  البحرين  اأرباح  دينار  ملي�ن   3.11
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جاللة امللك ي�سل اإلى ال�سعودية

�سمو ال�سيخ خالد بن حمد ي�ستقبل ال�سفري الإندوني�سي
جاللة امللك يقّدم التعازي يف الأمري من�سور بن مقرن 

جاللــة امللك يتوّجـه اإلى ال�سعوديـة

العاهــل ي�ســل اإلى دولـــة الإمـارات

االأمري مقرن ي�شكر العاهل على م�شاعره االأخوية

�شمو ويل العهد يف مقدمة املودعني

حل�شور حفل افتتاح متحف اللوفر اأبوظبي

الريا�س - بنا: قّدم عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة خال����س تعازيه 
و�ش���ادق موا�شاته اإلى اأخيه �ش���احب ال�شمو امللكي 
االأم���ري مقرن بن عبدالعزيز اآل �ش���عود، يف وفاة جنله 
�شاحب ال�ش���مو امللكي االأمري من�شور، �شائالً جاللته 
املولى جلت قدرته اأن يتغمد الفقيد الراحل بوا�شع 
رحمته وي�ش���كنه ف�ش���يح جنات���ه، واأن يلهم �ش���احب 
ال�ش���مو امللك���ي االأمري مقرن جميل ال�ش���ر وح�ش���ن 

العزاء.
كم���ا ق���ّدم جاللته تعازيه اإلى اأ�ش���حاب ال�ش���مو 

امللكي االأمراء.
من جانبه، اأعرب �ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمري 
مق���رن ب���ن عبدالعزيز اآل �ش���عود عن خال�س �ش���كره 
وتقديره جلالل���ة امللك على م�ش���اعر جاللته االأخوية 
النبيل���ة وال�ش���ادقة، �ش���ائالً اهلل عّز وج���ّل اأن يحفظ 

جاللته وميتعه مبوفور ال�شحة وال�شعادة. 

املنامة - بنا: غادر عاهل البالد �شاحب 
اجلالل����ة امللك حمد ب����ن عي�ش����ى اآل خليفة 
اأر�س الوط����ن اأم�س، متوجًه����ا اإلى اململكة 
لتق����دمي  ال�ش����قيقة  ال�ش����عودية  العربي����ة 

التع����ازي يف وف����اة املغف����ور له ب����اإذن اهلل 
تعال����ى نائب اأمري منطقة ع�ش����ري �ش����احب 
ال�ش����مو امللكي االأمري من�شور بن مقرن بن 

عبدالعزيز اآل �شعود.

وكان يف مقدم����ة مودع����ي جاللة امللك، 
ويل العه����د نائ����ب القائ����د االأعل����ى النائب 
االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو 

امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة.

اأبوظب����ي - بن����ا: و�ش����ل عاه����ل الب����الد 
�ش����احب اجلاللة امللك حمد بن عي�ش����ى اآل 
خليف����ة اأم�س اإل����ى دولة االإم����ارات العربية 
املتحدة ال�ش����قيقة يف زي����ارة يح�رض خاللها 
حفل افتتاح متحف اللوف����ر اأبوظبي وذلك 
تلبي����ة لدع����وة كرمي����ة تلقاه����ا جاللته من 
اأخيه ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
للقوات امل�ش����لحة بدولة االإم����ارات العربية 
املتحدة ال�ش����قيقة �شاحب ال�ش����مو ال�شيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان. 
وكان يف مقدمة م�ش����تقبلي جاللة امللك 
لدى و�ش����وله مطار اأبوظبي الدويل رئي�س 
موؤ�ش�ش����ة زاي����د لالأعم����ال اخلريي����ة، رئي�س 
جمل�����س اأبوظبي للريا�ش����ة �ش����مو ال�ش����يخ 

نهيان ب����ن زايد اآل نهيان، و�ش����فري مملكة 
البحري����ن ل����دى دول����ة االإم����ارات العربي����ة 

املتحدة حممد املعاودة، واأع�شاء ال�شفارة 
البحرينية يف اأبوظبي.

الريا����س - بن���ا: و�ش���ل عاه���ل الب���الد 
�ش���احب اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�ش���ى اآل 
خليف���ة اإل���ى اململك���ة العربي���ة ال�ش���عودية 
ال�ش���قيقة لتقدمي التع���ازي يف وفاة املغفور 
ل���ه باإذن اهلل تعالى نائب اأمري منطقة ع�ش���ري 
�ش���احب ال�ش���مو امللك���ي االأمري من�ش���ور بن 

مقرن بن عبدالعزيز اآل �شعود.

وكان يف مقدم���ة م�ش���تقبلي جاللة امللك 
لدى و�شوله قاعدة �شلمان اجلوية بالريا�س 
اأمري منطقة الريا�س �ش���احب ال�شمو امللكي 
االأمري في�ش���ل ب���ن بن���در ب���ن عبدالعزيز اآل 
�ش���عود، و�شفري مملكة البحرين لدى اململكة 
العربية ال�ش���عودية ال�ش���يخ حمود بن عبداهلل 

اآل خليفة وكبار امل�شوؤولني. 

م�ساعد وزير اخلارجية ي�سيد بالدور الريادي لـ “متكني”

املنام����ة - بنا: ا�ش����تقبل م�ش����اعد وزير 
مكتب����ه  يف  الدو�����رضي  عب����داهلل  اخلارجي����ة 
بالدي����وان الع����ام لل����وزارة اأم�����س، الرئي�����س 
“متك����ني”  العم����ل  ل�ش����ندوق  التنفي����ذي 

اإبراهيم جناحي. 
اأ�ش����اد م�ش����اعد وزي����ر  وخ����الل اللق����اء، 
اخلارجي����ة مب����ا تقدم����ه “متك����ني” م����ن دور 
ري����ادي بارز من خ����الل تعاونه����ا مع خمتلف 
القطاعات واملوؤ�ش�ش����ات بهدف اال�ش����تثمار 
االأمث����ل يف العن�����رض الب�����رضي، وتوف����ري بيئ����ة 
حمف����زة اأم����ام الك����وادر الوطني����ة للنج����اح، 
منّوًه����ا بال�رضاكة القائمة بني وزارة اخلارجية 

و”متك����ني” والتي تعك�س رغبة الطرفني يف 
تعزيز التع����اون بينهم����ا يف خمتلف جماالت 
التدريب والتطوير، حيث مت مناق�شة اإعداد 
برنامج متطور متخ�ش�����س لتطوير منظمات 
املجتم����ع املدين وتدريب الك����وادر الوطنية 

العاملة يف جمال حقوق االإن�شان.
من جانبه، اأ�ش����اد الرئي�����س التنفيذي ل� 
“متك����ني” بالتعاون وال�رضاك����ة القائمة بني 
وزارة اخلارجي����ة و”متك����ني”، موؤك����ًدا اأهمية 
تطوير ه����ذه ال�رضاكة والدفع به����ا نحو اآفاق 
اأرحب مب����ا يلبي متطلب����ات الطرفني ويعّزز 

جماالت التعاون بينهما.

النائ���ب  ا�ش���تقبل  بن���ا:  املنام���ة - 
االأول لرئي����س املجل�س االأعلى لل�ش���باب 
البحرين���ي  االحت���اد  رئي����س  والريا�ش���ة 
الألعاب الق���وى الرئي�س الفخري لالحتاد 
البحريني لفنون القتال املختلطة �ش���مو 
ال�ش���يخ خالد بن حمد اآل خليفة، مبكتب 
�ش���موه بق�رض ال���وادي �ش���فري جمهورية 
مملك���ة  ل���دى  ال�ش���ديقة  اإندوني�ش���يا 
البحرين نور �ش���يايري راهر جو وعدًدا من 

رجال االأعمال.
واأ�ش���اد �ش���موه بالعالق���ة الوطي���دة 
التي ترب���ط مملكة البحري���ن وجمهورية 
ال�ش���ديقني  وال�ش���عبني  اإندوني�ش���يا 
يف العدي���د من املج���االت، منّوًه���ا بدور 
ال�شفري يف زيادة اأُطر التعاون والذي من 
�شاأنه اأن يعّزز من العالقات بني البلدين.
وبحث �ش���مو ال�شيخ خالد بن حمد اآل 
خليفة مع ال�شفري ورجال االأعمال ال�شبل 
الكفيل���ة لدعم التعاون امل�ش���رتك على 
امل�ش���توى الريا�ش���ي ال�ش���يما بريا�ش���ة 
فنون القت���ال املختلط���ة وتعزيز ثقافة 

ه���ذه الريا�ش���ة يف اإندوني�ش���يا، وال���ذي 
م���ن �ش���اأنه اأن ينعك����س باالإيج���اب على 

انت�شارها يف قارة اآ�شيا.
م���ع احل�ش���ور  �ش���موه  وا�ش���تعر�س 
التجربة البحريني���ة يف لعبة MMA وما 
حققت���ه م���ن نتائ���ج واإجن���ازات ت�ش���اف 
ل�ش���جل الريا�ش���ة باململكة، والذي كان 
ل���ه الدور يف ح�ش���ول البحري���ن على ثقة 
االحتاد ال���دويل لفنون القتال املختلطة 
ال�شت�شافة وتنظيم بطولة العامل للهواة 
يف ن�ش���ختها الرابع���ة يف الفرتة 12 - 19 

نوفمر اجلاري.
واأك���د �ش���فري جمهورية اإندوني�ش���يا 
ل���دى اململكة اأن ب���الده دائًما تبحث عن 
تعزيز اأُطر التعاون امل�ش���رتك مع الدول 
ال�ش���ديقة م���ن بينه���ا مملك���ة البحرين، 
مثمًن���ا جه���ود �ش���مو ال�ش���يخ خال���د ب���ن 
حم���د اآل خليف���ة يف رعاية ودع���م القطاع 
ال�ش���بابي والريا�ش���ي بالبحري���ن والذي 
حتقق من خالله العديد من املنجزات يف 

هذا املجال.
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تعزيز اأداء االقت�ساد البحريني وزيادة تناف�سيته

اهتمام بحريني متوا�سل لتعزيز التعاون مع اململكة املتحدة

املحافظة اجلنوبية مقبلة على م�ساريع ا�سرتاتيجية

فتح جماالت التعاون اال�ستثماري مع جزيرة جري�سي... نائب جاللة امللك:

ا�ستقبل كبري م�ست�ساري الدفاع الربيطاين لل�رشق االأو�سط... نائب جاللة امللك: 

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ خليفة بن علي... ال�سيخ خالد بن عبداهلل:

املنام����ة - بن����ا: اأك����د نائ����ب جالل����ة امللك ويل 
العهد �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد 
اآل خليفة اأن مملكة البحرين حري�س����ة على ا�ستثمار 
�رشاكاتها االقت�س����ادية التي تربطها بني مع الدول 
مبا ي�س����هم يف فت����ح اآفاق اأو�س����ع لنم����و التعاون يف 

خمتلف القطاعات.
ون����وه �س����موه يف هذا ال�س����دد مبا يت����م العمل 
علي����ه نحو تعزي����ز اأداء االقت�س����اد البحريني وزيادة 
تناف�س����يته التي تدعمه حزم����ة الت�رشيعات املنظمة 

لهذا القطاع يف �ستى جماالته.
ج����اء ذلك لدى لقاء �س����موه بق�����رش الرفاع اأم�س 
اإي����ان  ال�س����يناتور  رئي�����س وزراء جزي����رة جري�س����ي 
غور�ست بح�س����ور حمافظ م�رشف البحرين املركزي 
ر�س����يد املعراج، حيث رحب �س����موه بزيارة غور�ست 
ململكة البحرين، واأ�س����ار �س����موه اإل����ى اأن مثل هذه 
الزي����ارات وتبادله����ا م����ن �س����اأنها اأن تفتح جماالت 
اأو�س����ع ب����ني البلدين خ�سو�س����ا يف قطاع����ات املال 

واال�ستثمار.

وا�ستعر�س �سموه مع ال�سيناتور اإيان غور�ست 
اأوج����ه التع����اون امل�س����رك بني اململكة وجري�س����ي 

وتعزيز فر�س اال�ستثمار.
من جانبه، اأعرب غور�س����ت عن �سكره وتقديره 

ل�س����احب ال�س����مو امللك����ي نائب جالل����ة امللك ويل 
العه����د عل����ى فر�س����ة اللقاء ومب����ا اأبداه �س����موه من 
اهتم����ام وتطل����ع بتطوي����ر العالق����ات ب����ني البلدين 

ال�سديقني نحو مزيد من التعاون امل�سرك.

املنام����ة - بنا: اأكد نائ����ب جاللة امللك 
ويل العهد �س����احب ال�س����مو امللكي االأمري 
�س����لمان بن حمد اآل خليف����ة على العالقات 
البحريني����ة الربيطانية املتميزة ذات البعد 
التاريخ����ي، م�س����رًيا اإل����ى اهتم����ام اململكة 
مبوا�س����لة تعزي����ز التع����اون الثنائ����ي بني 
البلدين ال�س����ديقني، وفتح اآف����اق جديدة 

على كافة االأ�سعدة.
جاء ذلك، لدى ا�س����تقبال �س����موه بق�رش 
الرف����اع اأم�����س، كب����ري م�ست�س����اري الدف����اع 
الربيطاين لل�رشق االأو�س����ط الفريق توما�س 
بك����ت، وذلك مبنا�س����بة انتهاء ف����رة عمله 
والذي ق����ّدم اإلى �س����موه كبري م�ست�س����اري 
الدف����اع الربيطاين لل�رشق االأو�س����ط اجلديد 
والوف����د  لورم����ري  ج����ون  ال�س����ري  الفري����ق 
املرافق، منّوًها �س����موه باإ�سهامات الفريق 
بكت، بدعم التع����اون الثنائي بني البلدين 

ال�سديقني، كما هناأ الفريق ال�سري لورمري 
مبنا�س����بة تعيينه يف من�سبة اجلديد متمنيًّا 

لهما التوفيق والنجاح يف مهام عملهما.

وخالل اللقاء، جرى ا�ستعرا�س التطورات 
على ال�س���احتني االإقليمية والدولية مو�سع 

اهتمام البلدين ال�سديقني.

ق�����رش الق�س����يبية - مكتب نائ����ب رئي�س 
جمل�����س ال����وزراء: اأك����د نائب رئي�����س جمل�س 
الوزراء، رئي�س اللجنة الوزارية لالإعمار والبنية 
التحتية ال�س����يخ خالد بن عب����د اهلل اآل خليفة، 
اأهمي����ة دور املحافظ����ات يف تلم�س احتياجات 
ومتطلب����ات االأه����ايل والعمل على التن�س����يق 
مع ال����وزارات واجله����ات احلكومي����ة اخلدمية 
وال�سعي الأن تو�س����ع تلك املتطلبات مو�سع 
التنفيذ وفًق����ا لالإمكانات املالي����ة واالإدارية 
املتاحة وجدولتها يف برامج امل�ساريع احلالية 

وامل�ستقبلية.
جاء ذلك، لدى ا�س����تقباله يف مكتبه بق�رش 
الق�س����يبية اأم�����س، �س����مو حماف����ظ املحافظة 
اجلنوبي����ة ال�س����يخ خليفة بن عل����ي اآل خليفة 
الذي نق����ل اإليه الت�س����ورات واخلط����ط التي 
اأعدتها املحافظة يف �سوء ا�ستطالع احتياجات 
املراف����ق  بع�����س  به����دف تطوي����ر  االأه����ايل، 
اخلدمي����ة وحتويله����ا اإلى م�س����اريع �س����ياحية 
جاذب����ة يرتادها املواطن����ون واملقيمون على 

حد �سواء، وكذلك زوار اململكة من اخلارج. 
وخالل اال�س����تقبال، اأو�س����ح ال�سيخ خالد 
بن عب����د اهلل اأن املحافظ����ة اجلنوبية، وبدعم 
القيادة احلكيمة لعاهل البالد �ساحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�س����ى اآل خليفة، وم�س����اندة 
حكومت����ه برئا�س����ة رئي�����س ال����وزراء �س����احب 
ال�س����مو امللك����ي االأمري خليفة بن �س����لمان اآل 
خليف����ة، ومتابع����ة ويل العه����د نائ����ب القائد 
االأعل����ى النائب االأول لرئي�����س جمل�س الوزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة، مقبلة على م�س����اريع ا�س����راتيجية 
و�س����ياحية  و�س����حية  وتعليمي����ة  اإ�س����كانية 
و�سناعية، اإ�س����افة اإلى ما �ست�س����هده البنية 

التحتية من ترقية وتطوير.
كما اأثنى ال�س����يخ خالد ب����ن عبد اهلل على 
اخلط����ط التطويري����ة التي تعت����زم املحافظة 
تنفيذه����ا بال�رشاك����ة م����ع اجله����ات احلكومية 
اخلدمية والتي من �س����اأنها اأن ت�ساهم يف تبوء 
“اجلنوبي����ة” موقًعا متمي����ًزا يف اململكة، والأن 
تتحول مق�س����ًدا لالأهايل والزوار، ال�سيما واأنه 
�س����رياعى عند ت�سميم امل�ساريع االإدماج بني 

روح احلداثة والهوية البحرينية االأ�سيلة. 
ودعا اإلى ت�س����افر اجلهود بني املحافظة 
واجله����ات اخلدمية احلكومية م����ن اأجل اإحياء 
العيون الطبيعية، كعني احلنينية ال�س����هرية 
بالرف����اع، وتطوي����ر املنطق����ة املحيط����ة به����ا 
وحتويلها اإلى مق�سد �سياحي عرب تخ�سي�س 

�س����احات لالألعاب الراثية، واإب����راز املوروث 
ال�س����عبي من خالل حم����اكاة الطريقة البدائية 
لكيفية ا�س����تخراج املياه من العيون، بهدف 
نق����ل املعرفة اإلى اأبناء اجلي����ل احلايل الذين 
�سي�س����هل عليهم فهم وت�س����ور حجم امل�سقة 
التي يتكبدها االأوائل من اأجل احل�سول على 

م�سدر احلياة االأهم وهو املاء.
ه �س���مو ال�س���يخ خليفة بن  من جانبه، توجَّ
علي بجزيل �س���كره وتقديره لل�سيخ خالد بن 
عب���د اهلل اآل خليف���ة على حفاوة اال�س���تقبال، 
ال�س���ديدة  توجيهات���ه  اأن  �س���موه  موؤك���ًدا 
�سي�س���تفاد منها عند حتويل تلك الت�سورات 
واخلط���ط اإلى م�س���اريع عل���ى اأر����س الواقع، 
�ساكًرا كذلك دعمه وم�ساندته لكل ما فيه خري 

و�سالح املحافظة اجلنوبية واأهلها الكرام.
ح�رش اال�ستقبال مدير عام بلدية املنطقة 

اجلنوبية عا�سم عبداللطيف.

• نائب جاللة امللك م�ستقبال رئي�س وزراء جزيرة جري�سي	

• نائب جاللة امللك م�ستقبال كبري م�ست�ساري الدفاع الربيطاين لل�رشق االأو�سط	

• نائب رئي�س جمل�س الوزراء م�ستقبال �سمو ال�سيخ خليفة بن علي	

�سمو رئي�س الوزراء يتلقى �سكر ال�سفري يو�سف جميل

�سمو رئي�س الوزراء يتلقى �سكر وكيل “اخلارجية”

�سمو ويل العهد يتلقى تعازي نظريه الكويتي با�ست�سهاد رجل االأمن

وزير الداخلية ي�سيد بعمق العالقات مع بريطانيا

العزل احلراري و�سيلة حلفظ الطاقة الكهربائية 

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى رئي����س ال���وزراء 
�س���احب ال�س���مو امللك���ي االأم���ري خليف���ة بن 
�س���لمان اآل خليفة ر�سالة �س���كر وامتنان من 
ال�سفري يو�سف جميل؛ مبنا�سبة تعيينه وكيالً 
م�س���اعًدا ل�س���وؤون جمل����س التع���اون والدول 
العربي���ة ب���وزارة اخلارجي���ة، ع���رّب خاللها عن 
�س���كره وامتنان���ه ل�س���موه، معاه���ًدا اإياه على 
االإخال�س يف العمل لتحقيق اأهداف ال�سيا�س���ة 
اخلارجية ال�س���ائرة �س���من اخلطى الوا�س���حة 
واملرتكزة على منهج �س���موه احلكيم يف اإطار 

النه�سة التنموية التي يقودها.
واأعرب الوكيل امل�س���اعد ل�سوؤون جمل�س 
التعاون والدول العربية بوزارة اخلارجية عن 
ثقته التامة باأن توجيهات �سموه ال تزال هي 
املع���ني على االأهداف الت���ي حتافظ وترتقي 
ب�سمعة اململكة وتنميتها يف املحافل الدولية 
واالإقليمي���ة، مك���رًرا عظيم �س���كره وتقديره 

ل�سموه �سائال املولى عّز وجّل اأن يحفظ وطننا 
و�سعبه الكرمي واأن ينعم على �سموه بال�سحة 

والعافية.

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى رئي����س ال���وزراء 
�س���احب ال�س���مو امللك���ي االأم���ري خليف���ة بن 
�س���لمان اآل خليفة ر�سالة �س���كر وامتنان من 
ال�س���يخة رنا بنت عي�س���ى اآل خليفة مبنا�سبة 

تعيينها وكيالً لوزارة اخلارجية.
هذا وعربت ال�سيخة رنا خالل الر�سالة عن 
�س���عادتها بالثقة امللكي���ة الغالية بتعيينها 
والتي كان لها االأثر البالغ يف نف�س���ها كونها 
اأول ام���راأة خليجية تتبواأ هذا املن�س���ب الذي 
يعد ت�رشيًفا وم�س���وؤولية عظيم���ة، االأمر الذي 

يدفعها لب���ذل املزيد من اجلهد لرفع ا�س���م 
اململك���ة عالًي���ا ب���كل اإخال����س يف املحاف���ل 
املختلف���ة، جم���ددة بال���غ �س���كرها وامتنانها 
ل�س���موه وتاأكيد عزمها على موا�س���لة العمل 
ومعاهدة �س���موه على حتقيق اأهداف �سيا�سة 
مملك���ة البحري���ن اخلارجي���ة، واإع���الء ا�س���مها 
منتهج���ة روؤيت���ه املتمي���زة بالعط���اء ملا فيه 
م�سلحة وطننا و�سعبه الكرمي؛ داعية املولى 
عّز وجّل التوفيق واأن يحفظ �س���موه وي�س���ّدد 

م�ساعيه اخلرية.

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى ويل العهد نائب 
القائ���د االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �س���احب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان 
بن حمد اآل خليفة برقية تعزية وموا�س���اة من 
اأخيه �سمو ال�سيخ نواف االأحمد اجلابر ال�سباح 
ويل العه���د بدولة الكويت ال�س���قيقة، اأعرب 
�س���موه فيها ع���ن اإدانت���ه ال�س���ديدة حلادث 
التفجري االإرهابي الذي ا�ستهدف حافلة لنقل 
رج���ال ال�رشطة �س���مال �رشقي مملك���ة البحرين 
والذي اأدى اإلى ا�ست�س���هاد رجل اأمن واإ�سابة 

عدد من رجال ال�رشطة.
وع���رّب �س���مو ويل عهد دول���ة الكويت يف 
برقيته عن ا�ستنكاره لهذه االأعمال االإرهابية 
التي يرف�س���ها دينن���ا احلني���ف ويتنافى مع 
كاف���ة املب���ادئ والقي���م االإن�س���انية، داعًي���ا 
املول���ى عّز وجّل اأن يتغّمد ال�س���هيد بوا�س���ع 
رحمته ومغفرته ور�س���وانه وي�س���كنه ف�سيح 
جنات���ه واأن مي���ن على امل�س���ابني بال�س���فاء 
العاجل واأن يحفظ �س���عب مملكة البحرين من 

كل مكروه.

املنامة - وزارة الداخلية: ا�ستقبل وزير 
الداخلية ال�س���يخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة، 
اأم�س، كبري م�ست�ساري الدفاع لل�رشق االأو�سط 
باململك���ة املتحدة الفري���ق توما�س بيكيت، 
مبنا�س���بة انته���اء ف���رة عمل���ه، وال���ذي قّدم 
الفريق ال�سري جوهن لورين، مبنا�سبة تعيينه 
خلًف���ا له، وذلك بح�س���ور رئي����س االأمن العام 

اللواء طارق احل�سن. 
ورح���ب الوزير بزي���ارة الفري���ق توما�س 
بيكي���ت والوف���د املراف���ق، م�س���يًدا بعم���ق 
العالق���ات التاريخي���ة واملتمي���زة بني مملكة 

البحرين واململكة املتحدة، وحر�س���هما على 
موا�س���لة التعاون والتن�س���يق االأمني والعمل 
امل�س���تمر على فت���ح اآفاق جدي���دة من العمل 
امل�سرك، معرًبا عن �سكره وتقديره للجهود 
الطيب���ة التي بذلها خالل ف���رة عمله، متمنيًّا 
معالي���ه التوفي���ق والنج���اح للفريق ال�س���ري 

جوهن لورين يف مهام عمله اجلديدة.
ا�س���تعرا�س  اللق���اء،  خ���الل  مت  وق���د 
العالق���ات الثنائي���ة القائم���ة ب���ني البلدي���ن 
ال�س���ديقني، وبح���ث عدد من املو�س���وعات 

ذات االهتمام امل�سرك.

املنام����ة - بن����ا: اأك����د نائ����ب الرئي�����س 
التنفيذي للتوزيعات وخدمات امل�سركني 
يف هيئ����ة الكهرب����اء واملاء عدن����ان فخرو، اأن 
ا�س����تخدام العزل احل����راري يف املباين يعترب 
من اأكرث الطرق املجدية من حيث امل�ساهمة 
يف احلف����اظ على الطاقة الكهربائية وخف�س 
اال�س����تهالك، اإذ اإن ا�ستخدام العزل احلراري 
يف املب����اين ميكن اأن يوفر كميات كبرية من 

الطاقة الكهربائية.
ون����ّوه فخرو خالل ور�س����ة عم����ل نظمتها 

الهيئة اأم�����س للمكاتب الهند�س����ية، بعنوان 
»الع����زل احل����راري يف املب����اين«، ب����اأن ه����ذه 
هيئ����ة  حر�����س  �س����ياق  يف  تاأت����ي  اخلط����وة 
الكهرب����اء وامل����اء عل����ى الرق����ي بخدماته����ا، 
مو�س����ًحا اأن الور�س����ة، الت����ي �س����ارك فيه����ا 
حوايل 170 مهند�ًسا من املكاتب الهند�سية 
واال�ست�س����ارية العامل����ة مبملك����ة البحري����ن، 
ته����دف اإل����ى تاأهيل هذه املكات����ب لتطبيق 
االإجراءات واالأنظمة اخلا�سة بالعزل احلراري 

يف املباين

• �سمو رئي�س الوزراء	
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اإجناز مدر�ضة االإميان جاء يف �ضياق نه�ضة وطنية الفتة

�ضمـو قرينـة العاهـل ت�ضـيد مب�ضيـرة عطــــاء عائ�ضة يتيم

املراأة البحرينية كانت جزًءا اأ�سيالً فيها... �سمو الأمرية �سبيكة:

�ساهمت بت�سكيل املالمح الأولى للعمل التطوعي يف اململكة

الرف���اع - املجل����س الأعل���ى للم���راأة: 
ا�س���تقبلت رئي�س���ة املجل�س الأعلى للمراأة 
�س���احبة ال�س���مو امللك���ي الأمرية �س���بيكة 
بن���ت اإبراهي���م اآل خليف���ة مبق���ر املجل�س 
اأم�س، الهيئة الإداري���ة والتعليمية وعدًدا 
م���ن طالب���ات مدر�س���ة الإمي���ان اخلا�س���ة 
“ق�س���م البنات” الفائزة باملركز الأول يف 

“م�سابقة حتدي القراءة”. 
امللك���ي  ال�س���مو  �س���احبة  وهنَّ���اأت 
املدر�سة على ما حققته من نتائج متميزة 
يف امل�س���ابقة، منوه���ًة باجله���ود احلثيثة 
الت���ي بذلتها الهيئ���ة الإدارية والتعليمية 
يف الو�س���ول له���ذه النتيج���ة، والتي ترّكز 
بداي���ات  من���ذ  الطالب���ات  ت�س���جيع  عل���ى 
املراحل الدرا�س���ية على القراءة كو�س���يلة 
�رضوري���ة لبلوغ م�س���تويات اأهم م���ن البناء 
املعريف والتن���وع الثق���ايف والنفتاح على 
الع���امل وكمدخ���ل اأ�س���ا�س لبن���اء مهارات 
النتق���اء والختيار والق���درة على التحليل 

وال�ستنتاج.
واأكدت �س���موها اأن ه���ذا الإجناز ياأتي 
يف �س���ياقه الطبيعي بالنظر اإلى ما تتمتع 
ب���ه البحرين من ري���ادة ثقافية وتعليمية، 
م�س���رية يف هذا ال�س���دد اإل���ى اأن املجل�س 
يوؤك���د يف كاف���ة اأعمال���ه واأدبيات���ه عل���ى 
التعليمي���ة  للنه�س���ة  الأول���ى  البداي���ات 
الن�س���ائية يف البحرين، والتي تاأتي �سمن 

م�س���رية مئوية عريقة ملجتمع اآمن باأهمية 
العل���م والثقافة واملعرف���ة، حيث مل تكن 
املراأة البحرينية بعيدة عن هذه النه�س���ة 
بل ج���زًءا اأ�س���يالً فيه���ا، وهو ما يج�ّس���ده 

�س���عار ي���وم امل���راأة البحرينية )ق���راأت .. 
تعلمت .. �س���اركت(، وتخ�سي�س اأول يوم 
للمراأة البحرينية لالحتفاء باملراأة يف جمال 

التعليم. 

كما اأعربت �س���موها يف ختام اللقاء عن 
متنياتها لكافة منت�س���بي قط���اع التعليم 
باملزيد م���ن النجاح والتوفي���ق يف تقوية 
امل�س���رية الرتبوية والتعليمي���ة يف مملكة 

البحرين وتثبيت مكانتها الرائدة.
من جانب���ه، ثّمن وكي���ل وزارة الرتبية 
حمم���د  واخلدم���ات  للم���وارد  والتعلي���م 
جمع���ة حر�س �س���مو الأمرية �س���بيكة على 
متابعة م�س���ار تق���دم امل���راأة البحرينية يف 
كل القطاع���ات، م�س���يًدا بجهود �س���موها 
عل���ى هذا ال�س���عيد واملتمثل���ة يف ارتفاع 
ن�س���ب م�س���اركة املراأة البحرينية وتنامي 
م�ساهماتها يف القت�ساد الوطني، وموؤكًدا 
اأن ال���وزارة ل���ن تدخر جه���ًدا يف العمل مع 
املجل�س الأعلى للمراأة على امل�س���ي قدًما 
يف تطوير الربامج امل�سرتكة، واأخذ دورها 
كام���اًل يف اإط���ار تنفي���ذ اخلط���ة الوطني���ة 
لنهو����س امل���راأة البحرينية، ل�س���يما واأن 
املراأة البحرينية ت�س���ّكل 64 % من القوى 
العاملة يف وزارة الرتبية والتعليم و58 % 

يف الوظائف القيادية. 
اأ�س���ادت مدي���رة مدر�س���ة  وبدوره���ا، 
الإمي���ان “ق�س���م البنات” ف���رات طليمات 
بدع���م رئي�س���ة املجل����س الأعل���ى للم���راأة 
وت�س���جيع �سموها امل�ستمر للمراأة يف جميع 
ودعمه���ا ومتكينه���ا،  العمري���ة  مراحله���ا 
معتربة اأن ما حتققه املدر�سة من جناح هو 
ثمرة جهد توا�س���ل منذ تاأ�سي�س املدر�سة 
قبل 25 عاًما، ونتيج���ة ملا تبذله اململكة 
م���ن جه���ود كب���رية عل���ى �س���عيد تطوير 

التعليم وتقدم املراأة البحرينية.

• �سمو قرينة العاهل م�ستقبلة الهيئة الإدارية والتعليمية وعدًدا من طالبات مدر�سة الإميان اخلا�سة	

الأعل���ى  املجل����س   - الرف���اع 
للم���راأة: اأ�س���ادت قرين���ة العاه���ل 
رئي�س���ة املجل����س الأعل���ى للم���راأة 
�س���احبة ال�س���مو امللك���ي الأم���رية 
�س���بيكة بن���ت اإبراهي���م اآل خليفة، 
بعط���اء وتف���اين املرحومة عائ�س���ة 
يتيم؛ اإحدى رائدات العمل الن�سائي 

والتطوعي يف مملكة البحرين.
يف  الكب���ري  بدوره���ا  ونّوه���ت 
فت���اة  نه�س���ة  جمعي���ة  تاأ�س���ي�س 
البحرين يف اخلم�س���ينات من القرن 
املا�س���ي، وم���ا بذلت���ه من م�س���اع 
ت�س���كيل  يف  اأ�س���همت  خمل�س���ة 
املالم���ح الأول���ى مل�س���رية العم���ل 
التطوع���ي اخلريي والتنم���وي جنًبا 
اإل���ى جنب مع اجلمعيات الن�س���ائية 
الرائ���دة الت���ي يع���ود لها ف�س���ل 
تقوية دعائم امل�س���رية الن�س���ائية 
الت���ي ن�س���هد نتائجه���ا الباهرة يف 

يومنا هذا.
اإ�س���دار  �س���موها  وبارك���ت 
الن�س���خة املرتجم���ة للعربي���ة م���ن 
الذي  البحرين”،  “ذكري���ات  كتاب 

األفته املرحومة منذ 1992، منوهًة 
باجلهد املبذول يف الكتاب املوثق 
ل�س���رية الراحلة واملج�س���د مل�سرية 
عمله���ا وال���ذي يلقي ال�س���وء على 
رحل���ة تط���ور املجتم���ع البحرين���ي 
يف مرحل���ة تاريخية ت�س���كلت فيها 

مالمح النه�سة الوطنية ال�ساملة. 
جاء ذلك، خالل ا�ستقبال قرينة 
عاه���ل البالد �س���باح اأم����س، مبقر 
املجل����س عائلة املرحومة عائ�س���ة 
يتيم واأع�س���اء جمل����س اأمناء مركز 

عائ�سة يتيم لالإر�ساد الأ�رضي.
كم���ا نّوه���ت �س���احبة ال�س���مو 
امللك���ي بالتعاون امل�س���رتك بني 
املجل����س الأعل���ى للم���راأة ومرك���ز 
عائ�س���ة يتي���م لالإر�س���اد الأ����رضي، 
وذلك يف اإطار ا�س���رتاتيجية وطنية 
حلماي���ة الأ�رضة من العن���ف الأ�رضي، 
م�س���يدة باجلهود النوعي���ة للمركز 
واملتمثل���ة يف تقدمي���ه للخدم���ات 
للتداب���ري  واعتم���اده  الإر�س���ادية 
الوقائي���ة خلف����س ح���الت العنف 
الأ����رضي، ودع���ت �س���موها يف ه���ذا 

ال�سدد اإلى تكثيف برامج التوعية 
والثقاف���ة  والواجب���ات  باحلق���وق 
القانونية لل�س���باب من اجلن�س���ني 
ينف���ذ  متكام���ل  برنام���ج  وف���ق 
بالتع���اون م���ع اجله���ات املعني���ة. 
موؤك���دة �س���موها عل���ى ا�س���تعداد 
املجل����س الدائم لتطوي���ر التعاون 
مع جمي���ع املوؤ�س�س���ات والهيئات 

املعنية بالإر�ساد الأ�رضي.
ه���ذا، وثمنت عائل���ة املرحومة 
عائ�س���ة يتيم واأع�ساء جمل�س اأمناء 
مركز عائ�سة يتيم لالإر�ساد الأ�رضي 
امللك���ي  ال�س���مو  �س���احبة  جه���ود 
الأم���رية �س���بيكة بن���ت اإبراهيم اآل 
خليفة من خالل رئا�ستها للمجل�س 
الأعل���ى للم���راأة الذي ثب���ت اأركان 
به���ا  ودف���ع  البحريني���ة،  امل���راأة 
لتحقي���ق العدي���د من الإجن���ازات، 
واأو�س���لها ملراك���ز �س���نع واتخ���اذ 
القرار، وزاد من ن�س���ب تواجدها يف 
القطاع���ني العام واخلا�س؛ لتكون 
بح���ق �رضيًكا متكافًئ���ا مع الرجل يف 

بناء م�ستقبل هذا الوطن. 

• �سمو قرينة العاهل م�ستقبلة عائلة املرحومة عائ�سة يتيم واأع�ساء جمل�س اأمناء مركز عائ�سة يتيم لالإر�ساد الأ�رضي	
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خلف واحلمر يبحثان منافذ امل�ساريع الإ�سكانية اجلديدة

ور�سة لو�سع الآليات الرامية لت�سكيل تطلعات برنامج عمل احلكومة  

يف املدينة ال�سمالية و�رشق احلد و�رشق �سرتة واللوزي

تقام 26 اجلاري ... الوزير املطوع

املنام���ة – وزارة الأ�س���غال و�س���وؤون البلدي���ات 
والتخطيط العمراين: اجتمع وزير الأ�س���غال و�س���وؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العمراين ع�س���ام خلف بوزير 
الإ�سكان با�سم احلمر، بح�سور وكيل �سوؤون الأ�سغال 
اأحمد اخلياط، والوكيل امل�ساعد مل�ساريع الإ�سكانية 
�سامي بوهزاع، ومدير اإدارة تخطيط وت�سميم الطرق 
كاظ���م عبد اللطيف وعدد من مهند�س���ي الوزارتني، 
حيث تباحث الطرفان مب�س���اريع الطرق املوؤدية اإلى 

امل�ساريع الإ�سكانية اجلديدة.
وخ���ال اللقاء ناق����ش الوزيران امل�س���اريع قيد 
التنفيذ وامل�ساريع امل�ستقبلية التي تخدم املناطق 
الإ�س���كانية اجلديدة واملتمثلة يف املدينة ال�سمالية، 
�رشق احلد الإ�س���كاين، �رشق �س���رتة الإ�سكاين واللوزي 
الإ�س���كاين، ومت ا�س���تعرا�ض ع���دد م���ن املقرتحات 
م���ن الطرفني. ويف ما يتعلق بامل�س���اريع التي تخدم 
املدينة ال�سمالية فقد مت اطالع وزارة الإ�سكان على 
م�رشوع حت�س���ني طرق مداخل املدينة ال�سمالية الذي 
ي�سمل حزمة امل�ساريع التي تخدم املدينة واملنطقة 
واملتمثل���ة يف م����رشوع اإن�س���اء الطري���ق الغربي الذي 
اكتمل اإن�ساوؤه وهو اأول منفذ للمدينة ال�سمالية، ومن 
املوؤمل اأن يخدم 5000 وحدة �سكنية، وم�رشوع تطوير 

تقاط���ع اجل�رشة حيث مت النتهاء م���ن املرحلة الأولى 
منه وتعمل وزارة الأ�سغال حاليًّا على تنفيذ املرحلة 
الثانية، بالإ�سافة اإلى م�رشوع تو�سعة �سارعي البديع 
واجلنبية من م�س���ارين اإل���ى ثاثة م�س���ارات وم�رشوع 
تو�سعة �سارع ال�سيخ عي�سى بن �سلمان والذي �سيتم 
تو�س���عته من ثالثة م�س���ارات اإلى اأربعة وهو حاليًّا يف 
مرحلة اإعداد الت�س���اميم التف�سيلية، ومن �ساأن تلك 
امل�س���اريع اأن توفر ان�س���يابية يف احلركة املرورية يف 

املحافظة ال�سمالية.
اأما بالن�سبة مل�س���اريع الطرق التي تخدم م�رشوع 
�رشق احلد الإ�س���كاين، فتم ا�ستعرا�ض م�رشوع تو�سعة 
�س���ارع املحرق الدائري املح�س���ور بني تقاطع احلد 
وتقاط���ع مدخل اأم���واج وقايل والتي تعم���ل الوزارة 

���ا وهو امت���داد اإلى ج����رش املحرق  عل���ى تنفي���ذه حاليًّ
الرابع الرابط بني الب�سيتني وخليج البحرين. كما مت 
عر�ض 3 مقرتحات ملداخل وخمارج م�رشوع �رشق احلد 

الإ�سكاين والتي تخ�سع حاليًّا للدرا�سة والت�سميم.
وبالن�سبة مل�رشوع �رشق �سرتة فقد مت ا�ستعرا�ض 
الت�س���اميم الأولي���ة للطرق املوؤدي���ة للم�رشوع والتي 
املروري���ة  الدرا�س���ة  اإجن���از  عل���ى  ال���وزارة  تعك���ف 

والت�ساميم التف�سيلية لها.
اأما بخ�سو�ش م�رشوع اللوزي الإ�سكاين فاإن وزارة 
الأ�س���غال انتهت من اإعداد الت�ساميم لتوفري طريق 
مزدوج باأربعة م�س���ارات يرب���ط امتداد دوار 13-18 
ب�س���ارع زيد بن عم���رية، ومن املوؤمل طرح مناق�س���ة 

امل�رشوع يف الربع الأول من العام 2018.

املنامة - بنا: وف���ق توجيهات ويل العهد نائب 
القائ���د الأعلى النائب الأول لرئي����ش جمل�ش الوزراء 
�س���احب ال�س���مو امللكي الأمري �س���لمان ب���ن حمد اآل 
خليفة بامللتقى احلكوم���ي 2017 الذي عقد برعاية 
رئي�ض الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي الأمري خليفة 
بن �سلمان اآل خليفة، ومبادرة �ساحب ال�سمو امللكي 
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�ش 
جمل�ض الوزراء، والذي وّجه فيه �سموه اإلى عقد ور�ض 

عمل لو�س���ع الآليات وحتديد الأولويات التي ت�سكل 
تطلع���ات برنام���ج عم���ل احلكوم���ة )2019-2022( 
اأعلن وزير �س���وؤون جمل�ش الوزراء حممد املطوع عقد 
ور�س���ة العمل الأولى يف 26 نوفمرب اجلاري برئا�س���ة 
نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء ال�س���يخ خالد بن عبد اهلل 
اآل خليف���ة التي تتناول املحور القت�س���ادي واملايل 

والبنية التحتية.
وقال املطوع اإن عقد ور�سة املحور القت�سادي 

واملايل والبنية التحتية �ست�سبقها لقاءات تن�سيقية 
م���ع ف���رق العمل املعني به���ذا املح���ور والذي ميثل 
خمتل���ف اجله���ات املعني���ة به���ذا املحور ل�س���ياغة 
تلك الروؤى والأفكار امل�س���رتكة ور�س���م ال�سيا�س���ات 
اجلديدة التي ت�س���ب يف تقوية القت�س���اد وحت�سني 
الو�س���ع امل���ايل وتطوير البني���ة التحتية مب���ا يخدم 
التوجه���ات احلالية وامل�س���تقبلية التي حتقق النماء 

والزدهار للوطن.

اأكادميية بحرينية تناق�ش ال�سورة الذهنية لـ “داع�ش”

ا وزير العدل: العقوبات البديلة دخلت حّيز التطبيق فعليًّ

�س���هد املوؤمتر العلمي الدويل لل�س���ورة 
الذهني���ة، م�س���اركة اأكادميي���ة بحريني���ة عرب 
ورق���ة بحثي���ة، تطرقت اإل���ى واقع ال�س���ورة 
الذهنية اخلا�سة باأن�سطة الكيانات الإرهابية 
واأكرثها دموي���ة الآن.  قدمت الورقة البحثية 
الأ�ستاذ امل�س���ارك بجامعة البحرين خلدية اآل 
خليفة؛ وهي ع�سو بالهيئة الأكادميية لق�سم 

الإعالم وال�سياحة والفنون.    
حملت الورقة البحثية ل�خلدية اآل خليفة، 
عنوان: “حرب ال�س���ور”.. درا�س���ة يف ال�سور 
الذهنية جلماعة “داع�ش”.  واحت�سنت جامعة 
فيني�سيا الدولية يف اإيطاليا جل�سات املوؤمتر 
العلمي لل�س���ورة يف دورته الثامنة، وذلك يف 
الفرتة بني 31 اأكتوبر املن�رشم اإلى 1 نوفمرب 
اجلاري. واأ�س���ارت  خلدية اإلى اأن املوؤمتر قد 

ت�س���من بحوًثا مهمة من خمتلف اأنحاء العامل، 
وذلك يف �س���يغة مكتوب���ة اأو ب�رشية، نظًرا ملا 
لأهمي���ة ال�س���ورة ودوره���ا يف �س���ياغة فهم 
املتلقي.  ويهتم علماء الإعام وال�سميولوجيا 
املعا�رشون بدرا�س���ة ال�س���ورة واأبعادها نظًرا 

لأهمية تاأثريها على جمهور املتلقني. 

الع���دل  بن���ا: ك�س���ف وزي���ر  املنام���ة - 
وال�س���وؤون الإ�س���امية والأوقاف ال�سيخ خالد 
ب���ن علي اآل خليف���ة عن ا�س���تكمال م�رشوعات 
التحول الإلكرتوين يف اإدارة التنفيذ الهادفة 
اإل���ى ال�س���تخدام الأمث���ل للتقني���ة احلديثة، 
منّوًها ب���اأن نظام العقوبات البديلة دخل حيز 
التطبيق فعليًّا، م�سرًيا اإلى اأن الق�ساء بداأ يف 
اإ�سدار اأحكام يف هذا الإطار، كما يجري العمل 
وبالتن�سيق مع عدد من املوؤ�س�سات الر�سمية 
يف ه���ذه املرحل���ة لإع���داد قائم���ة باخليارات 
املائم���ة فيم���ا يخ����ش تطبي���ق العقوب���ات 

والتدابري البديلة ومتطلبات تنفيذها.
واأك���د الوزير اأن تعدي���ل قانون التوثيق 
م���ن �س���اأنه اأن ي�س���اهم يف تطوي���ر اخلدمات 
املقدم���ة يف ه���ذا القط���اع، ل�س���يما واأن هذا 
التعديل �س���يواكب النظم واملعايري احلديثة 
املتبع���ة بو�س���فها اأحد الرواف���د التي حتقق 

الروؤية القت�سادية للبحرين 2030.
واأو�س���ح اأن ه���ذا التعديل ي�س���كل نقلة 

جوهري���ة يف تطوي���ر خدم���ات اإدارة التوثيق 
التي ُتعد اإح���دى الإدارات العدلية املحورية. 
ويق���وم املوثق���ون العدليون باإجن���از ع�رشات 
ا، وق���د بلغ عددها يف  اآلف املعامالت �س���نويًّ

العام املا�سي اأكرث من 92 األف معاملة.
اأم���ا الأعم���ال الت���ي �س���رتخ�ش للموثق 
اخلا�ض القيام بها، هي جميع اأنواع التوثيق، 
وي�س���تثنى من ذلك يف ه���ذه املرحلة العقود 
التي ترد على العق���ارات كالبيوت والرهون 
وغريها م���ن الت�رشفات الت���ي تطول احلقوق 
عليها، واأي�ًسا التوكيات العامة التي ت�ستمل 

على الت�رشف والإدارة.
واأ�سار اإلى اأن مملكة البحرين ا�ستطاعت 
تقدمي منجز جديد، يتمثل يف �س���دور قانون 
الأ����رشة املوح���د، والذي ي�س���تند اإل���ى اأحكام 
ال�رشيع���ة الإ�س���امية، لفًت���ا اإل���ى اأن الإجماع 
الوطني على قانون الأ�رشة الذي اأقّره جمل�س���ا 
ال�سورى والنواب، عك�ش مدى اأهمية القانون 

و�رشورته املرتبطة بحاجات الأ�رشة البحريني.

حمرر ال�سوؤون املحلية
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•التعليــم طالبات مبدر�سة زبيدة الإبتدائية خالل الف�سحة املدر�سية 	
بربنامج »اأنا اأ�ستطيع القراءة« بركن اللغة الإجنليزية

تدريب اأولياء الأمور على املنهج لرفع م�ستوى الطالبات
“»ابتدائي���ة الرو�س���ة” حت���رز المتياز للم���رة الثالثة بتقاري���ر اجلودة

حافظ���ت مدر�س���ة الرو�س���ة البتدائية 
للبن���ات الواقع���ة مبدينة حم���د باملحافظة 
ال�س���مالية، عل���ى تقييمها بدرج���ة المتياز 

على مدار الدورات الثالث. 
وم���ن م���ربرات ا�س���تمرارية نف���اذ حكم 

املمتاز على جودة اأداء املدر�سة:
- ت�س���اهم جمي���ع الطالب���ات يف احلياة 
املدر�س���ية بحما����س وا�س���تمتاع ودافعي���ة 
خ���الل  بالنف����س  عالي���ة  ثق���ة  ويظه���رن 

م�س���اركتهن الفاعلة يف الأن�س���طة ال�سفية 
مث���ل �س���باح الرو�س���ة وقي���ادة الطاب���ور 

ال�سباحي وفعاليات الف�سحة.
- ت�س���ع القيادة املدر�س���ية والرتقاء 
ب���اأداء منت�س���باتها عل���ى قائم���ة اأولوياتها 
وحتدي���د الحتياجات التدريبي���ة للمعلمات 
خا�س���ة اجلدد منهن من خ���الل برنامج »اأنا 
اخت���ار دعم���ي« وجلن���ة التدري�س م���ن اأجل 

التعلم.
وع���ن اأب���رز امل�رشوعات املتمي���زة التي 

�سجلها التقرير: 

- »اأبي واأمي يدر�س���ان معي« ويهدف 
الأكادمي���ي  الإجن���از  م�س���توى  رف���ع  اإل���ى 
للطالب���ات م���ن خالل تدري���ب اأولي���اء اأمور 
املنه���ج  عل���ى  الثاني���ة  احللق���ة  طالب���ات 

الدرا�سي.
- »�س���عاع الرو�س���ة« ويهدف اإلى رفع 
الكف���اءة املهذب���ة للمعلم���ات اجل���دد عرب 
جتزئ���ة امل���ادة املقدم���ة اإل���ى ور����س عمل 

م�سغرة.
- »لي����س لل�س���عوبات معن���ى« يهدف 
الأكادميي لطالبات  امل�س���توى  للتح�س���ن 

�سعوبات التعلم وتقدمي الدعم الأكادميي 
والنف�سي لهن ولأ�رشهن.

تاأ�س�س���ت املدر�س���ة يف ع���ام  1994 
وت�س���م الطلب���ة من ال�س���ف الأول 

ابتدائي حتى ال�س���ف ال�س���اد�س 
وت�س���توعب قراب���ة  538 طالب���ة 

و41  فني���ة  و11  اإداري���ة  و14 
معلمة. وعن امل�س���تجدات الرئي�سية 

يف الع���ام الدرا�س���ي 2017-2016 متثلت 
تعي���ن مديرت���ي مدر�س���ة م�س���اعدتن يف 

العام الدرا�سي.

مدينة عي�سى بعيدة عن م�سادر الإ�سعاع
مناطق اأخرى تعدت احلد املو�سى دوليًّا ... درا�سة جامعية:

���لت درا�س���ة  ال�س���خري- جامعة البحرين: تو�سّ
اأجري���ت يف جامع���ة البحري���ن اإلى اأن مناط���ق بعينها 
يف اململكة قد �س���جلت اأعلى م�س���توى اإ�س���عاعي من 
غريها يف مملكة البحرين، فيما �س���جل اأدنى م�ستوى 
لالإ�س���عاعات اخلارجية اخللفي���ة الطبيعية يف مناطق 
بعي���دة عن م�س���ادر الإ�س���عاع ومنها منطق���ة مدينة 

عي�سى.
وتب���ن اأن بع����س املناط���ق ق���د تع���دت احلد 
الأق�س���ى امل�سموح به واملو�س���ى به من قبل اللجنة 

الدولية املعنية للوقاية من الإ�سعاع. 
واأرجعت الدرا�سة �سبب ارتفاع معدلت الإ�سعاع 

اإلى عمليتي ا�ستخراج النفط والغاز الطبيعي. 
اأعد الدرا�س���ة الباحث ح�س���ن علي، ا�س���تكمالً 
ملتطلبات احل�سول على درجة املاج�ستري يف البيئة 

والتنمي���ة امل�س���تدامة، واأ�رشف���ت عليه���ا الأ�س���تاذة 
امل�ساركة يف كلية العلوم ملى �سخنيني.

ون����رت يف املجل���ة العلمية املحّكمة »الن�ش���اط 
الإ�س���عاعي البيئي« حتت عنوان: التاأثري الإ�سعاعي 
ل�س���ناعات النف���ط والغ���از يف مملك���ة البحرين. كما 

ن�رشت النتائج يف كتاب �سادر عن دار النور للن�رش. 
واأو�سحت �س���خنيني اأن عملية ا�ستخراج النفط 
والغ���از الطبيعي تع���ززان املواد امل�س���عة املحدثة 
طبيعي���اً )ن���ورم( مم���ا ي���وؤدي اإل���ى زي���ادة معدلت 

الإ�سعاع. 
واأرجع���ت �س���بب اختيار بع����س املناطق كونها 
مناطق �س���كنية تقع و�س���ط البحرين، وتتميز بوجود 
عملي���ات ا�س���تخراج ونق���ل مكثف���ة للنف���ط والغاز 

الطبيعي. 

لأول مرة100 األف دينـــــار اعتماد الت�سحيح املركزي بامتحانات “املنت�سف” 

طلبة جامعة البحرين تطوير “اإجنليزية” 

ن بنموذج الإجابة قد يوؤدي خلف�س الدرجات ... معلمون ل� »$«: التح�سُّ

افتتاح مركز “نا�سيونال جيوغرافيك”

�رشع���ت وزارة الرتبية والتعلي���م يف تعميم 
الت�سحيح املركزي بامتحانات منت�سف الف�سل 
الدرا�س���ي بجميع �س���فوف املرحل���ة الإعدادية 

والثانوية، وذلك بدًءا من الف�سل احلايل.
وقال معلمون ل� “البالد” اإن الوزارة و�ّسعت 
م���ن نظ���ام الت�س���حيح املرك���زي لالمتحانات، 
ولكن بطريقة ثانية، من خالل تخ�س���ي�س غرف 
للت�س���حيح باملدر�س���ة ب���دلً من حتدي���د مركز 
للت�س���حيح مبدر�سة ت�سم جمموعة مدار�س كما 

يجري يف نهاية الف�سل الدرا�سي.

ولفت���وا اإل���ى اأن الوزارة األزم���ت املعلمن 
بالنتهاء من ت�س���حيح اأوراق المتحان يف وقت 

ل يتجاوز 3 اأيام من اإجراء المتحان.
وبين���وا اأن املعل���م يعم���ل حت���ت ظ���روف 
�س���اغطة، فن�ساب ح�س�س التدري�س مل يتغري، 
ويف ح�س�س الفراغ يتعن عليه الذهاب لغرفة 

الت�سحيح املركزي لأداء واجب الت�سحيح.
وذك���ر معلمون: بع����س زمالئن���ا لديهم 4 
ح�س����س للتدري����س ببع����س الأيام، واحل�س���ة 
اخلام�س���ة جرى تكليف املعلم ملراقبة امتحان، 
ويف احل�س���تن املتبقيتن يتوج���ب اأن يذهب 
لغرفة الت�سحيح املركزي باملدر�سة، ف�سالً عن 

تكليفات متفرقة باملراقبة يف فرتة الف�س���حة، 
فهل ذلك معقول؟!.

وقال اإن اعتماد املعلم على منوذج الإجابة 
يف الت�س���حيح تعن���ي احتمالية خف����س درجات 
الطلبة ب�س���بب خماوف �رشيحة من املعلمن من 
املرون���ة يف اعتماد الإجابات، وذلك لتح�س���ن 
نف�س���ه من اأّي م�س���اءلة يف حال مرونته باعتماد 
���ا بالإجاب���ة النموذجية  اإجاب���ة غ���ري مكتوبة ن�سًّ

املعتمدة من الوزارة.
وبين���وا اأن الإج���راءات اجلديدة للت�س���حيح 
املرك���زي �ستت�س���بب يف اإره���اق وتعب �س���ديد 

للمعلمن.

ال�س���خري – جامعة البحري���ن: افتتح رئي�س 
جامع���ة البحري���ن ريا����س يو�س���ف حم���زة مركز 
)نا�س���يونال جيوغرافيك( مل�س���ادر التعلم يف 

جامعة البحرين.
ح�رش احلفل الذي اأقيم يف مركز ت�س���هيالت 
البحري���ن لالإع���الم يف احل���رم اجلامع���ي وفد من 
ال�رشك���ة برئا�س���ة الرئي����س التنفي���ذي لل�رشكة 
األك�س���ندر ب���روج، وخرباء يف ال�رشك���ة ويف جامعة 

ميت�سيغن الأمريكية.

و�س���بق جلامع���ة البحرين اأن اأجرت درا�س���ة 
�س���املة قب���ل اأن يق���ع اختياره���ا عل���ى �رشك���ة 
)نا�سيونال جيوغرافيك( التعليمية لال�ستفادة 
من مناهجها يف تدري�س اللغة الإجنليزية لطلبة 

الربنامج التمهيدي يف اللغة الإجنليزية.
م���ن ناحيت���ه، ق���ال الرئي����س التنفي���ذي ل� 
)نا�س���يونال جيوغرافي���ك( التعليمي���ة: ال�رشكة 
ت�س���عى من خ���الل تاأ�س���ي�س املرك���ز يف جامعة 
البحرين اإلى اإقامة �رشاكة طويلة الأمد وتو�سعة 

اأن�س���طتها الهادف���ة اإل���ى الرتق���اء باأ�س���اليب 
التعل���م واأمناطه وجعل املعرف���ة حمببة للطلبة 

واملدر�سن على حد �سواء.
واأ�س���ارت مديرة مركز اللغ���ة الإجنليزية يف 
جامعة البحرين غادة اأحمد جا�س���م اإلى اأن مركز 
م�س���ادر )نا�س���يونال جيوغرافي���ك( ل���ن يقدم 
خدماته لطلب���ة الربنامج التمهيدي فقط، واإمنا 
�سي�سمل جميع طلبة اجلامعة الراغبن يف تطوير 

مهاراتهم يف اللغة الإجنليزية.

قدمت �رشك���ة نفط البحرين )بابكو( 
�س���يًكا ب���� 100 األ���ف دين���ار دعًم���ا من 
ال�رشكة لربنامج �س���مو ويل العهد للمنح 
الدرا�س���ية العاملي���ة، من اإجم���ايل مبلغ 
وق���دره 500.000 دين���ار، وه���و مقدار 
الدع���م الذي تقدم���ه ال�رشك���ة للربنامج 

كراٍع يف الفئة الذهبية.
و�س���لم وزير النفط ورئي�س جمل�س 
اإدارة �رشكة نفط البحرين ال�س���يخ حممد 
بن خليفة اآل خليفة ال�س���يك مل�ست�س���ار 
والإقت�س���ادية  ال�سيا�س���ية  ال�س���وؤون 
بديوان �س���مو ويل العهد وع�سو جمل�س 
الإدارة ورئي�س اللجنة املالية والإدارية 

لربنام���ج ويل العه���د للمنح الدرا�س���ية 
العاملي���ة ال�س���يخ حممد بن عي�س���ى اآل 

خليفة.

• ن�رشت نتائج درا�سة الباحث بكتاب �سدر عن دار النور	

ليلى مال اهلل

مروة خمي�س

• افتتح رئي�س جامعة البحرين مركز )نا�سيونال جيوغرافيك( مل�سادر التعلم	



إحراج ثقيل

58 مليون دينار ح�صيلة تطبيق قانون “ال�رضيبة” بعام
ت���اأك���ي���د ح���ك���وم���ي ب���ع���دم م�����س��ا���س م���ي���زان���ي���ة الأ������������رة... وزي������ر امل���ال���ي���ة:

الراف�سون ال� 8

مل يح�را الت�سويت

توقع وزير املالي���ة اأحمد بن حممد األ خليفة 
حت�س���يل مبلغ 58 مليون دينار م���ن بعد تطبيق 
قانون فر�س ال�ريبة النتقائية، والتي ت�سمل 3 

�سلع.
وت�س���مل التفاقية فر�س �ريبة على  التبغ، 
وم�روب���ات الطاقة بن�س���بة 100 %، وامل�روبات 

الغازية بن�سبة 50 %.
واأ�ساف الوزير: اأي تغيري من اللجنة الوزارية 
اخلليجية على التفاقية يج���ب اأن يحال كمقرتح 

جديد ملجل�س النواب اأول للموافقة عليه.
واأ�ساف الوزير للربملان: “اأنتم وافقتم على 

امليزاني���ة العام���ة، وتعرفون حج���م العجز فيها، 
ونحتاج تنويع م�س���ادر الدخل، وال�ريبة ل مت�س 

ميزانية الأ�رة ب�سكل مبا�ر”.
واأكد وزير �سوؤون املجل�سني غامن البوعينني 
اأن فر�س اأي �س���لعة انتقائية جديدة غري ال�س���لع 
الثالث �سي�س���در بقانون، ولي�س بقرار من اللجنة 

الوزارية اخلليجية املعنية.
النيابي���ة  املالي���ة  اللجن���ة  رئي����س  وذك���ر 
عبدالرحمن بوعلي اأن �سعر علبة التبغ بعد فر�س 
ال�ريب���ة �س���يكون دينارين بالبحري���ن، و2.200 

بالإمارات، و2.400 بال�سعودية.

ولفت اإلى اأن متو�س���ط �س���عر عب���وة م�روب 
الطاق���ة بع���د تطبي���ق ال�ريبة �س���يكون 1.200 

دينار يف البحرين وال�سعودية والإمارات.
ووا�س���ل: متو�س���ط �س���عر امل����روب الغازي 
�س���يكون 225 فل�سا للعلبة بالبحرين وال�سعودية 

والإمارات.
وتاب���ع: اأم���ا ع���ن  الأثر امل���ايل: م���ن تطبيق 
ال�ريب���ة النتقالي���ة، ف�س���يكون بال�س���نة الأولى 
)2018(: 58 ملي���ون دين���ار، وبال�س���نة الثالث���ة 
)2022(: 62 مليون دينار، وبال�سنة اخلام�سة 66 

مليون دينار.

“االنتقائية”... �رضيبة انتخاب نواب 2014!
اإقرار اأول قانون من نوعه عرب الربملان

ر  هل يتعني على املواطن اأن ي�سفق اأو ُي�سفِّ
لقرار جمل����س النواب فر�س ال�ريب���ة النتقائية 

على التبغ وامل�روبات الغازية والطاقة؟
ب���ات املنتخبون ع�س���ية اجلل�س���ة بو�س���ع 
حم���رج. واأ�س���بحوا بيوم ثقي���ل. اإم���ا اأن يقروا 
اتفاقي���ة تفت���ح من�س���ار ال�رائ���ب عل���ى جيب 
املواطن���ني، وماآله���م احل���رج اأم���ام الناخبني، 
واإما اأن يرف�س���وا الت�ري���ع، وماآلهم احلرج اأمام 

اجلهات الر�سمية.
اإنه���ا امل���رة الأول���ى يف تاري���خ البحري���ن 
بفر�س �ريب���ة. اأما مقر اإج���ازة القانون الأبرز، 
فبيت ال�س���عب. والأخري اأع�ساوؤه منتخبون عرب 

�سناديق اقرتاع جرت يف خريف العام 2014.
اإذن، من �سيدفع ال�ريبة؟ الإجابة: مواطن 
انتخب نائبا اأقر فر�س ال�ريبة النتقائية عليه.
ومن يوم فر�س ال�ريبة و�س���اعدا، �سيبلغ 
احل���د الأدنى ل�س���عر علب���ة ال�س���جائر دينارين، 
و�سيقفز �س���عر امل�روب الغازي ل� 225 فل�سا، 

و�سعر م�روب الطاقة 1.200 دينار. 
�س���يدوَّن مب�س���بطة التاري���خ اأن���ه يف يوم 
الثالث���اء املواف���ق 7 نوفم���رب 2017، انعقدت 
جل�سة جمل�س النواب، بح�سور 38 نائبا، ووافق 
26 نائب���ا )65 % م���ن الأع�س���اء( عل���ى فر�س 
ال�ريبة النتقائية، ورف�س���ها 8 نواب، وامتنع 
عن الت�س���ويت 4 نواب، وحتا�س���ى الت�س���ويت 

على الت�ريع نائبان. 

را�صد الغائب وليلى مال اهلل
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• الوكيل امل�ساعد لتنمية الإيرادات العامة بوزارة 	
املالية رنا اإبراهيم فقيهي بجل�سة جمل�س النواب

• حممد العمادي: من 	
املوؤ�سف ل ي�ستطيع 

الربملان، ول منلك 
ال�سالحية لتعديل ن�سب 

ال�ريبة النتقائية اأو 
تعديل قائمة ال�سلع 

م�ستقبال بهذه التفاقية.

• حممد الأحمد: قانون 	
فر�س ال�ريبة النتقائية 

يخالف برنامج عمل 
احلكومة الذي قدمته 

ال�سلطة التنفيذية 
للربملان واأقره.

• جالل املحفوظ: 	
ملاذا بقيت اتفاقية 

فر�س ال�ريبة 
النتقائية لدى 

احلكومة 8 اأ�سهر، 
وفر�ست على 

الربملان 15 يوما 
للبت فيها، واإذا 

كانت للجنة الوزارية 
اخلليجية �سالحية 

الت�ريع بتحديد قائمة 
ال�سلع امل�سمولة 

بال�ريبة »نقعد يف 
البيت اأح�سن«.

• حممد املعريف: فر�س 	
ال�ريبة النتقائية على 

بع�س ال�سلع �سيوؤثر على 
�سلع اأخرى، و�سيوؤدي 

لرفع الأ�سعار.

• علي بوفر�سن: يجب 	
على احلكومة األ تثقل 
كاهل الأ�رة البحرينية 

بالأعباء وال�رائب 
اجلديدة.

• عبداحلميد النجار: 	
ل يجب اأن يكون فر�س 

ال�ريبة النتقائية 
مدخال ل�سداد العجز اأو 

الّدين العام.

املوافقون ال� 26

• حممد ميالد: 	
�سيدفع ال�ريبة 

النتقائية امل�ستهلك، 
ولي�س املنتج

• عبداحلليم مراد	

• جمال داود: يجب 	
على احلكومة اأن 

تتولى م�سوؤولية توعية 
املواطنني بتداعيات 

تطبيق فر�س ال�ريبة 
النتقائية

• ك�ر النائب 	
عبدالرحمن بوعلي 

اإجازته املر�سية. وح�ر 
اجلل�سة. وقال اإن اأكرث 
ل  املبالغ التي �ستح�سَّ
�رائبيا �ستكون على 

املقيمني وال�سياح، 
وجزء ب�سيط �سيجبى 

من املواطنني

• عادل حميد: من 	
امل�سلحة العامة 

املوافقة على الوثيقة 
اخلليجية املوحدة 

)قانون فر�س 
ال�ريبة(

• عبدالرحمن بوجميد	

• اإبراهيم احلمادي	

• روؤى احلايكي: 	
العتماد على ارتفاع  

�سعر برميل النفط 
اإلى 60 دولرا لي�س 

م�سمونا، ولبد التنويع 
يف م�سادر الدخل، 

و�سكرا لل�سحافة على 
تثقيفها املواطنني

• عي�سى الكوهجي	

• جمال بوح�سن	

• علي العرادي: 	
لي�س للجنة الوزارية 

اخلليجية �سالحية 
فر�س اأي �ريبة 

جديدة اإل من خالل 
ال�سلطة الت�ريعية، 

وتطبيق القانون لن 
ي�ر البحريني يف قوته 

اليومي

• ماجد املاجد	

• جميلة ال�سماك	

• خالد ال�ساعر: فر�س 	
ال�ريبة النتقائية مل 
يالِق اأي اعرتا�س من 

ال�سارع، ومل يواجه 
النواب �سغطا �سعبيا 

لرف�س التفاقية، 
واأكرث من 5 دول 

طبقتها

• حممد اجلودر	

• حمد الدو�ري	

• جميد الع�سفور: 	
كثري من مواد م�روع 

قانون فر�س ال�ريبة 
يحتاج لإي�ساح 
للم�رعني قبل 

املواطنني، واأحتفظ 
على تنويع م�سادر 
الدخل من خالل ما 

ي�ستهلكه املواطن، 
وهي معاجلة من بعد 

واحد، ولأول مرة 
تفر�س ال�ريبة بقانون

• نا�ر الق�سري	 • ذياب النعيمي	

• عبداهلل بن حويل: 	
يجب الهتمام بب�سط 

الأمن، وهذا هو التحدي 
الأبرز الذي يواجه 

منطقتنا العربية حاليا

• عي�سى تركي: 	
اتفاقية فر�س ال�ريبة 

النتقائية تنطلق من 
النظام الأ�سا�سي ملجل�س 

التعاون اخلليجي، وهو 
باب وحدتنا

• فاطمة الع�سفور	

• عادل الع�سومي	

• عبا�س املا�سي: 	
الدخل املتوقع من 
فر�س ال�ريبة 58 

مليون دينار، والهدف 
تقليل ا�ستهالك ال�سلع 

امل�رة بال�سحة، 
وملاذا مل ت�سف اخلمور 

وامل�روبات الكحولية 
للقائمة؟

• قاد رئي�س جمل�س 	
النواب اأحمد املال 

اجلل�سة

• غازي اآل رحمة	

• اأن�س بوهندي.	 • خليفة الغامن.	

املمتنعون

• اأحمد قراطة: 	
يجب على احلكومة 

اإ�سدار قائمة بال�سلع 
املفرو�سة عليها 

ال�ريبة النتقائية.

• علي املقلة	

• اأ�سامة اخلاجة	

• نبيل البلو�سي	 • •حم�سن البكري	 علي العطي�س	

• وافق 65 % من اأع�ساء الربملان على فر�س ال�ريبة	



اإلطار القانوني

لي�ص هناك قانون خا�ص للم�سالخ، لكن ما يتعلق 
بـها وحمالت اجلزارة موزع على جمموعة ت�رشيعات. هذا 
يعنـــي تداخل �ســـالحيات جهـــات رقابيـــة وعليه، فاإن 
و�ســـعية امل�ســـالخ غري املرخ�ســـة التي ر�ســـدها هذا 
التحقيق متثل خمالفة ملجموعة من الت�رشيعات اأبرزها 
القانون رقم )3( ل�ســـنة 1975 ب�ســـاأن ال�سحة العامة، 
الـــذي اأدخل امل�ســـالخ �ســـمن تعريف “امل�ســـنع]1[” 
والقـــرار رقـــم )3( ل�ســـنة 1994 ب�ســـاأن حظـــر ذبـــح 
املوا�ســـي خـــارج امل�ســـلخ املركـــزي ال�ســـادر يف 29 
يناير/كانـــون الثاين 1994؛  “وعلـــى الأخ�ص الأبقار 
والأغنام بق�ســـد الإجتار خارج امل�سلخ املركزي التابع 
لوزارة التجارة والزراعة”، ح�ســـب ن�ـــص املادة الأولى 
منه. كما تخالف هذه الأو�ســـاع، القرار رقم )16( حول 
حتديـــد ال�ســـراطات ال�ســـحية لنقل وتوزيـــع املواد 
الغذائيـــة املجمـــدة واملربدة والقرار رقم  )1( ل�ســـنة 

1998 ب�ساأن التقومي البيئي للم�رشوعات]2[.

تفاوت في تقدير عددها

لي�ـــص هنـــاك رقـــم دقيـــق لعـــدد امل�ســـالخ غري 
املرخ�ســـة. فمديـــر اإدارة الـــروة احليوانيـــة بوكالـــة 
البلديـــات  و�ســـوؤون  الأ�ســـغال  وزارة  يف  الزراعـــة 
والتخطيـــط العمراين اإبراهيم يو�ســـف، يقـــدر عددها 
بحـــوايل 20 م�ســـلخاً، فيمـــا يقّدرها م�ست�ســـار الرقابة 
وال�سحة البيطرية بوكالة �سوؤون الزراعة اأبوبكر عبا�ص 
بنحـــو 40 م�ســـلخاً. اأما تاجر املوا�ســـي علي الف�ســـالة 
فيعتقـــد اأن عددها يقـــرب من 150 م�ســـلخاً.  وعلى 
مدى ثمانية �ســـهور من البحث جـــال خاللها يف ثمانية 
م�ســـالخ، وجد معـــد التحقيق اأن غالبية هذه امل�ســـالخ 
تنت�ـــرش ب�ســـكل رئي�ص يف حمافظـــات ثـــالث؛ املحرق، 

العا�سمة وال�سمالية.
وتو�ســـل اأي�ســـا اإلى اأن تداخل ال�ســـالحيات بني 
اأربـــع جّهات حكوميـــة: وكالة �ســـوؤون الزراعة والروة 
البحرية و�ســـوؤون البلديات بوزارة الأ�ســـغال و�ســـئون 
البلديات والتخطيط العمراين ووزارة ال�ســـّحة ف�ســـال 
واملجل�ـــص الأعلى للبيئة، حتـــول دون تفعيل الرقابة 
علـــى امل�ســـالخ املخالفـــة، كمـــا اأن تعقيـــد اإجـــراءات 
الرخي�ـــص وطـــول مدتهـــا يبقي هذه امل�ســـالخ خارج 

مظّلة اأذون الت�سغيل الر�سمية.  
ومـــع اأن وكالـــة �ســـوؤون الزراعة اأ�ســـدرت يف 14 
نوفمـــرب/ ت�رشيـــن الثـــاين 2013 جـــدول ا�ســـراطات 
ترخي�ص امل�ص���الخ، فاإن ن�صاط امل�صالخ غري املرخ�صة 
ا�ســـتمر وزاد عددهـــا خ�سو�ســـاً بعـــد توقف امل�ســـلخ 

الر�سمي الوحيد يف البحرين يف مايو/ اأيار 2016.
ينظم جدول ال�ســـراطات اجلوانب الهند�سية يف 
مباين امل�ســـالخ واملقايي�ص البيئية وال�سحية الواجب 
اللتـــزام بهـــا، وكـــذا مقايي�ـــص النظافة التي ت�ســـمل 
املكان، الأدوات، العاملني وا�ســـراطات للتخل�ص من 
خملفات عمليات الذبح. كذلك ا�ص���راط وجود طبيب 
بيطـــري لفح�ص احليوانـــات قبل ذبحهـــا، واخريا ختم 

ال�سالحية على الذبائح]3[. 

تحت المجهر

اأو  تعمـــل امل�ســـالخ غـــري املرخ�ســـة يف مـــزارع  
حظائـــر لربية املا�ســـية يف مناطق عدة مـــن اململكة، 
بع�ســـها تدير ح�سابات ترويجية عرب و�سائل التوا�سل 
الجتماعـــي. جولتنـــا امليدانيـــة يف ثمانيـــة م�ســـالخ 
غري مرخ�ســـة يف قـــاليل )حمافظـــة املحرق( وط�ســـان 
والهملـــة  وعـــايل  العا�ســـمة(  )حمافظـــة  والربهامـــة 
)املحافظة ال�ســـمالية( توّثق بال�سوت وال�سورة حزمة 
حقائق، اأبرزها عدم اللتزام بجدول ا�ســـراطات وكالة 

الزراعـــة، ف�ســـال عـــن خمالفة القـــرار رقم )3( ل�ســـنة 
1994 امل�سار اإليه اآنفاً.  

متثـــل هـــذه امل�ســـالخ الثمانية، مناذج مل�ســـالخ 
نا�ســـطة، لكنها تخلو من مناوبة طبيب بيطري لفح�ص 
احليوان���ات قب���ل الذبح، يف خ���رق ل����روط الرخي�ص. 
كمـــا اأن العاملـــني فيهـــا واأغلبهم من الآ�ســـيويني ل 
يلتزمون ب�روط النظافة ال�صخ�صية مثل �رورة و�صع 
قفـــازات وارتداء زي خا�ـــص بالعمل وغ�ســـل وتطهري 
اليدين. م�ســـتويات النظافة متدنية اأي�ســـا يف الأماكن 
املخ�س�ســـة لذبح احليوانات، حيـــث لحظنا اأنه ل يتم 
تنظيف الدمـــاء واملخلفـــات من اأر�ســـية املكان قبل 

مبا�رشة عملية ذبح جديدة.
تن�ص ا�ســـراطات الرخي�ص اأي�ســـاً على �رشورة 
توافر 18 مرفقاً يف مباين امل�ســـالخ؛ هـــي  ثالثة اأنواع 
من احلظائر وغرف للتفريـــغ والنظافة واأخرى لتجميع 
اجللـــود، وثالثة لتجميع روؤو�ـــص احليوانات املذبوحة. 
وكذلك غرف اأخرى للتقطيع والتربيد، �صالة لل�صحن، 
غـــرف لالأطبـــاء البيطريـــني، مكاتـــب الإدارة، خمترب، 
خمازن، حمرقة، مق�سف، حمامات ودورات مياه، وحدة 
ملعاجلة املخلفات واخرياً مغ�ســـلة ال�ســـيارات وور�سة 
�ســـيانة. ل تتوافـــر اأي مـــن هذه املرافق يف امل�ســـالخ 

الثمانية يف امل�سالخ التي زرناها.  

مخالفة االشتراطات

ال�ســـحية  ال�ســـراطات  بـــني  املقارنـــة  تظهـــر 
ال�ســـادرة عـــن وكالـــة �ســـوؤون الزراعـــة، وعمـــل هذه 
امل�ســـالخ الثمانيـــة، عـــدم حتقـــق اأو ا�ســـتيفاء هـــذه 

امل�سالخ لغالبية ال�سراطات.
ي�ص���مل ذلك، ختم الذبيحة ووجود طبيب بيطري 
لفح�ســـها و�ســـمان خلوهـــا مـــن الأمرا�ص، وت�ســـجيل 
امل�سلخ ر�سمياً، فيما كان موقع م�سالخ بالقرب من اأو 

و�سط منطقة �سكنية يف خمالفة، اأخرى لال�سراطات.
باملقابل، ا�ستوفت امل�سالخ الثمانية ا�سراطات 
معـــدودة، منها وجودها يف اأماكن غري معر�ســـة لتوالد 
الآف���ات، اأما ����رط التواجد بعيداً ع���ن الأماكن امللوثة 
ومناط���ق الن�ص���اط ال�ص���ناعي التي ت���وؤدي اإلى تلوث 

اللحوم، فكان متحققاً يف ثالثة م�سالخ فقط.
تتواجـــد جميـــع هـــذه امل�ســـالخ قريباً مـــن مراكز 
ومواق���ع ت�ص���ويق املا�ص���ية، فيما كان �رط “ال�ســـكل 
العام للم�ســـلخ” غـــري متحقق يف اأغلب تفا�ســـيله. من 
بن ذلك الف�ص���ل بن مداخل العامل���ن واحليوانات 
وخمارج الذبائح املجهـــزة واملخلفات، وهو اأمر غائب 

عن امل�سالخ الثمانية.
تفتقر مباين امل�ســـالخ الثمانية اي�ســـاً ملا ن�ست 
عليـــه ال�ســـراطات، من حظائـــر احليوانـــات املجازة 
للذبح، حظائر حليوانات الذبح ال�ســـطراري، وحظائر 

للحيوانات غري املجازة للذبح )املعزولة(.
و�سمن ال�ســـراطات اخلا�سة ب�ســـحة العاملني، 
كانت احلاجـــة �رشورية للتثبت من جملة بنود، ت�ســـمل 
عمل ك�سف طبي لكل العاملني قبل ا�ستيعابهم للعمل 
وب�ســـورة دورية، واأن حتمل القوى العاملة بامل�ســـلخ 
�ســـهادات �ســـحية تـــدل علـــى خلوهـــم مـــن الأمرا�ص 
التاليـــة: مر�ص الـــدرن والنـــزلت املعويـــة واأمرا�ص 
اجلهـــاز التنف�ســـي والطفيليـــات الداخليـــة واجلـــروح 

املتقيحة وبقية الأمرا�ص املتناقلة. 

مشكوك في سالمتها

وعـــودة لل�ســـوؤال الأهم: “�ســـالمة اللحوم اخلارجة 
من امل�ســـالخ غري املرخ�سة”؟ عر�ســـنا اأفالماً ق�سرية 
�ســـورناها لعمليـــات ذبح يف اأربعة م�ســـالخ على اأطباء 
بيطريني وعلـــى مدير اإدارة الـــروة احليوانية بوكالة 
�ســـوؤون الزراعة ابراهيم يو�ســـف. واأجمع اخلم�سة على 
الن�ســـح بعدم تناول اللحوم اخلارجة من م�ســـالخ مثل 

هذه التي ظهرت يف الأفالم. 
فبعـــد اأن �ســـاهد فيديـــو ق�ســـري  ي�ســـور عامالً  
اآ�ســـيوياً ي�سع �ســـيجارة يف فمه فيما يقوم بذبح عجل 
�ســـغري، عّلق يو�ســـف: “ل ميكن اأن ت�ســـري من هذا، 
م�ســـيفا: “الذبـــح يف منطقـــة مفتوحة يحمـــل التلوث 
اإلي���ك من اأي م���كان، بالت���ايل فاإن ن�ص���بة التلوث فيه 
بالتاأكيـــد مرتفعة”. ثم يعّلق قائال: “اأنا اأ�ســـتغرب اأن 
اأحداً ي�سري من هذا”. وردا على �سوؤاله حول ما ميكن 
اأن يحدث ملـــن يتناول هذا اللحم، يرد يو�ســـف فورا: 
“يت�ســـمم، اأو ميكن يكـــون احليوان مري�ـــص فينتقل 
له املر�ص، وهنـــاك اأمرا�ص كثـــرية تنتقل عن طريق 

اللحوم”.

تجربة إضافية

وملزيد مـــن التحقق حول �ســـالمة اللحوم اخلارجة 
من هذه امل�ســـالخ و�سالحيتها، عر�ســـت على طبيبني 
بيطريـــني )ف�ســـال عـــدم ذكـــر ا�ســـميهما( ذبيحة حية 
هي خروف م�ســـتورد، ا�ســـريتها من اأحد امل�سالخ غري 
املرخ�ســـة يف قـــاليل. حملتها معـــي يف ال�ســـيارة ملدة 
ن�ســـف �ســـاعة تقريباً قبل اأن التقـــي الطبيبني. عندما 
و�ســـلت، خرج الطبيبـــان من مكتبهما وعاينـــا الذبيحة 

حلوايل دقيقتني قبل اأن يقول اإن “الذبيحة �سليمة”.
بعد يومني، عر�ســـت عليهما فيلماً ق�سرياً يوثق 
عملية ذبح ذات اخلروف الذي �ساهداه ذبيحة وا�ستنتجا 
باأنها �سليمة. بعد م�ســـاهدة الفيديو وتفا�سيل عملية 
الذبح ومكانها، كان لهذين الطبيبني راأي اآخر. اإذ ن�سح 
كالهما هذه املرة بعدم تناول هذا اللحم مو�ســـحني اأن 
املعاينـــة التي متت قبل يومني كانت فح�ســـاً ظاهرياً 

لكن بعد م�ساهدة الفيديو، فاإن الأمر خمتلف. 
وف����ر الطبيبان ذل���ك باأن امل���كان ل تنطبق عليه 
ال����روط ب�ص���بب جدرانه املليئ���ة بالت�ص���ققات، والتي 
قد حتتفـــظ مبيكروبات يحتمل اأنهـــا انتقلت اإلى حلم 
الذبيحة. وهذا اأمر ل ميكن اكت�سافه بالعني املجردة. 

يو�ســـح هـــذان الطبيبـــان اأن هناك ثالثـــة عنا�رش 
اأ�سا�ســـية يجب اأن تتوافـــر يف عملية ذبـــح احليوانات؛  
جودة احليوان، مكان الذبح والعمال. فالعامل يجب اأن 
يكون خاٍل من الأمرا�ص ويعرف كيف يذبح وي�سلخ، اأما 
املكان فيجـــب اأن يكون نظيفاً ومعقماً ومهيئاً للذبح. 

وبالن�سبة للحيوان، فيجب فح�سه قبل الذبح وبعده.
وح�ســـب هذين الطبيبني البيطريـــني، فاإن هناك 
اأمرا�ص���اً ميكن التع���رف عليها قبل الذب���ح، لكن ذلك 
قد يكـــون غري ممكٍن بعـــد الذبح خ�سو�ســـا مع مر�ص 

التيتانو�ص والزحار]4[.
اأمـــا الطبيـــب البيطـــري جعفـــر الإ�ســـكايف ورغـــم 
ت�سديده على اأهمية الفح�ص املختربي للحوم اخلارجة 
من امل�ســـالخ غري املرخ�ســـة، فين�ســـح )بعد م�ساهدة 
فيديوهـــات لعمليـــات ذبـــح( اأ�ســـوة بزمالئـــه ومديـــر 
اإدارة الـــروة احليوانيـــة “بعـــدم اأكل اللحـــم املذبوح 
يف هـــذه امل�ســـالخ” معلال  “لأن �ســـالمتها مـــن التلوث 
وامليكروبات والبكترييا غري م�ســـمونة ب�ســـبب غياب 
النظافة وغياب الفح�ص وعدم اللتزام بال�ســـراطات 

ال�سحية”.
متثل درجـــات احلـــرارة عن�ـــرشاً اآخـــراً للقلق حول 
�ســـالمة اللحـــوم خ�سو�ســـاً مـــع متو�ســـط درجـــة حرارة 
يقرب مـــن 40 درجة مئوية يف ذروة�ســـهور ال�ســـيف 
يف البحرين. يرى ال�ســـكايف اأنه يف حال “ذبح حيوان يف 
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امل�صالخ غيـر املرخ�صة.. تعاي�ش الأمــــــــــر الواقـــع
م�سوؤول واأطباء بيطريون ي�سكون يف �سالمة اللحوم التي تنتجها

م�سلخ ت�ســـل درجة احلرارة فيه 35 درجة مئوية واكر 
فان كل اأ�ســـكال املخلوقات املجهرية تن�ســـط ب�ســـكل 
�رشيـــع وفعـــال وتتكاثر ب�ســـكل جنوين علـــى الطبقات 

اخلارجية للحم”.
يو�سح “فيما بعد ميكن ان تنتقل هذه املجهريات 
)بكترييا اأو عفن اأو خمـــرية اأو طفيليات( التي تتكاثر 
يف ثـــواٍن،  اإلـــى داخـــل ع�ســـالت اللحـــم. وبع�ـــص هذه 
املجهريـــات قد تنتج �ســـموماً موؤذية لالإن�ســـان ولرمبا 
قاتلة” م�ســـيفا “مع ا�ســـتمرار هـــذه الثنائية )احلرارة 
املرتفعـــة واللحم( تبـــداأ عالمات التف�ســـخ على اللحم 
وتظهـــر البقع وقد تخرج منها رائحة تف�ســـخ الطبقات 

اخلارجية للحم”.

من يراقب؟

غيـــاب اللتـــزام بال�ســـراطات ال�ســـحية، يطرح 
ت�ســـاوؤلت جديـــة حـــول الرقابـــة علـــى هذه امل�ســـالخ 
وفعاليتهـــا. وح�ســـب مديـــر اإدارة الـــروة احليوانيـــة 
ابراهيم يو�ســـف فان امل�ســـوؤولية عن امل�ســـالخ موزعة 
على اأكر من جّهة حكومية. ويو�سح اأن “وزارة ال�سحة 
تخت�ـــص مبـــا ورد يف قانـــون ال�ســـحة العامـــة ووزارتنا 
تخت�ـــص بجزئيـــة قانـــون مزاولـــة املهن ذات ال�ســـلة 
باملن�ساآت البيطرية، البلديات لهم م�سوؤولية واملجل�ص 

الأعلى للبيئة اأي�سا”.
وي�ســـيف “ل اأعتقـــد اأن الرقابـــة غائبـــة، اللب�ـــص 
القائـــم حول م�ســـوؤولية الرقابة �ســـببه تعـــدد اجلهات 
امل�سوؤولة وهذه اأكرب م�ســـكلة اأو مع�سلة، لكن الرقابة 

لي�ست غائبة”.
وي�ـــرشح يو�ســـف بـــاأن اجلهـــات املعنيـــة تتحـــرك 
للتفتي�ـــص اإذا بلغهـــا ان هنـــاك م�ســـلخاً او حمـــاًل لبيع 
اللحـــوم يبيـــع حلوما غري خمتومـــة. لكنه ي�ســـتدرك اأن 
“القيام بزيارات دورية منتظمة غري ممكن خ�سو�ســـاً 
مع جلوء اأ�سحاب هذه امل�سالخ اإلى التحايل اأ�سافة اإلى 

اأنهم ل يقومون بالذبح ب�سكل منتظم”. 

رقابة األسواق

لكن اللحوم اخلارجة من هذه امل�ســـالخ تذهب اإما 
لأفراد ويف الغالب جتد طريقها اإلى الأ�ســـواق، وميكن 
مالحظتهـــا يف الأ�ســـواق ب�ســـهولة، لأنها غري مو�ســـومة 

بختم طبيب بيطري، وفق ما تقت�سيه ال�سراطات.  
ويف اإحـــدى زيارتنـــا امليدانيـــة لأحد امل�ســـالخ يف 
قاليل �ســـاهدنا العمال يحملون ع�رش ذبائح لتحميلها يف 
�ســـيارة نقل �ســـغرية غري مكيفة. وحني �ساألت اأحدهم 
اإلى اأين؟ اأجابوا باأنهـــم يذهبون بها اإلى هايرب ماركت 
�ســـهري )نحتفظ بال�سم(. يطرح هذا �ســـوؤالً مهماً هنا: 
هل تخ�ســـع الأ�ســـواق التي ت�ســـتقبل اللحـــوم اخلارجة 
من امل�ســـالخ غري املرخ�ســـة للرقابة وكيف ومن يقوم 

بذلك؟
ح�ســـب يو�ســـف فـــاإن “امل�ســـوؤولية عـــن مراقبـــة 
الأ�ســـواق تقع على عاتق وزارة ال�ســـحة: “يفر�ص اأن 
يكون لديهم فريق متخ�ســـ�ص يف مراقبة الأ�ســـواق، لو 
حتققت الرقابة على الأ�ســـواق ف�سنق�ســـي على 50 % 

من امل�سكلة”.
ورغم اأننا وجهنا اأ�ســـئلة اإلى اإدارة ال�ســـحة العامة 
بوزارة ال�سحة منذ �ســـهر مايو/ اأيار  2017 لال�ستماع 
الى وجهة نظرهم وتعليقاتهم، لكن الإدارة مل ترد على 

اأ�سئلتنا حتى حلظة كتابة هذا التحقيق. 
تت�ســـح الكيفية التي اأثر فيها توزيع م�سوؤوليات 
الرقابة بني اأكـــر من جهة حكومية يف جمريات ونتائج 
مـــا انتهت اإليه جلنتا التحقيق اللتان �ســـكّلهما جمل�ص 

النـــواب )الأولـــى يف 3013 والثانيـــة يف 2015( يف ما 
عـــرف با�ســـم ق�ســـية “اللحـــوم الفا�ســـدة” واملتعلقة 
اأ�صا�ص���ا باللح���وم امل�ص���توردة. ذل���ك اأن���ه مل يكن من 
ال�ســـهل اأن تتو�سل اللجنتان اإلى حتديد امل�سوؤولية اأو 

نوعيتها على طرف واحد]5[.

أصحاب المسالخ

يقر حممود البقايل مالك م�ص���لخ البقايل )يف قرية 
ط�ســـان( بعدم وجود طبيب يف م�سلخه، لكنه ي�ستدرك 
بالقـــول: “ل نذبـــح احليـــوان اإل بعد فح�ســـه”. ويقول 
“لـــدي خـــربة اأكر من خـــربة الطبيب كـــوين عملت يف 
امل�ســـلخ املركـــزي ومن خربتـــي التي متتـــد 40 عاماً 
اأ�ســـتطيع التعـــرف علـــى احليـــوان املري�ـــص”. لكنـــه 
يعـــود ويعقب: “اأنا جاهز وم�ســـتعد لتوفري طبيب. اأما 
النظافـــة، فاإن مكاين نظيف”، اأنا مطمئن اإلى اأن اللحم 
اخلـــارج من م�ســـلخنا �ســـليم، وم�ســـتعد لتواجـــد اأطباء 

بيطرين للتثبت من ذلك”.
ومع تاأكيده على رغبته يف العمل برخي�ص ر�سمي، 
اإل اأن البقايل ي�ستكي من بريوقراطية نيل الراخي�ص: 
“تقدمت بطلب احل�سول على ترخي�ص لوكالة �سوؤون 
الزراعة اأكر من مـــرة اآخرها قبل 10 اأيام..  الأمر معقد 
ومرتبط مع اأكر من جهة لدرجة ت�ســـعرنا بالذل وت�سل 
اإلـــى حد التعجيز”. ويعقب قائال: “لو مت توحيد العمل 

بجهة واحدة لكان الأمر اأ�سهل”. 
اإجراءات الرخي�ص للم�ســـالخ اخلا�سة التي ي�سكو 
منهـــا البقـــايل تتـــوزع علـــى اأكر مـــن جهـــة حكومية. 
تبـــداأ �سل�ســـلة الإجـــراءات بـــوزارة التجارة ل�ســـتخراج 
�ســـجل جتاري. بعدها تر�ســـل وزارة التجارة ن�ســـخة من 
الطلـــب اإلى املجل�ـــص الأعلى للبيئة الـــذي يتحقق من 
ال�سراطات اخلا�ســـة باملكان وفق مقت�سيات القرار 
رقم )1( ب�ســـاأن التقييـــم البيئي للم�رشوعـــات، وتالياً 
البلدية التي تتحقق بدورها من ت�ســـنيف املنطقة. ثم 
اخرياً وكالة �ســـوؤون الزراعة التي تتحقق من ت�ســـميم 

املبنى وا�ستيفاء ال�سراطات املتعلقة به.
م�ســـلخ البقايل الذي زرناه مرتني، يفتقر للعديد 
من ال�ســـراطات ال�ســـحية رغـــم اإقبـــال الزبائن عليه. 
مل يكن هنـــاك طبيب بيطري كما اأن امل�ســـلخ قائم يف 
منطقـــة �ســـكنية واملكان مكتـــظ بالذبائـــح و الزبائن 
والعمال ب�سبب م�ساحته املحدودة. اأر�سيته غري مبلطة 
بال�ص���رياميك والذبح يتم على اأر�ص���ية مت�صخة وملوثة 
اأحيانا واحياناً علـــى قطعة من الكارتون. اأما املخلفات 

فتلقى على باب امل�سلخ، حيث يتكاثر عليها الذباب.
رغم هذا فاإن البقايل يقول اإن العاملني الت�ســـعة 
لديه “قد مت فح�ســـهم طبيا واأنهم يخ�سعون للفح�ص 

جمددا كل عامني”. 
اإل اأن عل���ي الف�ص���الة مالك م�ص���لخ يف قرية قاليل 
ي�سع م�ســـاألة الراخي�ص وحل م�سكلة امل�سالخ يف اإطار 
اآخـــر متاماً. وهو يعرب عن ما ي�ســـبه الياأ�ص من حل هذه 
امل�ســـكلة: “اإذا رخ�ســـت لواحد او اثنني او ع�رشة.. ماذا 

عن بقية امل�سالخ امل�ستمرة يف عملها؟”.
ميلك الف�ص���الة م�صلخاً غري مرخ�ص يف قاليل، لكن 
وكالة �ســـوؤون الزراعة وفّرت لـــه طبيباً بيطرياً لفح�ص 
املوا�سي خالل �سهر رم�سان املا�سي. ورغم تاأكيده اأن 
اللحوم اخلارجة من امل�سالخ غري املرخ�سة غري �ساحلة 

لال�ستهالك، فاإنه ي�ستثني م�سلخه من هذا احلكم:  “لأن 
م�سلخنا نظيف ول يوجد م�سلخ مب�ستوى م�سلخنا”. 

ويـــرى اأن حمافظة املحرق “تخلو من م�ســـلخ بهذا 
امل�ســـتوى، ولأن وكالة �ســـوؤون الزراعة تدرك اأن اإن�ساء 
م�ســـلخ مرخ�ص قـــد يتطلب وقتـــاً، راحـــت تتعامل مع 
امل�ســـالخ التي تتوافر فيها موا�سفات حتى لو مل تكن 
مرخ�ســـة بغر�ص ت�ســـهيل الأمور على املواطنني، اإلى 
حني اإيجاد البديل”. ويوؤكد “اأن الرخي�ص املمنوح يل 

�سفهي منذ ثالث �سنوات”.
تتفق مقاربة الف�سالة حول الرخي�ص املوؤقت اأو 
توفري الطبيـــب البيطري لفرة موؤقتة مع ماذهب اإليه 
مدير اإدارة الروة احليوانية اإبراهيم يو�ســـف الذي يرد 
على �ســـوؤالنا حول ال�ســـبب الذي يدفـــع الإدارة لتوفري 
طبيـــب بيطري ب�ســـكل موؤقت مل�ســـالخ غري مرخ�ســـة: 
“ذلك يتم للم�صالخ غري املرخ�صة التي هي اأقل �صوءاً 
من غريها. يتم منحها ترخي�سا موؤقتاً يف موا�سم حمددة 

يكر فيها الطلب على اللحوم”.
ووفق امل�ست�سار اأبوبكر عبا�ص، فاإن عّدد امل�سالخ 
التـــي توفـــر لهـــا الإدارة اأطبـــاء بيطريـــني ومراقبني 
ي�رشفـــون على عمليات الذبح ب�ســـكل موؤقت، ل يتعدى 
ثالثة م�ســـالخ على م�ســـتوى البحرين؛ م�سلخ الف�سالة، 
م�سلخ جمعية الربية الإ�سالمية باملحرق وم�سلخ ثالث 

مبدينة الرفاع )املحافظة اجلنوبية(.

مالية أو خدمية؟

ورغم الإعالن عن ت�ســـكيل جلنة حكومية م�ســـركة 
لدرا�ســـة م�ســـكلة امل�ســـالخ غري املرخ�ســـة وت�سحيح 
اأو�ســـاعها، ل يرى الف�ســـالة حالً قريباً اأو �سهالً: “احلل 

لي�ص بيد وكالة �سوؤون الزراعة”. 
يتطلـــب  اجلـــذري  احلـــل  اإن  الف�ســـالة  ويـــرى 
واأ�ســـواق يف حمافظـــات  ثـــالث مناطـــق  “تخ�ســـي�ص 
املحـــرق، ال�ســـمالية واجلنوبيـــة، على اأن ت�ســـتمل كل 
منطقة على م�ســـلخ مركزي وحظائر. هكذا فقط ميكن 

مواجهة م�سكلة الع�سوائيات”، ح�سب راأيه. 
اأمـــا ملـــاذا يتاأخـــر حـــل امل�ســـكلة؟ فـــالأن “جميع 
الأرا�ســـي مملوكة، فهل �ستوفر احلكومة رخ�ساً لإن�ساء 
حظائر على اأر�ص قيمتها ماليني الدنانري؟”، يت�ســـاءل 

الف�سالة.
ويخل�ـــص امل�ســـتثمر يف املوا�ســـي اإلـــى اأن “هذا 
القطاع لن ينه�ص، طاملا اأن النظر للمو�سوع من زاوية 
ماديـــة ل خدمية، وي�ســـتحيل اأن تعطـــى اأر�ص قيمتها 
ماليني الدنانري لإن�ســـاء م�سلخ وحظائر عليها، لذا فاإن 
امل�ســـكلة تراوح مكانها. و�ســـوؤون الزراعـــة وحدها لن 

ت�ستطيع منع م�سكلة امل�سالخ الع�سوائية”.

حممد العلوي

يف اخلام�س من مايو/ اأيار 2016، اأغلق امل�شلخ التابع ل�شركة البحرين للموا�شي، وهو 

الر�شمي امل�شلخ الوحيد الذي كان يزود اأ�شواق البحرين باللحوم احلية. ولئن جاء اإغالق 

امل�شل��خ اإثر انتفاء جدواه االقت�شادية بع��د �شبعة اأ�شهر على اإلغاء الدعم احلكومي ر�شميًا 

ع��ن اللح��وم  يف االأول من اأكتوبر/ ت�شري��ن االأول 2015، فاإن ال�ش��وؤال الذي مل ي�شتوقف 

العديد منذ ذلك احلني: من اأين جتلب االأ�شواق اللحوم احلية؟

وقبل �شهرين من بدء �شريان قرار احلكومة بوقف دعم اللحوم، �شدر ترخي�س مل�شلخ 

خا���س يف قري��ة الَهَملة )جن��وب املنام��ة(يف اأغ�شط���س/اآب 2015. لك��ن والأن اإنتاج هذا 

امل�شل��خ )50 راأ�شا يومي��ًا( ال يغطي الطلب اليومي على اللحوم )ب��ني 1500 و2000 راأ�س 

خارج طفرات املوا�شم(، ظهر ن�شاط جديد اأطلق عليه “امل�شالخ غري املرخ�شة” اأو “امل�شالخ 

الع�شوائية”، وفق تو�شيف بع�س ممار�شي املهنة.

مل يك��ن امل�شطلح جديدًا، لكن تداوله ب��داأ ينت�شر مذ بداأ احلديث عن رفع الدعم عن 

اللح��وم )2015(، ومن��ذ ترخي���س م�شل��خ الهمل��ة ذاك. اإذ كانت امل��زارع واحلظائر تذبح 

املا�شية يف مقّراتها، وتبيع اللحوم �شواء مل�شتهلكني اأفراد، منافذ بيع اأو مطاعم.

وع��دا م�شاألة الرتاخي���س واال�شرتاطات القانونية، ف��اإن امل�شالخ غري املرخ�شة تطرح 

م�شكل��ة جوهرية؛ وهي مدى التزامه��ا باال�شرتاطات ال�شحية وتالي��ًا مدى �شالمة اللحوم 

اخلارجة من هذه امل�شالخ لال�شتهالك االآدمي. 

بلغت تقديرات اإيرادات امل�سالخ غري 
املرخ�ســـة او الع�سوائية يف العام 2016 
بنحو 1.350 مليون دينار �سنويا )حوايل 
3.579 مليون دولر امريكي( وذلك اإذا 
و�سعنا يف العتبار ا�سترياد ما يقرب من 
120 األف راأ�ص حي من املا�سية يف العام 
2016 بح�ســـب بيانات التجارة اخلارجية 
مبملكـــة البحريـــن. يقـــدر اقت�ســـاديون 
باأن ن�ســـبة امل�سالخ الع�ســـوائية من هذه 
الكميـــة  بنحـــو %75 مـــن اإجمـــايل عدد 
الروؤو�ص احلية من املا�سية املوجودة يف 

مملكة البحرين.
وبذلك يق���در اأن نح���و 90 األف راأ�ص 

امل�ســـالخ  هـــذه  اأعمـــال  تدخـــل �ســـمن 
الع�سوائية غري املرخ�سة، ويكون هام�ص 
اأرباحهـــا مبتو�ســـط 15 دينـــار  )الدينار 
البحريني ي�ســـاوي 2،65 دولر امريكي( 
على اأقل تقدير للراأ�ص الواحد، لي�ســـبح 
تقديـــر اإجمايل اليـــرادات نحـــو 1.350 
مليـــون دينار. كما ترتفع هذه اليرادات 
مـــن 3 اإلى %5 اإذا اأ�ســـفنا اإليها النتاج 
املحلي من املا�ســـية، والتي غالبا تكون 
امل�ســـالخ غري املرخ�ســـة جزءاً من اأعمال  
مزارع وحظائر تربية املا�ســـية. وبح�سب 
خمت�ســـني فاإن هناك يف مملكة البحرين 
20 م�سلخاً ع�سوائياً وعليه يكون متو�سط 

ن�سيب كل م�ســـلخ نحو 67.5 األف دينار 
�ســـنويا. )حـــوايل 178.966 األـــف دولر 

امريكي(.
اأمـــا مـــا يتعلق بهـــذا العـــام 2017، 
امل�ســـالخ  اإيـــرادات  ح�ســـاب  فيمكـــن 
الع�ســـوائية بح�سب ال�ســـحنات ال�سهرية 
التـــي ت�ســـل اإلـــى مملكـــة البحريـــن من 
الروؤو�ـــص احلية والتي تقدر بنحو 6000 
راأ�ص حي، يكون ن�ســـيب امل�ســـالخ غري 
بح�ســـب  حـــي  راأ�ـــص   4500 املرخ�ســـة 
تقديرات خرباء وم�ســـتغلني  يف ال�سوق. 
وبالأخـــذ بعـــني العتبـــار م�ســـاعفة هذا 
الرقـــم يف بع�ـــص املوا�ســـم مثل �ســـهر 
الأ�ســـحى  وعيـــد  وعا�ســـوراء  رم�ســـان 
املبارك، فاإن اإجمايل اإيرادات امل�ســـالخ 
غري املرخ�سة قد ت�سل الى نحو 1.012 

مليـــون دينـــار )حـــوايل 2.684 مليـــون 
دولر امريكي( يف ال�سنة.

من جانب اآخر ميكن تقدير اليرادات 
بح�ســـب امل�ســـاهدات اليومية ولكن هذا 
التقدير رمبا يكون اأقل دقة من التقدير 
الأول. حيث ترى بع�ص امل�سادر اأن هذه 
امل�ســـالخ غري املرخ�ســـة تقوم بذبح ما 
يـــراوح بـــني 700 اإلـــى 1000 راأ�ص يف 
ال�سهر، اأي مبتو�سط 850 راأ�ص يف ال�سهر، 
ليكـــون اإجمايل ايرادات امل�ســـلخ الواحد 
86.7 الف دينار )حوايل 229.843 دولر 
امريكـــي(، اأي باإجمـــايل 3 مليـــون دينار 
تقريبا )حوايل 7ماليني و953 األف دولر 
امريكي( جلميع امل�ســـالخ غري املرخ�سة 
يف ال�ســـنة. ويبدو اأن ثمـــة مبالغة يف هذا 
الرقم، لكـــن معطيات الأعوام ال�ســـابقة 

ت�ســـري اإلى اأن هذا الرقـــم كان واقعيا يف 
ال�سنوات املا�سية.

العام 2016 يشهد تغيرًا دراماتيكيًا 
بالمقارنة مع االعوام السابقة

جديــــر باملالحظــــة اأنه عنــــد تتبع حجم 
الورادات من الروؤو�ص احلية من املا�ســــية 
اإلى مملكة البحرين جند اأن ثمة ت�ساعداً يف 
الأعوام 2014 بن�سبة %21، والعام 2015 
بن�ســــبة %22، وتنخف�ص الواردات ب�سكل 
كبري ودراماتيكي يف العام  2016 بن�ســــبة 
يعــــزى   .2015 بالعــــام  %73 باملقارنــــة 
هــــذا الراجع حلدث مهم وهــــو رفع الدعم 
عــــن اللحوم يف مملكــــة البحرين والذي مت 

تطبيقـــــه يف مايــو/اآيار 2016.
لذلك فاإن بالإمكان القول اأن اإيرادات 
التــــي  الأعــــوام  الع�ســــوائية يف  امل�ســــالخ 
�ســــبقت 2016، كانــــت كبــــرية باملقارنة 
مــــع العــــام 2016، ورمبــــا تقــــدر بنحــــو 5 
ماليــــني دينــــار )حــــوايل 13.253 مليون 
دولر امريكــــي( يف العــــام 2015، ورمبــــا 
اأكــــر اإذا ما مت الأخذ يف العتبار متو�ســــط 
كلفة الراأ�ص احلي الواحد والتي ت�ساعدت 
بطبيعة احلال يف العام 2016 لت�ســــل اإلى 
53.9 دينــــاراً، بينما كانــــت 48 ديناراً يف 
العــــام 2015، و35.7 دينــــاراً  يف العــــام 
2013. )على التوايل: 142،8 - 127.24 

- 94.64 دولر امريكي(

]5[ راج���ع: “البلدي���ات وال�س���حة والتج���ارة تتف���اذف م�س���وؤولية اللحوم الفا�س���دة”،  �ص���حيفة “الوط���ن” البحريني���ة، الع���دد )2954( 11 يناير/كانون الث���اين 2014. 
https://goo.gl/E6ud35:الرابط

اأجنز هذا التحقيق بدعم من �سبكة اإعالميون من اأجل �سحافة ا�ستق�سائية عربية )اأريج( 
وباإ�رشاف الزميل حممد فا�سل العبيديل

اجلهــات املعنيـــة تتعـــامل مــع “اأقلهــا �ســـــوءاً” يف املوا�سم والباقـــــــــــــــــــــي خــــارج الرقابــــــــة

اإيرادات امل�صالخ غري املرخ�صة

باحل�سا�ســــية  اللحــــم  املخت�ســــون،  ي�ســــف 
املفرطــــة جــــراء اأية اأو�ســــاع حميطة غري �ســــليمة، 
مثل تدين اأو انعدام م�ســــتوى نظافة املكان الذي 
يذبح فيه احليوان، اأو عدم �ســــالمة العمال الذين 
يبا�ــــرشون عملية الذبــــح من الأمرا�ص امل�ســــركة 
بني الن�ســــان واحليوان وعددها يقدر بنحو 200 
مر�ــــص، اأو الذبــــح يف درجــــة حــــرارة غــــري �ســــحية 
)ي�ص����مل ذلك نقل اللحم/ تخزينه بعد الذبح(، اأو 
التخل�ص من خملفات الذبح بطريقة غري �ســــليمة. 
كل ذلك ق����د ينتهي باإ�ص����ابة من ي�ص����تهلك هذا 
اللحم )ياأكله( باأمرا�ص من بينها الت�سمم، ال�سل، 

احلمى، الديدان، والدرن.  
يقول مديــــر اإدارة الــــروة احليوانية بوكالة 
�سوؤون الزراعة اإبراهيم يو�سف، اإن امل�سلخ الذي ل 
يلتزم بال�صراطات ال�صحية وي�صمل ذلك نظافة 

املكان و�سمان خلوه من التلوث والبكترييا، اإلى 
جانب �سمان خلو العمال يف امل�سلخ من الأمرا�ص، 
مــــن �ســــاأنه اأن ينقــــل ميكروبــــات للحــــم احليوان 
الــــذي يتم ذبحه، وهذا بدوره يوؤدي اإلى الإ�ســــابة 

بالت�سمم، ال�سل، احلمى، الديدان، والزحار. 
وت�ســــمنت ال�سراطات ال�ســــحية ال�سادرة 
عن وكالة �سوؤون الزراعة، بنداً خا�ساً با�سراطات 
خا�ســــة ب�ســــحة العاملــــني، �ســــددت فيــــه علــــى 
�ــــرشورة اأن تكون القوى العاملة بامل�ســــلخ حتمل 
�سهادات �ســــحية تدل على خلوهم من الأمرا�ص 
التالية: مر�ص الدرن والنزلت املعوية واأمرا�ص 
اجلهاز التنف�سي والطفيليات الداخلية واجلروح 

املتقيحة وبقية الأمرا�ص املتناقلة.
اأما عدم القيــــام بالفح�ص الدوري للعاملني 
يف امل�ســــلخ، فقد يت�سبب ح�ســــب اطباء بيطريني 

يف انتقــــال اأمرا�ص الى احليوان من العاملني، من 
بينها مر�ص ال�سل. 

الطبيب البيطري اأحمد الزبري طبيب امل�سلخ 
املرخ�ــــص الكائن يف قريــــة »الهملــــة« يحذر من 
خطــــورة عدم اللتــــزام بال�ســــراطات ال�ســــحية 
املحددة مــــن قبل وكالة �ســــئون الزراعة بالقول 
»الأ�ــــرشار خطــــرية جــــداً، فاأيــــة اأمرا�ــــص يف كبــــد 
احليوان تنتقل مبا�رشة لالإن�ســــان« م�ســــدداً  »لذا 
ل بــــد من فح�ــــص الطبيب البيطــــري للحيوان اأما 
ال�ســــخ�ص العادي فال ميكنه القيام بدور بديل«.  
وعدد بع�ص����اً من الأمرا�ص الناجمة عن ذلك منها 
»امرا�ص الديدان ال�رشيطية، وال�ســــابة بالديدان 
الكبديــــة، واأمرا�ــــص اجلهــــاز اله�ســــمي واجلهاز 
التنف�ســــي  مثــــل ال�ســــل الرئــــوي واللتهابــــات 

الرئوية«.

كم مر�صاً ميكن ان ينجم عن تناول حلم ملوث؟

“اللحوم الفا�صدة”: جلنتا حتقيق و51 تو�صية.. 
جهات عدة وم�صوؤولية موزعة

مل�ســـكلة اللحـــوم يف البحرين  وجـــه اآخر  هو 
ما عرف بق�ســـية “اللحوم الفا�ســـدة” واملتعلقة 

اأ�سا�ساً باللحوم امل�ستوردة.
فبعد ظهور عينات من هذه اللحوم، �ســـكل 
جمل�ـــص النواب عام 2013 جلنة حتقيق برملانية 
ومـــرة اخرة عام 2015، انتهتا الى 51 تو�ســـية، 
وخال�ســـة وحيـــدة هي عـــدم تنفيذ التو�ســـيات 
جميعها، وت�ســـتت م�ستمر للم�ســـئولية الر�سمية 

حيال ملف اللحوم.
خرجت جلنة التحقيق الأولى بـ 22 تو�سية، 
وبينت اأن امل�ســـكلة تعود للعـــام 2007، وتركز 
حتقيقهـــا حـــول “�ســـحنات اللحوم ال�ســـرالية 
الفا�ســـدة امل�ســـتوردة بوا�ســـطة �رشكة البحرين 
للموا�سي]1[” لينتهي عملها اإلى التمهيد لقرار 
اإغـــالق امل�ســـلخ املركـــزي )مايو/اآيـــار 2016( 

وتوقف ال�رشكة عن بيع اللحوم احلية.
�رشكـــة  اأن  اإلـــى  الأولـــى  اللجنـــة  تو�ســـلت 
البحرين للموا�سي مل تلتزم باأحكام قانون حماية 
امل�ص���تهلك رقم )35( ل�سنة 2013م، كما بينت 
خمالفة وزارة ال�ســـناعة والتجـــارة للمادة )23( 

من القانون نف�سه.
لكـــن وزارة التجـــارة وال�ســـناعة ردت على 
ذل���ك بالق���ول باأنه���ا “مل نتهاون يف ق�ســـية ما 
ي�ســـمى باللحوم الفا�ســـدة فهذا من اخت�ســـا�ص 

وزارات اأخرى]2[”. 
اأمـــا وزارة ال�ســـحة، فتحدثت ب�ســـاأن اجلهة 
املخت�ســـة باللحـــوم الفا�ســـدة “اجلهـــة املعنية 
باملحاجـــر البيطريـــة، )اإدارة الـــروة احليوانية( 
بـــوزارة �ســـئون البلديات والتخطيـــط العمراين، 
وهي اجلهة امل�ســـئولة عن ا�ســـترياد وت�ســـدير 
جميع اأنـــواع احليوانات ومنتجاتها وم�ســـتقاتها، 
ونظراً لتوفر املختربات واملفت�ســـني لدى وزارة 
ال�ص���حة ومن باب التن�ص���يق تعاون���ت منذ ذلك 
الوقـــت مـــع “�ســـئون البلديـــات” للقيـــام بهذا 

الدور”.

توصيات “األولى” لم تنفذ

رغم جتربة جلنة التحقيق الأولى، كان نواب 

جمل�ـــص 2014، يرون اأن احلكومة مل تنفذ اأياً من 
التو�ســـيات اللجنة ال�ســـابقة، فاأعادوا ت�ســـكيل 
جلنـــة ثانيـــة ، خرجـــت بــــ 29 تو�ســـية، هدفها 
“التحقيـــق يف �ســـحنات اللحوم الفا�ســـدة وغري 
ال�ســـاحلة امل�ســـتوردة مـــن اخلارج لال�ســـتعمال 

الآدمي]3[”.
وانتهت اإلى جملة تو�ســـيات، بينها: اإيجاد 
م�ســـادر اأخـــرى ل�ســـترياد اللحوم، اإن�ســـاء هيئة 
لالأمـــن الغذائي، واإنهـــاء احتكار �رشكـــة البحرين 
للموا�ســـي ل�ســـترياد اللحوم، فيما اأكد رئي�سها 
النائب جمال بوح�ســـن، وجود ق�سور من اجلهات 
الر�ســـمية يف الرقابـــة، واأن القـــرارات ل ترتقـــى 
حلجم امل�ســـكلة ممـــا يعر�ـــص املواطنني خلطر 

الأمرا�ص والأوبئة ]4[.
نـــال تقرير اللجنـــة الثانية، نقـــداً لذعاً من 
النـــواب، حيـــث راأى بع�ص النـــواب، اأنه مل يحدد 

امل�سوؤولية ب�سكل وا�سح.
البلديـــات  ال�ســـغال و�ســـئون  ورد وزيـــر  
والتخطيط العمراين ع�ســـام خلف على انتقادات 
النـــواب، بالقـــول: “اإن مداخالت النـــواب ركزت 
علـــى التداخـــل بـــني وزارات �ســـئون البلديات، 
وزارة  لـــكل  اأن  ورغـــم  وال�ســـناعة،  وال�ســـحة، 
اخت�سا�ســـها، اإل اأننا جتمعنا يف الأمور امل�سركة 

جلان وزارية”.

نتائج “الثانية”: “البلديات” مسؤولة.. 
و”الصناعة” بريئة

قدمـــت جلنة التحقيـــق الثانية، تو�ســـيتها 
بتحويـــل ملف �رشكـــة البحرين للموا�ســـي للنيابة 
وزارة  �ســـبهة تزويـــر وحملـــت  لوجـــود  العامـــة 
الأ�ســـغال و�ســـئون البلديات م�ســـوؤولية اللحوم 
الفا�ســـدة ]امل�ســـتوردة[ بالأ�ســـواق فيما براأت 

وزارة ال�سناعة والتجارة.
وقال النائب جمال بوح�ســـن رئي�ص اللجنة: 
اإ�ســـدار  يف  تنح�ـــرش  ]التجـــارة[  م�ســـئولية  “اإن 
الراخي�ص” فيما “اأن املعني مبراقبة اللحوم يف 

املنافذ وزارة الأ�سغال”.
م.ع 

]1[ انظر: "نتيجة لتحولها لظاهرة تهدد �سحة و�سالمة املواطنني، ت�سكيل جلنة حتقيق برملانية للحوم الفا�سدة"، االيام، 8 ابريل/ني�سان 2013. الرابط:
http://www.alayam.com/alayam/first/231971/News.html

]2[ راجع: " الوزارة مل توقف ا�سترياد اللحوم ومل تتهاون يف ق�سية اللحوم الفا�سدة"، البالد 13 يناير/كانون الثاين 2014. الرابط:
albiladpress.com/article229869-1.html

]3[ انظر: "اال�ستئنا�س بتو�سيات برملانية التحقيق ال�سابقة لتفعيل املحا�سبة والرقابة"، االيام 15 فرباير/�سباط 2015: الرابط:
www.alayam.com/alayam/local/460239/News.html

]4[ راجع: "البلديات وال�سحة والتجارة تتقاذف م�سوؤولية اللحوم الفا�سدة"، الوطن البحرينية العدد )2954( 11 يناير/كانون الثاين 2014. 
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عدد �لروؤو�س �حلية �مل�ستوردة �سنويا بح�سب بيانات �لتجارة �خلارجية

]1[ اأنظر:موقع هيئة 
الت�سريع واالإفتاء القانوين، 

الو�سلة:

https://goo.gl/HjveJB

]4[ هو مر�س الدوزنتاريا 
وهو من   )Dysentery(

االأمرا����س امل�سرتك���ة بني 

االن�سان واحليوان.

الق���رار  ه���ذا  عل���ى  االط���الع  م���ن  ملزي���د   ]2[
والت�سريعات االخرى ذات ال�سلة، انظر الو�سلة. 

https://goo.gl/T7C4RZ

ه���ذه  عل���ى  االط���الع  ميكنك���م   ]3[
اال�سرتاطات عرب هذه الو�سلة.

https://goo.gl/3avdg3

• �سورة لعملية ذبح يف م�سلخ... لحظ ال�سيجارة	

حممد عبداهلل 

 باحث اقت�صادي



26 مليون دينار لتغطية 
�صكوك التاأجري ق�صرية الأجل

املنامة - امل�رصف املركزي: اأعلن م�رصف البحرين 
 ISIN( 147املرك���زي باأنه مت تغطية الإ�ص���دار رق���م
BH0001464906( من �ص���كوك التاأجري الإ�ص���امية 
احلكومي���ة ق�ص���رية الأج���ل الت���ي ي�ص���درها امل����رصف 
نيابة ع���ن حكومة البحري���ن. وتبلغ قيمة الإ�ص���دار 26 
ملي���ون دين���ار لفرتة ا�ص���تحقاق 182 يوم���اً تبداأ يف 9 
نوفم���ر2017 اإل���ى 10 ماي���و 2018. ويبل���غ العائ���د 
املتوقع لهذه ال�ص���كوك 3,00 % مقارنة ب�صعر 2.75 
% لاإ�صدار ال�صابق بتاريخ 12اأكتوبر2017, علما باأنه 

قد متت تغطية الإ�صدار بن�صبة 121 %.

“اأ�رصي” ت�صنع من�صة فوهة بئر ل�صالح “بابكو”

احلد - اأ�رصي: اأكملت ال�رصكة العربية لبناء واإ�ص���اح ال�ص���فن “اأ�رصي” بناء من�صة لفوهة بئر جديدة 
يتم تركيبها اأ�ص���فل �ص���طح ماء البحر بناء على طلب من �رصكة نفط البحرين “بابكو” و�رصكة �صلومرجر 
وبوا�ص���طة �رصك���ة 2 اإت����ش اأوف�ص���ور )2H Offshore(, ال�رصك���ة الهند�ص���ية املتعاقد معها. وي�ص���كل 
هذا امل�رصوع انعطافاً للمهام التي ت�ص���طلع بها اأ�رصي, ا�ص���افة لت�ص���نيع مكونات ت�ص���تكمل به اأعمالها 
الأ�صا�ص���ية يف ت�صليح ال�صفن ومن�صات احلفر. وقال الرئي�ش التنفيذي لل�رصكة, اأندي �صو “متلك اأ�رصي 
مرافق را�ص���خة لت�ص���ليح الأعمال البحرية التي متكنها من النتقال اإلى قطاع الت�صنيع, واإن م�رصوعات 
مثل من�ص���ات فوهات الآبار تندرج �ص���من املهارات التي تتميز بها اأ�رصي, اإ�ص���افة اإلى اأن هذه املهمة 
ت�ص���عرنا بال�صعادة لتمكننا من دعم بابكو والبحرين يف اأعمالها البحرية”. يذكر اأن امل�رصوع منحته �رصكة 
2 اإت�ش اأوف�ص���ور وهي �رصكة هند�صية متخ�ص�صة يف الت�صميم والتحليل الهيكلي والعمل يف حفر الآبار 

واإنتاج النفط والغاز يف املناطق املغمورة. 

  للتوا�صل:  )ق�صم القت�صاد: 17111455(              ق�صم الإعانات : )املكتب: 17111501 - 17111508 , النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ش: 17580939(              )ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ش: 17111434(
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اقتصاد
األعـــــــاب الأطفـــال... غيــاب الرقابـــة واجلـــــودة

ال�صوق ل توفر اإل امل�صتوى املتدين 

يق���ف دين�ش حائرا اأم���ام اأحد حمات األعاب 
الأطف���ال يف املنامة, موؤك���دا اأنه جال اأكرث من 5 
متاجر متخ�ص�صة ل�رصاء هدية لبنه مبنا�صبة عيد 

مولده, لكنه مل يجد �صالته.
يق���ول دين�ش القادم للعمل يف البحرين من 
اأ�ص���رتاليا قبل نحو عام���ن, اأن املتاجر ممتلئة 
باألعاب الأطفال لكن امل�صكلة تكمن يف اجلودة, 
فجمي���ع ما يعر�ش تقريبا رديء وغري منا�ص���ب, 

وقد ي�صكل خطرا على ابنه.
واأ�ص���اف متهكما, “كل الألعاب يف ال�ص���وق 

نخب عا�رص على اأقل تقدير”.
وت�صاءل م�صتغربا “ملاذا ل يوجد يف ال�صوق 
م�صتويات من اجلودة, ملاذا كل املوجود رديء, 
)...( كيف ميكنني ����رصاء لعبة لبني اآمنة وقوية 

وجودتها عالية؟”. 
وزاد “امل�ص���حك بالأمر اأن الأ�ص���عار تقارب 
وقد تزيد عن تكلفة الألعاب الأ�صلية املعرو�صة 

على النرتنت, اأو يف املتاجر العاملية”.
ودين�ش واحد من كثريين ي�صكون من عدم 
توافر م�صتويات للب�صائع يف ال�صوق البحرينية, 
خ�صو�ص���ا الكمالية, فدائما ما تعر�ش الأغرا�ش 
باأ�ص���عار مرتفعة رغ���م اأنها ذات ج���ودة متدنية 

جدا.
واأيدت �ص���يدة من نيوزلندا تدعى ماريا ما 
ج���اء به دين�ش, فهي الأخ���رى كانت جتوب حمل 

الألعاب تبحث عن �صيء منا�صب لبنتها.
وقالت “لاأ�ص���ف كل الب�صائع رديئة, )...( 
وددت احل�ص���ول عل���ى لعبة ذات ج���ودة عالية, 
فنحن معتادون على �رصاء الأ�ص���ياء ذات الأ�صعار 
واجلودة ف���وق املتو�ص���طة, وه���ذا ل يتوفر يف 

البحرين”.
واأ�ص���افت “ا�ص���تغرب ملاذا ل توجد األعاب 
مب�ص���توى جي���د رغ���م اأن البحرين دولة لي�ص���ت 
بالفق���رية, وم�ص���توى الدخ���ل فيها جي���دا )...( 

ملاذا التجار يوردون األعابا رديئة”.  
واأك���دت ماري���ا باأنه���ا تهتم كث���ريا بنوعية 
وج���ودة الألعاب الت���ي ت�ص���رتيها لأبنائها, لأن 

الرديء منها ي�رص بالأطفال بطريقة ما.
اإل���ى ذل���ك اأو�ص���حت اأم علي اأن امل�ص���كلة 
تكمن يف التجار فهم ل يهتمون اإل بالأرباح على 
حد تعبريها, لذا ل يوردون اإل الألعاب الرخي�صة 

لتحقيق فائدة اأكر.
واأ�ص���ارت اأم عل���ي وهي ربة من���زل ولديها 
4 اأطف���ال, باأنها ت�ص���رتي لأبنائه���ا الألعاب يف 
املنا�صبات كالأعياد وذكرى مولدهم, وعادة ما 
تك���ون ذات جودة متدني���ة, )...( اأحيانا ل يفرح 

الطف���ل بها �ص���وى يوم واحد حي���ث تتك�رص بن 
يديه.

وتابع���ت “ب�رصاحة الب�ص���اعة رديئة, لكنها 
رخي�ص���ة وتفي باحلاجة”, مو�صحة اأنها ل تتعب 
نف�ص���ها كالأجان���ب بالبحث عن اجل���ودة, فهي 

ت�صرتي من اأول حمل ومت�صي. 
من جهته قال �صاحب اأحد حمات بيع األعاب 
الأطفال يف املنامة مف�ص���ا عدم ذكر ا�صمه, اإن 
ال�ص���وق تعتمد �صيا�ص���ة القت�ص���اد احلر, وكل 
حمل يحدد اأ�صعاره بح�صب ما يراه منا�صبا وعلى 

الزبون اختيار ما ينا�صبه.
وفيما يتعلق بجودة الب�صائع اأو�صح اأن كل 
ما يعر�ش مبحله ي�ص���تورده من ال�ص���ن, حيث 
يح���اول الرتكي���ز على �ص���عر مناف�ش م���ع جودة 

معقولة.
وتاب���ع “ل ميكنن���ي ا�ص���ترياد الألعاب من 
اأوروب���ا اأو اأم���ريكا مثا, فهي غالي���ة الثمن ولن 
ا�صتطيع املناف�صة, )...( ال�صوق بالكامل تقريبا 
تعتمد على الدول الرخي�صة يف توريد الألعاب”.
واأبدى ا�ص���تغرابه مما قال���ه دين�ش وماريا, 

لأن معظ���م الزبائ���ن – عل���ى ح���د تعب���ريه – ل 
يكرتث���ون للجودة فهم يريدون األعابا رخي�ص���ة 

وكفى.
واأك���د اأن اإدارة املوا�ص���فات واملقايي����ش 
بوزارة ال�ص���ناعة والتجارة تهتم بتحري �ص���امة 
املنتجات )الألعاب( مل�ص���تخدميها وذلك وفقا 

ل�صرتاطات ال�صامة املطلوبة.
وبن اأنه كم�ص���تورد مطالب عند ا�ص���ترياد 
منتج���ات لعب الأطف���ال )حتت �ص���ن 14 عاما( 
باإرفاق اإقرار ذاتي وفح�ش العينات على املنفذ 
للتاأكد من وجود �ص���ارة املطابقة اخلليجية, مع 

فاتورة ال�رصاء واأوراق التخلي�ش اجلمركي.
يذكر اأن البحرين تعتم���د الائحة اخلليجية 
للع���ب الأطفال والت���ي تطبق ب�ص���كل موحد يف 
دول جمل�ش التعاون منذ عام 2011, فيما جرى 
حتديثها يف عام 2015 لت�صتوعب تطور وتعدد 

اأنواع الألعاب واملواد الداخلة يف ت�صنيعها. 
الائح���ة - دخ���ول  – بح�ص���ب  ُي�ص���مح  ول 
الألعاب اإلى البحرين اإل بوجود �ص���ارة املطابقة 
اخلليجي���ة عليه���ا والتي تعني ا�ص���تيفاء اللعبة 

لا�صرتاطات اخلا�صة بها. 
وعندما ي�صع ال�صانع ال�صارة اخلليجية على 
اللعب���ة ترتت���ب عليه م�ص���وؤولية قانوني���ة لأنها 

مبثابة اإعان عن مطابقتها. 

• الألعاب الرديئة وذات اجلودة املنخف�صة تغرق الأ�صواق. )تعبريية(	

“التجارة” ت�ستعر�ض التعاون القت�سادي مع جري�سي 
15.8 مليار دولر اإجمايل قيمة �سناديق ال�ستثمار

ارتفاع ب� 8.6 % يف الن�صف الأول... “املركزي”:

اإجم���ايل املبال���غ امل�ص���تثمرة يف  �ص���هدت 
يف  ارتفاًع���ا  بالبحري���ن  ال�ص���تثمار  �ص���ناديق 
الن�ص���ف الأول من الع���ام اجلاري, لت�ص���ل اإلى 

15.8 مليار دولر تقريًبا, يف 2733 �صندوًقا.
واأظه���رت اأح���دث بيان���ات ن�رصه���ا م����رصف 
البحري���ن املرك���زي عل���ى موقع���ه, اأن اإجم���ايل 
املبال���غ امل�ص���تثمرة يف �ص���ناديق ال�ص���تثمار 
باململك���ة ارتفعت بنح���و 1.2 ملي���ار دولر, ما 
ن�ص���بته 8.6 %, قيا�ًص���ا ب� 14.5 مليار دولر يف 

الفرتة ذاتها من العام املا�صي.
كما بلغ اإجمايل املبالغ امل�صتثمرة يف الربع 
الث���اين من العام اجلاري نح���و 8.3 مليار دولر, 
بزي���ادة 762.5 مليون دولر, ما ن�ص���بته 10.2 
%, قيا�ًص���ا ب� 7.5 مليار دولر تقريًبا يف الربع 

الأول من العام 2017.

وتنق�ص���م اإجمايل �ص���ناديق ال�صتثمار بن 
املوؤ�ص�ص���ات بنح���و 6.25 ملي���ار دولر, و2.01 

مليار دولر تقريًبا لاأفراد.
ا�ص���تثمارات  اأن  البيان���ات  م���ن  وات�ص���ح 
ال�ص���ناديق التي تديرها بن���وك التجزئة بلغت 
504.04 ملي���ون دولر تقريًب���ا بنهاي���ة الرب���ع 
الث���اين من الع���ام اجل���اري, ونح���و 1.11 مليار 
دولر لبنوك اجلملة, و4.64 مليار دولر تقريًبا 

للموؤ�ص�صات الأخرى.
وزاد عدد ال�صناديق ال�صتثمارية يف الربع 
الثاين من العام اجلاري 37 �ص���ندوًقا, لي�ص���ل 

اإلى 2733 �صندوًقا.
وكان عدد ال�ص���ناديق قد و�ص���ل يف الربع 

الأول من العام اجلاري اإلى 2610 �صندوًقا.
ووفًق���ا للبيان���ات املن�ص���ورة عل���ى موق���ع 
“املركزي” فقد بلغ عدد �ص���ناديق ال�صتثمار 
 2302 املرك���زي  امل����رصف  ل���دى  امل�ص���جلة 

�ص���ندوًقا ا�ص���تثمارًيا مع نهاية �ص���هر �صبتمر 
2017, منها 84 �ص���ندوقا ا�ص���تثمارًيا مقرها 
البحرين, مقارنة ب� 2644 �ص���ندوًقا ا�صتثماريا 
يف الفرتة نف�ص���ها من عام 2016. كما بلغ عدد 
�ص���ناديق ال�ص���تثمار الإ�ص���امية 91 �صندوًقا 
من اإجمايل ال�ص���ناديق ال�ص���تثمارية املرخ�صة 

وامل�صجلة مع نهاية �صهر �صبتمر 2017.
كم���ا بل���غ �ص���ايف قيم���ة الأ�ص���ول له���ذه 
ال�ص���ناديق 7.67 مليار دولر م���ع نهاية الربع 
الث���اين من ع���ام 2017, مقارنة ب���� 7.45 مليار 
دولر يف الف���رتة نف�ص���ها م���ن ع���ام 2016, اأي 
بارتفاع قدره 2.95 %, منها 3.40 مليار دولر 
ه���ي قيمة الأ�ص���ول يف ال�ص���ناديق املوؤ�ص�ص���ة 
حملي���ا. وبلغ���ت قيم���ة الأ�ص���ول يف �ص���ناديق 
ال�ص���تثمار الإ�ص���امية 1.21 ملي���ار دولر م���ع 

نهاية �صهر يونيو 2017.

والتج���ارة:  ال�ص���ناعة   - املنام���ة 
ا�صتعر�ص���ت الوكي���ل امل�ص���اعد للتجارة 
والتج���ارة  ال�ص���ناعة  ب���وزارة  اخلارجي���ة 
وال�ص���ياحة اإمي���ان الدو����رصي م���ع برئي�ش 
وزراء حكوم���ة جري�ص���ي ال�ص���يناتور اآي���ن 
جور�صت, العاقات الثنائية بن اجلانبن 
القت�ص���ادي,  اجلان���ب  يف  وبالأخ����ش 
و�ص���بل تطويره���ا بال�ص���كل الذي ي�ص���ب 
ويف  ال�ص���ديقن.  البلدي���ن  �ص���الح  يف 
عر�ص���ا  ال���وزارة  قدم���ت  ال�ص���ياق  ه���ذا 
م�ص���ورا حول مب���ادرات ت�ص���هيل الأعمال 
بالبحري���ن يف الق���رن احل���ادي والع�رصين, 
توجه���ات  ح���ول  عر����ش  اإل���ى  اإ�ص���افة 
تطوي���ر ال�ص���ياحة وتنفيذ الإ�ص���رتاتيجية 
الوطني���ة لتطوي���ر ال�ص���ياحة يف اململكة, 
حي���ث مت ����رصح توجهات حكوم���ة البحرين 
وا�ص���تقطاب  جل���ذب  واإ�ص���رتاتيجياتها 
امل�صتثمرين وامل�صاريع العاملية يف كافة 
التخ�ص�ص���ات, خ�صو�ص���اً يف ظ���ل البيئة 

والت�رصيع���ات  ال�ص���ديقة,  ال�ص���تثمارية 
والأنظمة احلامية لا�ص���تثمارات, اإ�ص���افة 
اإل���ى املوق���ع اجلغ���رايف ال���ذي متت���از به 
البحري���ن وال���ذي يوؤهلها لتك���ون منطلقاً 

لاأعمال وال�صتثمارات يف املنطقة.
وكانت الدو�رصي اجتمعت �صباح اأم�ش 
برئي�ش وزراء حكومة جري�ص���ي ال�صيناتور 
اآين جور�ص���ت ال���ذي يزور البحري���ن حالياً 
عل���ى راأ�ش وفد ر�ص���مي, وذلك بح�ص���ور 
القائ���م باأعمال �ص���فري اململك���ة املتحدة 
ل���دى البحري���ن مقب���ول علي وم���ن جانب 
ال���وزارة ح����رص الجتم���اع كل م���ن وكي���ل 
ال�ص���ناعة  لتنمي���ة  امل�ص���اعد  ال���وزارة 
عبدالكرمي الرا�صد, ومدير اإدارة العاقات 
التجارية اخلارجية ال�صيخ حمد بن �صلمان 
اآل خليفة, ومدير اإدارة امللكية ال�صناعية 
املراف���ق  اإدارة  ومدي���ر  املعت���ز,  لون���ا 
البحري���ن  بهيئ���ة  ال�ص���ياحية  واخلدم���ات 

لل�صياحة واملعار�ش ه�صام ال�صاكن.

املحرر القت�سادي

اأمل احلامد

د  املنام���ة - الوطني���ة للنفط والغ���از: اأكَّ
وزير وزير النفط ال�ص���يخ حممد بن خليفة اآل 
خليفة, على اأهمية املوؤمتر الرابع لتكنولوجيا 
املخترات يف اإقرار املمار�صات املخترية يف 
م�ص���ايف التكري���ر احلديثة و�ص���مان اأن تكون 
جميع املخترات يف قطاع النفط والغاز مزودٌة 
باأحدث املعدات التي تعمل حتت اإ�رصاف جهاز 
فني موؤهل تاأهياً عالياً وقادر على ال�صتجابة 
ال�رصيع���ة حل���الت الط���وارئ, منوه���اً باأهمية 
ن�رص البل���دان املنتج���ة للنفط لثقاف���ة البيئة 
وال�ص���حة وال�ص���امة املهنية. منوَّه���اً الوزير, 
بالهتمام الكبريال���ذي توليه الهيئة الوطنية 
للنف���ط والغ���از لاأخ���ذ باأح���دث التقنيات يف 
القطاع النفطي, حيث متَّ حتديث املخترات 
والأجهزة الفنية يف م�صفاة التكرير بالإ�صافة 
اإلى التح�ص���ن امل�صتمر للمعدات امل�صتخدمة 
يف اختب���ار اخلام واملنتج���ات البرتولية, الأمر 
ال���ذي انعك����ش يف ح�ص���ول كاف���ة ال����رصكات 

النفطي���ة التابع���ة للهيئ���ة الوطني���ة للنفط 
والغاز عل���ى جوائز دولية تقدي���راً جلهودهم 
يف حتقي���ق جميع متطلبات ال�ص���امة املهنية 

وال�صمانات البيئية واأهداف اجلودة. 
وكان وزي���ر النف���ط افتتح �ص���باح اأم�ش 
الثاث���اء 7 نوفمر 2017 فعالي���ات املوؤمتر 
لتكنولوجي���ا  الراب���ع  العامل���ي  واملعر����ش 
املخت���رات, الذي يقام مبركز اخلليج الدويل 
للموؤمترات بفندق اخلليج حتت �صعار”حتويل 
كف���اءة املختر اإيل قيمة اأ�صا�ص���ية”, بتنظيٍم 
م���ن اجلمعي���ة ال�ص���عودية العاملي���ة للعل���وم 
الكيميائي���ة  اجلمعي���ة  ف���رع  الكيميائي���ة, 
الأمريكي���ة وجامع���ة املل���ك فه���د للب���رتول 
واملع���ادن و الهيئ���ة امللكية للجبي���ل وينبع 
وكذل���ك اأي���ه اإ�ش ت���ي اإم العاملي���ة بالتعاون 
للنف���ط  الوطني���ة  الهيئ���ة  م���ع  والتن�ص���يق 
والغاز,وبدع���م ع���دد م���ن ال����رصكات النفطية 
العاملية واخلليجية ومب�ص���اركة عاملية و�رصق 

اأو�صطية وا�صعة من املهتمن بلغت اأكرث من 
600 ُمتخ�ص�ش. 

وحت���دَّث يف اجلل�ص���ة الفتتاحي���ة امُلدير 
التنفي���ذي لتجزئة التكرير والغ���از الطبيعي 
امل�ص���ال ب�رصكة اأرامكو ال�ص���عودية �ص���ليمان 
الكيميائي���ة  اجلمعي���ة  ورئي����ش  الرق���ان 

الأمريكي���ة بي���رت كيه دوره���وت, ُمعربن عن 
بالغ �ص���كرهم وتقديرهم لوزي���ر النفط على 
دعم���ه وم�ص���اندته للموؤمت���ر, وُموؤكديَن على 
اأهمية املوؤمت���ر والأوراق العلمي���ة املطروحة 
فيه يف تطوير القطاع النفطي وامل�صاهمة يف 

حت�صن نوعية املنتجات.

وق���ام وزي���ر النف���ط بافتت���اح املعر�ش 
امل�ص���احب الذي �ص���مَّ العديد م���ن ال�رصكات 
والعاملي���ة,  واخلليجي���ة  املحلي���ة  النفطي���ة 
منه���ا �رصك���ة اأرامك���و ال�ص���عودية و�رصكة نفط 
البحري���ن )بابك���و(, و�رصك���ة ني���زك, و�رصك���ة 
�صعودي �ص���يفرون و�رصكة �ص���لمرجر و�رصكة 
وي���ذر ف���ور وكذلك �رصك���ة لب وي���ر, و�رصكة 
هليرتون وكذل���ك �رصكة ا�ش.جي.ا�ش و�رصكة 
اخلليج ل�ص���ناعات البرتوكيماويات )جيبك(, 
)بناغ���از(,  الوطني���ة  البحري���ن  غ���از  و�رصك���ة 
و�رصك���ة �ص���لمرجرو�رصكة وذرف���ورد و�رصكات 
متخ�ص�ص���ة اأخ���رى, حي���ث يتم عر����ش اأحدث 
التقني���ات والأجهزة احلديثة واملتطورة التي 
حتتاجه���ا املعام���ل واملخت���رات البرتولي���ة 
والبرتوكيميائية بالإ�ص���افة اإلى ا�ص���تعرا�ش 
اأف�صل املمار�صات والتجارب وق�ص�ش النجاح 
يف جم���ال التكرير ونقل التقني���ة احلديثة يف 

�صناعة املخترات وال�صناعات الكيميائية.

“تكنولوجيا املختربات” يناق�ض اأحدث تقنيات تكرير النفط
و�صط ح�صور عاملي عايل امل�صتوى 

• وزير النفط مفتتحا فعاليات املوؤمتر	
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“جمل�س البنوك” يدر�س التعامل ال�رشعي مع العمالت الإلكرتونية 

5.8 مليون دينار اأرباح “البحرين لالأ�شواق احلرة” يف ت�شعة اأ�شهر  

بلعتيق: 5 % تاأثري دخول “الرقمية” على العمالة بالقطاع امل�رصيف 

بنمو 9.1 % عن العام املا�ضي 

ق���ال الأم���ن الع���ام للمجل����س الع���ام للبن���وك 
واملوؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية، عبدالإله بلعتيق، اإن 
عامل ال�ض���ريفة بداأ اليوم بالجت���اه نحو نظام “بلوك 
ت�ض���ن Blockchain”، و�ض���يغري وج���ه التعامالت 
امل�رصفي���ة عاملي���اً، مبيًن���ا اأنه �ض���تكون هناك طفرة 
كبرية يف التعامالت امل�رصفية �ضتلغي دور الو�ضيط 
و�ض���ت�رصع املعام���الت التجاري���ة، حي���ث تعتمد على 

قاعدة بيانات حم�ضنة ل ميكن التالعب ب�ضجالتها.
واأ�ض���اف يف ت�رصيح لل�ض���حافين عل���ى هام�س 
الربنامج التنفي���ذي الثالث بالتعاون مع كلية اآيفي 
لإدارة الأعمال حول التفكري ال�ض���راتيجي والبتكار 
وري���ادة الأعمال، والقي���ادة التحويلي���ة اأن الربنامج 
يه���دف للحفاظ عل���ى الهيكل الوجودي لل�ض���ريفة 
وحتوي���ل كل التحديات املقبلة للقط���اع اإلى فر�س 
ل�ض���الح البن���وك والعم���الء بالدرج���ة الأول���ى، وذلك 
عرب مواكبة اأحدث التقني���ات التكنولوجيا والرقمية 

الطارئة على القطاع.
واأو�ضح اأن تقنية “بلوك ت�ضن” مفيدة للنظام 
املايل م���ن خالل توفري بيئ���ة مبا�رصة وفعال���ة واآمنة 
للمعام���الت لتب���ادل جمموع���ة م���ن الأدوات املالية 
م���ن الأ�ض���هم وال�ض���ندات والعمل���ة النقدي���ة، اإل���ى 
الأجور والفوائ���د واأميال �رصكات الط���ريان، وترتبط 
تقنية “بلوك ت�ض���ن” بتقني���ة “بتكوين”، اإذ تتميز 
التقني���ة بتطبيقات تغيري من املمك���ن اأن تزيد من 
اأداء املعام���الت وتخفي�س التكالي���ف واإلغاء احلاجة 

لالأنظمة القائمة ك�رصكات املقا�ضة املالية.
واأ�ض���ار اإل���ى اأن تقنية “بلوك ت�ض���ن” ت�ض���اعد 

احلكوم���ات يف دول اخللي���ج عل���ى تعزي���ز الأمان يف 
النظام املايل من خالل �ض���مان وت�ضهيل املعامالت 
يف �ضوق راأ�س املال الإ�ضالمي ال�رصيع النمو، وحت�ضن 
بالن�ض���بة  القاع���دة  الف�ض���يح  املوث���وق  الو�ض���ول 
للم�ضتثمرين، وامل�ض���اعدة يف عملية طلب القرو�س 
بالن�ض���بة للبنوك الإ�ض���المية من خالل اإ�ضدار اتفاق 
ذكي م�ض���تخرج وموث���ق ومكرر عرب ال�ض���بكة، واإدارة 
�رصقة الهوية واإتاحة املوافقة الذكية على التمويل.

كم���ا اأن التقني���ة ق���ادرة عل���ى متك���ن الأفراد 
م���ن اإتاح���ة و�ض���ول جه���ات مواف���ق عليها م�ض���بقاً 
م���ن املعنين يف ال�ض���بكة اإل���ى البيان���ات كاجلهات 
امل�ض���وؤولة عن ت�ض���جيل ال�رصكات وب���راءات الخراع 
والتموي���ل، بينم���ا تتي���ح يف الوق���ت عين���ه حتديث���ا 
للبيان���ات يف الزم���ن احلقيق���ي، وهذا الأم���ر يخفف 
من احلاجة اإل���ى تكرار املعلومات وي�ض���هل اإجراءات 
الطلب���ات كم���ا يخف����س الوق���ت وبع����س التكاليف 

�ملرتبطة باإطالق وت�شغيل �أي ن�شاط.
واأكد بلعتيق على اأن التح���ول الرقمي لن يوؤثر 
عل���ى العمالة ب�ض���كل كب���ري اإذ لن يتع���دى تاأثريه 5 

% بح�ض���ب تقديرات البنك الدويل فيما �ضريفع من 
اإنتاجية البنوك.

وعن دخول �رصكة اأمازون لل�ضوق البحرينية، قال 
اإنها �ضتقدم ت�ضهيالت عديدة للم�ضارف ال�ضالمية، 
كما اأنها �ضت�ض���اهم يف خلق نظام اقت�ض���ادي حديث 
ومبتك���ر تتطل���ع اإلي���ه جميع امل�ض���ارف ال�ض���المية 
والتقليدية كما اأنها �ض���توؤثر على عمليات ال�ضريفة 
ب�ض���كل ع���ام، اإذ اأن ع���ددا م���ن البن���وك البحريني���ة 
التقني���ات يف  اأح���دث  ب���داأت مبواكب���ة  واخلليجي���ة 
ع���امل التكنولوجي���ا الرقمية، موؤكدا عل���ى اأن اأمازون 
للحو�ضبة ال�ضحابية �ضتخلق نه�ضة اإلكرونية رقمية 

يف عامل ال�ضريفة باملنطقة.
وع���ن التعامل مع العمل���ة الرقمية “البتكوين”، 
لف���ت اإل���ى اأن هن���اك دول تبحث جدياً ط���رح عمالت 
رقمي���ة مناف�ض���ة له���ا، خ�ضو�ض���اً اأنها كعمل���ة لي�س 
لها م�ض���در ر�ض���مي ميكن الرجوع اإليه، كما ل توجد 
حماي���ة للمتعاملن بها، م�ض���رًيا اإل���ى اأن التوجه نحو 
هذه العمالت الرقمية �ض���يوؤثر ب�ضكل كبري يف الفرة 
املقلبة على القت�ض���اد وقطاع البنوك ب�ض���كل عام، 

لذا لبد من ا�ضتحداث طرق مبتكرة للتعامل معها.
واأو�ض���ح اأن هناك ج���دول ح���ول امكانية تعامل 
امل�ض���ارف الإ�ض���المية بالعملة الرقمية “البتكوين” 
فيم���ا يدر�س املجل����س العام للبنوك واملوؤ�ض�ض���ات 
املالي���ة الإ�ض���المية حالي���اً كيفية التعام���ل مع هذه 

العمالت من الناحية ال�رصعية.
ويخت�س الربنامج التنفي���ذي الثالث بالتفكري 
ال�ض���راتيجي والبتكار وريادة الأعم���ال، والقيادة 
التحويلي���ة، وق���د مت تنظيم���ه هذه امل���رة بعد جناح 
2015 و2016،  ال�ض���ابقن يف عام���ي  الربناجم���ن 
وياأتي هذا الربنامج بعد التعاون املثمر بن املجل�س 
الع���ام وكلية اآيف���ي لإدارة الأعم���ال، وذلك لتقدمي 
جترب���ة تعليمية رائدة على م�ض���توى الإدارات العليا 
يف املوؤ�ض�ض���ات املالية الإ�ضالمية يف جمال التخطيط 
ال�ض���راتيجي، وري���ادة الأعمال، واإدارة امل�ض���اريع، 
وتطوي���ر القي���ادة يف مواجه���ة التغي���ري التنظيمي، 
وي�ضتمر الربنامج على مدى اليومن املقبلن حتت 
اإ�رصاف نخبة من اأع�ضاء هيئة التدري�س العليا يف كلية 

اآيفي لإدارة الأعمال.

للم�ض���ارف  التنفيذي���ون  املدي���رون  واطل���ع 
الإ�ضالمية واملوؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية والهيئات 
الإ�رصافية والرقابية من 6 دول على تطبيقات عميقة 
لتعزي���ز تطبيق التفكري ال�ض���راتيجي يف ظل النمو 
ال�رصيع والتغريات امل�ض���تمرة يف بيئة العمل، والذي 

يعترب اأمراً مهماً وحا�ضماً لتطوير قادة الأعمال.
ويتطرق الربنامج يف اليوم الثاين اإلى امل�ضاكل 
الت���ي يتعر����س له���ا رواد الأعم���ال والق���ادة وطرق 
معاجلته���ا بنج���اح، حي���ث يتطل���ب ه���ذا الأم���ر عدم 
الركيز فقط على الأعمال اليومية والق�ض���رية الأمد 
بل ي�ض���مل ق���درة القائد على ق���راءة وفه���م البيئة 
التنظيمية املعقدة والعوامل اخلارجية املحيطة واأي 
تهدي���دات اأو فر�س قد تعوق املبادرات اجلديدة اأو 

ت�ضهم يف تعزيزها.
وخ���الل الربنام���ج �ض���يتعرف امل�ض���اركون على 
جت���ارب فريدة حول ا�ض���راتيجيات التغيري الرائدة 
واجتاه���ات النم���و يف القيادة وذلك لتنفيذ اأف�ض���ل 

ال�ضراتيجيات يف مواجهة اأي عوائق حمتملة. 

املنامة - البحرين لالأ�ضواق احلرة: حققت �رصكة 
جممع البحرين لالأ�ض����واق احلرة اأرباحاً �ضافية بلغت 
5٫8 ملي����ون دينار لالأ�ض����هر الت�ض����عة للعام 2017 
املنتهي����ة يف 30 �ض����بتمرب2017٫ واأف����اد رئي�����س 
جمل�س الإدارة فاروق يو�ض����ف املوؤيد اأن ال�رصكة قد 
حققت اأرباحاً �ض����افية بلغ����ت 5٫860٫058 دينار 
مقارنة باأرباح العام املا�ضي، والتي كانت قد بلغت 
5٫370٫744 دينار، مما ي�ضكل ارتفاعا يف الأرباح 
ق����دره 489٫314 دين����ار، وبن�ض����بة 9٫1 %٫ وبلغ 
العائد الأ�ضا�ض����ي لكل �ض����هم 41٫19 فل�س مقارنة 
بالعائ����د الأ�ض����ا�س واملخف�س لكل �ض����هم يف العام 

املا�ضي، والذي بلغ 37٫75 فل�س.
وب����نََّنَّ املوؤي����د ب����اأن النتائ����ج املالية لالأ�ض����هر 
الت�ض����عة املنتهي����ة للع����ام 2017 �ض����هدت ارتفاعاً 
للمبيع����ات الإجمالية لتبل����غ 23٫467٫221 دينار 
مقارنة باملبيعات الإجمالية للعام املا�ض����ي، والتي 

كان����ت قد بلغت 21٫524٫861 دينار، اأي بارتفاع 
ق����دره 1٫942٫360 دينار وبن�ض����بة 9 %.  وبلغت 
حق����وق امل�ض����اهمن 49٫689٫919 دينار مقارنة 
اإلى حقوق امل�ضاهمن للعام املا�ضي، والتي كانت 

قد بلغت 50٫771٫096 دينار.
كما �ض����هدت النتائج املالي����ة للربع الثالث من 
العام 2017 �ضايف اأرباح قدرها 2٫245٫336 دينار 
وذل����ك مقارنة باأرباح الربع الثالث للعام املا�ض����ي، 
والت����ي قد بلغ����ت 2٫031٫696 دينار مما ي�ض����كل 
ارتفاعا يف الأرباح قدره 213٫640 دينار، اأي بن�ضبة 
10٫5 %، بينم����ا الأرباح الت�ض����غيلة قد انخف�ض����ت 
بن�ض����بة 6٫3 % لتبلغ 1٫498٫746 دينار. وبلغت 
املبيع����ات الإجمالي����ة للربع الثال����ث 8٫387٫547 
دين����ار وذلك مقارن����ة مببيعات الرب����ع الثالث للعام 
املا�ض����ي، والتي ق����د بلغ����ت 7٫667٫795 دينار 
مم����ا ي�ض����كل ارتفاع����ا يف املبيع����ات الإجمالية قدره 

719٫752 دينار، وبن�ضبة 9٫4 %. واختتم املوؤيد 
ب�ض����كره وتقديره لالإدارة التنفيذية وجميع موظفي 
ال�رصك����ة على جهوده����م الفعالة وامل�ض����تمرة، والتي 
اأدت اإلى حتقيق هذه النتائج املتميزة. ومن جهته، 

قال الع�ض����و املنت����دب لل�رصكة عب����داهلل بوهندي اإن 
اأرباح ال�ض����تثمار الت�ض����عة لالأ�ض����هر املنتهية للعام 
2017 قد بلغت 1٫624٫220 دينار مقارنة باأرباح 
ال�ضتثمار للفرة نف�ضها من العام املا�ضي، والتي 

كان����ت قد بلغ����ت 1٫420٫436 ملي����ون دينار مما 
ميثل ارتفاعا لأرباح ال�ض����تثمار ق����دره 203٫784 
دين����ار، اأي بن�ض����بة %14٫3 وذل����ك ب�ض����بب ارتفاع 
اأرباح ال�ضتثمارات املتوفرة للبيع خالل هذا العام٫ 
كم����ا ارتفعت حمفظة ال�ض����تثمار بن�ض����بة 19٫9 % 
لتبلغ 38٫904٫812 دينار. كما بنََّنَّ بوهندي باأنه 
مت النته����اء من م�رصوع جتديد حمالت ال�ض����وق احلرة 
ب�ض����الة امل�ض����افرين، حيث كان ل����ه التاأثري املبا�رص 
يف زي����ادة املبيعات، مبا يف ذلك زيادة يف متو�ض����ط 
قيم����ة املعامالت ال�رصائية للفرة نف�ض����ها من العام 
املا�ض����ي. واأكد �ض����عي ال�رصكة الدائم لتوفري جتربة 
الت�ضوق الأمثل للم�ضافرين عن طريق مطار البحرين 
ال����دويل، وذل����ك ملا ل����هُ من تاأث����ري مبا�����رص على رفع 
امل�ض����توى وكف����اءة ال�رصكة من جان����ب الركيز على 
خدمة العمالء، ونيل ر�ضاهم، والتي تاأتي على راأ�س 

اأولوياتها.

• من فعاليات الربنامج التنفيذي الثالث	

بن هندي: ال�شارع التجاري يحتاج اإي�شاحات ب�شاأن ال�رشائب
3.11 مليون دينار اأرباح البحرين القاب�شة يف 9 اأ�شهر 

بانخفا�س قدرة 1.6 % يف 2016

املنامة: حققت �رصكة البحرين الوطنية القاب�ضة 
ال�رصك���ة الأم لكٍل من �رصكة البحرين الوطنية للتاأمن 
و�رصكة البحرين الوطنية للتاأمن على احلياة وكذلك 
مركز اآي ا�ض�ض���ت لت�ض���ليح ال�ضيارات �ض���ايف اأرباح 
للت�ض���عة اأ�ضهر املنتهية يف 30 �ض���بتمرب 2017 بلغ 
3.11 ملي���ون دين���ار مقارن���ة ب 3.16 مليون دينار 
للربع الثالث من العام املا�ض���ي اأي بانخفا�س قدرة 
1.6 %. اأما �ض���ايف اأرب���اح املجموعة للثالثة اأ�ض���هر 
املنتهية يف 30 �ضبتمرب 2017 فقد �ضجلت انخفا�س 
بن�ضبة 81.1 % لت�ضل اإلى 0.2 مليون دينار مقارنة 
ب 1.07 مليون دينار لنف�س الفرة 2016 وال�ضبب 
يعود ال���ى الزيادة يف املطالب���ات املتحققة وكذلك 
الحتياطيات ملطالب���ات املركبات الغري مبلغ عنها. 
اأما �ض���ايف الربح العائد مل�ضاهمي ال�رصكة الأم لفرة 
الت�ضعة اأ�ض���هر املنتهية يف 30 �ضبتمرب 2017 فقد 
بلغ 2.98 مليون دينار مقارنة ب 3.10 مليون دينار 
يف نف�س الفرة العام املا�ض���ي، اأي اأقل بن�ض���بة 4.1 
%. اما �ض���ايف الرب���ح العائد مل�ض���اهمي ال�رصكة الأم 
للرب���ع الثالث من عام 2017 فق���د بلغ 0.15 مليون 
دين���ار مقارنة ب 1.03 مليون دينار يف الربع الثالث 
2016. ويعود النخفا�س يف الأرباح ب�ض���كل رئي�ضي 

اإلى النخفا�س يف نتائج الكتتاب.
كما �ش���جلت �ملجموع���ة �إجمايل �أق�ش���اط تاأمني 
 21.83 23.64 ملي���ون دين���ار مقارن���ة ب  قدره���ا 
ملي���ون دينار لنف����س الفرة من العام املا�ض���ي اأي 

بارتف���اع قدره 8.3 %، يف حني �أن �جمايل �لأق�ش���اط 
لفرة الثالثة اأ�ض���هر املنتهية يف 30 �ضبتمرب 2017 
�ض���جلت منوا قدره 20.9 % لت�ضل اإلى 8.28 مليون 
دين���ار مقابل 6.85 ملي���ون دين���ار يف 2016.  وبلغ 
�ش���ايف �لأق�ش���اط �ملكت�ش���بة 12.27 ملي���ون دين���ار 
للف���رة باملقارنة م���ع 11.53 مليون دين���ار لنف�س 
الف���رة 2016 اأي بزي���ادة قدرها 6.4 %. كما بلغت 
اأرباح الكتت���اب 0.87 مليون دينار مقارنة ب 1.39 
مليون دينار لنف�س الفرة 2016، يف حن اأن نتائج 
الكتتاب لالأ�ض���هر الثالثة املنتهية يف 30 �ض���بتمرب 
�ض���جلت خ�ض���ارة قدرها 41 األف دين���ار مقارنة بربح 

ق���دره 479 األف دينار لنف����س الفرة 2016.  وعلى 
�لرغم م���ن �لنم���و يف �أق�ش���اط �لتاأم���ني، �إل �أن �أرباح 
الكتت���اب تاأث���رت باملطالب���ات املرتفع���ة، وزيادة 
احتياطي���ات املطالب���ات، وانخفا����س �ض���ايف اإي���راد 

العمولت.
وبل���غ اإي���راد ال�ض���تثمارات خالل فرة الت�ض���عة 
اأ�ض���هر 3.57 ملي���ون دينار مقارن���ة ب 3.05 مليون 
دينار للفرة نف�ض���ها 2016، يف حن اأن اإيراد دخل 
ال�ض���تثمارات للربع الثالث 2017 بلغ 0.72 مليون 
دينار مقارنة ب 1.01 مليون دينار بانخفا�س قدرة 

1.6 عن نف�س الفرة 2016. 
ف���اروق  ال�رصك���ة  اإدارة  رئي����س جمل����س  وق���ال 
املوؤي���د “اأظه���رت نتائ���ج املجموع���ة قدرته���ا على 
ال�ض���مود يف مواجهة �ضنة �ضعبة ل�ض���وق التاأمن يف 
�لبحري���ن، تتمثل با�ش���تمر�ر �ل�ش���غوط على �أ�ش���عار 
�لأق�ش���اط و�لزيادة يف �ملطالبات. و�إن �أد�ءنا �ملتميز 
والثابت يف مردود ال�ض���تثمارات وال�ض���يولة القوية 
واأداء ال����رصكات الزميل���ة ه���و موؤ����رص ايجاب���ي يف مثل 
ه���ذه الظ���روف”. وق���ال الرئي�س التنفي���ذي لل�رصكة 
�ض���مري الوزان “كان الربع الثال���ث يحمل العديد من 
التحديات مثل الزيادة يف ن�ض���بة املطالبات وخا�ضة 
املتعلق���ة باملركبات واحل���وادث العامة مما اأثر على 
الربحية الفنية. لقد كان اداء �رصكة البحرين الوطنية 
للتاأم���ن على احلياة مميزا يف انتقالها من اخل�ض���ارة 

الفنية الى الربحية”.

• �ضمري الوزان 	

• اأحمد بن هندي 	

طالب رجل الأعمال رئي�س جمعية رجال 
الأعم����ال البحرينية اأحمد عب����داهلل بن هندي 
بزيادة الوعي ال�رصيبي لدى قطاعات التجار 
وامل�ض����تثمرين يف اململك����ة م����ن خ����الل عمل 
لقاءات ت�ض����اورية م�ض����تمرة من قب����ل وزارة 
املالية على وجه اخل�ض����و�س وكافة اجلهات 
ه����ذه  لبي����ان  الأخ����رى  املعني����ة  احلكومي����ة 
ال�رصائب واأ�ضبابها و�ضبل تطبيقها، وما هي 
الفوائ����د املرجوة من ورائها على الأ�ض����عدة 
املختلفة وال�ض����عيد القت�ض����ادي على وجه 
اخل�ضو�س، موؤكدا اأن التعريف املبكر بهذه 
ال�رصائب �ض����يكون له اأث����ر اإيجابي كبري على 
جتهي����ز ال�����رصكات للتطبيق املحتمل �ض����واء 
يف منت�ض����ف العام املقبل وفقا للتقديرات 

املن�ضورة يف هذا ال�ضاأن اأو ما بعد ذلك.
وا�ض����اف ب����ن هن����دي اأن جمعي����ة رجال 
الأعم����ال البحرينية متد ي����د العون اإلى كافة 
اجله����ات املعنية و�ضت�ض����عى خ����الل الفرة 
املقبلة لتنظيم بع�س اللقاءات الت�ض����اورية 
لبيان كيفي����ة التعامل مع الو�ض����ع اجلديد، 
وق����د قامت بالفعل مبخاطب����ة بع�س اخلرباء 
واجلهات احلكومية املعنية لتنظيم جمموعة 
م����ن الن����دوات التعريفي����ة ب�ض����اأن ال�رصائب 
والر�ض����وم الت����ي فر�ض����ت اأو خمط����ط له����ا 
اأن تفر�����س يف الف����رة املقبل����ة وتاأثرياتها 
وكيفي����ة التعاط����ي معه����ا من جان����ب رجال 

الأعمال.
وقال اإن من بن القراحات املتداولة 
يف ال�ضارع التجاري هو عمل “فرة جتريبية” 
ح����وايل 6 اأ�ض����هر وكذلك التح�ض����يل املبا�رص 
لل�رصيبة من التاجر الذي يح�ض����لها لحقا من 
امل�ض����تهلك كما كان يحدث �ضلفا يف جمارك 
ال�ض����يارات، موؤكدا اأن اللقاءات الت�ض����اورية 
ذات  والأط����راف  جه����ة  م����ن  التج����ار  ب����ن 
الخت�ض����ا�س واخلربات من جهة، واحلكومة 
م����ن جهة ثالثة �ض����تفرز العديد م����ن الأفكار 

والقراحات املهمة يف هذا ال�ضدد.

زينب العكري من �شاحية ال�شيف

• عبداهلل بوهندي	 • فاروق املوؤيد	

“اأم�����������������ازون” ����ض���ت���ق���دم ت�������ض���ه���ي���الت ع�����دي�����دة ل���ل���م�������ض���ارف الإ�����ض����الم����ي����ة



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

يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: طالل عيسى حمد الزياني

االسم التجاري احلالي: طالل الزياني للتخليص اجلمركي
االسم التجاري اجلديد: الزياني للتخليص اجلمركي واحلكومي

النشاط: 1- مكاتب التخليص اجلمركي  2- أنشطة خدمات الدعم األخرى

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة السجل التجاري

)CR2017-173592( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

68588-4

بناء على قرار الشركاء في شركة املنزل املضيىء للمقاوالت تضامن وملالكها محمد سلطان 
علي سرور وشركاؤه املسجلة مبوجب القيد رقم 93694، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني 

السيدة / فاطمة احمد محمد مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة رقم 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم)21( لعام )2001(، وعمال بنص املادة 335 من 
مدعومة  اليه،  مطالباتهم  تقدمي  الى  الشركة  دائني  جميع  املصفي  يدعو  الشركات  قانون 

باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا االعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: فاطمة احمد رضي احمد محمد

رقم االتصال: 33840744 )973+(
fatemaahmed2030@gmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  اعالن بحل وتصفية شركة
شركة املنزل املضيىء للمقاوالت

تضامن وملالكها محمد سلطان علي سرور وشركاؤه
سجل جتاري رقم 93694

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
الشيخ  ملالكها  ش.ش.و.  تريدنغ  انترناشونال  بريز  سي  شركة  اليها 
سلمان بن خالد بن أحمد آل خليفة واملسجلة مبوجب القيد رقم 85233 
طالبني اشهار انتهاء اعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها 
االدر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري  السجل  من 

باملرسوم بقانون )21( لسنة 2001.

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من 
تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ادارة التسجيل

اعالن لسنة 2017م
بشأن اشهار انتهاء اعمال تصفية شركة الشخص الواحد

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
اليها الشركاء في شركة قصر الزينة للسيارات

واملسجلة مبوجب القيد رقم 1-31359
طالبني حتويل الشركة إلى مؤسسة فردية لتصبح مملوكة من السيد عادل 

خضر غلوم احمد وتعيينه بالقيام بإجراءات التحويل

القيد: 1-31359
التاريخ: 30-10-2017

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ادارة التسجيل

اعالن رقم )1( لسنة 2017م
بشأن حتويل شركة تضامن إلى مؤسسة فردية

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  للمستثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
املسجلة  ذ.م.م.  احملاسبية  لالستشارات  توماس  ديا  شركة  مؤسسي  اليه  تقدم 
تضامن  شركة  إلى  القانوني  الشكل  حتويل  طالبني   ،98606 رقم  القيد  مبوجب 

برأسمال رقدره 1000 دينار بحريني.
للمستثمرين  البحرين  مركز  الى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 
اقصاها خمسة عشر  لالعتراض خالل مدة  واملبررة  املؤيدة  باملستندات  مشفوعا 

يوم عمل من تاريخ نشر هذا االعالن

القيد: 98606
التاريخ: 7-11-2017

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
مركز البحرين للمستثمرين

اعالن رقم )9914( لسنة 2017م
بشأن حتويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة تضامن

اليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
 ،114274 رقم  القيد  واملسجلة مبوجب  ذ.م.م   والي  دلهي  السادة اصحاب مطعم 
طالباً تغيير االسم التجاري من مطعم دلهي والي ذ.م.م إلى شركة شو شه ذ.م.م 

)SHOW SHHA W.L.L(

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى االدراة املذكورة خالل مدة خمسة 
عشر يوم من تاريخ نشر هذا االعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ادارة التسجيل

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

لشركة مطعم دلهي والي ذ.م.م

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم اليها املالك 
لـ مطعم ومقهى فيال فانيال )مؤسسة فردية(  واملسجلة مبوجب القيد رقم 63331، 
ذات  إلى شركة  فردية  القانوني لكال فرعيها من مؤسسة  الشكل  بطلب حتويل 

مسئولية محدودة برأسمال وقدره 20٫000 دينار بحريني

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى االدراة املذكورة خالل مدة خمسة 
عشر يوم من تاريخ نشر هذا االعالن

التاريخ: 6-11-2017
القيد: 63331

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
اعالن رقم )9914( لسنة 2017م

بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

والتجارة  الصناعة  بوزارة  للمستثمرين  البحرين  مركز  ادارة  إلى  تقدم 
السادة/سباير للسفر ش.ش.و بطلب تغيير االسم التجاري للفرع الثالث:

Spire Travel S.P.C من: شركة سباير للسفر ش.ش.و
flysi Travel S.P.C إلى: شركة فالي سي للسفر ش.ش.و

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

التاريخ: 25-10-2017
CR2017-169252 :رقم الطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
مركز البحرين للمستثمرين
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ترامب: لدّي ثقة كبرية يف امللك �شلمان وويل عهده
دب���ي � وكاالت: اأع���رب الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب عن ثقت���ه الكبرية يف خادم احلرمني ال�رشيفني 
امللك �ش���لمان بن عبدالعزيز وويل العهد االأمري حممد بن �ش���لمان، وذلك تعليقاً على حملة مكافحة الف�شاد 

التي اأوقف على اإثرها عدد من االأمراء والوزراء ال�شابقني. 
وغرد ترامب قائال: “لدي ثقة كبرية يف امللك �شلمان وويل عهد ال�شعودية، اإذ اإنهما يعرفان بال�شبط 
ما يقومان به.... واإن بع�س اأولئك االأ�شخا�س الذين يتعر�شون ملعاملة قا�شية منهما قد كانوا ي�شتنزفون 
دولتهم على مدى �ش���نوات!”. وجرى احتجاز ع�رشات االأمراء والوزراء ورجال االأعمال م�ش���اء ال�ش���بت يف اإطار 
حتقيق جتريه جلنة جديدة ملكافحة الف�ش���اد يراأ�ش���ها ويل العهد ال�ش���عودي االأمري حممد بن �شلمان. وقال 
م�رشفيون وحمامون اأم�س الثالثاء اإن البنوك ال�شعودية جّمدت اأكرث من 1200 ح�شاب م�رشيف الأفراد و�رشكات 

يف اململكة، وذلك يف اإطار احلملة على الف�شاد.
واأ�ش���اف امل�رشفيون واملحامون، بح�ش���ب ما نقلته وكالة “رويرتز”، اأن الرقم مر�شح لالرتفاع. وقالت 

امل�شادر اإن البنك املركزي اأمر البنوك بتجميد ح�شابات االأ�شخا�س اخلا�شعني للتحقيق.
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الكويت ـ رويترز: 

نق���ل رئي�س جمل����س االأم���ة الكويتي 
)الربملان( م���رزوق الغامن للن���واب اأم�س 
الثالث���اء ر�ش���الة من اأمري الكويت ال�ش���يخ 
�ش���باح االأحمد اجلابر ال�ش���باح يلّمح فيها 
بحل الربملان و�شط توتر اإقليمي وداخلي.

ونقلت وكالة االأنباء الكويتية )كونا( 
ع���ن الغامن قوله للن���واب اإن اأمري الكويت 
“لن يتوانى بحكم م�شوؤولياته الد�شتورية 
ع���ن اتخ���اذ اأي ق���رار يف حال ا�ش���طر اإليه 
ي�ش���من للبل���د اأمن���ه وا�ش���تقراره ويحفظ 

م�شتقبل اأبنائه”.
واأ�شارت ر�شالة االأمري اإلى التطورات 
التي ت�ش���هدها املنطقة والتي و�ش���فتها 
باخلطرية واملت�ش���ارعة، وقالت اإنها تلقي 
واالقت�ش���ادية  ال�شيا�ش���ية  بتداعياته���ا 

واالأمنية البالغة اخلطورة على الكويت.
اأهمي���ة   عل���ى  الر�ش���الة  واأك���دت 
احلف���اظ عل���ى الوحدة الوطنية ومتا�ش���ك 
اجلبه���ة الداخلي���ة والرف����س القاطع الأي 

ا�شطفافات طائفية اأو قبلية اأو فئوية.

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية: 

ا�ش���تقبل ويل عه���د اأبوظب���ي نائ���ب 
القائد االأعلى للقوات امل�شلحة االإماراتية، 
ال�ش���يخ حمم���د بن زاي���د اآل نهي���ان، اأم�س 
اللبناني���ة  احلكوم���ة  رئي����س  الثالث���اء، 
امل�شتقيل، �ش���عد احلريري. وقالت وكالة 
االأنباء االإماراتية اإن ال�ش���يخ حممد بن زايد 
رحب يف بداية اللق���اء بزيارة احلريري اإلى 
اأبوظب���ي، وبحث مع���ه العالق���ات االأخوية 
و�ش���بل تعزيزها. واطلع على االأو�ش���اع يف 
لبن���ان وتط���ورات االأحداث يف ه���ذا البلد، 
موؤك���دا وق���وف دول���ة االم���ارات العربي���ة 
املتحدة اإلى جانب لبنان ب�شاأن التحديات 
والتدخالت االإقليمية التي تواجهه وتعيق 
طريق البناء والتنمية فيه وتهدد �ش���المة 
واأمن �ش���عبه ال�شقيق.ومتنى ال�شيخ حممد 
بن زاي���د للحري���ري التوفي���ق والنجاح يف 
�شبيل خروج لبنان من حمنته وال�شعي اإلى 
حتقيق طموحات ال�شعب اللبناين يف حياة 

كرمية واآمنة.

القاهرة ـ وكاالت:

 ق���ال الرئي����س امل�رشي عب���د الفتاح 
ال�شي�ش���ي يف مقابل���ة  تلفزيوني���ة اإن���ه مع 
االلتزام بفرتتني رئا�شيتني مدة الواحدة 

منهما 4 اأعوام.
ووفقا ملقتطفات من املقابلة ن�رشتها 
وكال���ة اأنب���اء ال����رشق االأو�ش���ط الر�ش���مية، 
اأم�س الثالثاء، قال ال�شي�ش���ي “ما يجب اأن 
ن�ش���عه يف االعتبار اأنه لي����س هناك رئي�س 
�شوف يتولى ال�شلطة بدون اإرادة ال�شعب 
امل�رشي، ولن ي�ش���تطيع اأي�ش���ا اأن يوا�شل 

لفرتة اأخرى دون اإرادة هذا ال�شعب”.
واأ�ش���اف “يف كلت���ا احلالت���ني فه���ي 
8 �ش���نوات واأن���ا م���ع االلت���زام بفرتت���ني 
رئا�ش���يتني م���دة الواحدة منهم���ا 4 اأعوام 
ومع ع���دم تغيري هذا النظ���ام”. ومل يوؤكد 
ال�شي�ش���ي اإن كان ين���وي الرت�ش���ح لوالية 
ثاني���ة يف 2018 حيث من املفرت�س اإجراء 

االنتخابات يف مار�س اأو اأبريل.

بغداد ـ أ ف ب: 

اأم���ر الزعيم ال�ش���يعي الب���ارز مقتدى 
ال�شدر، اأم�س الثالثاء، مقاتليه باالن�شحاب 
يف غ�شون 72 �شاعة من حمافظة كركوك، 
العراقي���ة  الق���وات  ا�ش���تعادتها  الت���ي 
م���ن االأك���راد قب���ل 3 اأ�ش���ابيع، تزامن���ا مع 
مفاو�ش���ات معق���دة ب���ني بغ���داد واأربيل 

ب�شاأن اإدارة اأمن املناطق املتنازع عليها.
املناط���ق،  تل���ك  ا�ش���تعادة  وبعي���د 
وخ�شو�شا حمافظة كركوك الغنية بالنفط 
يف منت�ش���ف اأكتوبر، اتخذت ميلي�ش���يات 
من احل�ش���د ال�ش���عبي، ومنها �رشايا ال�شالم 

التابعة للتيار ال�شدري، مواقع فيها.
اأوام���ر  الثالث���اء  ال�ش���در  واأ�ش���در 
مل�ش���لحي “�رشايا ال�شالم” ب� “عدم التواجد 
يف حمافظ���ة كركوك، وغل���ق كل مقراتهم 
ف���ورا وخ���الل 72 �ش���اعة”، بح�ش���ب بيان 
�ش���ادر عن مكتبه. واأكد البيان اأنه “يجب 
اأن يك���ون زم���ام االأمور يف تل���ك املحافظة 
وكاف���ة املحافظات تدريجي���ا بيد القوات 

االأمنية ح�رشا”.

 اأمري الكويت يلمح 
بحل جمل�س االأمة

 ويل عهد اأبوظبي 
ي�شتقبل احلريري

 ال�شي�شي: اأنا مع االلتزام 
بفرتتني رئا�شيتني

ال�شدر ياأمر م�شلحيه 
مبغادرة كركوك 

ويل العهد ال�سعودي: اإيران �سالعة يف “عدوان ع�سكري مبا�رش”
وا�شنطن تدين طهران وتوؤكد الت�شدي النتهاكاتها اخلطرية 

وق����د اأعرب وزير اخلارجية الربيطاين، وفق ما 
اأوردته وكالة االأنباء ال�ش����عودية، عن اإدانته اإطالق 
ميلي�شيا احلوثي االنقالبية �شاروخاً بالي�شتياً على 
مدينة الريا�س، وا�ش����تنكاره اال�شتهداف املتعمد 
للمدنيني، موؤكدا وق����وف بريطانيا مع اململكة يف 

مواجهة التهديدات االأمنية.
كما جرى خالل االت�ش����ال ا�شتعرا�س االأو�شاع 

االإقليمية والدولية.
وكان����ت ق����وات الدف����اع اجل����وي ال�ش����عودي، 
اعرت�شت، م�شاء ال�شبت، �شاروخاً بالي�شتياً اأطلقه 
انقالبيو اليمن باجتاه �ش����مال �����رشق الريا�س، دون 

وقوع اأي خ�شائر ب�رشية اأو مادية.
م����ن جهتها، اتهمت ال�ش����فرية االأمريكية لدى 
االأم����م املتحدة نيك����ي هايلي اأم�س الثالث����اء اإيران 
بانته����اك القرارات الدولية بع����د اإطالق احلوثيني 
من اليمن �شاروخا اعرت�شته ال�شعودية قرب مطار 

الريا�س الدويل متهمة طهران بتزويدهم به.

وقالت هايلي يف بيان اإن “نظام طهران يوؤكد 
م����رة جدي����دة ازدراءه الكامل اللتزامات����ه الدولية” 
واأ�ش����افت اأن����ه م����ن خالل ذل����ك “ينته����ك احلر�س 
الثوري االإ�شالمي قرارين لالأمم املتحدة يف الوقت 

نف�شه”.
واأ�ش����افت “من كان����ت لديه معلوم����ات عليه 
اأن ينقلها لتحميل اإيران م�ش����وؤولية دعمها للعنف 
الوالي����ات   )...( والع����امل  املنطق����ة  واالإره����اب يف 

املتحدة ملتزمة القيام بكل �شيء للت�شدي الأعمال 
اإيران املزعزعة لال�ش����تقرار ول����ن تغ�س النظر عن 

انتهاكات طهران اخلطرية للقانون الدويل”.
ونفت اإي����ران اتهامات ويل العهد ال�ش����عودي 
لها بارتكاب “عدوان ع�ش����كري ومبا�رش”على بالده 
بع����د اعرتا�س ال�ش����اروخ وتدم����ريه يف قطاع مطار 
الريا�����س ال����دويل. م����ن جانبه����ا، اعت����ربت منظمة 
هيومن رايت�س ووت�����س احلقوقية اأم�س الثالثاء اأن 
ال�ش����اروخ ال����ذي اأطلقه املتم����ردون احلوثيون يف 

اليمن باجتاه الريا�س قد ي�شكل “جرمية حرب”.
وقال���ت هيوم���ن رايت����س ووت����س يف بيان 
“يبدو اأن احلوثيني ارتكبوا جرمية حرب باإطالق 
�ش���اروخ بال�ش���تي ع�ش���وائي على مطار مدين”، 
م�ش���يفة ان الهج���وم “ه���و االأحدث يف �شل�ش���لة 
غارات ع�شوائية بال�شواريخ البالي�شتية �شنتها 
قوات احلوثي-�ش���الح على اململكة، واإن كانت 

اأول مرة ت�شل العا�شمة”.

•  ويل العهد ال�شعودي االأمري حممد بن �شلمان.	

عواصم ـ وكاالت:

اأكد ويل العهد ال�ضعودي الأمري حممد بن �ضلمان، اأم�س الثالثاء، اأن �ضلوع النظام 

ع�ضكرياً  ع��دوان��اً  يعد  بال�ضواريخ  ل��ه  التابعة  احلوثية  امليلي�ضيات  ت��زوي��د  يف  الإي���راين 

احلرب  اأع��م��ال  من  عماًل  اعتباره  اإىل  يرقى  وق��د  الإي���راين،  النظام  قبل  من  ومبا�ضراً 

اململكة. جاء ذلك خالل ات�ضال هاتفي تلقاه الأم��ري حممد بن �ضلمان، من وزير  �ضد 

اخلارجية الربيطاين بوري�س جون�ضون.

ميلي�شيات احلوثي تهدد با�شتهداف مطارات خليجية
دبي ـ قناة العربية: 

ج���ددت ميلي�ش���يات احلوث���ي تهديداتها 
للمدني���ني يف كل م���ن ال�ش���عودية واالإم���ارات 

با�شتهداف املطارات واملوانئ املدنية.
وق���ال احلوثي���ون يف بي���ان ن�رشت���ه وكالة 
“وكل  با�ش���مهم  املتحدث���ة  “�ش���باأ”  االأنب���اء 
املطارات واملوان���ئ واملنافذ واملناطق ذات 
االأهمية بالن�ش���بة لهم �ش���تكون هدف���ا مبا�رشا 

لل�ش���الح اليمني املنا�ش���ب”. وياأت���ي هذا بعد 
تهديده���ا ب����رشب املالح���ة الدولي���ة يف البحر 
االأحم���ر بل�ش���ان الناطق با�ش���م امليلي�ش���يات 
حممد عبدال�ش���الم، الذي حتّدث عما اأ�شماه رداً 
حا�ش���ماً يف البحر االأحمر على اأي حترك ع�شكري 
لقوات التحالف وال�رشعية اليمنية على ال�شاحل 
الغرب���ي لليم���ن. ولوحت ميلي�ش���يات احلوثي 
با�ش���تهداف ال�ش���فن التجارية وناقالت النفط 

يف البحر االأحمر. 

الرباط ـ وكاالت: 

و�شع العاهل املغربي امللك حممد ال�شاد�س 
اأربعة ثوابت للدبلوما�ش���ية املغربية حلل ق�شية 

ال�شحراء. 
واأكد يف خطاب وجهه م�ش���اء االثنني لل�شعب 
املغربي مبنا�ش���بة عيد امل�ش���رية اخل�رشاء ال� 42، 
اأن املغرب ملتزم باالنخراط يف الدينامية اجلديدة 
الت���ي اأطلقها االأمني العام ملنظمة االأمم املتحدة 
اأنطوني���و غوتريي����س، وبالتع���اون م���ع مبعوث���ه 
ال�شخ�ش���ي لل�ش���حراء، هور�ش���ت كول���ر، �رشيط���ة 
“اح���رتام املب���ادئ واملرجعي���ات الثابت���ة، التي 
يرتك���ز عليها املوقف املغربي”، والتي خل�ش���ها 

العاهل املغربي يف 4 مبادئ هي:
اأوال ، ال الأي ح���ل لق�ش���ية ال�ش���حراء خ���ارج 
�ش���يادة املغ���رب الكاملة عليها، ومب���ادرة احلكم 
الذات���ي، التي ي�ش���هد املجتمع ال���دويل بجديتها 

وم�شداقيتها.
ثانيا، اال�ش���تفادة من الدرو����س التي اأبانت 
عنها التجارب ال�ش���ابقة، باأن امل�شكل ال يكمن يف 
الو�ش���ول اإلى ح���ل، واإمنا يف امل�ش���ار الذي يوؤدي 

اإليه. لذا، يتعني على جميع االأطراف، التي بادرت 
اإل���ى اختالق هذا الن���زاع، اأن تتحمل م�ش���وؤوليتها 

كاملة من اأجل اإيجاد حل نهائي له.
ثالث���ا، االلت���زام الت���ام باملرجعي���ات الت���ي 

اعتمده���ا جمل����س االأم���ن، ملعاجل���ة ه���ذا الن���زاع 
االإقليم���ي املفتع���ل، باعتب���اره الهيئ���ة الدولية 

الوحيدة املكلفة رعاية م�شار الت�شوية.
رابع���ا، الرف�س القاطع الأي جتاوز، اأو حماولة 

للم�س باحلق���وق امل�رشوعة للمغرب، ومب�ش���احله 
لالنح���راف  متج���اوزة،  مقرتح���ات  والأي  العلي���ا، 
مب�ش���ار الت�ش���وية ع���ن املرجعيات املعتم���دة، اأو 
اإقحام موا�ش���يع اأخ���رى تتم معاجلته���ا من طرف 

املوؤ�ش�شات املخت�شة.
و�شدد العاهل املغربي يف خطابه على القول 
اإن “ال�ش���حراء كان���ت دائما مغربي���ة، قبل اختالق 
الن���زاع املفتعل حولها، و�ش���تظل مغربية اإلى اأن 
ي���رث اهلل االأر�س وم���ن عليها، مهم���ا كلفنا ذلك 
م���ن ت�ش���حيات”. وقال املل���ك حممد ال�ش���اد�س 
خماطًب���ا االأم���ة املغربية “من���د تولي���ت العر�س، 
عاه���دت اهلل، وعاهدتكم، عل���ى بذل كل اجلهود، 
من اأجل الدفاع عن وحدتنا الرتابية، ومتكني اأبناء 
ال�ش���حراء من ظ���روف العي�س احل���ر الكرمي. وقد 
كان نهجن���ا الثابت، هو التكامل واالن�ش���جام بني 
العم���ل اخلارج���ي، للدفاع عن حقوقن���ا امل�رشوعة، 
واجلهود التنموي���ة الداخلية، يف اإطار الت�ش���امن 
واالإجم���اع الوطني”. واأكد العاه���ل املغربي عزمه 
على موا�ش���لة العمل م���ن اأجل النهو����س بتنمية 

املحافظات اجلنوبية للمغرب.

 محمد السادس: ال ألي حل لنزاع الصحراء خارج سيادة المغرب
 حدد 4 مبادئ دبلوماسية... خالل خطاب عيد المسيرة الخضراء 

•  العاهل املغربي امللك حممد ال�شاد�س.	

“هيوم���ن رايت����س” ت�ش���ف �ش���اروخ احلوثيني �ش���د الريا�س ب���� “جرمية حرب”
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يتح���دث اجلمي���ع عن الف�س���اد وكيف 
ينخر يف املجتمعات العربية وغري العربية، 
ويطال���ب اجلمي���ع مبحاربت���ه، ب���ل حت���ى 
الفا�س���دون املف�س���دون يطالب���ون بذلك 
لرفع ال�س���بهة عنه���م كونه���م يعلمون يف 
قرارة ذاتهم مبا يفعل���ون واأنهم يجرمون 
يف ح���ق وطنهم و�س���عبهم، وو�س���ل احلال 
بكثري من دولنا العربي���ة اإلى اأن تكون يف 
م�ستويات عالية يف قوائم الدول املرتبعة 
على الف�س���اد ال���ذي ميثل واح���دا من اأهم 
عوام���ل التخل���ف واالرت���داد اإل���ى اخللف، 
وميث���ل يف نف�س الوقت عن����رصا من عنا�رص 

انعدام العدالة االجتماعية.
نقراأ للكثري من الكتاب والنا�س���طني 
ال�سيا�س���يني دع���وات متتالي���ة للب���دء يف 
حماربة الف�س���اد واأهمية حتجيمه اأو اإنهائه 
يف دولهم كونهم يرون تاأثريه يف املجتمع 
وكيف ي�س���حق امل�س���اريع التنموية ويوؤخر 
غريها، لذلك كنا نظن اأنه ما اإن تبداأ دولة 
م���ن الدول يف حماربة الف�س���اد حت���ى يبداأ 
اجلمي���ع يف الرتحيب ب���ه ودعمه عن طريق 
الك�س���ف عن مكامن���ه يف جمتمعهم وتنوير 
اللجان املعنية مبحاربة الف�س���اد وهذا هو 

االأمر الطبيعي.
�س���معنا  اإن  م���ا  اأن���ه  الغري���ب  لك���ن 
وقراأن���ا موؤخرا عن حت���رك اململكة العربية 
ال�س���عودية ملحارب���ة الف�س���اد حت���ى بداأنا 
ن�سمع ونقراأ عن التقليل من �ساأن احلركة، 
ب���ل و�س���ل احل���ال بالبع����س للت�س���كيك 
فيه���ا، مع اأن من مت حجزهم هم من الكبار 
والتنوع وا�س���ح يف انتماءاتهم ومواقعهم، 
و�رصع���ت بع�س الف�س���ائيات يف البحث يف 
االأ�س���باب مبتعدة عن ال�س���بب املهم وهو 
الق�ساء على الف�ساد نف�سه، وبدال من �سد 
اأزر الدول���ة ودعمه���ا يف مهمته���ا الكبرية 
 نراهم يبحثون ويفت�سون عن اأ�سياء اأخرى.
اأيا كان ال�س���بب اإال اأن النتيجة واحدة وهي 
التقليل من الف�ساد وتاأثريه ومنع االآخرين 
من ال�رصوع فيه، لذلك من الواجب اأن ن�سد 
عل���ى يد من ����رصع يف حماربت���ه ونتمنى له 

النجاح يف هذه املهمة... واهلل اأعلم.

غريب أمركم

عبدعلي الغسرة

أحمد سند 
البنعلي
albinali_a
@hotmail.com

ومضات

االأخ���اق���ي���ات ه���ي ال��ق��واع��د 
للحكم  امل�ستخدمة  واملقايي�س 
مواقف  يف  االإن�����س��ان  فعل  على 
متعددة،  واالأخ��اق��ي��ات  معينة، 
اأو  ال��ف��رد  �سلوك  ع��ن  تعرب  ق��د 
وتقاليده،  وعاداته  قيم جمتمعه 
وللتعامل مع احلا�سوب اأخاقيات، 
احلا�سوب  ت�ستخدم  اأن  فيمكن 
اأ�سياء نافعة،  اأو  اأ�سياء �سارة  يف 
اأن  احل��ا���س��وب  اأخ��اق��ي��ات  فمن 
كلمات  ت�ستخدم  اأو  تتلفظ  ال 
االآخرين  مع  معاماتك  يف  نابية 
عن طريق جهاز احلا�سوب، اأن ال 
تكون اأنانياً مبعرفتك با�ستخدام 
جهاز احلا�سوب، بل اأن ت�ساركهم 
ال�سماح  اأو  بتعليمهم  معرفتك 
ل��ه��م ب��ا���س��ت��خ��دام ب��رجم��ي��ات��ك 

املفيدة التي طورتها.
اأخاقيات  اأمثلة  اأه��م  من  اإن 
ا���س��ت��خ��دام احل��ا���س��وب اح���رتام 
فمثاً  للغري،  الفكرية  امللكية 
اأو  املقاالت  م�سادر  و�سع  يجب 
من  امل��اأخ��وذة  وال�سور  االأف��ك��ار 
االإنرتنت،  امل�سادر املفتوحة يف 
ك��م��ا ي��ج��ب ع���دم ���رصق��ة االأع��م��ال 
مع  �سنعك  م��ن  باأنها  واالدع����اء 
ن�سخ  ع��دم  وكذلك  للغري،  اأنها 
ع��م��ل ال���غ���ري ك���ال���ربام���ج م��ث��ا، 
وا�ستخدامها باملجان اإذا مل تكن 

من م�سادر مفتوحة.
ق�سايا  االأخ���اق���ي���ات  وم���ن 
عدم  مثل  االجتماعية  ال��ع��دال��ة 
اأو  للونهم  ال��غ��ري  على  التجني 
م�ستواهم  اأو  دينهم  اأو  عرقهم 
االجتماعي اأو امل�سا�س ب�سمعتهم 
وال��ت��ج��ن��ي  م��ن��ه��م  االن��ت��ق��ام  اأو 
من  ن��راه  م��ا  ذل��ك  مثال  عليهم، 
ورم��وز  العلماء  بع�س  على  جتن 
معينة  مناطق  اأه��ايل  اأو  املجتمع 
والت�سكيك  بهم  التهم  واإل�ساق 

بنزاهتهم.
ه���ن���اك ف����رق ���س��ا���س��ع بني 
فاجلرمية  واالأخاقيات،  اجلرائم 
هي   - ب��دون��ه  اأو  باحلا�سوب   -
كان  �سواء  لاآخرين  اأذى  اإح��داث 
عليها  ويعاقب  جمموعة  اأو  فردا 
اأم��ا  م��ادي��ا،  اأو  جنائيا  ال��ق��ان��ون 
االأخاقيات فهي تنبع من �سلوك 
االآخرين وال  اأو  الإفادة نحو نف�سه 
فمثاً  تغطيها،  ق��وان��ني  ت��وج��د 
يتم  ال  ج��رمي��ة  بعمل  ت��ق��وم  ق��د 
اكت�سافها ومعاقبتك عليها، فاإذا 
االأخاقيات  اأ�سحاب  من  ما كنت 

ال تفكر بها يف االأ�سل.

أخالقيات استخدام 
الحاسوب

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

وج���ه �س���مو نائ���ب رئي����س جمل����س 
الوزراء اإلى اإيج���اد حلول �رصيعة وعاجلة 
حت���ول دون تكرار ح���دة االزدحام الذي 
�س���هده ج����رص امللك فه���د موؤخ���را على 
م���دة  وتقلي����س  البحرين���ي،  اجلان���ب 
االنتظ���ار عليه، خ�سو�س���ا خ���ال عطلة 
نهاي���ة االأ�س���بوع واالإجازات الر�س���مية، 
وحث �س���موه جهات االخت�سا�س لو�سع 
حل���ول جذري���ة ق�س���رية وطويلة املدى 
للتخفي���ف من الزح���ام وت���ايف تكد�س 
ال�س���يارات لتجن���ب معان���اة العائ���ات 
واالأفراد وتعطيل م�س���الح امل�سافرين 

وامل�ستثمرين. 
كافي���ا  تف�س���ريا  جن���د  ال  حقيق���ة 

لازدحام امل�ستمر على ج�رص امللك فهد، 
حيث يبدو اأنه اأ�سبح اأزمة عامة وعميقة 
نعاين منها منذ زمن طويل، اأو اأن هناك 
م�س���كات عوي�س���ة تخنق حركته، وكل 
يوم تزداد الت�س���اوؤالت وت�ستد تعقيدا 
نتح���دث  ونح���ن  خ�سو�س���ا  وخط���ورة، 
عن ا�س���تثمارات و�رصكات وموؤ�س�س���ات 
ت�س���تخدم اجل�رص وحتقق مكا�سب كبرية 
لاقت�س���اد الوطني، وبع�س���ها يتو�سع 
الت�س���غيل ويهم���ه عام���ل  يف م�س���اريع 
الوقت كث���ريا، كما يعد اجل����رص من اأهم 
واأقوى امل�رصوعات الت���ي تدعم القطاع 
اآالف  ويع���ربه  اململك���ة  يف  ال�س���ياحي 
امل�سافرين يوميا، ولكنه كما يبدو لنا ال 

ي�ستطيع ا�س���تيعاب هذا العدد ال�سخم 
من امل�س���افرين رغم تد�سني املوؤ�س�سة 
خا�س���ية  فه���د  املل���ك  جل����رص  العام���ة 
متابعة حركة امل�س���افرين، خال مناطق 
االإجراءات بني اململكت���ني، وعلى مدار 
ال�س���اعة، م���ا يتيح للراغبني يف ال�س���فر 
بني البلدين التعرف عل���ى حالة العبور 
وكثافتها، بواقع جهازي ت�سوير يف كل 
اجت���اه ملناط���ق الدخول واخل���روج بكل 

جانب، عرب موقع املوؤ�س�سة الر�سمي.
 ،2030 اإن كن���ا نتهي���اأ ال�س���تقبال 
ونتحدث عن الروؤية، يجب علينا اأوال اأن 
نعمل على حل مثل هذه امل�س���كلة لي�س 
بنظ���ام النقط���ة الواحدة، اأو اال�س���تغناء 

عن العن�رص الب�رصي يف حت�س���يل الر�سوم 
الرقابي���ة  واالأنظم���ة  ال�س���احنات  ووزن 
والتدقي���ق امل���ايل م���ع خدم���ة العماء، 
اإ�س���افة اإلى نظام اإدارة ال�س���ري الذكي 
لل�س���احنات والتطبيق���ات م���ع اجلمارك 
واجلوازات وكلها اأمور ن�سمع عنها، واإمنا 
بو�سع خطة كاملة خم�سية اأو ع�رصية، ثم 
نق���ول اإن هذه اخلطة ال�س���نوية جزء من 
اخلط���ة اخلم�س���ية اأو الع�رصي���ة وغريها، 
اإذ ال ميك���ن احلكم عل���ى اخلطة من غري 
النظرة ال�س���املة، يقول فردريك اجنلنز 
ال�س���اح احلقيق���ي ه���و التنظي���م  “اإن 
واال�س���رتاتيجية”، واأت�س���ور اأننا بحاجة 

اإلى االثنني.

 جسر الملك فهد...
التنظيم واالستراتيجية

احل����روب ال تقتل الب�����رص فقط بل حترق 
ال�س����جر وتدمر احلجر وتقتل كائنات البحر 
ومنابع املياه وتتلف املحا�س����يل الزراعية 
والغابات وت�سمم الرتبة وتقتل احليوانات، 
والأجل حماي����ة املنوعات البيئي����ة احلياتية 
والنباتي����ة اأعلن����ت اجلمعي����ة العام����ة ي����وم 
6 نوفم����رب من كل ع����ام يوًم����ا دولًيا ملنع 
ا�س����تخدام البيئ����ة يف احل����روب وال�رصاعات 
الع�س����كرية، وج����اء ه����ذا الق����رار ليوؤكد اأن 

البيئة من �س����حايا وخ�س����ائر احل����روب بعد 
االإن�س����ان يف ع����امل ت�س����ود في����ه النزاع����ات 
ال�سيا�سية وتت�ساعف ال�رصاعات الع�سكرية 

على ترابه.
اإن �س����عوب الع����امل ودول����ه ومنظمات����ه 
تاأمل كثرًيا اأن ي�س����ود ال�س����ام ب����ني اأرجاء 
الع����امل، ومن����ع ال�����رصاع بني ال����دول يحفظ 
ال�س����ام، ول����ن يتحق����ق االأم����ن اأو ال�س����ام 
والتنمي����ة يف دول العامل اإال بتعمري املوارد 

الطبيعي����ة من زراعي����ة وحيواني����ة وبحرية، 
فهي موارد جعلها اهلل لكي تكون و�س����يلة 
حلياة االإن�سان، ودعًما للنظام االيكولوجي، 
وه����ي متثل مادة متد االإن�س����ان مبا يحتاجه 

من الطاقة احلياتية. 
علين����ا اأن نتذك����ر يف هذه املنا�س����بة اأن 
هناك �رصاعات جرت وبع�سها ال يزال قائًما 
لل�س����يطرة على منابع البح����ار واالأنهار بني 
ال����دول، وال�رصاع عل����ى امل����وارد الطبيعية 

وتقا�س����م حقول الغاز امل�س����رتك، وملكية 
حقول النف����ط، وتقا�س����م املي����اه اجلوفية 
واحلدود البحرية بني هذه الدولة وتلك، اإن 
احلروب التي قامت بني بع�س هذه الدول 
�س����اهمت يف تلوث املوارد املائية باملواد 
كاأخط����ار  االأ�س����لحة،  وخملف����ات  النفطي����ة 
التل����وث النووي املحتم����ل ملفاعل دميونا 

ال�سهيوين ومفاعل خرم �سهر االإيراين.
اإن هذه املنا�سبة االإن�سانية متثل دعوة 

جلميع ال����دول والب�����رص اإلى ت����رك النزاعات 
ال�سيا�س����ية وال�رصاعات الع�س����كرية حلماية 
االإن�س����ان وبيئت����ه، والتناف�����س ال�س����تغال 
املوارد الطبيعية من اأجل �س����عادة االإن�سان 
ال�س����كانية  املتطلب����ات  ل�س����د  وتنميته����ا 
املتزايدة يوًما بعد يوم و�س����اعة بعد اأخرى 
يف ع����امل ُيع����اين م����ن �ُس����ح املوارد و�س����وء 
اإدارته����ا، وم����ن تغ����ريات مناخي����ة قا�س����ية 

وارتفاع ن�سب الفُقر واجلوع والبطالة.

منع استخدام البيئة في الحروب 
والصراعات العسكرية

ال تعمل صيادًا 
 مادمت تخشى البحر!

ال تعم���ل �س���ياداً مادمت تخ�س���ى البحر، 
هذا م���ا تفعله الكثري من الهيئات وال�رصكات 
التابعة ملمتلكات واإدامة وهيئة �سوق العمل 
باالإ�س���افة  و”االإع���ام”  “التج���ارة”  ومعه���ا 
لغرفة جتارة و�سناعة البحرين، ينطبق عليها 
جميع���اً املقول���ة املذك���ورة، فه���ذه اجلهات 
تريد حتويل البحرين اإلى منوذج �س���نغافورة 
وكوري���ا اجلنوبي���ة ودبي ولكنه���ا يف الوقت 
ذات���ه ال تفعل ما تفعله هذه الدول بل تفعل 
العك�س، وبالتايل تريد ركوب املوج، ولكنها 
خائف���ة م���ن البحر، وم���ن هنا من امل�س���تحيل 
الو�س���ول اإلى هذه النماذج من دون التم�سك 
بقواع���د �س���لبة ال تتغ���ري كل ي���وم مع تغري 
املزاج، ال �س���يء يف ه���ذا العامل ينجح باملزاج 
وال �س���يء يف العامل ينجح بالتقلبات اليومية 
التي ترج���ح االأبي�س وترجع مرة لاأخ�رص ومرة 
االأ�سود، حتى ي�سبح لون امل�رصوع لون قو�س 

قزح.
كم مرة تغريت قوانني ال�سجل التجاري؟ 
وكم مرة تغريت قوانني غرفة التجارة؟ وكم 

مرة زادت الر�س���وم وكم مرة تغريت الر�سوم 
وكم مرة اأ�س���يفت ر�سوم؟ وكم مرة نوق�ست 
الر�سوم وتاأجل تطبيق الر�سوم حتى اأ�سبحت 
الر�س���وم التجارية �سيفا م�س���لطا على رقاب 
الغني والفقري، املفارقة اأن الغني ي�ستطيع 
الدف���ع الأن���ه �س���ينتزع الزي���ادة يف الر�س���وم 
عليه من الفقري، ولكن الفقري لن ي�س���تطيع 
الدف���ع و�سي�س���طر الإغ���اق دكان���ه وبالتايل 
�س���يزداد الفقر ويت�س���اعف العجز عن ال�رصاء 
وتتبعه حالة ركود ثم ت�سخم ثم اهلل يعلم ما 
�سيلحق بال�س���وق، وهنا �سيبقى بلوغ منوذج 
�س���نغافورة اأو دب���ي حلم���ا اأو �س���يوؤول جمرد 

كابو�س.
قبل ثاث���ني عاماً كان���ت احلكومة تعمل 
بجه���از واح���د واإدارة واحدة وبو�س���لة واحدة 
م���ع برنام���ج واح���د وقاع���دة واح���دة للتجارة 
واال�س���تثمار وامل���ال فاأ�س���بحت البحرين يف 
ال�س���بعينات والثمانينات من القرن املا�سي 
مركز املنطقة ومفتاحه���ا على العامل، كانت 
مركزا ماليا وبنكيا و�سياحيا وجذبا بل كانت 

حمور املال واالأعمال يف املنطقة ولو �س���ارت 
بنف�س املن���وال لكانت الي���وم جوهرة ال�رصق 
االأو�س���ط، لك���ن، اهلل ال ي�س���امح �رصكة مكنزي 
م���ن يوم ما تولت تغي���ري القواعد بداأ منوذج 
ال���دول الع�رصي���ة يتح���ول ل����رصاب، والغريب 
واملده����س بل املفارق���ة فوق كل ه���ذا، اأن 
امل�س���وؤولني عن اإف�س���اد هذا احلل���م مازالوا 
م�رصي���ن عل���ى امل�س���ي يف املغام���رة، بينم���ا 
احللم يغرق واجلوهرة تبتعد يف االأفق م�سافة 
اأك���ر مما ب���داأت، �س���وؤال واحد يح���ريين منذ 
االأزل، اأي���ن ه���ي ال�رصكات واالأم���وال واالأرباح 
اخليالي���ة التي نتجت ع���ن كل تلك املغامرة 
الت���ي تكمن وراءه���ا ال����رصكات الطارئة التي 
خرب���ت القواعد؟ ا�س���تثمرنا امللي���ارات هنا 
وهن���اك والنتيجة 20 ملي���ون دينار فقط يف 
�س���ندوق الدولة على مدى كل هذا الزمن من 

اال�ستثمار... يا با�س!.

تنويرة: 
لن ترى النجوم مادمت ال تنظر لل�سماء.

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

د. أحمد مشهور



علي مجيد 

قرأن��ا قب��ل يومني فق��ط خربا مف��اده أن 
مجلس الوزراء أحال قانون تنظيم الصحافة 
والطباعة والنرش إىل مجلس النواب. طبعا 
الهدف من القانون تنظيم العمل الصحايف 
يف البحري��ن وحاميت��ه م��ن االن��زالق 
للف��وىض مع تط��ور املاكين��ة اإلعالمية 

ودخولها فضاء السوشيل ميديا.
حتى اآلن، ليس م��ن املعروف ما 
يحتويه القانون م��ن بنود، ولكنه 
ع��ىل األرجح؛ س��يعمل عىل تقنني 
حرية التعبري ليضعها يف إطار يراعي 
املصلحة الوطنية العليا، وريثام 
يب��ر القان��ون الن��ور، 
أس��ئلة  ميكنن��ا ط��رح 
تحتاج إىل وقفة جدية: 
م��ا الوس��يلة التي ميكن 
م��ن خالله��ا ردع صحايف 
يعمل ملصلحته الش��خصية 
عىل حساب املصلحة العامة؟

أوليس��ت الصحافة س��لطة رابعة يراد لها 
أن تلع��ب دورا إيجابيا ونزيها يف املجتمع، 
كيف ميكن مجابهة الصحافيني املستفيدين 
م��ن نف��وذ عمله��م الرق��ايب واس��تغالله 

ألغراضهم الفردية؟ 
إنه��ا واحدة م��ن التحدي��ات الكربى أمام 
الصحاف��ة، فم��ن الصعوب��ة إثب��ات هذه 
التهم��ة عىل أح��د؛ نظرا لوجود أس��اليب 
ملتوية ميك��ن للصحايف إتباعه��ا بدهاء... 

أليس كذلك؟
ويف الوق��ت ذات��ه، م��اذا ميك��ن أن نفعل 
إزاء صحايف كش��ف نفسه بسذاجة وأثبت 
التهمة عىل نفس��ه، بحي��ث أصبح مبقدور 
الجميع اإلش��ارة إلي��ه بأصاب��ع اليد بعد 
س��قوطه املريع من خالل تغطيته لنشاط 

اتحاد السلة.
ه��ذا الصحايف مينعنا عن كش��ف اس��مه 
ميث��اق الرشف الذي يحك��م مهنتنا، لذلك 
نكتف��ي الي��وم بنصحه للع��ودة إىل جادة 

الص��واب ومراجع��ة حس��اباته، فالعم��ل 
الصح��ايف ليس مهنة ملامرس��ة النفوذ عىل 

اآلخرين وابتزازهم.
معلوماتن��ا تفيد أن هذا الصحايف الريايض، 
طلب من مس��ؤول يف اتحاد لعبة جامعية 
طلباً ذو منفعة خاصة لشخصه، إال ان هذا 
املسؤول مل يلبي طلبه، كام سعى الصحايف 
ذات��ه جاهداً للحصول ع��ىل تكريم مادي 
ملوقع��ه ع��ىل االنس��تغرام، إال ان االتحاد 
املعني اكتف��ى بتكرميه كصحف��ي، ولكن 
ذلك مل يعجب زميلن��ا، فجن جنونه وراح 
يهاج��م االتح��اد بطرق ملتوي��ة يندى لها 

الجبني!
بالل��ه عليك��م، أمام هذه الحالة البائس��ة 
ما الذي ميكن أن يفعل��ه قانون الصحافة، 
وم��اذا ميكنن��ا الق��ول غري: يا ص��رب أيوب 
ع��ىل بلواه، وعىس أن يع��ود زميلنا الضال 
إىل صوابه؛ حت��ى ال يكون رائد الصحافيني 

األول يف فقدان املصداقية!

طل��ب تكريمًا ماديًا ولم يع��ط مراده ... فانقلب!
ل��ه��ذه األس���ب���اب ه��اج��م ال��ص��ح��اف��ي االت��ح��اد

البالد خاص

يخ��وض منتخبن��ا الوطن��ي لكرة 
الق��دم لفئة الش��باب عند 2 من 
ظه��ر الي��وم )5 ع��را بتوقيت 
قريغزس��تان( لقاءه الرابع واألخري 
يف تصفيات كأس آس��يا تحت 19 
عاما س��نة 2018، وذل��ك حينام 
يواج��ه منتخ��ب اإلم��ارات عىل 
بالعاصم��ة  “س��بارتاك”  ملع��ب 
ضم��ن  )بيش��كك(،  القريغزي��ة 
الجول��ة 5 واألخرية من املجموعة 

األوىل.
وضمن املنتخ��ب اإلمارايت صدارة 
املجموع��ة والتأهل إىل النهائيات 
اآلسيوية، فيام ميلك منتخبنا فرصة 
التأهل عرب فوزه اليوم واملنافس��ة 
عىل البطاقات الخمس املخصصة 
ألفضل 5 منتخب��ات تحتل املركز 
الثاين من ب��ني املجموعات العرش 

يف التصفيات اآلسيوية.
ويس��عى العب��و األحمر الش��اب 
لتحقي��ق النتيج��ة اإليجابي��ة يف 

املباراة الرابعة لهم يف التصفيات، 
خصوص��ا وأن املنتخ��ب ف��از يف 
املب��اراة األوىل عىل النيبال بأربعة 
أهداف دون رد، وحملت توقيع: 
عيل حس��ن “هدف��ني”، إبراهيم 
الختال وس��يد محم��د أمني، قبل 
أن يخرس يف املب��اراة الثانية أمام 

البلد املس��تضيف به��دف مقابل 
اثنني، وسجل يومها الالعب أحمد 
الرشوقي، يف ح��ني خطف تعادال 
مثين��ا يف الجول��ة الس��ابقة أمام 
منتخ��ب عامن به��دف للجانبني 

وسجل يومها محمد الذوادي.
وي��درك الجهاز الفن��ي للمنتخب 

أهمي��ة مواجهة الي��وم يف كونها 
يف حس��ابات  املنتخ��ب  تدخ��ل 

التأهل إىل النهائيات اآلسيوية.
الي��وم تجم��ع طرفني  وموجه��ة 
ملنتخبنا  الث��اين  خليجيني، وه��ي 
املواجه��ة  ك��ون  املجموع��ة؛  يف 
الخليجية األوىل جمعته بُعامن يف 

الجولة السابقة.
ذات  ضم��ن  آخ��ر  لق��اء  ويف 
املجموع��ة اليوم، يلع��ب منتخبا 
ع��امن والنيب��ال عن��د 12 ظهرا 

بتوقيت قريغزستان.
وسيغيب منتخب قريغزستان عن 
ه��ذه الجول��ة لخضوع��ه للراحة 
اإلجبارية، وه��و املنتخب الوحيد 
الذي أنهى مبارياته يف املجموعة.

يش��ري الرتتيب حالي��ا إىل صدارة 
نق��اط،   9 برصي��د  اإلم��ارات 
منتخبن��ا  نق��اط،   6 قريغزس��تان 
وعامن 4 نق��اط، وأخ��ريا النيبال 

دون أي نقطة.

بهدف الفوز والمنافسة على بطاقات التأهل 

“أحمر الشباب” يواجه اإلمارات في التصفيات اآلسيوية
اتحاد الكرة                 المركز اإلعالمي

من تدريبات منتخبنا الوطني لكرة القدم لفئة الشباب
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انطلق��ت الجول��ة األوىل من بطولة 
التحمل للكارتنج 3 ساعات السبت 
املايض عىل مض��امر حلبة البحرين 
الدولي��ة للكارتنج 3 س��اعات، وقد 
شهدت مشاركة واسعة قدرت ب� 20 
فريق كام تخللها منافسة وتحد كبري 
.CIK بني الفرق املشاركة عىل حلبة
وقد خطف املركز األول فريق بتلكو 
دراغ 965 ريس��نغ بسائقي الفريق 
رامز ع��زام وس��عيد امله��ريي، ويف 
املركز الثاين فريق القصيبي بسائقي 
بوهندي وراش��د  الفري��ق عبدالله 

املع��امري، ثالثا فريق زين ريس��نغ 
2 بس��ائقي الفريق خال��د عبدالله 
ضم��ن  وذل��ك  رش��دان  ونج��ايش 

التصنيف العام للبطولة.
وضمن فئة املحرتفني جاء أوال فريق 
فري��ق بتلكو ريس��نغ، ثاني��ا فريق 
زي��ن ريس��نغ 1 بس��ائقي الفريق 
رائد رفيع��ي ومحمد أمني، يف املركز 
الثال��ث فريق أيس ريس��نغ وذلك 
بس��ائقي الفريق أحم��د الكوهجي 
وقمر س��امل. الفئة الثانية فئة الفرق 
الوطنية فتصدره��ا فريق القصيبي، 

ثاني��ا فريق زين 2 ويف املركز الثالث 
فريق يب يس ريسنغ بسائقي الفريق 

أحمد بن خنني وخالد الزايد.
الفئ��ة الثالث��ة ضم��ن البطولة فئة 
الرشكات، والتي تصدرها فريق ريد 
الين ريسنغ 1 وذلك بسائقي الفريق 
ب��ول لكالي��ون وحس��ني الال، ثانيا 
فريق ريد الين ريس��نغ 2 بسائقي 
الفريق فريد كالرك و نبيل خضريي، 
يف املركز الثالث فريق تكس��يل أير 
الفريق محمد عبدالعال،  بس��ائقي 

اشيل جوليان و أوين سرتينقر.

االتح��اد  إدارة  مجل��س  أع��رب 
البحريني للتنس عن خالص ش��كره 
وتقديره للمس��ؤولني ببنك الس��الم 
عىل ما يقدمه البن��ك من خدمات 
مجتمعي��ة جليلة ودع��م ملختلف 
الش��بابية  وخصوص��اً  القطاع��ات 
ودعم��ه  باململك��ة،  والرياضي��ة 
للرياضة يف مملكتنا الغالية، وتفضله 
لبطول��ة  ال��الزم  الدع��م  بتقدي��م 
للتنس  السادسة  املفتوحة  البحرين 
للس��يدات الت��ي ينظمه��ا االتحاد 

البحريني للتن��س يف الفرتة من 19 
نوفم��رب إىل 2 ديس��مرب 2017 عىل 
مالعبة بجامعة بوليتكنيك البحرين 
مبدينة عيىس تحت رعاية كرمية من 
عضو مجلس إدارة اللجنة األوملبية 
البحريني��ة رئيس��ة لجنة النش��اط 
النسايئ باللجنة الشيخة حياة بنت 

عبدالعزيز آل خليفة.
وأكد مجلس إدارة االتحاد البحريني 
للتن��س أن ه��ذا الدعم سيس��هم 
بش��كل كبري يف نجاح البطولة التي 

تس��تقطب س��نويا أعداد كبرية من 
الجنس��يات،  الالعبات من مختلف 
وتعكف لجنة النشاط النسايئ حاليا 
بقيادة عضو مجل��س ادارة االتحاد 
البحرين��ي للتن��س نادي��ة حس��ني 
حاجي عىل اإلعداد والتحضريإلقامة 
البطولة وحر استامرات التسجيل.
وأشارت نادية إىل أن اللجنة رصدت 
جوائز مالية للفائزات باملراكز األوىل 
وهدايا عينية مختلفة، كام سيجري 
الس��حب عىل كوبونات مقدمة من 

جه��ات مختلف��ة للجمه��ور الذي 
يف  خصوص��ا  املباري��ات  س��يتابع 

أدوارها النهائية. 
وتأيت هذه البطولة س��نويا يف إطار 
اهتامم��ات اتحاد التنس بالنش��اط 
النس��ايئ وإع��داد عنارص نس��ائية 
الصعي��د  ع��ىل  املنافس��ة  ميكنه��ا 
الخارجي، خصوصا مع توجه االتحاد 
ذات  الدولية  البطوالت  الس��تضافة 
الزخ��م الريايض الكب��ري مثل كأس 
االتحادية الدويل الذي ستس��تقبله 

البحري��ن يف فرباير 2018 مبش��اركة 

16 دول��ة متث��ل املجموع��ة الثانية 

األسيوية. 

تعاقد نادي النجمة رسمياً مع الدويل املري أبوالفتوح أحمد “حامصة” ليمثل بذلك الفريق األول لكرة 
اليد يف غامر البطولة اآلسيوية لألندية واملقرر إقامتها يف مدينة “حيدر آباد” الهندية واملؤهلة لبطولة العامل 

“سوبر جلوب”.  وبحسب تريح مدير الفريق بنادي النجمة خالد فالمرزي أن الفريق استهدف التعاقد مع 
املري كونه العب مميز وله خربات واسعة ستضيف القوة لصفوف فريقه وخصوصاً انه يلعب بيده اليرسى 

“أشول”. وأشار فالمرزي ل “البالد سبورت” أن ناديه لن يتعاقد مع العب ثاٍن بسبب محدودية اإلمكانيات 
التي توفرت من ِقبل وزارة الشؤون للشباب والرياضة. 

وسيكون ممثلنا النجاموي عىل موعد لخوض املنافسات من 20 حتى 30 نوفمرب الجاري، بدءا مبالقاة االهيل 
القطري، ثم الفريق الهندي، بعدها باكور األوزبيك، ثم الرشطة العراقي. وتنص قوانني البطولة عىل أن يتأهل 

االول والثاين من كل مجموعة لألدوار النهائية.

“بتلكو دراغ ريسنغ” يخطف لقب أولى جوالت التحمل 

“مصرف السالم” يرعى بطولة البحرين المفتوحة للسيدات

المصري “حماصة” يمثل يد النجمة في “اآلسيوية”

الصخير               حلبة البحرين الدولية

مدينة عيسى              اتحاد التنس

جانب من تتويج أبطال الكارتنج

غ��ادر منتخبن��ا لك��رة الص��االت 
الب��الد يوم أمس الثالث��اء متوجهاً 
بانكوك؛  التايلندية  العاصم��ة  إىل 
املؤهلة  التصفي��ات  لخوض غامر 
ل��كأس آس��يا 2018 ع��ن منطقة 
غ��رب آس��يا، حي��ث وق��ع أحمر 
األوىل  املجموع��ة  يف  الص��االت 
إىل جان��ب منتخبات الس��عودية 

واإلمارات والعراق.
الص��االت  أحم��ر  وف��د  وت��رأس 
إىل تايلن��د عضو مجل��س اإلدارة 

يارس الرميثي، وض��م الوفد مدير 
املنتخب رائد بابا واإلداري باس��م 
محمد، وامل��درب عادل املرزوقي، 
ومدرب الحراس يوس��ف عبدالله، 
إضافة  إبراهيم،  واملعالج محم��د 
إىل 14 العبا وه��م محمد حميد، 
فاضل ريض، جاس��م عنان، محمد 
الس��ندي، عبدالله املاليك، محمد 
عبدالله، س��لامن املال، عيل صالح، 
عيل املاليك، ص��ادق أحمد، أحمد 
عبدالجلي��ل، فالح عب��اس، محمد 

الرشقاوي وعيىس العيىس.
وبحس��ب ج��دول املباريات، فإن 
أحمر الصاالت س��يفتتح مش��واره 
ي��وم بع��د غ��د الجمع��ة بلق��اء 
املنتخ��ب العراق��ي، ث��م يلتق��ي 
املنتخب الس��عودي يوم السبت، 
ويختتم التصفيات بلقاء اإلمارات 
يوم األحد، ويتوجب عىل منتخبنا 
أن يحص��د أح��د املركزي��ن األول 
أو الث��اين يف املجموع��ة؛ من أجل 
ضامن ك��ريس يف النهائيات، والتي 

س��تقام يف فيتنام ش��هر فرباير من 
العام املقبل 2018.

وكان منتخبن��ا لك��رة الصاالت قد 
اس��تعد للتصفي��ات بالتدريب��ات 
املحلية، وخاض عددا من الوديات 
أبرزه��ا مبارات��ان م��ع املنتخ��ب 
امل��ري حق��ق األحم��ر الفوز يف 
اللق��اء األول، وخ��رس املواجه��ة 
الثانية، ك��ام التقى فرقاً محلية يف 
مباريات ودية، ومنها فرق الشباب 

والحد وقاليل.

أح����م����ر ال�����ص�����االت ي���ش���د ال�����رح�����ال إل������ى ت��اي��ل��ن��د 
اتحاد الكرة                  المركز اإلعالمي
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إدارة اتحاد التنس في ضيافة 
نادي البحرين اليوم

يستضيف نادي البحرين للتنس مساء اليوم وفد مجلس إدارة اإلتحاد 
البحريني للتنس برئاسة نائب رئيس االتحاد الشيخ عبدالعزيز بن مبارك 

آل خليفة؛ مبناسبة تعيني الهيئة اإلدارية الجديدة لالتحاد البحريني للتنس 
2017 – 2020 برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلامن آل خليفة.

وقد رحب مجلس إدارة نادي البحرين للتنس برئاسة خميس املقلة 
بهذه الزيارة، والتي سيكون لها بالتأكيد أثر إيجايب عىل نرش وتطوير 

رياضة التنس يف مملكة البحرين، ومن املقرر أن يعقد املجلسني اجتامعا 
مشرتكا؛ لبحث سبل التعاون بني االتحاد والنادي؛ من أجل نرش وتطوير 

رياضة التنس يف مملكة البحرين، وأيضا لبلورة األفكار واملرشوعات 
التي تم طرحها أثناء حضور الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة، 

وأعضاء مجلس إدارة االتحاد لفعاليات بطولة البحرين الدولية لناشئي 
التنس، والتي نظمها نادي البحرين للتنس يف شهر أكتوبر املايض، ومن 
املوضوعات املدرجة عىل جدول أعامل االجتامع، دراسة فكرة التنظيم 

املشرتك للبطوالت الدولية بحيث تشكل اللجان املنظمة لهذه البطوالت 
من الجهتني لالستفادة من الكوادر اإلدارية والفنية املؤهلة، والتي ميكنها 
تنظيم أكرب وأهم بطوالت التنس، إضافة إىل تقييم وتطوير برامج تدريب 

الناشئني خصوصا املواهب البحرينية. 

نائب رئيس االتحاد ورئيس النادي يتابعان فعاليات التنس 

أبوالفتوح “حماصة”

علي مجيد

تخطى فريق املنامة عقبة الحالة بفارق 
5 نقاط  وبنتيجة )84/89(، يف املباراة 
التي أقيمت بينهام مساء أمس، ضمن 

منافسات الجولة التاسعة من دوري 
زين الدرجة األوىل لكرة السلة.

وجاءت األشواط األربعة كاأليت: األول 
املنامة 13/16، الثاين للمنامة 13/25، 
الثالث للحالة 15/34، الرابع للمنامة 

 .24/33

هذا الفوز هو السابع عىل التوايل 
للزعيم املنامي الذي ارتقى برصيده إىل 

14 نقطة، فيام توّصل الحالة إىل النقطة 
13، بعد تلقيه الخسارة الثالثة له يف 

الدوري.
وبرز يف صفوف املنامة الالعب حسن 

نوروز بتسجيله 27 نقطة منها 4 
ثالثيات، وتاله الالعب محمد كويد 

مسجاًل 14 نقطة، فيام برز من الحالة 

الالعب لورين وودز بتسجيله 25 نقطة 
وتاله الالعب أحمد جامل مسجاًل 19 

نقطة منها 3 ثالثيات.
ويف اللقاء األول، وكام هو متوقع ووفق 

الرتشيحات التي سبقت املواجهة، 
حقق فريق االتحاد فوزه الخامس عىل 
حساب الحد بنتيجة )63/82(، ليصل 
برصيده إىل 14 نقطة، فيام الحد فقد 
واصل مسلسل الهزائم التي بلغت 8 

هزائم ليصبح رصيده 8 نقاط.
وجاءت األشواط األربعة كاأليت: األول 
لالتحاد 11/29، الثاين لالتحاد 21/22، 

الثالث للحد 12/15، الرابع لالتحاد 
 .15/16

وبرز يف صفوف االتحاد والكرسون 
بتسجيله 31 نقطة وتاله الالعبان حسن 
فهد وصادق غلوم بتسجيلهام 14 نقطة 

لكل منهام، فيام كان أفضل مسجيّل 

الحد الالعب حسني احمد 24 نقطة 
وتاله نور الدين محمد  15 نقطة.
وتختتم اليوم )االربعاء( منافسات 
الجولة بإقامة لقاءين، األول يجمع 
املحرق )11 نقطة من 6 مباريات( 

وسرتة )10 نقاط من 7 مباريات( يف 
الساعة 6 مساًء، ويليه مبارشة لقاء 
مدينة عيىس )7 نقاط( وسامهيج 

بالرصيد نفسه يف الساعة 7.45.

المنامة يتخطى عقبة الحالة بدوري زين السلة

وص��ل وفد منتخبن��ا الوطني األول 
لك��رة القدم يوم أم��س الثالثاء إىل 
هونج كونج؛ لخوض املواجهة الودية 
الدولي��ة الت��ي س��تجمعه مبنتخب 
هونغ كونغ الوطني غدا الخميس يف 
إطار اس��تعداداته وتحضرياته للقاء 
األهم الذي س��يجمعه يوم الثالثاء 
املقبل املواف��ق 14 نوفمرب الجاري 
م��ع منتخب س��نغافورة عىل أرض 
الخامسة  الجولة  س��نغافورة ضمن 
لحس��اب التصفيات املؤهلة لكأس 

آسيا 2019.

وأج��رى األحمر مراناً مس��ائياً ملدة 
ساعة واحدة عىل ملعب سايو ساي 
وان، وش��هد مران األمس مش��اركة 
جميع الالعب��ني وعددهم 24 العبا، 
حي��ث ح��رص الجه��از الفني عىل 

إجراء حصة تدريبية خفيفة.
األربعاء،  الي��وم  برنامج  وبحس��ب 
فإن منتخبنا الوطني سيجري تدريباً 
واحداً يف الفرتة املسائية عىل ملعب 
املب��اراة، وهو اس��تاد مون��غ كوك، 
كام س��يحرض مدير املنتخب عارف 
عبدال��رزاق االجت��امع الفني الذي 

يس��بق املب��اراة، وم��ن املنتظر أن 
يتح��دث مدرب املنتخب س��كوب 
لإلعالمي��ني قبل انط��الق التدريب 
حول استعدادات األحمر للمباراة. 

الجه��از الفني لألحمر يع��ول كثرياً 
عىل ودية هونغ كونغ لتكون بروفة 
مثالية قبل مواجهة سنغافورة التي 
يبحث م��ن خاللها عنارص املنتخب 
عىل الف��وز لالقرتاب من وضع قدم 
يف كأس آس��يا 2019 الت��ي س��تقام 
باإلمارات، الس��يام مع تواجد عدد 
من الوج��وه التي انضم��ت مؤخراً 

للقامئ��ة، ويف مقدمتها العبا املحرق 
عبدالوه��اب ع��يل وعي��ىس موىس 

وحارس النجمة سيد شرب علوي.
س��يواجه  منتخبن��ا  أن  إىل  يش��ار 
املجموع��ة  لحس��اب  س��نغافورة 
حي��ث  التصفي��ات،  يف  الخامس��ة 
األه��داف عن  بف��ارق  يتصدره��ا 
تركامنس��تان وبرصيد 7 نقاط لكال 
املنتخب��ني، يليهام الص��ني تايبيه ب� 
6 نقاط وأخرياً س��نغافورة بنقطتني، 
عل��اًم ب��أن أول وث��اين املجموع��ة 

منتخبنا الوطني األول لكرة القدمسيتأهالن للنهائيات.

األحم��ر يجري حصت��ه التدريبي��ة األولى ف��ي هونغ كونغ
اتحاد الكرة                 المركز اإلعالمي

 استعداًدا للقاء الودي غًدا الخميس

أكد رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
الشيخ س��لامن بن إبراهيم آل خليفة 
املكانة املتمي��زة التي تحتله��ا ماليزيا 
عىل ساحة الكرة اآلس��يوية، مؤكدا أن 
احتضانها مقر االتحاد اآلس��يوي يرتجم 
تلك املكانة، ويعكس حرصها املتواصل 
ع��ىل تهيئة الظ��روف املثالي��ة إلنجاح 
مس��رية االتحاد الق��اري ودعم برامجه 
وخطط��ه الرامي��ة للنه��وض بالك��رة 

اآلسيوية.
ج��اء ذلك خالل لقاء الش��يخ س��لامن 
بن إبراهي��م آل خليفة أمس )اإلثنني( 
مع س��مو األمري اسامعيل بن السلطان 
إبراهيم ويل عهد والية جوهور املاليزية 
رئي��س االتح��اد املاليزي لك��رة القدم 
وذلك يف الق��ر املليك مبدينة جوهور 
ب��ارو، بحضور عدد من املس��ؤولني يف 
االتحادي��ن اآلس��يوي واملالي��زي لكرة 

القدم.
وأش��ار الشيخ س��لامن بن إبراهيم آل 
خليفة خالل اللقاء أن وحدة أرسة كرة 
القدم اآلسيوية تبقى عىل الدوام املحرك 
الرئيس إلنج��اح خطط وبرامج اإلتحاد 
للنه��وض مبكونات  الهادف��ة  الق��اري 
اللعبة كافة يف القارة اآلسيوية، مشددا 
عىل دور االتحادات الوطنية األعضاء يف 
بلورة مالمح الوحدة اآلسيوية وترجمة 
خط��ط التطوي��ر املرس��ومة؛ من أجل 

مستقبل أفضل للكرة اآلسيوية.
وأش��اد رئي��س االتحاد اآلس��يوي لكرة 
الق��دم بجهود س��مو األمري إس��امعيل 
بن الس��لطان إبراهيم يف قيادة مسرية 
االتح��اد املاليزي لكرة القدم نحو آفاق 
واس��عة من التقدم والنامء، معرباً عن 
ثقته ب��أن من العمل الج��اد واملخلص 
من أرك��ن اتح��اد اللعبة سيس��هم يف 

االرتقاء بالك��رة املاليزية عىل مختلف 
األصعدة.

وقال الشيخ سلامن بن إبراهيم: نشعر 
بالسعادة ملا تشهده الكرة املاليزية من 

خطوات تطويرية يف أرجاء البالد كافة، 
وكذلك نتابع املس��تويات القوية التي 
تقدمها املنتخبات املاليزية يف بطوالت 
الفئات العمرية عىل املس��توى القاري، 

وه��و االم��ر ال��ذي  يعرب ع��ن التطور 
املتنامي يف مس��توى اللعبة، يف الوقت 
الذي يشكل فيه مؤرشاً حقيقياً لوجود 
جيل جديد يبرش بالخري ملس��تقبل كرة 

القدم املاليزية.
من جهته، رحب س��مو األمري إسامعيل 
بن الس��لطان إبراهيم بزيارة الش��يخ 
س��لامن بن إبراهي��م آل خليفة لوالية 
جوه��ور، مش��يداً بجه��ود املتميزة يف 
قيادة االتحاد اآلس��يوي نح��و تحقيق 
الق��دم  آم��ال وتطلع��ات أرسة ك��رة 

اآلسيوية.
وش��دد األمري اس��امعيل ع��ىل أهمية 
تعزيز التعاون بني االتحادين اآلس��يوي 
واملالي��زي؛ من أجل تحقي��ق املصالح 
العلي��ا للطرف��ني، منوه��اً إىل أن دعم 
االتحاد القاري يعترب دافعاً قوياً لوضع 
لدعم مس��رية  الالزمة  اإلس��رتاتيجيات 
الك��رة املاليزية وزيادة ش��عبية اللعبة 
يف الب��الد وإدارة اللعب��ة وف��ق معايري 

احرتافية ترسم مالمح املستقبل. 

س��لمان بن إبراهيم: احتضان ماليزيا مقر االتحاد القاري دعم مس��يرة الكرة اآلس��يوية
خالل اجتماعه مع ولي عهد والية جوهور رئيس اتحاد الكرة الماليزي

سلمان بن إبراهيم واألمير إسماعيل يتوسطان المسؤولين في االتحادين اآلسيوي والماليزي

جوهور                  مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

التحم الضدان معاً يف املجال الريايض 
الجامهريي، وهو األمر الذي يحدث 
منذ زمن بعيد يف كرة القدم املرية.

هذان الضدان هام جمهور الناديني 
املتنافسني عىل األلقاب يف جمهورية 

مر العربية سواء يف الكرة أو 
عىل مستوى كل األلعاب الجامعية 

والفردية وحتى التنافس عىل املقاعد 
اإلدارية يف االتحادات واللجان 

املختلفة.

إن الذين أقصدهم هام جمهور األهيل 
والزمالك يوم لعب فريق النادي 

األهيل يف مباراته النهائية أمام الوداد 
املغريب مبلعب أستاذ برج العرب يف 
مر وانتهت املباراة بالتعادل 1/1 

وكررا السفر وااللتحام من جديد 
يف مباراة الرد باملغرب وذهبوا معاً 

ليشكلوا قوة جامهريية مرية واحدة، 
لكن الفريق خذلهم وخرس بنتيجة 
صفر/1 وعاد بالدموع واالتهامات 

املتبادلة بني الالعبني والجهازين الفني 
واإلداري مبن فيهم جمهور النادي 
املهزوم الذين طالبوا بخلع املدرب 

وجهازه الفني املعاون.

إن ملحمة االجتامع يف مباراتني بني 
جامهري الناديني لدعم النادي سيرشف 
الكرة املرية عىل املستوى اإلفريقي 

هو األهم يف تاريخ الناديني وحني 
تسأل ملاذا هذا االلتحام والجواب كام 

سمعته وأنا يف القاهرة إن الناديني 
يتنافسان محلياً وينىس الزملكاوية 
واألهالوية أنفسهم وينتميان لكل 

ناد، لكن حني ميثل النادي األهيل أو 
نادي الزمالك الكرة املرية، فهم 

يرتكون االنتامء جانباً ويشجعون من 
ميثلهم عىل املستوى الخارجي، وهذا 
ما يحدث اليوم مع املنتخب املري 
الذي تأهل إىل كأس العامل 2018 يف 

روسيا، وقد وقف الجمهور وقفة 
واحدة وصادقة.

تلك واحدة من الرسائل املهمة 
والرياضية بالذات يف قوة االلتحام 

الريايض نأمل أن نشاهدها يف مالعبنا 
املحلية، ولو كان ذلك بعيداً عن 

مالعبنا يف الوقت الحارض.

التحام الضدين

جعفر الخراز

خرازيات

Kharazeyat
@gmail.com

ياسر الرميثي
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استأنف الربنامج الجامهريي “أون فاير” 
نشاطه عرب قناة البحرين الرياضية بقوة 
من خالل اس��تضافته رئيس اتحاد السلة 
س��مو الش��يخ عيىس بن عيل آل خليفة 
يف حلقة استثنائية القت إعجاب متابعي 
القن��اة الري��ايض التي دش��نت هويتها 

الجديدة قبل أيام قليلة.
وأجاب س��مو الش��يخ عي��ىس بن عيل 
عن أس��ئلة مقدم الربامج الزميل أسامة 
الكوهجي بش��فافية ووضوح، وخصوصا 
في��ام يتعل��ق باألس��ئلة الت��ي تش��غل 

األوساط السالوية يف مملكة البحرين.
كام اشتملت الحلقة أيضا عىل مداخالت 
من جان��ب مس��ؤولني يف اتح��اد دولة 
بحرينيني سابقني،  اإلمارات ومس��ؤولني 
إضافة إىل صحافي��ني مخرضمني عارصوا 
حقبة تأس��يس اتحاد الس��لة البحريني 
بقياد نائب رئيس الوزراء س��مو الشيخ 
عيل ب��ن خليفة آل خليف��ة الذي وضع 
اللبن��ات األوىل لهذا الكيان، وس��اهم يف 

انتشار اللعبة.
مح��اور عدي��دة تخللتها حلق��ة برنامج 
“أون فاي��ر” الت��ي أذيعت ع��ىل الهواء 
مبارشة، تقوم “البالد” باس��تعراض أبرز 

ما جاء فيها:

االرتقاء بالشعوب

عرفن��ا س��موكم محبا لكرة الق��دم.. ما 
الذي شجعكم للعمل يف اتحاد السلة؟ 

س��مو الش��يخ عي��ىس ب��ن عيل: بس��م 
الل��ه الرحم��ن الرحي��م.. قب��ل اإلجابة 
البد اإلش��ارة للدعم الالمح��دود املقدم 
م��ن جانب القي��ادة الرش��يدة للرياضة 
والرياضي��ني يف مملكة البحرين، والدعم 
الكب��ري املق��دم من ممث��ل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الشباب رئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة سمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة.
كام نود أن نقدم الش��كر لوزير ش��ؤون 
اإلعالم عيل الرميحي، ولجميع طاقم قناة 
البحرين الرياضية عىل االس��تجابة لنداء 
جامه��ري وأرسة ك��رة الس��لة البحرينية 
بإع��ادة هذا الربنامج، ك��ام ال يفوتنا أن 
نهنئ الوزارة عىل الهوية الجديدة للقناة 
الرياضي��ة، ونتمن��ى أن تخ��دم جمي��ع 

الرياضات يف اململكة.
يف الحقيق��ة ه��ذا الربنامج يس��اهم يف 
خدم��ة اللعب��ة م��ن خ��الل أطروحاته 
املمي��زة، خصوص��ا وأنه برنام��ج ميلك 
شعبية كبرية، ونحن يف االتحاد البحريني 
لكرة الس��لة نعترب اإلعالم رشيكا أساسيا 
يف النجاح��ات، حي��ث إن اإلع��الم مرآة 
لعمل مجل��س اإلدارة، ويس��اعدنا عىل 

تجنب الكثري من السلبيات. 
وبالعودة إىل س��ؤالك األول، نعم أحب 
ك��رة القدم كام هو ح��ال ماليني البرش؛ 
كونه��ا اللعبة الش��عبية األوىل يف العامل، 
لكن��ي أتاب��ع ك��رة الس��لة يف الواليات 
املتح��دة ودوري NBA، وكذل��ك أحب 
رياض��ات أخ��رى، ولك��ن ما ش��جعني 
ودفعن��ي للعم��ل يف اتحاد الس��لة هو 
استكامل مسرية سمو الوالد الشيخ عيل 
بن خليف��ة آل خليفة مؤس��س االتحاد 
البحريني لكرة الس��لة يف البحرين وأول 
رئيس لالتحاد الع��ام 1974، عالوة عىل 
خدم��ة ب��الدي البحرين، وه��ذا رشف 
يتمناه الجميع. فنحن جنود هذا الوطن، 
نخدم��ه م��ن أي موق��ع كان، والرياضة 
يشء مه��م ألي بلد، وتعت��رب واجهة ألي 
دولة يف العامل، ونحن نس��عى ألن تكون 
هناك بصمة لكرة الس��لة البحرينية عىل 

املستوى الخارجي.

كل رئي��س اتح��اد ل��ه أهداف رئيس��ة 
وأخ��رى ثانوي��ة، م��ا هدف س��موكم 
الرئيس؟ نعلم بأن الهدف الرس��مي هو 

تطوير اللعبة؟
س��مو الش��يخ عيىس بن ع��يل: التطوير 
ليس كلمة تق��ال يف البيانات الصحافية 
فق��ط حتى يك��ون ذلك هدفا رس��ميا. 
التطوير هي رغب��ة لتقديم أفضل عمل 
ممك��ن. مل أتق��دم لرئاس��ة االتح��اد إال 

لهدف العم��ل واالرتقاء باللعبة وتوحيد 
جه��ود جميع منتس��بي اللعب��ة؛ حتى 
تكون السلة البحرينية هي األفضل عىل 
مس��توى األلعاب األخرى محليا، وتقارع 

نظرياتها يف املنطقة خارجيا.

استشراف المستقبل 

ما الرؤية املس��تقبلية للعبة كرة السلة 
يف البحرين؟ 

سمو الشيخ عيىس بن عيل: رؤيتنا خلق 
جيل واعد يرفع اسم مملكة البحرين يف 
محافل كرة الس��لة إقليميا وقاريا. هذه 
املهمة ليس��ت بالسهلة، وتحتاج سنوات 
م��ن العم��ل والبن��اء، وه��ذه املعضلة 
تحت��اج كث��ريا م��ن العم��ل يف القاعدة 
وعىل مس��توى امل��دارس، ولذلك عملنا 
عىل تنظيم بطولة مدرس��ية الكتش��اف 
املواهب، وس��نكثف العمل عىل قاعدة 
الفئ��ات العمرية. كام نعمل عىل تطوير 
الك��وادر البرشية البحرينية س��واء عىل 
مستوى التحكيم أو التدريب أو اإلدارة، 
وهن��اك برامج طبقت فعلي��اً عىل أرض 
الواق��ع. لدين��ا خطط طموح��ة، ونحن 
نس��ري وفق إس��راتيجية واضح��ة. نحن 

واثقون أننا سنصل للهدف املنشود.

كيف تبلورت فكرة إقامة مسابقة بطولة 
كأس خليفة بن سلامن، وما القيمة التي 

أضافتها هذه املسابقة للعبة؟ 
س��مو الش��يخ عيىس بن ع��يل: صاحب 
الس��مو املل��ي الوالد األم��ري خليفة بن 
سلامن آل خليفة يجمع يف شخصه دامئا 
حب الش��باب، وتقديم مختلف أشكال 
الدعم لهم، وفك��رة إقامة هذه البطولة 
ت��أيت عرفانا من االتح��اد البحريني لكرة 
السلة ملا يقدمه سموه الكريم من رعاية 
ش��املة للرياضة يف مختلف املناسبات، 
ونحن هنا نتقدم بعظيم االمتنان لسيدي 
س��مو األمري الوالد عىل تكرمه باملوافقة 
ع��ىل إقام��ة ه��ذه املس��ابقة؛ لتك��ون 
إضافة نوعي��ة للعبة يف مملكة البحرين 
وللرياض��ة عموما، وكام ش��اهد الجميع 
النج��اح الكب��ري الذي حققته املس��ابقة 
يف نس��ختها األوىل عرب املشاركة الفاعلة 
من جانب جمي��ع األندية وعرب التنظيم 
الراقي للمسابقة، وهو ما أظهرها بصورة 
تنظيمية وتنافسية عىل مستوى مرشف 
يليق باملسمى الكريم للمسابقة، وكذلك 
نال��ت البطول��ة حض��ورا جامهرييا هو 
األك��رب يف تاريخ كرة الس��لة البحرينية، 

ونتطلع إىل تحقيق نجاح أكرب للمسابقة 
يف نسختها الثانية عرب املزيد من الجهود 
التنظيمي��ة، خصوصا يف ظ��ل ما تتمتع 
ب��ه البطولة من اهت��امم جامهريي عىل 

املستويني املحيل والخليجي.

منافسة األقوى

ملاذا اإلرصار عىل التواجد يف املش��اركات 
الخارجية رغم ضعف اإلمكانات الفنية 

واملالية لالتحاد؟ 
س��مو الشيخ عيىس بن عيل: الجواب لن 
نتطور إال إذا ش��اركنا خارجيا، االحتكاك 
الخارجي يعطي العبينا املزيد من الخربة 
ويرفع مس��توياتهم. لدين��ا دوري قوي، 
ويجب أن ينتج منتخب��ا قويا. يجب أن 
يكون للبحرين حضور أكرب عىل مستوى 
كرة الس��لة إقليمي��ا، وهذا ما نس��عى 

لتحقيقه.

هل تأثر االتحاد بتقليص امليزانية العامة 
بعد موجة التقشف؟ 

س��مو الش��يخ عيىس ب��ن ع��يل: نعاين 
ضعف امليزانية فع��ال، وهذا يشء مؤثر 
يع��وق من عملن��ا، رغم ذل��ك مل نقف 
متفرجني عىل ذل��ك، بل عملنا عىل رفع 
اإلي��رادات الذاتي��ة بالبحث عن رشكات 
راعي��ة ونجحن��ا يف هذا ال��يء، وبهذه 
املناس��بة أس��تغل هذه الفرصة لتقديم 
الشكر لرشكة زين البحرين عىل تفاعلها 
م��ع االتح��اد، وتجدي��د عق��د الرشاكة 
اإلسراتيجية للموسم العارش، وهذا يدل 
عىل العالق��ة املتينة الت��ي تجمع رشكة 
زي��ن باالتحاد. ك��ام نثم��ن رعاية بقية 
ال��رشكات الداعمة ملس��ريتنا وهي ألبا، 
الس��وق الحرة، بنك البحرين والكويت 
ورشك��ة مطار البحرين ب��اس، كوكاكوال، 

وبقية الرشكات األخرى.

القائد الفذ

ما الرس وراء تواصل س��موكم ووقوفكم 
خلف كل صغرية وكبرية تهم منتس��بي 

اللعبة؟
س��مو الش��يخ عيىس بن عيل: املسؤول 
الناج��ح هو م��ن يتواصل م��ع الجميع 
ويع��رف أحواله��م. لي��س لدين��ا صغري 
وكبرين فكل منتس��بي اللعبة من العبني 
وفنيني وأندي��ة وح��كام وأعالميني هم 
رشكاء نجاح لنا. لقد تعلمنا من صاحب 
الس��مو املل��ي األمري الوال��د خليفة بن 
س��لامن آل خليفة التواصل مع الجميع. 

هذا اليء يساعدنا عىل النجاح والتميز.

متى نشاهد دوري درجتني يف البحرين؟ 
والذي بدوره يكفل تطوير اللعبة بشكل 

أرسع نظرا لقرب املنافسة؟
س��مو الش��يخ عيىس بن عيل: اتصاالتنا 
ولقاءاتنا مع مختلف األندية الوطنية ال 
تتوقف، نسعى لجذب أكرب عدد ممكن 
م��ن األندية للدخ��ول يف عضوية اتحاد 
الس��لة، وهذا يساعدنا عىل إقامة دوري 

من درجتني.

مالمح االحتراف

ه��ل هن��اك رغب��ة للرج��وع إىل نظام 
بط��والت االتح��اد الدويل في��ام يتعلق 
بالس��امح لوجود محرتفني يف كل فريق 
كام هو الحال يف االتحادات الخليجية؟ 

س��مو الش��يخ عيىس بن عيل: اعتقد أن 
وج��ود محرف��ني اثن��ني يف كل فريق له 
سلبيات وله إيجابيات أيًضا، هذا اليء 
قد يعط��ي إثارة لل��دوري أكرب، لكن يف 
الوقت ذاته من ش��أنه أن يحد ويقلص 
من فرصة مش��اركة الالع��ب البحريني، 
خصوًصا وأن كرة الس��لة ال يشارك فيها 

سوى 5 العبني.

ه��ل س��يحقق س��موكم حل��م الالعب 
الخليج��ي املتمثل يف خوض منافس��ات 
الس��لة البحرينية، وهو يعامل كمواطن 

كام حدث يف الكويت؟ 
س��مو الش��يخ عيىس بن عيل: هنا نعود 
أيًضا ملسألة الرضر الذي يلحق بالالعب 
البحرين��ي لوجود الع��ب أجنبي إضافة 
إىل الع��ب خليجي، رغم ذلك س��تكون 
هذه الفك��رة قابل��ة للدراس��ة املعرفة 
س��لبياتها وإيجابياته��ا، نح��ن يف اتحاد 
الس��لة اليوم نعطي فرصة لالعب املقيم 
باللعب يف األندي��ة يف الفئات العمرية، 
ولكن عىل مستوى الفريق األول مسألة 
معاملة الالعب الخليجي كالعب مواطن 
تحتاج دراس��ة مس��تفيضة قبل الترسع 
يف إقراره��ا، يهمنا أوال وأخ��ريا مصلحة 
املنتخبات  ومصلح��ة  البحريني  الالعب 

الوطنية.

إثارة الدافعية

مكافأة البطل بالنس��بة لس��موكم هل 
هي مقنعة؟ 

س��مو الش��يخ عيىس بن عيل: اعتقد أن 
مسألة مكافأة بطل الدوري من املسائل 

املهمة، والت��ي تؤرقنا، خصوًصا وأن هذا 
املبل��غ يعد بس��يطا قياس��ا باملصاريف 

الكبرية التي تتكبدها األندية.

ملاذا ال يستحدث االتحاد بطولة تنحرص 
بني أصحاب املراكز األربعة األوىل.

سمو الشيخ عيىس بن عيل: وجود نظام 
املرب��ع الذهبي يعترب بح��د ذاته بطولة 
منفصل��ة رغم أن الفرق األربعة تتنافس 
عىل لقب ال��دوري فعليا، ولكن أيضا ال 
مينع من دراسة جدوى استحداث بطولة 
جديدة تنظم وف��ق نظام معني رشيطة 
أن تج��دول بش��كل مث��ايل يف الروزنامة 
بحي��ث ال تضغط بقية املس��ابقات، كام 
أن ضع��ف امل��وارد املالية س��بًبا آخر يف 
عدم إطالق بطول��ة أخرى، وهذا اليء 
يجعلنا نتحدث يف دائرة واحدة متثل لنا 

مشكلة رئيسة.

االنفتاح والتكنولوجيا

ه��ل هناك توجه إلقامة مس��ابقات “3 
أون 3” خارج الصاالت الرياضية؟

س��مو الش��يخ عيىس بن عيل: ال يخفى 
عىل الجمي��ع أن االتحاد البحريني لكرة 
الس��لة لديه لجن��ة معتم��دة للعبة “3 
أون 3”، وتحظ��ى بكاف��ة أن��واع الدعم 
الالزم��ة، وهذه اللعبة أصبحت معتمدة 
باالتحاد الدويل لكرة السلة، وأن االتحاد 
البحريني لكرة السلة لدينا توجه لتفعيل 
هذه اللعبة عىل املس��توى املطلوب من 
خالل إقامة املسابقات يف األماكن العامة 
كاملتنزه��ات والس��احات القريب��ة من 

املجمعات التجارية.

هل هناك توجه باعت��امد عىل الفيديو 
مع وجود شاشة تلفزيونية يف الصالة؟ 

س��مو الش��يخ عيىس بن عيل: االعتامد 
عىل نظ��ام الفيديو يتطل��ب املزيد من 
التجهيزات الفنية؛ لضامن س��ري العملية 
بالص��ورة املطلوبة، لذا ن��رى حاليا بأن 
هن��اك أولويات يف التحكي��م أهم بكثري 

من تطبيق نظام الفيديو.

المسؤولية المشتركة

متى س��يفوز منتخب البحرين ببطولة 
الخليج؟

س��مو الش��يخ عيىس ب��ن ع��يل: اليوم 
تفكرينا يف تطوير املنتخبات بعيد املدى، 
ال نتطل��ع فقط لتحقي��ق بطولة معينة 
بق��در ما نأمل حاليا يف بن��اء جيل قادر 

عىل املنافسة واالستمرار فيها سواء عىل 
املستوى الخليجي أو القاري.

بعد استالمكم رئاسة االتحاد البحريني 
لكرة الس��لة الحظنا االهت��امم بإرشاك 
املجتم��ع..  م��ن  مختلف��ة  قطاع��ات 
نظمت��م فعالي��ة تضامنية م��ع محاريب 
الرسط��ان، ونش��اهد مدرج��ات خاصة 
للعائالت وفتحت��م أبواب الصالة لذوي 

االحتياجات الخاصة؟
س��مو الش��يخ عيىس ب��ن ع��يل: نعم.. 
للرياض��ة أهداف نبيل��ة خالف التنافس 
الرشي��ف وتحقي��ق البط��والت. اتحاد 
الس��لة الي��وم رشيك أس��اس لقطاعات 
املجتمع البحرين��ي كافة، ومن الواجب 
عىل الرياضة أن تحقق أهدافها السامية 
بدعم كل فئات املجتمع، وإظهار الوجه 
املرشق للرياضة. سنكون دامئا رشكاء مع 
مؤسس��ات املجتمع املدين، ونسعى ألن 
تكون كرة السلة داعمة لالعامل الخريية 

واإلنسانية.

إعالء شأن السلة

ما خطط سموكم للمناصب الدولية؟ 
س��مو الش��يخ عيىس بن عيل: يف الوقت 
الح��ايل تفك��ريي منص��ب ع��ىل خدمة 
كرة الس��لة البحريني��ة وطريقة تطوير 
املس��توى الفن��ي واإلداري والعمل عىل 
إعالء ش��أن اللعبة محلي��ا وخارجيا. أما 
املناص��ب الخارجي��ة، فالحدي��ث عنها 

سابق آلوانه؛ ألنها ال تشغلني اآلن.

ما الفرق بني سمو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليف��ة يف الع��ام 2016 عند دخوله 
االتحاد البحريني لكرة السلة واليوم يف 

6 نوفمرب 2017؟
س��مو الش��يخ عي��ىس ب��ن ع��يل: روح 
التح��دي بداخيل تزداد يوم��ا بعد آخر، 
دخلنا االتحاد رغبة منا يف العمل، واليوم 
نزداد تحدي��ا وإرصارا لبذل جهود أكرب. 
يف الواقع ال يوجد أفضل من االس��تثامر 
يف اإلنس��ان، واليوم نحن يف اتحاد السلة 
نس��تثمر طاق��ات ش��بابية بحرينية يف 
املجال الري��ايض، ونأمل أن نصنع بصمة 
ألرسة كرة الس��لة، وللرياض��ة البحرينية 

عموما.

استكمال مسيرة الوالد دفعتني لرئاسة اتحاد السلة
خالل إطاللته عبر برنامج “أون فاير”.. سمو الشيخ عيسى بن علي:

الرج��ل تأت��ي عرفان��ا لقيم��ة ه��ذا  ب��ن س��لمان  بطول��ة كأس خليف��ة 

سمو الشيخ عيسى بن علي

أحمد كريم             )تصوير: رسول الحجيري(

ال تشغلني المناصب الخارجية 
وتركيزي على السلة البحرينية

التطوير ليس كلمة تقال في 
الصحافة وإنما تقديم األفضل

رؤيتنا خلق جيل واعد يرفع اسم 
البحرين إقليميا وقاريا

وجود محترفين اثنين من شأنه 
تقليص فرص الالعب البحريني

هناك أولويات في التحكيم أهم 
بكثير من تطبيق نظام الفيديو



اجتمع املنسق العام للجان العاملة 
يف أسبوع بريف الدويل عيل العريب 
مع مسؤويل وزارة الرتبية والتعليم 
ومس��ؤولني م��ن وزارة الداخلي��ة 
ملناقش��ة عدد من األمور املتعلقة 
بافتتاح البطولة يوم األحد القادم.

وشهد االجتامع حضور رئيس لجنة 
العالق��ات العام��ة فواز شمس��ان 

وأعضاء اللجنة.
وستس��تضيف مملك��ة البحري��ن 
أسبوع بريف الدويل وبطولة العامل 
لفنون القتال املختلطة للهواة التي 
س��تقام خالل الف��رتة من 12 حتى 
19 نوفم��ر الحايل، تح��ت رعاية 
كرمية م��ن قبل ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الشباب 
رئي��س املجل��س األعىل للش��باب 

والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
نارص  الشيخ  س��مو  البحرينية 
بن حم��د آل خليفة، وبتنظيم 
م��ن قب��ل االتح��اد ال��دويل 
للعب��ة IMMAF بالرشاك��ة 
مع االتح��اد البحريني لفنون 
القت��ال املختلط��ة وبالتعاون 
مع املكتب اإلعالمي لس��مو 
الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 

خليفة.
ونق��ل العريب تحي��ات وتقدير 

العليا  املنظم��ة  اللجن��ة  رئي��س 
العقي��د خال��د عبدالعزيز الخياط 
ملس��ؤويل وزارة الرتبي��ة والتعليم 

ومسؤويل وزارة الداخلية.
وأكد عيل الع��ريب أن االجتامع تم 

فيه مناقشة الرتتيبات املتعلقة 
الرتبي��ة  وزارة  مبش��اركة 
والتعلي��م يف حفل االفتتاح، 

حيث س��تقدم الوزارة فقرة خاصة 
للطالب��ات والطلب��ة، إضاف��ة إىل 
مش��اركة الوزارة يف طابور العرض 
ورف��ع أعالم ال��دول املش��اركة يف 
البطولة عر إدارة الكشافة متمثلة 

ببعض الطلبة والطالبات.
وقدم عيل العريب الشكر والتقدير 
لوزارة الرتبية والتعليم عىل النجاح 
الكب��ري ال��ذي ش��هدته الزي��ارات 

الحكومي��ة  للم��دارس  امليداني��ة 
والخاص��ة والجامعات خالل األيام 
املاضي��ة والت��ي ش��هدت الرتويج 

للبطولة.

 عرض للفرقة الموسيقية

وكش��ف عيل الع��ريب أن االجتامع 
الذي عق��د يف صالة مدينة خليفة 
الرياضي��ة، تخللت��ه جول��ة داخل 
الصال��ة، حي��ث تم االط��الع عىل 
األماكن املخصصة للفرقة املوسيقية 
الت��ي س��تكون يف حف��ل االفتتاح 
وستقدمها الفرقة املوسيقية بوزارة 
الداخلية، مشريًا إىل أن كافة األمور 
املتعلقة بهذه العرضة اكتملت ومل 
يتبق س��وى الروفة النهائية التي 

ستقدمها الفرقة يوم الخميس.

 فرقة العرضة

وكش��ف الع��ريب أن ق��وة دفاع 
البحري��ن س��يكون لها حضور 
أيًضا يف البطولة من خالل فرقة 
العرض��ة التي س��تكون خارج 

صالة مدينة خليفة الرياضية.

 “أكسبو” مصاحب

مع��رض  هن��اك  أن  وأوض��ح 
“أكس��بو” س��يقام ع��ىل هامش 
البطول��ة ويحتوي عىل العديد من 
أبرزه��ا تواجد رشكات  املحتويات 
متخصص��ة ب��األدوات الرياضي��ة، 
فنون  بلعب��ة  خاصة  ومحتوي��ات 
سيش��هدها  املختلط��ة  القت��ال 

املعرض.
وأش��ار العريب إىل أن املعرض 
س��يحتوي أيًض��ا ع��ىل أماكن 

مخصصة للأمكوالت إضافة إىل أن 
االتحاد الدويل للعبة سيخصص له 

مكان مناسب يف املعرض.
وفض��اًل عن ذل��ك، ف��إن األماكن 
املخصص��ة يف املع��رض ستش��هد 
ال��رشكات  العدي��د م��ن  تواج��د 
للرتويج ونرش اللعبة عىل مستوى 

املنطقة.

 الخميس انطالق البروفات

املنس��ق العام للج��ان عيل العريب 
كشف أن الروفات الرسمية لحفل 
االفتتاح س��تنطلق ي��وم الخميس 
9 نوفم��ر الح��ايل، وأش��ار إىل أن 
الروف��ات ستش��هد تواج��د كافة 

رؤساء اللجان العاملة.

 اجتماعات يومية

وأك��د أن اللج��ان العاملة تجتمع 
بشكل يومي يف صالة مدينة خليفة 
الرياضية، وتش��هد الصالة زيارات 
يومية لالط��الع عىل آخر الرتتيبات 

الخاصة بالبطولة.
وأثنى العريب ع��ىل الجهود الكبرية 
التي تبذلها اللجان وحرص الجميع 
ع��ىل التع��اون والتكاتف الس��يام 
أن عم��ل اللج��ان مرتبط ببعضهم 
البع��ض والجمي��ع يس��عى إلبراز 
عمل��ه وإخ��راج البطول��ة بأفضل 

صورة تنظيمية.

 ارتفاع وتيرة عمل غرفة 
العمليات

وأوض��ح العريب أن غرفة العمليات 
تش��هد ارتفاع وترية العمل يف ظل 
البطولة،  النط��الق  التن��ازيل  العد 

وأش��ار إىل أن اليوم��ني القادم��ني 
سيشهدان املزيد ومضاعفة العمل.

 زيادة كبيرة في بيع التذاكر

شهد اليومني املاضيني زيادة كبرية 
للغاي��ة يف عملي��ة بي��ع التذاك��ر 
التي س��تحرض  بالجامهري  الخاصة 
منافس��ات البطول��ة، وبالتايل فإن 
ه��ذا الوضع ينبئ بأن املنافس��ات 
وإن  ناجحة جامهرييًّ��ا،  س��تكون 
عملية الرتويج قبل البطولة كانت 
ناجحة، إذ تم توزيع ولصق العديد 
من اإلعالنات يف اململكة، وتتضمن 
هذه اإلعالنات املنترشة يف شوارع 
البحري��ن مكان بي��ع التذاكر وهو 
يف مجم��ع الس��يف ق��رب البوابة 
)10( يف الركن الرتويجي، مع موقع 
بي��ع التذاكر عىل ش��بكة االنرتنت 
وه��و www.tathaker.net  لحث 
الراغب��ني بحضور املنافس��ات عىل 
إلكرتونيًّا،  التذاك��ر  اقتناء وحج��ز 
لتس��هيل املهام لجمي��ع الجامهري 
الراغبة يف الحض��ور، ومن املتوقع 

أن ي��زداد اإلقب��ال يف األيام األخرية 
قبل الحدث العاملي.

بدء توزيع الدعوات الرسمية

بدأت اللجنة املنظمة العليا ألسبوع 
بريف الدويل للقتال وبطولة العامل 
لفن��ون القت��ال املختلط��ة، توزيع 
الدع��وات الرس��مية لحضور حفل 
افتت��اح البطولة الذي س��يقام يوم 
األح��د الق��ادم إضاف��ة إىل توزيع 

دعوات حضور البطولة.
ووزع��ت اللجنة املنظم��ة العديد 
م��ن الدعوات الرس��مية عىل كبار 
املسؤولني يف البالد، إضافة إىل عدد 

كبري من منتسبي اللعبة.

تركيب أعالم الدول المشاركة  

للبطولة  املنظمة  اللجن��ة  واصلت 
خطواته��ا التنظيمي��ة م��ن خالل 
تركيب ورفع أعالم الدول املشاركة 
يف شوارع اململكة املختلفة خصوًصا 
الرئيس��ية س��واء يف مدينة املحرق 
اململكة  ضي��وف  وص��ول  حي��ث 
عر مطار البحري��ن الدويل وصوالً 
الرياضية  والصال��ة  الس��كن  ملقار 
مبدين��ة عي��ى، وم��ن املتوقع أن 
تتواص��ل مثل ه��ذه الخطوات مبا 
يليق باملكانة املتميزة للبحرين إىل 
جانب إضفاء اللمس��ات الجاملية 
عىل الش��وارع مبا يعك��س األجواء 
االحتفالي��ة التي تعيش��ها اململكة 
خالل هذه األيام الستضافة الحدث 

الريايض العاملي.

أكدت رئيس��ة قناة البحرين الرياضية 
مريم بوك��امل أن القن��اة وبتوجيهات 
مب��ارشة من وزير ش��ؤون اإلعالم عيل 
بن محمد الرميحي حريصة عىل إخراج 
أس��بوع بريف الدويل للقت��ال بأفضل 
ص��ورة إعالمي��ة م��ن خ��الل التغطية 
املبارشة لكافة أحداث وبرامج وأنشطة 
األسبوع العاملي، مش��رية إىل أن هناك 
العديد م��ن الرامج واس��توديو خاص 

ستشهده البطولة.
وعقدت مري��م بوكامل اجتامًعا مطوالً 
م��ع عم��ر عبدالعزيز بوك��امل مدير 
املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن 
حم��د آل خليفة وحازم الش��يخ رئيس 
لجن��ة اإلعالم واالتصال ملناقش��ة كافة 
الجوان��ب اإلعالمي��ة التي س��تقوم بها 

القناة الرياضية يف األسبوع العاملي.
وأوضح��ت مري��م بوك��امل أن القناة 
الرياضي��ة س��تواكب الح��دث العاملي 
بأفض��ل ص��ورة إعالمي��ة وستس��عى 
إلخراج��ه مميزًا م��ن خ��الل الكوادر 
املتواج��دة يف القناة وبدعم مبارش من 
وزي��ر ش��ؤون اإلعالم عيل ب��ن محمد 
الرميح��ي، مبين��ة أن متابعي الحدث 
العاملي خلف الشاش��ة سيكونون عىل 

موعد مع تغطية مميزة.
وكش��فت أن القناة الرياضية ستسخر 
كافة إمكانياته��ا املتاحة لنقل البطولة 
بشكل رائع، ووعد الجامهري بأن يكون 
النقل التلفزيوين ذا طابع خاص ومميز.

 3 قنوات للنقل

وكشفت رئيسة قناة البحرين الرياضية 
مري��م بوك��امل أن الح��دث العامل��ي 
س��ينقل عىل 3 قن��وات، مبينة أن قناة 
ستش��هد  األوىل  الرياضي��ة  البحري��ن 

نقل لن��زاالت الحلبة الرئيس��ية، وقناة 
البحرين الرياضية الثانية ستشهد نقل 
لن��زاالت الحلبة الثانية، إضافة إىل قناة 
البحرين العاملية التي س��تكون متاحة 

للنزاالت.
وأشارت إىل أن هناك 3 نزاالت ستقام يف 
توقيت واحد وهو ما سيمنح املشاهد 
أحقية متابعة أي نزال كام يريد حرًصا 
من القناة الرياضي��ة عىل وضع املتابع 

يف الصورة أوالً بأول.

“الرياضية” حاضرة في المطار

وأوضح��ت مري��م بوك��امل أن القناة 
الرياضية س��تكون حارضة يف استقبال 
الالعب��ني والدول املش��اركة يف الحدث 
العاملي م��ن خالل تواج��د الكامريات 
يف مط��ار البحري��ن ال��دويل، وقالت: 
“س��نحرص ع��ىل التواج��د يف مط��ار 
ومتابع��ة وص��ول  ال��دويل  البحري��ن 
الالعبني وأخ��ذ الترصيحات واللقاءات 

من الالعبني والدول املشاركة”.
وأضاف��ت “دخلن��ا يف أج��واء البطولة 
رس��ميًّا، هن��اك ن��رشات خاص��ة عن 

البطول��ة واس��تعدادات اللجان تعرض 
حاليًّا يف قناة البحرين الرياضية”.

 كاميرا خاصة للبطل حمزة 
الكوهجي

وكش��فت رئيس��ة القناة الرياضية أن 
هن��اك كام��ريا خاصة س��تكون متاحة 
للبطل البحرين��ي حمزة الكوهجي، إذ 
س��تواكب الالع��ب أوالً بأول س��واء يف 
الحص��ص التدريبية قبل النزاالت أو يف 

النزال نفسه.
وتابعت “هذه الخطوة تعتر تشجيعية 
للبط��ل البحرين��ي حم��زة الكوهجي، 
حيث إن القناة حريصة عىل تش��جيع 
الالعب��ني، وم��ن هذا املنطل��ق حرصنا 
ع��ىل تخصيص كام��ريا للبط��ل طوال 

مشاركته”.

 بروفايل خاص لالعبين

كام أك��دت مري��م بوك��امل أن هناك 
بروفايل خاص لكاف��ة العبي املنتخب 
الوطني البحريني الذين سيشاركون يف 
البطول��ة خصوًصا أن هن��اك 4 العبات 

م��ن املنتخ��ب الوطني م��ن الفتيات 
سيشاركن يف البطولة.

وأوضح��ت أن فريق إع��داد الروفايل 
الخ��اص بالالعب��ات ب��ات عىل وش��ك 
االنتهاء وس��يعرض خالل األيام القادمة 
إضاف��ة إىل تخصيص أوق��ات مختلفة 
لتعريف املش��اهد عن العبي منتخبنا 

الوطني الذين سيشاركون يف البطولة.
وبينت أن فريق الجرافيكس س��يكون 
عىل مس��توى عال من خالل التصاميم 
املمي��زة املخصصة لكافة الالعبني فضاًل 

عن اللجان العاملة وكافة البطولة.

استوديو خاص

وذك��رت مري��م بوك��امل أن هن��اك 
الذي  للبطول��ة  الخ��اص  االس��توديو 

س��ينقل عىل الهواء مبارشة من صالة 
مدينة خليفة الرياضية.

وقالت: “االس��توديو التحلييل سيكون 
منقساًم إىل قسمني، األول سينقل قبل 
انطالق املنافس��ات، والثاين س��يكون 
بعد ختام املنافس��ات وبشكل يومي 

حتى انتهاء البطولة”.
وأضاف��ت “سيس��تضيف االس��توديو 
نخبة من الفني��ني والخراء إضافة إىل 
تسليط الضوء حول اللجان العاملة يف 
البطولة واستضافة كبار الشخصيات”.

التعليق باللغتين 

وفي��ام يخ��ص التعلي��ق، أوضح��ت 
باللغت��ني  س��يكون  التعلي��ق  أن 
وتابع��ت  واالنجليزي��ة،  العربي��ة 

باللعبة  “هن��اك مصطلحات خاص��ة 
أن  االنجليزي��ة، إضاف��ة إىل  باللغ��ة 
غالبي��ة متابعي اللعب��ة من األجانب 
واألوروبيني، وسيكون التعليق مزدوًجا 
بني اللغت��ني العربية واإلنجليزية لكن 
أعتق��د إن اللغة االنجليزية س��تكون 

األكرث”.

 الحقوق لدى البحرين 
”OSN”و

وبش��أن حقوق البطولة، كش��فت أن 
حق��وق البث متاحة لقن��اة البحرين 

.”OSN“ الرياضية وقنوات
وأك��دت مري��م بوك��امل أن قنوات 
أبوظب��ي الرياضي��ة وديب الرياضي��ة 

طلبوا نقل بطولة الهواة.  

االفتتاح حفل  بروفات  والخميس  البطولة...   النطالق  جاهزون  العربي: 

مريم بوكمال: سنواكب الحدث بأفضل صورة إعالمية

عقد اجتماًعا مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية

اجتمعت مع عمر بوكمال والشيخ  
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)وكاالت(: ذك��رت تقاري��ر صحافي��ة 
إنجليزية، وجود اتص��االت بني إدارة 
الفرن��ي،  جريم��ان  س��ان  باري��س 
وجوزيه مورينيو، املدير الفني لفريق 
مانشس��ر يونايت��د، لت��ويل تدري��ب 

النادي الباريي، املوسم املقبل.
وامتدح مورينيو، فريق سان جريمان، 
قائ��ًا “يف باري��س هن��اك يشء مميز 
حالًيا، السحر والجودة والشباب، إنهم 

رائعون”.
وقالت صحيفة ذا صن “باريس س��ان 
جريم��ان تواص��ل مع ممث��ي جوزيه 

موريني��و، بش��أن تدري��ب الفري��ق 
الفرني”.

وأضافت الصحيف��ة “تم إباغ النادي 
الفرني بوضوح ب��أن مورينيو ملتزم 

بعقده مع مانشسر يونايتد”.
وتابع��ت “لك��ن إدارة س��ان جريمان 
ترك��وا عرضه��م مفتوًح��ا، يف ح��ال 
تغريت األمور يف مانشسر يونايتد مع 

مورينيو”.
وأكمل��ت “مورينيو أكمل نصف فرة 
العق��د، إدارة اليونايت��د تريد تقديم 
عق��د جدي��د ل��ه، لك��ن ال يوجد أي 

مفاوضات بشأن ذلك حتى اآلن”.
املاني��و ت��رى أن  وأوضح��ت “إدارة 
مورينيو أعاد الفريق للمسار الصحيح 
بعد 3 س��نوات م��ع ديفي��د مويس 
ولويس فان جال، حيث فاز املوس��م 
وكأس  األورويب  بال��دوري  امل��ايض 
الرابط��ة، وس��اهم يف تأه��ل الفريق 

لدوري األبطال”.
وأردفت “ليس��ت هذه امل��رة األوىل 
التي يحاول فيه��ا باريس التعاقد مع 
موريني��و، حي��ث أرادوا خطف��ه من 

اليونايتد يف صيف 2016”.

وأمت��ت الصحيف��ة “مورينيو يخطط 
ل��رف م��ايل ضخ��م خ��ال ف��ريت 
االنتق��االت املقبلت��ني، بعدم��ا أبدى 

إحباطه من فش��ل النادي يف التعاقد 
مع إيفان بريسيتش جناح إنر ميان 

الصيف املايض”.

)وكاالت(: مل يخرس مانشس��ر س��يتي 
هذا املوسم، وفاز بكافة مبارياته، منذ 
التعادل 1-1 مع إيفرتون، يف أغسطس 
امل��ايض، ويتقدم ب��� 8 نقاط عىل أبرز 
منافسيه يف الدوري اإلنجليزي، وضمن 
التأه��ل لثم��ن نه��ايئ دوري أبط��ال 

أوروبا.
وق��ال ج��ون س��تونز، مداف��ع نادي 
وراء  ال��رس  إن  س��يتي،  مانشس��ر 
انتص��ارات فريق��ه املتتالي��ة، يتعلق 
برسعة التعايف م��ن إرهاق كل مباراة، 

واالستعداد بجدية للمواجهة التالية.
وأضاف ستونز، لوسائل إعام بريطانية 
“يعود جزء كب��ري من الفضل يف ذلك، 
إىل االستعداد بعد كل مباراة. أسلوب 
التعايف وكيف نفع��ل ذلك خال أيام 
قليلة، ومس��اعدة الجهاز لنا، لنبقى يف 

حالة صحية جيدة”.
ويعتقد املدافع البالغ عمره 23 عاما، 
أن رغبة الاعب��ني أيضا يف إحراز لقب 
الدوري ألول مرة منذ 2014، والتتويج 
بأول لقب من��ذ كأس الرابطة 2016، 

مينح الفريق دافعا كبريا.
وتابع س��تونز “هذا ي��أيت من الجميع 
بوجود ح��اس وقتال، ف��از الاعبون 

باأللق��اب ولديهم رغب��ة لتكرار ذلك. 
هذا مينحنا الدافع”. وأوضح “بالنسبة 
لاعبني الذين مل يحرزوا أي يشء مثي، 
فإن األم��ر يتعلق بالرغب��ة يف التطور 
وحص��د أكرب ع��دد من النق��اط، عىل 
أم��ل تحقي��ق أهدافنا وه��و التتويج 
باأللقاب”. وس��بق أن تع��رض مدافع 
إنجل��را النتق��ادات، بس��بب تواضع 
مس��تواه مع السيتي، لكنه يظهر هذا 

املوسم بشكل قوي.
وال تنقطع توقعات حس��م مانشس��ر 
س��يتي للقب الدوري اإلنجليزي هذا 
املوسم، بعد تفوقه يف الصدارة بفارق 
8 نق��اط بعد 11 جول��ة، لكن جوزيه 
الغريم مانشس��ر  موريني��و م��درب 
يونايت��د، يؤم��ن بإمكاني��ة ح��دوث 

مفاجآت.
وال ميك��ن إن��كار أن س��يتي يلع��ب 
ويتس��م  بالحيوية  مفع��م  بأس��لوب 
بالرش��اقة والفاعلية، لذا من الصعب 
تخي��ل خس��ارته يف 3 مباريات، ما قد 
يسمح ليونايتد أو توتنهام أو تشيلي 

بدخول سباق املنافسة.
لكن يف ظ��ل إه��دار يونايتد صاحب 
املركز الثاين لنقاط بعد خسارتني أمام 

هيديرسفيلد وتشيلي، فإن مانشسر 
س��يتي رمبا ال يحت��اج لاس��تمرار يف 

أفضل مستوياته ليحسم اللقب.
وق��ال موريني��و بع��د الخس��ارة من 
تش��يلي يوم األحد، بينا فاز س��يتي 
1-3 عىل آرس��نال “ف��ارق 8 نقاط يف 
إنجل��را مختلف عن��ه يف الربتغال أو 
إسبانيا أو أملانيا”. وأضاف “نعم يبدو 
الف��ارق كبريا، لكن تتبق��ى الكثري من 
املباري��ات”. ودون أن يوضح مورينيو 
رؤيت��ه، فإنه م��ن الطبيع��ي أن تتأثر 
مس��رية أي فريق ح��ال تعرض العبني 
بارزي��ن لدي��ه لإليق��اف أو اإلصابات 

خال موسم طويل.
ومع امتاك س��يتي لخي��ارات عديدة 
تتح��ىل بالكفاءة فإن قدرته عىل س��د 
الفراغات مل تتع��رض الختبار حقيقي 
حت��ى اآلن. وتح��دث جوارديوال عن 
معاناة الفريق من اإلرهاق بعد رحلة 
مبنتصف األس��بوع إىل نابويل يف دوري 
أبطال أوروبا، لكن هل سيصمد بدنيا 
يف ظل تك��دس املباريات وخاصة عند 
الوص��ول ل��أدوار اإلقصائي��ة بدوري 

األبطال يف فرباير املقبل؟
وانطل��ق مانشس��ر س��يتي بق��وة يف 

املوس��م املايض، ثم عاىن من هزميتني 
متتاليتني أمام تش��يلي وليسر سيتي 
يف مطل��ع ديس��مرب، وأنه��ى الش��هر 

بخسارة أمام ليفربول يف رأس السنة.
 وسيس��تضيف يونايتد جاره سيتي يف 
أول��د ترافورد، بالعارش من ديس��مرب، 
يف مب��اراة يضع موريني��و عينه عليها 
بالتأكي��د، فقد تك��ون فرصة محتملة 
النتزاع الصدارة، حيث توقع أن يكون 
فريقه أكرث قوة مع عودة عنارص بارزة 

للعب.
وتعرث يونايتد بعد بداية مثالية عندما 
ف��از 6 م��رات يف أول 7 مباريات لكنه 
تأثر بغياب الفرني بوجبا الذي صنع 
رشاك��ة جيدة مع نياني��ا ماتيتش يف 

وسط امللعب.

وترضر الفريق أيضا من صيام روميلو 
لوكاك��و ع��ن األهداف يف ظ��ل عدم 

وجود رأس حربة بديل.
لك��ن ع��ودة إبراهيموفيت��ش، الذي 
سجل 17 هدفا يف 28 مباراة بالدوري 
قبل إصابته الخطرية بالركبة، ستعطي 

مورينيو خيارا إضافيا.
وال ميك��ن اس��تبعاد توتنه��ام ال��ذي 
تس��اوى مع يونايت��د يف رصيد النقاط 
وفاز ع��ىل ريال مدري��د حامل لقب 
دوري أبطال أوروب��ا، ما يؤهل فريق 
لاستمرار  بوكيتينو  ماوريسيو  املدرب 
بدائرة املنافسة إذا واصل االنتصارات.

ورغ��م أن جوارديوال يقلل من ش��أن 
فوزه املنتظ��ر باللقب، فإن��ه ال ينكر 
اختاف��ا واضح��ا عن املوس��م املايض 

واملتعلق بأدائه أمام الستة الكبار.
وق��ال جوارديوال “يف املوس��م املايض 
فزنا مرتني أمام منافس��ني عىل اللقب، 
لكننا بحلول نوفمرب، فزنا بالفعل عىل 

تشيلي وليفربول وآرسنال”.
وبع��د 6 أيام من مواجه��ة يونايتد يف 
ديسمرب، سيلتقي فريق جوارديوال مع 
توتنهام يف إس��تاد االتح��اد، ثم يواجه 
ليفربول بأنفيلد يوم 14 يناير/ كانون 
الث��اين، وهن��اك تعرثت مس��ريته نحو 

اللقب يف العام املايض.
وإذا تفوق س��يتي يف هذه املواجهات 
فرمبا نتحدث عن حصان واحد يسابق 
نفس��ه، لكن ك��ا ق��ال مورينيو فإن 
الحديث اآلن عن حسم اللقب سابق 

ألوانه.

)وكاالت(: يخط��ط ن��ادي ري��ال مدري��د 
اإلس��باين، إىل القيام بخط��وة جديدة، قبل 
نهاي��ة العام الج��اري 2017، تج��اه العبه 
ونجم��ه الربتغ��ايل كريس��تيانو رونال��دو. 
وأش��ارت تقارير صحفية إس��بانية، إىل أن 
نادي ريال مدريد، يس��تهدف خال الفرة 
القص��رية املقبلة، تجديد عقد كريس��تيانو 

رونالدو.
وق��ال اإلعام��ي اإلس��باين إدواردو إندا، يف 
تريحات لربنامج “التشريينجيتو”: “ميي 
سيحصل عىل 50 مليون يورو كراتب سنوي 
عند تجديد عقده، فيا يتحصل كريستيانو 
رونالدو حاليا عىل راتب يزيد قليًا عن 20 

مليون يورو”.
وأضاف إندا: “س��يتم تحسني عقد رونالدو، 
وم��ن املتوقع أن يحصل عىل راتب س��نوي 

يتج��اوز ال���30 ملي��ون ي��ورو”. وتاب��ع: 
“كريستيانو رونالدو سيجدد عقده بالتزامن 
م��ع إعان ف��وزه بالك��رة الذهبي��ة للمرة 
الخامس��ة يف تاريخه، وسيتم إضافة موسم 
آخ��ر، لينتهي ارتباطه بالريال يف 2022 بدالً 

من 2021”.
وكان رونال��دو أبدى اس��تياءه م��ن النظام 
الرضيبي يف إس��بانيا، كا قال منذ أيام “ال 
أرغ��ب يف تجدي��د أو تحس��ني عقدي عىل 
اإلط��اق، األمور جيدة متاًما بالنس��بة يل”.  
ع��ىل صعيد آخر، ب��دأ الفرني زين الدين 
زي��دان املدير الفني لفري��ق ريال مدريد، 
لتحضري فريقه لخوض مواجهة الديريب أمام 
أتلتيكو مدريد 18 نوفم��رب الجاري، عقب 

فرة التوقف الدويل.
وبحس��ب صحيفة “ماركا” اإلس��بانية، فإن 

املل��ي سيس��تعيد خدمات عدد 
من العبيه امُلصاب��ني، أبرزهم داين 

كارفاخ��ال وجاريث بيل وكيل��ور نافاس 
ورافائي��ل فاران، بعدما ع��اىن الرباعي من 
إصاب��ات مختلفة الفرة املاضية. وأش��ارت 
الصحيف��ة، إىل أن��ه من املأمول مش��اركة  
الرباعي يف املباراة، إذا سارت األمور حسب 
الخطة التي رسمها الجهاز الطبي، من أجل 

التجهيز خال فرة التوقف الدويل.
واختتم��ت “م��اركا”: “ناف��اس الذي غاب 
ألس��بوعني، وكارفاخال البعيد منذ شهرين، 
وفاران الذي مل يشارك يف مواجهتي توتنهام 
والس بامل��اس، اقربوا بش��دة م��ن اللحاق 
باللقاء، أما جاريث بيل فموقفه حتى اآلن 

غري مؤكد”.

المطاردة مستمرة 

سيتي جوارديوال يخطف األنظار 

مفاجأة كريستيانو 

نيمار جاهز  
)وكاالت(: أعلن طبيب املنتخب الربازيي، 

رودريجو السار، أن قائد الفريق نيار 
دا سيلفا، تعاىف من اإلصابة، وأصبح 

جاهزا لخوض ودية منتخب السامبا أمام 
نظريه الياباين، مبدينة ليل الفرنسية، يوم 

الجمعة املقبل. وقال السار “تدرب 
نيار بشكل طبيعي، وال يعاين من أي 
مشكلة، لقد تعاىف وأصبح جاهزا”. ومل 
يلعب مهاجم باريس سان جريمان، يف 
املباراة التي فاز فيها فريقه بخاسية 

نظيفة عىل أنجيه يف الدوري الفرني، 
حيث أنه تعرض يف األسبوع املايض 

لكدمة تسببت له يف تورم عضي.

رغبة اومتيتي  
)وكاالت(: يتوقع نجم نادي برشلونة 

اإلسباين، تحرك إدارة الفريق الكتالوين 
خال الفرة املقبلة، باتجاه تجديد وتعديل 

بنود تعاقده املمتد حتى صيف 2021. 
وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” 

اإلسبانية، املقربة من البيت الكتالوين، فإن 
إدارة النادي تنتظر إىل ما بعد مونديال 

روسيا 2018 املقبل، من أجل تعديل عقد 
الفرني صامويل أومتيتي، الذي أصبح أحد 

أبرز األعمدة الرئيسية يف البارسا ومنتخب 
الديوك. وانضم أومتيتي لصفوف النادي 

الكتالوين صيف 2016 قادًما من ليون 
الفرني، مقابل 25 مليون يورو، ووقع 
عقًدا حتى صيف 2021، برشط جزايئ 

بقيمة 60 مليون يورو.

مارادونا اإلعالمي 
)وكاالت(: استقبل الرئيس الفنزويي 

نيكوالس مادورو، يف مقر حكومته، النجم 
األرجنتيني السابق دييجو مارادونا، الذي 

وقع يف وقت سابق عقدا مع شبكة 
“تيليسور”التليفزيونية لتقديم أحد 

الربامج خال بطولة كأس العامل 2018 
بروسيا. وأثنى الرئيس الفنزويي عىل 

مارادونا، واصطحبه معه إىل اجتاع مع 
مسؤولني حكوميني، وقال: “اليوم يزورنا 

صديق كبري لفنزويا، زميل عزيز، إنه 
الطفل الذهبي دييجو أرماندو مارادونا 

العظيم، مرحبا بك”.
وكشف مادورو أن مارادونا وقع عقدا 

مع “تيليسور” لتقديم سلسلة من الربامج 
الجديدة من روسيا، تحت اسم “من يد 

رقم 10” وذلك خال املونديال القادم.

)وكاالت(: يشعر داين روز 
الظهري األيرس لتوتنهام بإرصار 

كبري عىل متثيل إنجلرا يف 
نهائيات كأس العامل 2018.
وشارك روز آلخر مرة مع 

إنجلرا منذ حوايل عام واحد، 
إذ خضع لجراحة يف الركبة 
وخرس موقعه يف التشكيلة 

األساسية لتوتنهام، كا ثارت 
شكوك حول مستقبله بعدما 

انتقد طموح النادي.
وقال روز إن ساوثجيت مدرب 

إنجلرا كان من أبرز الداعمني 
له خال مرحلة التعايف، قبل 

أن يختاره يف تشكيلته ملواجهة 
أملانيا والربازيل وديا.

وأضاف روز للصحافيني “أشكر 
املدرب ساوثجيت، ثقته من 

أبرز اإليجابيات يل، هو يعرف 
أين مل ألعب كثريا لكنه يدرك 
ما بوسعي أن أقدمه مبجرد 

العودة للفريق”.
وتابع “هديف النهايئ هو 

الوجود يف تشكيلة كأس العامل 

يف الصيف، وميكنني أن أفعل 
ذلك فقط باللعب بانتظام مع 

فريقي”.
وعاد روز إىل تشكيلة توتنهام 

أمام كريستال باالس يف الجولة 
املاضية، لكنه سيواجه منافسة 

عىل اللعب مع زميله بن 
ديفيز.

وتلعب إنجلرا مع أملانيا بطلة 
العامل يف إستاد وميبي يوم 

الجمعة، قبل أن تواجه الربازيل 
بعدها بأربعة أيام.

روز يشكر ساوثجيت

جوزيه مورينيو

كريستيانو 
رونالدو

طريق اللقب ال يزال طوياًل

داني روز 

نيمار 
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“األهلـي المتحـد” يكـرم موظفيـه القدامـى

يتمتع بسمعة ومكانة عالمية 
محافظ العاصمة يفتتح بوتيك “روجا” للعطور الراقية

اأق���ام البن���ك االأهل���ي املتحد حف���ل تكرمي 
ملوظفيه من ذوي اخلدمة الطويلة، والذي يقام 
�ش���نويا احتفاء بتفاين وجهود هوؤالء املوظفني 
وتكري�ش���هم �ش���نوات اإ�ش���هام وعط���اء مدي���دة 
يف �ش���لك البن���ك وخدم���ة عمالئه ودعم م�ش���رة 

اإجنازاته وجناحاته. 
اأقي���م احلف���ل يف فن���دق الريت���ز كارلت���ون 
البحرين على �رشف 90 موظفا وموظفة من ذوي 
اخلدمة الطويلة ممن اأمّتوا �شنوات عمل تراوحت 
ب���ني 5 اأع���وام اإل���ى 35 عام���ا كما بنهاي���ة عام 
2016، حي���ث وزع الرئي�س التنفيذي والع�ش���و 
ال���دروع  اللب���ان  ع���ادل  للمجموع���ة  املنت���دب 
التذكارية و�شهادات ومكافاآت اخلدمة الطويلة 
عل���ى املوظف���ني املحتف���ى به���م.  كم���ا األقى 
كلمة بهذه املنا�ش���بة اأعرب فيها عن ال�ش���عادة 

واالعت���زاز بامل�ش���اركة يف تكرمي ه���وؤالء الزمالء 
من ذوي ال�ش���رة املهنية الطويل���ة واملتميزة، 
م�ش���يدا بجهوده���م واإ�ش���هاماتهم الكبرة فيما 

�ش���جله البنك من اإجنازات وما حققه من م�ش���رة 
تو�شع وانت�شار م�شهودة لي�شبح اليوم جمموعة 
م�رشفي���ة �ش���املة له���ا �ش���معتها املرموقة على 

امل�ش���توى االإقليم���ي، ومتطلع���ا اإلى موا�ش���لة 
العم���ل مع���ا لتحقي���ق املزي���د م���ن النجاح���ات 
يف ال�ش���نوات املقبل���ة. و�ش���مل حف���ل التكرمي 

موظفني على اختالف منا�ش���بهم الوظيفية من 
خمتل���ف دوائ���ر واأق�ش���ام البنك االأهل���ي املتحد 

و�شبكة فروعه الوا�شعة يف البحرين.

هناأ حمافظ العا�ش���مة ال�ش���يخ ه�ش���ام بن 
عبدالرحم���ن اآل خليف���ة القائم���ني على بوتيك 
“روج���ا” وذلك مبنا�ش���بة افتت���اح فرعه االول 
يف مملك���ة البحرين، حي���ث قدم بال���غ مباركته 
الى رئي����س جمل�س ادارة �رشكة جم���ان للتجارة 
والوكيل���ة احل�رشي���ة للعالم���ة التجارية روجا يف 

املنطقة ح�شني احلداد.
واأك���د املحافظ اأن البوتيك يتمتع ب�ش���معة 
ومكانة عاملية ملا يقدمه من ت�ش���كيلة متنوعة 
م���ن العطور الفخمة الأ�ش���حاب ال���ذوق الرفيع، 
منوهاً ان البوتيك �ش���يمثل وجه���ة مميزة امام 
الراغبني يف اقتناء وجتربة احد العطور الراقية 
التي ي�ش���مها خ�شو�ش���اً من ال���دول املجاورة، 
موؤك���داً ان عالمة )روجا( تعد احد اهم العالمات 

التجارية العاملية التي يعترب وجودها يف مملكة 
البحرين ا�ش���افة نوعية يف عامل العطور الفخمة 

بو�شفه االأول من نوعه على م�شتوى اململكة.
جاء ذلك مبنا�ش���بة رعاية املحافظ الفتتاح 
ف���رع بوتيك “روجا” الكائن يف جممع مودا مول 

بح�شور وكيل وزارة اخلارجية لل�شوؤون الدولية 
ال�ش���يخ عبداهلل بن اأحمد ب���ن عبداهلل اآل خليفة 
و�ش���فر �ش���لطنة عمان ل���دى مملك���ة البحرين 
عبداهلل املديلوي، الى جانب م�ش���اركة جمموعة 
من املدعوين واملهتم���ني ورواد املحل، حيث 

ق���ام ُم�ش���ّنع عطور “روج���ا” روج���ا دوف خالل 
االفتتاح بو�ش���ف اأنواع عطور “روجا” للمحافظ 

التي متيزت برحيقها الفواح.
من جهت���ه اك���د احل���داد ان البوتيك الذي 
مت افتتاح���ه موؤخراً حر�س عل���ى توظيف كوادر 

بحرينية تتمتع بخربة وا�ش���عة وتوؤهلها للعمل 
يف هذا املج���ال، موؤكداً ان افتت���اح البوتيك يف 
مملكة البحرين بفرعه الثاين بعد �شلطنة عمان 
يعد فر�ش���ة �ش���انحة لفت���ح اآفاق وا�ش���عة من 

التعاون امل�شرتك بني البلدين.

 “سيتي سنتر” يكشف عن أحدث صيحات أزياء الخريف

“هواوي” تطلق سلسلة هواوي مايت 10 

يقي���م �ش���يتي �ش���نرت البحرين طوال �ش���هر 
نوفمرب حملة ترويجية الأزياء خريف 2017 ت�شمل 
اأحدث ت�ش���كيالت االأزي���اء لهذا املو�ش���م بعد اأن 
طرحتها ُدور االأزياء الفاخرة وال�شهرة يف عوا�شم 
االأزياء العاملية.  واإلى جانب ذلك، ت�شمل احلملة 
املتوا�ش���لة حت���ى نهاي���ة �ش���هر نوفم���رب جتربة 
ت�ش���وق ال مثيل لها وجوائز مذهلة للمت�شوقني. 
وي�شّد “�ش���يتي �ش���نرت البحرين” اأنظار مرتاديه 
مبن�ش���ة عر�س اأزياء خريف/ �ش���تاء الإبراز اأحدث 
�شيحات اأزياء اخلريف، وتت�شمن املن�شة االأخاذة 
قطع���اً فاخرة خمتارة م���ن االأزي���اء وحقائب اليد 
ال�شم�ش���ية واملحافظ وم�ش���تح�رشات  والنظارات 
التجميل والعط���ور، وجميعها متاحة يف املجموعة 
الوا�ش���عة واملتنوعة من اأ�شهر املتاجر يف �شيتي 
�شنرت البحرين، منها على �شبيل املثال “�شاك�س 
“فيفث اأفينيو” و”ط�ش���ي. اإت����س. باي كارولينا 
هري���را” و “كينزو” و “توري بور�س” و “هيوغو 
“رال���ف  و  “�ش���لفاتوري فراغام���و”  و  بو����س” 
لوري���ن” و “ج���و مال���ون” و”باري����س غال���ري” 

وغرها الكثر.

وقال مدير اأول �شيتي �شنرت البحرين دعيج 
الرميح���ي “ي�رشّن���ا يف �ش���يتي �ش���نرت البحرين اأن 
نوا�ش���ل حتقيق روؤيتنا املتمثلة يف توفر اأ�شعد 
اللحظ���ات ل���كل النا�س كل ي���وم، وي�ش���عدنا اأن 

نطلق ه���ذه احلملة الرتويجي���ة للتعريف باأحدث 
ت�ش���كيالت اأزي���اء اخلري���ف/ ال�ش���تاء املتاحة يف 
متاجر االأزياء العاملية الفاخرة وال�شهرة الواقعة 

يف �شيتي �شنرت البحرين”.

الأعم���ال  ه���واوي  “جمموع���ة  ك�ش���فت 
امل�ش���تهلكني” النق���اب ع���ن �شل�ش���لة هواتفها 
الذكي���ة ه���واوي ماي���ت 10 االأق���وى يف الع���امل، 
واملدعوم���ة بتكنولوجيا الذكاء اال�ش���طناعي يف 

منطقة ال�رشق االأو�شط واأفريقيا. 
ومتّه���د �شل�ش���لة هوات���ف ه���واوي ميت 10 
وه���واوي ميت 10 برو وهواوي “بور�س ديزاين” 
حلقبة ر جديدة يف جمال تط���ور الهواتف الذكية 
وم���ن املنتظ���ر اأن تتيح جت���ارب فائق���ة الذكاء 
للم�ش���تهلكني يف املنطق���ة عرب توف���ر تقنيات 
ذكي���ة �ش���املة م���ن خ���الل هات���ف ج���ّوال مدعوم 

بالذكاء اال�شطناعي.
الأعم���ال  ه���واوي  جمموع���ة  رئي����س  وق���ال 
امل�شتهلكني يف منطقة ال�رشق االأو�شط وافريقيا 
ج���ني جي���او “ميت���از امل�ش���تهلكون يف منطق���ة 
ال�رشق االأو�ش���ط واأفريقيا بع�شقهم للتكنولوجيا 
ورغبته���م الكب���رة باحل�ش���ول عل���ى التقنيات 
املبتك���رة الت���ي تتيح حل���والً �شل�ش���ة وذكية يف 

حياته���م الزاخرة باالأعمال”.  وا�ش���اف “يتيح لنا 
ا�ش���تخدام الذكاء اال�شطناعي يف �شل�شلة هواوي 
ماي���ت 10 القدرة على تخط���ي احلدود والدخول 
اإلى ع�رش الهواتف الذكية التي ترتقي مب�ش���توى 
التفاعل بني االإن�ش���ان واالآلة، وتعزز من اإمكانية 

تو�شيع قدراتها. وبف�شل اأدائها املعزز و�رشعتها 
وقوتها وقدرتها العالية على التحميل واالت�شال 
ب�رشعة اأكرب، توفر �شل�شلة االأجهزة املرموقة هذه 
اأف�ش���ل جتارب امل�شتخدم، ومتّهد حلقبة جديدة 

وواعدة يف جمال تطور الهواتف الذكية”.

“مراسي” تطلق مبادرة “تغّدى وتعّلم” 

إعالن المجموعة الرابحة في حملة “سيف 1000”

اأعلنت مرا�ش���ي البحرين اإطالق مبادرة 
جمتمعي���ة جدي���دة حت���ت عن���وان “تغ���ّدى 
وتعّل���م”، والت���ي ته���دف اإلى ا�شت�ش���افة 
اأع�ش���اء م���ن منظم���ات املجتم���ع امل���دين 
املهتم���ة مبعرفة املزيد عن ه���ذا امل�رشوع 
الفري���د من نوعه عل���ى الواجهة البحرية يف 

ديار املحرق.
ومتت موؤخًرا دعوة اأكرث من 30 ع�شًوا 
من جمعية النور اخلرية اإلى مركز مبيعات 

مرا�ش���ي البحري���ن م���ن اأج���ل التفاع���ل مع 
الفريق امل�ش���وؤول عن تطوير هذا امل�رشوع 
الع�رشي البارز.  وتوفر جمعية النور العديد 
من اأ�ش���كال الدعم للمجتمع املحلي، مبا يف 
ذلك تطوير اخلدمات املجتمعية بالتعاون 
مع املوؤ�ش�شات االجتماعية والتعليمية، كما 
تهتم اأي�ًشا بتمكني املراأة وم�شاعدتها على 
امل�شاركة يف م�ش���رة التنمية االقت�شادية 

والثقافية يف مملكة البحرين.

اأعلن جممع ال�ش���يف اأ�شماء املجموعة 
الرابع���ة م���ن الفائزي���ن بحملة “�ش���يف 
1000” الرتويجي���ة الت���ي مت متديده���ا 
حت���ى تاري���خ 30 نوفم���رب 2017 حي���ث 
متت اإقامته بح�شور اإدارة جممع ال�شيف 
وحت���ت اإ�رشاف ممثل عن وزارة ال�ش���ناعة 

والتجارة وال�شياحة.
وفاز فاطمة را�ش���د، وفي�ش���ل وليد 
ال�ش���فر، وغ���ادة ابراهيم علي، وعي�ش���ى 
حاف���ظ حاج���ي، وحمم���د كم���ال ابراهيم، 
ووفاء يو�ش���ف ال���ذوادي، و�ش���امل حممد 
�شامل بجائزة نقدية قدرها 1،000 دينار 

لكٍل منهم. 
دخ���ول  �ش���خ�س  اأي  وباإم���كان 
ال�ش���حوبات القادمة عرب اإنفاق 20 دينار 
اأو اأك���رث يف اأي من حمالت ومطاعم جممع 
ال�ش���يف، املحرق ليحظى بفر�ش���ة الفوز 

مببلغ 1،000 دينار.
وي�ش���عى جممع ال�ش���يف ال�شت�شافة 
�شل�ش���لة من الفعالي���ات واحلمالت على 
مدار العام بغر�س اإعادة تن�ش���يط قطاع 
التجزئة وتعزيزه، عالوة على اال�ش���تمرار 
بتطوي���ر املجمع كوجهة رائدة للت�ش���وق 

والرتفيه يف مملكة البحرين.
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8 نوفمبر 

1519
ه����رن����ان ك��ورت��ي�����س 
االآزتك،  مدينة  يدخل 
موكتيزوما  واحل��اك��م 

يرحب به بحفاوة.

1620
اجلبل  معركة  وق���وع 
االأب������ي�������������س ق����رب 
م��دي��ن��ة ب�����راغ وه��ي 
وقعت  م��ع��رك��ة  اأول 
ال��ث��الث��ن  ح����رب  يف 
ع�����ام ال���ت���ي ج��م��ع��ت 
ب�����ن ال���ك���اث���ول���ي���ك 
وال���روت�������ش���ت���ان���ت، 
حليف  ال��ن�����ر  وك���ان 
االإمراطوري  اجلي�س 
ب��ق��ي��ادة ف��ردي��ن��ان��د 

الثاين.

1793
ح����ك����وم����ة ال�����ث�����ورة 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة ت��ف��ت��ح 
اللوفر  ق�����ر  اأب����واب 

كمتحف للعموم.

1889
مونتانا ت�شبح الوالية 
رقم 41 من الواليات 

االأمريكية املتحدة.

  1942
ح����ك����وم����ة ف��ي�����ش��ي 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة ت��ق��رر 
ق����ط����ع ال����ع����الق����ات 
مع  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
يف  املتحدة  الواليات 
ذروة احلرب العاملية 

الثانية.

مسافات

شاشة آيفون x تصدم الجمهور بسعرها
ك�ش����فت �رك����ة اآبل موؤخرا، عن تفا�ش����يل اأ�ش����عار اإ�ش����الح 
هاتفه����ا الذكي االأح����دث اآيفون اك�س، وم����ع االإعالن عن تقدمي 
الهاتف، اأ�ش����درت اآبل اأي�ش����اً قائمة باأ�ش����عار اإ�شالح الهاتف - 
امل�ش����مى اآيفون X اأي�ش����اً - التي ت�ش����منت اأن اإ�ش����الح �شا�شة 
الهات����ف خ����ارج ال�ش����مان تبلغ 279 دوالراً، وهو �ش����عف �ش����عر 
اإ�ش����الح �شا�ش����ة اآيفون 6 التي ت�ش����لح يف مراك����ز ال�ركة مقابل 
129 دوالراً، واأعلى بن�ش����بة 65 % مقارنة ب�شعر اإ�شالح �شا�شة 

هاتف اآيفون 8، والبالغ 169 دوالراً.
ُيذكر اأن كافة االإ�شالحات اخلا�شة بهاتف اآيفون 10، الذي 
يبداأ �ش����عره من 999 دوالراً، خارج ال�ش����مان تبل����غ 549 دوالراً 
اأمريكياً. اأما بالن�ش����بة الأخويه اآيفون 8 واآيفون 8 بل�س، فال�شعر 

يبلغ 349 و399 دوالراً على التوايل.
ومع اأن ال�شمان املمتد من اآبل، وامل�شمى “اآبل كري بل�س” 
ُيع����د باهظ الثم����ن، اإال عمالء اآب����ل ينظرون اإليه على اأن فر�ش����ة 
ذهبية تنقذهم من االأ�ش����عار العالية جًدا الإ�شالح هواتف اآيفون 

خارج ال�شمان.

أفالم شهر نوفمبر في السينما

م���ن ع���ادة هوليوود تقدمي اف�ش���ل 
افالمها يف نهاية العام، ويف نهاية 2017 
ها هي تقدم جمموعة من االفالم املمتازة 
لعر�ش���ها حول العامل وبالطب���ع البحرين 
�شمن هذه اخلارطة ال�شينمائية الكبرية. 
ففي ال�شهر احلايل ع�ش���اق ال�شينما على 
موعد مع اف�ش���ل االف���الم الكبرية وهذه 

جولة الأف�شلها:

Justice League
ي���دور ح���ول مواجه���ة ال����ر، فيتفق 
االأبط���ال عل���ى ذل���ك اإال اأن كال منه���م له 
طريقت���ه اخلا�ش���ة التي يري���د تطبيقها 
لذل���ك، ه���ذا االخت���الف يجعل ع���ددا من 
االأبطال اخلارقن يتواجهون فيما بينهم، 
الفيل���م ي�ش���م ع���ددا م���ن ال�شخ�ش���يات 
البارزة من �شخ�ش���يات الكوميك بوك�س 

مثل: �شوبر مان، بات مان، ووندر مان.

Last Flag Flying
بع���د م���رور 30 عاًما عل���ى خدمتهم 
مًعا يف فيتنام، يجتم���ع من جديد كل من 
م�ش���عف �ش���الح البحرية ال�ش���ابق )الري( 
م���ع جن���دي البحري���ة )�ش���ال( والكاه���ن 
)مويل���ري(، من اأجل دفن جن���دي البحرية 
ال�شاب ال�شغري ابن )الري( الذي قتل يف 
العراق، حيث رف�س )الري( اأن يتم دفنه 
يف مق���رة اأرلينجت���ون، ويري���د اأن ياأخذ 
نع�شه يف جولة من اأجل دفنه يف مكان اآخر، 

فما الذي �شيحدث؟.

Roman J. Israel، Esq
يح���اول حمام���ي الدف���اع رومان جي 
اإ�رائي���ل ذو النزع���ة املثالي���ة اأن يتويل 

امل�ش���وؤولية بعد تعر�س �ريكه يف العمل 
الأزم���ة قلبي���ة، لكنه مع الوقت يكت�ش���ف 
عددا م���ن احلقائق غ���ري املريحة حول ما 
قام���ت ب���ه ال�ركة الت���ي يعد �ري���ًكا بها 

ويتعار�س مع مبادئه.

Darkest Hour
تدور اأح���داث الفيلم ح���ول الهجوم 
الذي قاده )وين�ش���تون ت�رت�ش���ل( �ش���د 
جي�س )اأدولف هتلر( يف االأيام االأولى من 

احلرب العاملية الثانية.

Wonder
طف���ل يوُلد بت�ش���وه خلقي يف وجهه، 
فيتم اإعداده لينتقل اإلى مدر�شة جديدة 
حيث تكون مكانا منا�ش���با لال�شت�ش���فاء، 
ولك���ي يجع���ل اجلمي���ع يعرف اأن���ه جمرد 
طفل عادي، واأن اجلمال لي�س ظاهرًيا وال 

يقت�ر على �شكل اجللد.

Murder on the Orient Ex-
press

يدور الفيلم عن رحلة املحقق هرقل 
بوي���روت، ال���ذي يحق���ق يف جرمي���ة قتل 
راح رج���ل اأعم���ال اأمريك���ي كان م�ش���افرا 
على منت قطار ال����رق ال�ريع، ويتهم يف 

الق�شية كل ركاب القطار املتواجدين.

 Three Billboards Outside
Ebbing، Missouri

اأ�ش���هر دون الو�ش���ول  بع���د م���رور 
للج���اين يف ق�ش���ية مقت���ل ابنته���ا، تتخذ 
)ميلدريد هايز( خطوة جريئة، تتلخ�س يف 
اإقامة ثالث عالمات توؤدي اإلى بلدتها مع 
ر�ش���الة مثرية للجدل موجهة اإلى )وليام 
ر،  ويلوجب���ي(، ماأمور �رطة املدينة املوَُقّ
يف ح���ن اأن نائبه ال�ش���ابط )ديك�ش���ون( 
– رجل غري نا�ش���ج متواكل على والدته 
ومييل اإلى العنف – يتورط يف الق�ض���ية، 
فتن�ش���ب املعركة بن )ميلدريد( وقوى 

القانون يف بلدة )اإيبينج(.

A Bad Moms Christmas
 Bad بعد النجاح ال���ذي حققه فيلم
ق���ررت  املا�ش���ي،  الع���ام  يف   Moms
ميث���ل  ث���اين  ج���زء  اإنت���اج   STX �رك���ة 
ع���ودة البط���الت الث���الث مي���ال كوني�س، 

وكري�شتن بيل، وكاثرين هان.
تدور االأحداث حول 3 اأمهات يحاولن 
التاأقل���م مع ظ���روف احلي���اة والبيت، يف 
ظ���ل زي���ارة والداتهن خالل ف���رتة اأعياد 

الكري�شما�س.

مع النجمين الغرير والرميثي
المخرج أحمد صالح يخوض أول تجربة لفيلم بحريني مصري

قال املخ���رج ال�ش���ينمائي اأحمد عبداهلل �ش���الح انه 
يخو����س اأول جترب���ة لفيل���م بحريني م�ري بع���د اأفالمه 

التي قدمها مثل “�شكر برة” و”�شكة دبو�س”. 
اأ�شاف: “�ش���ورت جزءا بالقاهرة واآخر يف البحرين.. 
والفيل���م حاليا يف مرحلة املونتاج وي�ش���ع املو�ش���يقى 
الت�ش���ويرية له حممد غامن.. وتتبقي اأغنية الدعاية التي 

�شاأقوم بت�شويرها علي كوبري ق�ر النيل. 
وعن اأبطال الفيلم قال: من م�ر م�شطفي اأبو�ريع 
و�ش���امي مغاوري وعبداهلل م�رف ودني���ا امل�ري.. ومن 
البحرين والكوي���ت علي الغرير وخلي���ل الرميثي وخالد 

العجريب وابرار �ش���بت و�ش���ذى �شبت.  اأ�ش���اف: الفيلم 
يعر����س يف اجازة ن�ش���ف العام الدرا�ش���ي مب����ر وبكل 
دول اخلليج يف نف�س الوقت.. واحلمد هلل التجربة جميلة 
واأن���ا اأول خمرج يقدم فيلم���ا يف البحرين.  وقال: الفيلم 
من النوعي���ة الكوميدي���ة الرائعة وهو بعن���وان “طربال 
راي���ح جاي” واأ�ش���عر ب�ش���عادة كب���رية من تل���ك التجربة 
اجلديدة خا�ش���ة اأنها ملخرج م�ري يعر����س له فيلم يف 
دور ال�ش���ينما باخلليج العربي كله فه���ي خطوة ايجابية 
جدا.. وحديثه علي ال�شاحة ال�شينمائية امل�رية.. ونرغب 
فيه���ا منذ زم���ن اأن يحدث التع���اون امل����ري اخلليجي 

ال�ش���ينمائي بامكانات كبرية.  اأو�ش���ح �ش���الح اأنه يختار 
اأي �ش���يناريو الخراجه مبوا�ش���فات خا�ش���ة جدا.. ويجب 
ا�ش���تخدام ال�ش���ياحة باأفالمه لكن اجلهات امل�شئولة عن 
االأماك���ن ال�ش���ياحية يف م����ر تطلب ت�ش���اريح وميزانية 
كبرية للت�شوير بها.. والبد من تغيري هذه الروؤية لزيادة 
االقب���ال عل���ى االأماك���ن ال�ش���ياحية عندن���ا.. الأن �ركات 
االنتاج االآن تذهب اإلى دول اأخري بها تي�ش���ريات كبرية 
للت�ش���وير فيها.  فور انتهاء �ش���الح من مونتاج الفيلم 
يجه���ز لفيلم م�ري جديد واأي�ش���ا مب�شل�ش���ل تلفزيوين 

لكنه مل يحدد اأيهما يبداأ يف تنفيذه.

�ش���اركت الفنان���ة البحريني���ة �ش���يالء �ش���بت، 
جمهورها عر ح�شابها الر�شمي على موقع اإن�شتغرام، 
ب�شورة جديدة لها وهي مت�شك بيد �شخ�س كبري يف 

ال�شن، دون اأن تظهر مالمح وجهه.
وعلَّقت �شيالء على ال�ش���ورة قائلة: “َواخف�ْس 
لهما جن���اَح الذلِّ مَن الرحَمة َوق���ل رّب اْرحمهما كما 
َرّبياينيِ �ش���غرًيا.. اللهم ارزقنا ر�ش���اهما ونعوذ بك 
م���ن عقوقهم���ا”. ووجهت الفنانة احل�ش���ناء ر�ش���الة 
عر ح�ش���ابها اخلا�س يف موقع التوا�ش���ل االجتماعي 
ا الذين يعلقون  ان�ش���تغرام لكل منتقديها خ�شو�شً
با�ش���تمرار اأن �ش���يالء تتعمد االإغراء يف �شورها التي 

تن�رها عر مواقع التوا�شل االجتماعي.
حيث ن�رت �ش���يالء �ش���ورة لها مرتدية ف�شتان 
طوي���ل مورد باللون الزه���ري، ورفعت بيدها طرفه 
يتهاو�ش���ون  لل���ي  املو�ش���وع  “بخت����ر  وكتب���ت: 
باالكونتات وبالتعليق���ات.. لكل متابعيني انا جوي 
باخت�ش���ار خب���ال وجنون وم���رح ابدا مو اغ���راء وقلة 
ادب ومياع���ة من االآخ���ر ايل حابني كما ان���ا بعيوبي 

ومزاي���اي حياه اهلل اكونتاتي او�ش���ع لهم من العن 
ويل مو عاجب���ه اهلل وياه ال يتابعني.. اعتقد وا�ش���ح 
ان متابعين���ي باملالي���ن م���و حمتاج���ه اح���د ين�ر يل 
�ش���ي.. يعني مو انا ايل ابي ال�ش���هره ورا الف�ش���ايح 
هذي انا وهذي اطباعي وبعدين ايل يتابعني يعرف 
اين ان�ر كل �ش���ي املوا�ش���يع الهادفة واملوا�ش���يع 
احللوه وقليال من اخلبال واجلنون.. كنت بتغري ب�س 

راجعت ح�ش���ابتي ان مالين 
النا����س حبوين كما انا بعفويت���ي وخبايل يعني ماله 
داعي ا�شري �شخ�س مو انا”. وخا�شت �شيالء �شبت، 
ال�ش���باق الرم�ش���اين املا�ش���ي يف بطولة م�شل�ش���ل 
“اأ�ش���عب قرار” مع نخبة من جنوم اخلليج اأبرزهم: 

ال�ش���لمان،  ليل���ى 
اليو�ش���ف،  وترك���ي 
وفاطم���ة احلو�ش���ني، 
وجعف���ر الغريب، واإبراهيم احل�ش���اوي، وعبد العزيز 
الزدج���ايل،  واإبراهي���م  ال�ش���كريين، ووف���اء مك���ي، 
ومي�ش���ون، ويام���ور، ووف���اء اخلال���دي، وبريفي���ان، 
وحممد غبا�شي، وخالد جنم، و�ش���اكر جابر، ون�شيمة 

الظاهر، وحمد احلميدي، ووئام الدحماين، واأحمد بن 
هالل، و�شيخة البدرن.

كم���ا �ش���اركت يف م�شل�ش���ل “تعبت اأر�ش���يك” 
م���ن تاأليف عبد اهلل الرومي واإخ���راج مناف عبد اهلل، 
وي�ش���ارك يف بطول���ة امل�شل�ش���ل كوكب���ة م���ن فناين 
اخلليج اأبرزهم ح�شن مهدي، وزهرة عرفات، ومالك 

وعبد الرحمن العقل، واأحالم ح�شن، واأبرار �شبت.

    BUZZ      
أحداث

ال تب���ت اأي اأم���ر قبل در����س قراراتك جيداً، 
وت�رف مع امل�شتجدات 

تع���زز موقعك وتتحم����س للتق���دم، تزدهر 
االأعمال وترتفع معنوياتك

وكل النا����س افكارك املميزة متنحك القوة 
يف مواجهة الزمالء

ي�ش���اعدك اليوم على اأن جتد طريقة �ريعة 
للتخل�س من امل�شكالت 

يدع���وك هذا الي���وم اإلى احلذر م���ن الغرية 
واالبتعاد عن الزمالء 

قد تنقلب االأمور راأ�ش���اً على عقب �ش���حياً، 
وت�شبح باأح�شن حال

اإياك واالإكثار من تناول اللحوم والدهنيات 
وال�شيما اأنك قابل لل�شمنة

يوم �شحي مرتجرج نتيجة اأزمة م�شتجدة 
تقلب الو�شع راأ�شاً على عقب

ت�شري االأمور على ما يرام يف كل ما تقوم به 
ينعك�س اإيجاباً عليك

و�ش���عك  ب�ش���اأن  قرارات���ك  يف  تتف���رد  ال 
ال�شحي، بل ا�شت�ر اوال 

من االأف�ش���ل اأن تخ�ش����س الوق���ت الكايف 
للقيام بالتمارين الريا�شية 

م���ن املفي���د ا�شت�ش���ارة الطبيب ب�ش���اأن ما 
ينتابك من اأرق ليالً
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طارق البحار

“جوي خبال وجنون مو إغراء وقلة أدب”

رسالة النجمة البحرينية شيالء سبت المؤثرة

تتواج���د الفنان���ة البحرينية �ش���يخة الب���در حالياً يف 
دول���ة الكوي���ت للم�ش���اركة يف بطولة م�شل�ش���ل )حبيبي 
حيات���ي( للمخ���رج خال���د الف�ش���لي ومن تاألي���ف فوزية 
الدري���ع وبطول���ة جمموع���ة من النج���وم، منه���م الفنان 
ح�ش���ن البالم، انت�شار ال�راح، زهرة عرفات، فهد البناي 

وغريهم من االأ�شماء ال�شابة. 
ويتناول العمل فرتة ال�شبعينيات امليالدية ويجمع 
يف تفا�شيله بن الكوميديا والرتاجيديا، يف قلب واحد، 
حي���ث جتري مراحل الت�ش���وير يف الكويت ومن املتوقع 

عر�شه يف املو�شم الرم�شاين املقبل.



الفجــر: 04:32
الظهـر: 11:22 
العصــر: 02:29
المغرب: 04:52
العشاء: 06:22

املجاعة تهدد 1.25 مليون �سخ�ص بجنوب ال�سودان
يو�جه نحو 1.25 مليون �ص���خ�ص يف جنوب �ل�ص���ود�ن خطر �ملجاعة، يف زيادة ت�ص���ل �إلى 

�صعف عدد �لعام �ملا�صي. وفقا للأمم �ملتحدة وجنوب �ل�صود�ن.
وحذر �لعاملون يف جمال �مل�ص���اعد�ت �لإن�صانية و�حلكومة من �إمكان مو�جهة �لدولة �لتي 

مزقتها �حلرب خطر �ملجاعة مرة �أخرى يف �لعام 2018.
و�أرجع �لعاملون يف �ملجال �لإن�ص���اين �أ�صباب تدهور �لو�صع يف جنوب �ل�صود�ن �إلى �لنز�ع 
�مل�صتمر يف �لبلد، �لذي دخل عامه �خلام�ص، و�لذي �أدى �إلى مقتل �أكرث من 50 �ألف �صخ�ص، 

ومنع و�صول �مل�صاعد�ت �لغذ�ئية للمحتاجني.
ويعاين نحو 6 مليني �صخ�ص، ميثلون 56 % من �ل�صكان، منذ �صبتمرب من �جلوع �ل�صديد.

ف��راري باأكرث من ن�س��ف مليون دوالر 
ت�سيع يف ثوان

�سرب االأطفال ي�سيبهم با�سطرابات نف�سية م�ستقبال
يرى �لأطب���اء �لأمريكي���ون �أن ����رب �لأطفال 
يف  �لجتماع���ي  تكيفه���م  يف  �ص���عوبات  ي�ص���بب 
�مل�ص���تقبل. وك�ص���ف �لأطباء و�لعلماء �لأمريكيون 
من جامعة ميت�صيغان بعد در��صة �صارك فيها �أكرث 
م���ن 8300 متطوع، تر�وحت �أعمارهم بني 19 و97 

عام���ا، عن حجم �لعقوبات �جل�ص���دية �لت���ي تلقاها 
هوؤلء يف طفولتهم، و�لذين ر�جعو� فيما بعد مر�كز 

طبية خمتلفة.
وتب���ني �أن �أك���رث من ن�ص���ف �لذين �ص���ملتهم 
�لدر��ص���ة كانو� يتعر�ص���ون للعقاب �جل�ص���دي من 

جان���ب و�لديه���م لف���ر�ت طويل���ة م���ن طفولتهم 
وف���رة مر�هقتهم، وكان للذكور �لن�ص���يب �لأكرب 
م���ن �لعقاب، �لذي طالهم منذ �لطفولة حتى �ص���ن 
�ل� 18. وبعد در��صة �لباحثني للجو�نب �لجتماعية 
حلي���اة �لنا�ص، وج���دو� �أن هذه “�لتج���اوز�ت” على 

�صكل عقوبات بدنية متكررة وقا�صية �أثناء �لعملية 
�لربوي���ة، ل تزي���د �خلوف م���ن �لأمل فح�ص���ب، بل 
ت�ص���بب م�ص���كلت نف�ص���ية عند �لأطفال يف مرحلة 
�لنمو، وتخلق لهم عقد� نف�ص���ية جتعلهم ع�صيني 

على �لتكيف �لجتماعي م�صتقبل.

بريطاين يقتل ر�سيعة 
بعد اأ�سبوعني من تبنيها

�أد�نت �ل�صلطات يف بريطانيا رجل مثليا 
بقتل طفلة يف �ل�صهر �لثامن ع�ر من عمرها، 
بعد �أقل من �أ�ص���بوعني على تبّنيها ر�ص���ميا 
مع زوجه �لذكر، يف حادثة تعود �إلى مايو من 

�لعام 2016.
و�نه���ار ماثي���و �ص���كويل هيك���ز، �لبالغ 
من �لعمر 31، لدى �ص���دور ق���ر�ر �إد�نته يف 
حمكمة كاردي���ف بويلز، و�ص���تحدد �لعقوبة 

بحّقه لحقا.
ماي���و  م���ن  و�لع�ري���ن  �خلام����ص  ويف 
2016، �رب �لرجل �لطفلة �ل�ص���غرية بعد 
�أ�ص���بوعني عل���ى تبّنيه���ا ر�ص���ميا، وتوّفيت 
بع���د ذلك باأربعة �أي���ام. و�أظهر �لت�ريح �أنها 
تعّر�ص���ت لنزيف يف �لدماغ و�لعني، وك�صور 

يف �جلمجمة و�ل�صلوع.
وق���ال �ملدع���ي �لع���ام ب���ول لوي�ص يف 
ب ر�أ�صها ب�صطح �صلب، �أو �أن  �ملحكمة “�ررُ
�أد�ة �ص���لبة ��ص���تخدمت ل�رب �لفتاة �إل�صي 

على ر�أ�صها”.
وكان���ت �لفتاة يف عهدة �لرجلني قبل 8 

�أ�صهر على تبّنيها ر�صميا.

امل�س��ي ال�سري��ع يحد 
من وفيات امل�سنات

�أن  حديث���ة  �أمريكي���ة  در��ص���ة  �أف���ادت 
�مل�ص���ي �ل�ري���ع يح���د م���ن وفاة �مل�ص���نات 
بالأمر��ص �لناجمة عن �خلمول �لبدين، وعلى 
ر�أ�ص���ها �أمر��ص �لقل���ب و�لأوعي���ة �لدموية 

و�ل�صكري و�ل�رطان. 
�لدر��ص���ة �أجر�ه���ا باحثون مب�صت�ص���فى 
بريجه���ام للن�ص���اء �لتابع جلامع���ة هارفارد 
�لأمريكية، ون�رو� نتائجها، �أم�ص �لثلثاء، يف 

دورية Circulation �لعلمية.
وللو�ص���ول �إل���ى نتائج �لدر��ص���ة، حلل 
�لباحثون بيانات 16 �ألًفا و741 من �لن�ص���اء 
�مل�صنات، �لبالغ متو�صط �أعمارهن 72 عاما.

يف  �مل�ص���اركات  �مل�ص���نات  و�رت���دت 
�لدر��ص���ة جهاًز� �إلكرونًيا ير�صد م�صتويات 
الن�ش���اط البدين لديهن، ملدة 10 �ص���اعات 
على �لأقل يومًيا، و��ص���تمرت �ملتابعة ملدة 

4 �صو�ت.
 ووج���د �لباحث���ون �أن ممار�ص���ة �ملزي���د 
من الن�ش���اط الب���دين املعتدل اإل���ى الكثيف 
مث���ل �مل�ص���ي �ل�ري���ع، ميك���ن �أن يقلل من 
خطر �لوفاة بالأمر�����ص �لناجمة عن �خلمول 
�لقل���ب  �أمر�����ص  ر�أ�ص���ها  وعل���ى  �لب���دين، 
و�لأوعي���ة �لدموي���ة و�ل�ص���كري و�ل�رط���ان، 

وذلك بن�صبة 60 �إلى 70 %.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

العثور على اأ�سنان اأقدم اأ�سالف الب�سر
قال موقع “�صكاي نيوز” �لربيطاين �إنه مت �لعثور على �ثنني من �أ�صنان �أقدم �أ�صلف �لب�ر، وذلك 
يف مقاطعة دور�ص���ت )جنوب غرب �إجنلر�(. وذكر �مل�ص���در �أن �لأ�صنان، �لتي �كت�صفها �لطالب غر�نت 
�ص���ميث، تعود ملخلوقات ت�ص���به �لفئر�ن، يعتقد �أنها �أقدم �أ�ص���لف �لب�ر. ويعتقد �أن �حليو�نات، �لتي 
عا�ص���ت قبل 145 مليون �ص���نة، هي �أ�ص���لف معظم �لثديي���ات �لتي تعي�ص �ليوم، مب���ا يف ذلك �حلوت 
�لأزرق و�لبطريق �لقزم و�لب�ر. ووجد �ص���ميث �لأ�صنان يف منطقة يطلق عليها ��صم �ل�صاحل �جلور��صي، 
وذلك ب�صبب �رتفاع حجم �أحافري �لدينا�صور�ت �لتي وجدت هناك. وقال �صتيفن �صويتمان، من جامعة 

بورت�صموث، �إن “�لأ�صنان تبدو �أنها تعود حليو�نات عا�صت ملدة طويلة”.

�ص���يارة فري�ري ي�صل �صعرها �إلى 450 �ألف جنيه �إ�صرليني ما يعادل 592 �ألف 
دولر، �ص���اعت من �صاحبها يف ب�صع ثو�ن بعد �أن تعر�صت حلادث مروري يف منطقة 

غر�فيل هيل يف كرويدون بلندن.
وقع �حلادث بني 8 �ص���يار�ت كانت �لفري�ري و�حدة منها، وتعر�ص 4 �أ�ص���خا�ص 

للإ�صابة نقلو� �إلى �مل�صت�صفى، عند �ل�صاعة �ل�صابعة من م�صاء �لثنني.
وحل�ص���ن �حلظ، فاإن �أي من �مل�صابني مل يتعر�ص لأذى ج�صيم، وقبلها �صوهدت 
9 �ص���يار�ت �رطة يف مكان �حلادثة و�ص���يارة �إ�صعاف و�حدة، وفقما ذكر �صاهد كان 
يركب �لر�م ومّر باملوقع. وك�ص���فت �صور لل�صيارة �لفري�ري حجم �ل�رر �لذي وقع 

عليها، بعد �أن ��صطدمت ب�صيارة �صحن �أمامها على �لطريق.
وذكر م�صدر من �ل�رطة �أنهم تلقو� �لبلغ عند �ل�صاعة 6 و55 دقيقة م�صاء، و�أن 
8 �أ�صخا�ص �أ�صيبو�، لكن �أربعة فقط هم �لذين نقلو� للم�صت�صفى، فاملجموعة �لأولى 

كانت �إ�صاباتها طفيفة.
وروت �صامانثا نوت، معلمة �ل�صباحة �لتي كانت �أحد �مل�صابني يف �حلادث، �أنها 
ت�ص���تخدم هذ� �لطريق يومياً، لكن هناك علمات مرور جديدة متت �إ�ص���افتها، رمبا 

هي �ل�صبب ور�ء هذ� �لإرباك �لذي ت�صبب يف �حلادث.

 Social
media

اأ�ساءت ملوكب ترامب 
فطردت من وظيفتها 

طردت مديرة ت�ص���ويق �أمريكية من وظيفتها بعدما قامت باإ�ص���ارة “م�ص���يئة” باإ�صبعها 
خلل مرور موكب �لرئي�ص دونالد تر�مب.

ووفق ما ذكرته �ص���حيفة “تلغر�ف” �لربيطانية، فاإن جويل بري�ص���كمان �لبالغة من �لعمر 
50 عاما كانت تركب در�جتها يف �إحدى �ص���و�رع فريجينيا، �ل�ص���هر �ملا�صي، يف وقت كان مير 

موكب تر�مب �لذي كان يف طريقه �إلى ملعبه للغولف يف عطلة نهاية �لأ�صبوع.
وذكرت بري�ص���كمان �أنها قالت يف نف�ص���ها تلك �للحظة “غولف مرة �أخرى؟”، كما �أ�صارت 
�إل���ى �أنه���ا كانت غارقة �آنذ�ك يف �لتفكري “يف �ملاآ�ص���ي �لتي وقع���ت يف بورتوريكو”. وتابعت 
“كن���ت �أفكر يف كل هذه �لأمور وفجاأة ظهر تر�مب ومعه �ل�ص���يار�ت �ل�ص���ود�ء وهو متوجه �إلى 
�لغولف بطبيعة �حلال”. ومل تكن �ملو�طنة �لأمريكية تعتقد �أن “�إ�ص���ارتها �مل�ص���يئة” �صيتم 

�لتقاطها يف حلظة وجيزة من جانب �مل�صور بريند�د �صميالو�صكي.
و�نت�رت �ل�ص���ورة ب�رعة كبرية يف �ص���بكات �لتو��ص���ل �لجتماعي، كم���ا �أنها ن�رتها على 

ح�صابها �خلا�ص يف في�صبوك.

ح�سم اأزمة “هوت �سورت” هيفاء وهبي
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  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

    �لطق�ص �ملتوقع 
�ليوم �صيكون معتدلً 

مع بع�ص �ل�صحب �أحياناً.

�لرياح متقلبة �لجتاه من 5 �إلى 10 
عقد، ولكنها �صمالية بوجه عام من 10 

�إلى 15 عقدة �أحياناً.

�رتفاع موج �لبحر من قدم �إلى 3 �أقد�م.
درجة �حلر�رة �لعظمى 32، و�ل�صغرى 23 

درجة مئوية.

 امراأة واأطفالها ي�ساركون يف الوقفات االحتجاجية ل�سحايا اإطالق النار اجلماعي يف �ساذرالند �سربينغز بوالية تك�سا�س، الواليات املتحدة. )رويرتز(

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ص جمل�ص �لإد�رة

 اأحمد البحر 
�لرئي�ص �لتنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ص �لتحرير

 اأمين همام 
مدير �لتحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�صدر عن د�ر �لبلد لل�صحافة و�لن�ر و�لتوزيع 

  للتو��صل مع ق�صم �لعلنات : �ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�ص: 17580939            �ل�صر�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�ص: 17111434

تطبع يف موؤ�ص�صة �لأيام للن�ر

�إد�رة �لتحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�ص: 17111467 - 00973  �ص.ت:67133 - �ص.ب : 385

ح�ص���مت �أزمة �لفنانة �للبنانية هيف���اء وهبي �ملتعلقة بارتد�ئها “هوت �ص���ورت” يف حفل لها 
يف م����ر، و�أ�ص���درت نقابة �ملو�ص���يقيني �مل�ريني بيانا تد�ولته و�ص���ائل �إعلمي���ة حملية م�رية، 
وج���اء فيه: “بع���د �لتاأكد من عدم تعمد �لإ�ص���اءة للتقاليد و�لأعر�ف �مل�رية، ق���ررت نقابة �ملهن 
�ملو�ص���يقية �لكتف���اء بالتنبيه عل���ى �لفنانة هيفاء وهب���ي باللتز�م بلو�ئح وقو�ن���ني �لنقابة بعد 

�ل�صكوى �لتي قدمت �صدها �إبان حفل �جلامعة �لأمريكية �لذي �أحيته �لفنانة �لأ�صبوع �ملا�صي”.
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