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• جانب من �الحتجاجات �ملنددة باحلكومة �الإير�نية يف طهر�ن	

تـرامـب: حـان وقـت التغـيـيـر يف اإيـران
عو��س���م � وكاالت: ق���ال �لرئي����س �الأمريك���ي 
دونال���د تر�مب، �أم�س �الثن���ن، �إن وقت �لتغيري يف 
�إي���ر�ن قد حان، يف �أحدث تعليق من و��س���نطن على 

�لتظاهر�ت �ل�ساخبة يف تلك �لبالد منذ 5 �أيام.
للي���وم  �إي���ر�ن  يف  �الحتجاج���ات  وتو��س���لت 
�خلام�س عل���ى �لتو�يل للمطالب���ة بتح�سن �الأو��سع 
�القت�سادي���ة، و�أدت �إلى �سقوط 12 قتيال و�أ�سابت 
�لع����ر�ت، و�عتق���ال �ملئات منذ ب���دء �الحتجاجات، 
فيما تفر����ض رقابة م�سددة على �سبكات �لتو��سل 
�الجتماع���ي وو�سائ���ل �الإعالم �الأجنبي���ة. من جهتها، 
دعت وز�رة خارجية �لبحرين �ملو�طنني لعدم �ل�سفر 
نهائيا وحت���ت �أي ظرف �إلى �جلمهوري���ة �الإ�سالمية 

�الإير�نية؛ ملا متر به من ��سطر�بات و��سعة 
14و�أو�ساع �أمنية غري م�ستقرة.

طاولة  على  ومزايدة  مناق�صة   25
“املجل�س” اخلمي�س

احلــــربي يقــــدم اإ�صــاءة قانونيــة 
عــن خ�صخ�صــة التوثيــق

النهائي  اإلى  الو�صول  “الأحمر” بحلم 
يواجه العمانيني 
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 رحيـــل الفنــــان الكبيــــر 
حممــد عـلي عبداهلل

مسافات البالد

16

البحرين �سكان  اإجمايل  مليون   1.4
ارتفاع عدد املقيمني يف 10 �صنوات اإلى 100 األف 

�سجلت �الإح�س���اء�ت �لر�سمية لعدد �ل�سكان 
مبملك���ة �لبحري���ن تع���د�د� �سكانيا بل���غ �أكرث من 
1.424 ملي���ون ن�سمة، �إذ جت���اوز عدد �الأجانب يف 
�ململك���ة بنحو 53.3 %، مقارن���ة ب� 46.7 % من 

عدد �ل�سكان �لبحرينين. 
و�أظهرت �لبيانات �ل�سادرة من جهة ر�سمية، 
و�لت���ي ن�رتها “�لبالد”، �أن عدد �ل�سكان �الأجانب 
يف مملكة �لبحري���ن بلغ �أكرث من 759 �ألف ن�سمة، 
�إذ �رتف���ع ع���دد �الأجان���ب يف مملك���ة �لبحرين من 
�لع���ام 2010 �إلى �لعام 2016 �إلى �أكرث من 100 

�ألف ن�سمة من �الأجانب.
وذك���ر �لتقري���ر �أن فئة �لذك���ور �الأجانب يف 
مملكة �لبحرين ت�س���درت �أعلى فئة بن �لتعد�د 
�ل�سكاين للبحرينيني وغري �لبحرينيني، �إذ �سكل 

�لذكور �الأجانب نحو 72 % مقارنة بعدد 
�الإناث �الأجانب.

العاهل يعود لأر�ض الوطن

احلكومة يف  موؤقتة  بعقود  بحرينيا   44

ك�س���ف رئي����ض دي���و�ن �خلدم���ة �ملدنية 
�أحمد �لز�ي���د �أن �لعدد �الإجم���ايل للموظفني 
�لبحريني���ن �لذي���ن يعمل���ون بنظ���ام �لعمل 
 44 يبل���غ   2017 حت���ى دي�سم���ر  �ملوؤق���ت 

موظفا.
وقال - رد� على �س���وؤ�ل برملاين للنائب 
جالل �ملحف���وظ تن����ره “�لب���الد”- �إن جميع 

�لتوظيف���ات �ملق���ررة وفقا لقان���ون �خلدمة 
�ملدني���ة والئحت���ه �لتنفيذي���ة. و�أ�س���ار �إل���ى 
�أن �أح���كام قان���ون �خلدم���ة �ملدني���ة والئحته 
�لتنفيذي���ة و�سائر �أنظمة �خلدم���ة �ملدنية ال 
تلزم �جلهات �حلكومية بتغيري نوع �لتوظيف 
للموظفني، حيث ترك �لقر�ر للجهة �حلكومية 
يف حال رغبتها مبد مدة �لتوظيف �ملوؤقت �أو 

بتغيري ن���وع توظي���ف �ملوظف وفقا 
للقانون و�الأنظمة.

�ملنام���ة - بن���ا: عاد عاه���ل �لبالد 
�ساحب �جلاللة �ملل���ك حمد بن عي�سى 
�آل خليف���ة �إلى �أر�ض �لوطن �أم�ض، بعد 
زيارة �أخوي���ة لدولة �الإم���ار�ت �لعربية 

�ملتحدة.
وكان جالل���ة �مللك ق���د غادر دولة 
�الإم���ار�ت �أم����ض، حي���ث كان يف مقدمة 
مودعي جاللته ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائ���د �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة بدولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �سمو �ل�سيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان، وعدد من كبار 
�مل�سوؤولني يف دول���ة �الإمار�ت و�سفري 
مملك���ة �لبحرين ل���دى دول���ة �الإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة حممد �ملعاودة.
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را�شد الغائب

 مروة خمي�س

• جاللة �مللك	

:)2/2( ”$“ “العمل” لـ  وزير  اأ�صهر...   5 بـ  مرن  عمل  ترخي�س   2000

ازدياد عدد القتلى يف خام�س اأيام النتفا�صة... والبحرين تدعو لعدم ال�صفر للجمهورية

اأمام العمالة غري النظامية خياران... الإ�سالح اأو املغادرة
ك�س���ف وزير �لعم���ل و�لتنمية �الجتماعي���ة، رئي�ض جمل�ض 
�إد�رة هيئ���ة تنظيم �سوق �لعمل جميل حميد�ن عن منح 2000 
رخ�س���ة عمل مرن منذ تد�سني �مل����روع يف 23 يوليو �ملا�سي 
ويف غ�سون 5 �أ�سهر.  وياأمل �لقائمون على �مل�روع �أن ُي�سحح 
ت�ريح �لعمل �ملرن �أو�س���اع 47 �ألف عامل مقيم ب�سورة غري 

قانونية يف �لبحرين مبعدل 2000 �أجنبي �سهريا.
وق���ال �لوزي���ر يف لقاء م���ع “�لب���الد”: “�أم���ام �لعمالة غري 
�لنظامي���ة خيار�ن، فاإما �إ�س���الح �أو�ساعها �لنظامية �أو مغادرة 
�لبحري���ن، وناأمل جتاوبا �أف�سل �الآن بع���د �أن تو�سحت �الأبعاد 

4�الإيجابية للمبادرة”. 

 رجاء مرهون 

• حميد�ن متحدثا ل� “�لبالد”	

عودة “الطريان” ب�سكل طبيعي يف البحرين

البحرين ت�ستورد �سجائر بـ 48.8 مليون دينار 

�ملح���رق - مط���ار �لبحري���ن: �أعلن مطار 
�لبحرين �لدويل، �أم����ض �الإثنني، �أن �الأو�ساع 
ق���د ع���ادت �إل���ى طبيعته���ا يف �ملط���ار بعد 

��ستقر�ر �الأحو�ل �جلوية يف �ململكة.
ون�سح �ملطار عر تغريد�ته على تويرت 
كل �مل�سافري���ن ب����رصورة مر�جع���ة ����رصكات 

�لطري�ن ومكاتب �ل�سفر؛ للتعرف على حالة 
رحلتهم.

 وكان مطار �لبحري���ن �لدويل، �أكد �أم�س 
�الأول �أنه �سيحول 13 رحلة، �إ�سافة �إلى �إلغاء 
11 رحل���ة �أخرى؛ ب�سبب �سوء �الأحو�ل �جلوية 

�لتي متر بها �أجو�ء �لبحرين.

��ستوردت �لبحري���ن �سجائر تبغ بقيمة 
�إجمالي���ة بلغ���ت 4.8 ملي���ون دين���ار خالل 
نوفم���ر �ملا�سي، بانخفا����ض بلغ 8.6 %، 
مقارن���ة بكمي���ات �ال�ست���ري�د يف �سبتم���ر 
�لت���ي بلغ���ت 5.3 ملي���ون دين���ار، وبد�أت 

�ململكة بتطبيق �ريب���ة �ل�سلع �النتقائية 
يوم �ل�سبت �ملا�س���ي، حيث بلغت �لن�سبة 
50 %. و�أ�سارت �الإح�ساء�ت �إلى �أن �لبحرين 
��ست���وردت �سجائ���ر بقيم���ة �إجمالي���ة ت�سل 
�إل���ى 48.4 مليون دين���ار خالل 11 �سهر�ً من 

 10.2 �إل���ى  ت�س���ل  وبكمي���ة   2017
مليون كيلوغر�م.
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زينب العكري

ترفع  خليجية  دول   4
اأ�صعار الوقود

عو��س���م - �الأنا�س���ول: �أظهر م�س���ح �أجرته 
وكال���ة “�الأنا�س���ول” �لرتكي���ة، �رتف���اع �أ�سعار 
���ا يف 4 دول خليجية هي  �لوق���ود �ملباع���ة حمليًّ
�الإمار�ت وقطر وُعم���ان و�ل�سعودية ل�سهر يناير 

�جلاري، مقارنة بدي�سمر �ملا�سي.
وتاأت���ي �لزي���اد�ت �عتم���اًد� عل���ى تغ���ري�ت 
�الأ�سعار يف �الأ�س���و�ق �لعاملية، عالوة على �لبدء 
بتنفي���ذ �ريب���ة �لقيم���ة �مل�ساف���ة يف �الإمار�ت 

و�ل�سعودية، وتطبيق �لدعم يف �سلطنة ُعمان.



2 الثالثاء 2 يناير 2018 
15 ربيع الثاني 1439
العدد 3367



3 الثالثاء 2 يناير 2018 بالدنا
15 ربيع الثاني 1439

العدد 3367 local@albiladpress.com

مجلس الرئيس... 
ماذا قال الرئيس؟

يف جمل�سه املهيب اأم����س الأول، حتدث 
اإلينا رئي�س الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
الأم���ر خليفة بن �سلم���ان حفظه اهلل ورعاه، 
بلغة العام اجلديد، بلهج���ة متفائلة تعودنا 
عليها من �سم���وه، روؤيته للبحرين واملنطقة 
والع���امل خمتلط���ة يف �سوؤونه���ا و�سجونه���ا، 
ومفعم���ة  واأحداثه���ا،  فحواه���ا  يف  مرتبط���ة 

بالقلق يف وديانها واأهدافها.                   
الإره���اب الذي ����رب اأرج���اء املعمورة، 
والتعم���ر ال���ذي تواجه به �سع���وب الأر�س، 
جيو�س التط���رف الفتاكة، ميكن���ه اأن يهزم 
العدمي���ة التي تتحلى بها اجلماعات املارقة 
والأخ���رى اخلارجة عن القانون، �سموه ي�سّدد 
عل���ى اأن التنمي���ة خ���ط دف���اع اأول ملكافحة 
التميي���ز، لبن���اء العق���ل املت���زن، املتوازن، 
باملتطفل���ن،  امله���دد،  امل���دى  و�س���ون 
واملرتب�سن، واأعداء النجاح واحلرية، �سموه 
يح���رك فينا ال�سع���ور الوطن���ي بامل�سوؤولية 
عندما يتح���دث عن املواطن���ة احلقة، بقلب 
مفعم بالإميان، وبح�سٍّ موؤمن باحرتام حقوق 
الإن�س���ان، وب���اأداء رائ���ع، لبن���اء دول���ة احلب 
والت�سامح والإميان ب���كل الأعراق والأطياف 

والأديان. 
انته���ز الرئي����س حلول الع���ام امليالدي 
اجلديد ليزف اإلينا ن�سماته اجلديدة، وي�سبغ 
علينا من خربته وحكمته درجة متقدمة على 
طريق تنمية الأوط���ان املتحابة املتعاي�سة، 
املرتابط���ة املتواكبة، واملتوازنة املتقدمة، 
ل ف���رق ب���ن عرب���ي واأعجم���ي اإل بالتق���وى 
والعل���م والقدرة على الإنت���اج، ول فرق بن 
مواطن واآخر اإل بالولء والوفاء والنتماء، ول 
ف���رق بن مب���دع وزميله اإل برتجم���ة العلوم 
والفن���ون وحتويله���ا اإلى مع���اول فاعلة يف 

خدمة املجتمع.
عام 2018 باإذن اهلل اأحلى، و�سنة واحدة 
يف عمر التنمية رمبا ل تكفي لو�سع احل�سان 
اأم���ام العربة، لكنها تكف���ي يف نظر الرئي�س 
لإعادة تاأهي���ل املنظومة حن ت�ستقبل عاًما 
جديًدا بالأح�سان والقبالت والنوايا احل�سنة.                                    
العمل واج���ب والعمل حق والعمل حياة، 
هكذا ينظر �سموه ملبادئ القت�ساد املنتج، 
ولأبجديات العي�س الكرمي، جزء ل يتجزاأ من 
ح���راك وطني يواك���ب ال�سن���ة اجلديدة ومن 
عم���ل دوؤوب ي�سحذ في���ه الهم���م لي�سبو ما 

ياأمل فيه املجتمع.                   
يف خيمة �سم���وه الكبرة، وداخل جمل�سه 
العام���ر �سك���ر الرئي����س ال�سحاف���ة والنخب 
عل���ى وقفته���م املو�سوعية جت���اه الق�سايا 
املحورية الت���ي تعانق اآف���اق الوطن، وعلى 
ذل���ك التعاط���ي م���ع م�سكالت���ه وطموحات���ه 
ومراميه، حتدث اإلينا جمدًدا ليبث فينا روح 
املحب���ة للوطن، مذاق النتماء وحالوة الفداء 
وجم���ال الت�سحية والإباء، عام 2018 غر اإن 
�ساء اهلل، واأيامه بحفظ اهلل ورعايته خر من 
بعد خري، �ل�رشط �لوحي���د �أن يكون للتكاتف 
مكانت���ه  الإع���راب،  م���ن  املتمي���ز  موقع���ه 
املرموقة حت���ت ال�سم����س، واأداوؤه املتفاين 
و�س���ط ال�سف���وف ويف كل املواقع واملوانع 

والتقاطعات.        
2018 ع���ام اأك���ر �سعادة عل���ى بالدنا، 
واأك���ر ن�س���ارة يف ريع���ان �سبابه���ا، واأكر 
ر�ساق���ة، وقيادتن���ا تلم����س الأف���ق اجلميل 
بح�ّسها الأجمل لت�سي���ف للمواطن واملقيم، 
زمًنا اأروع وعامًل���ا اأبدع وقوة ل ي�ستهان بها 

يف دنيا الأقوياء.                                 
قال لنا الرئي����س يف اآخر جمل�س من عام 
2017: لقد م���ر عام باآلمه و�سجاياه، ب�سحه 
وعطاي���اه، لكنن���ا �سنط���وي م���ن �سفحات، 
ونرم���ي بها اأدراج الري���اح، �سنلمح يف الأفق 
القري���ب �سماء �سافية واأياًم���ا اآتية، واأحالًما 
حمقق���ة، دمت���م لن���ا ولوطنك���م ول�سعبكم، 
نوًرا ونربا�ًسا وهدي���ة من عند اهلل يحفظكم 
ويوفقك���م فيم���ن حتب���ه لوطن���ك و�سعب���ك 

وتر�ساه. 

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج

1.4 مليون �إجمايل �سكان �لبحرين... 53 % منهم �أجانب

طفلة هندية يف �لبحرين تفوز بلقب �أول مولودة يف 2018

ن�رش �لعلم و�لثقافة �لإ�سالمية �لو�سطية وبناء دور �لعبادة

ارتفاع عدد املقيمن يف 10 �سنوات اإلى 100 األف 

2017 يغادر “ال�سلمانية” و “جدحف�س” ب� 25 حالة ولدة  

م�سابقات غزيرة تعنى بحفظ ورعاية القراآن الكرمي يف 2017 ... “العدل”:

�سجل����ت الإح�س����اءات الر�سمي����ة لعدد 
ال�سكان مبملكة البحري����ن، تعدادا �سكانيا 
بل����غ اأك����ر م����ن 1.424 ملي����ون ن�سم����ة، اإذ 
جتاوز عدد الأجانب يف اململكة بنحو 53.3 
%، مقارن����ة ب����� 46.7 % من ع����دد ال�سكان 

البحرينين. 
واأظه����رت البيانات ال�س����ادرة من جهة 
ر�سمية، والت����ي ن�رتها “الب����الد”، اأن عدد 
ال�سكان الأجانب يف مملك����ة البحرين بلغوا 
اأك����ر م����ن 759 األف ن�سم����ة، اإذ ارتفع عدد 
الأجانب يف مملكة البحرين من العام 2010 
اإلى الع����ام 2016 اإلى اأكر م����ن 100 األف 

ن�سمة من الأجانب.
وذكر التقري����ر اأن فئة الذكور الأجانب 
يف مملك����ة البحري����ن ت�س����درت اأعل����ى فئة 
بن التع����داد ال�س����كاين للبحرينين وغر 
البحريني����ن، اإذ �سكل الذكور الأجانب نحو 

72 % مقارنة بعدد الإناث الأجانب.
اأن ع����دد  وب����ن التقري����ر الإح�سائ����ي 
ال�سكان البحريني����ن يقدر بنحو 665 األف 
ن�سمة، 337 األف ن�سمة للذكور البحرينين، 

و328 األف ن�سمة لعدد الإناث البحرينيات، 
اأي اأن ن�سب����ة البحريني����ن الذك����ور بلغ����ت 
50.7 %، اأما ن�سبة البحرينيات فبلغت نحو 
49.3 %. واأ�سار التقرير اإلى ن�سبة الإعالة 

الكلي����ة يف مملكة البحري����ن لالأ�سخا�س من 
14 �سنة فاأقل و65 �سنة فاأكر لكل 100 
�سخ�����س بلغ����ت 57 %، اإذ ت�س����درت ن�سبة 
اإعال����ة الطفول����ة لالأ�سخا�س م����ن الطفولة 

حت����ى 64 �سن����ة بنح����و 50.1 % م����ن ن�سبة 
الإعال����ة الكلية، ثم ج����اءت باملرتبة الثانية 
 %  7.1 اإعال����ة ال�سيخوخ����ة بن�سب����ة  ن�سب����ة 

لالأ�سخا�س من عمر 65 واأكر.

اجلف���ر - وزارة ال�سح���ة: �سجل���ت 
ولدة  اأول  البحريني���ة  ال�سح���ة  وزارة 
م���ع مطل���ع ال�سن���ة امليالدي���ة اجلديدة 
2018م ل���ولدة بنت وبل���غ وزنها 3،8 
كج���م وتتمت���ع ب�سحة جي���دة، وذلك يف 
مت���ام ال�ساع���ة 00:39 �سباًح���ا مبجمع 
هندي���ة،  لعائل���ة  الطب���ي،  ال�سلماني���ة 
وتدع���ى الأم ام���او �سانيل، م���ن �سكنة 

منطقة اأم احل�سم. 
والولدة الثانية والثالثة كانت من 
ن�سي���ب م�ست�سف���ى جدحف�س للولدة، 
ومت ت�سجي���ل ال���ولدة الثاني���ة لعائلة 
بحرينية م���ن منطقة مدينة حمد ل�سبي 
ولد فى متام ال�ساع���ة 01:50 �سباحا، 
ويزن ح���وايل 3،1 كجم، وتدعى والدته 

زينب عبداهلل. 

وف���ى متام ال�ساع���ة 02،50 �سباًحا 
�سجل م�ست�سفى جدحف�س ثالث ولدة 
لبن���ت بل���غ وزنه���ا 3،7 كج���م لعائل���ة 
بحريني���ة م���ن منطق���ة الدي���ة، وتدعى 

والدتها زينب جعفر.
وبلغ جمموع ال���ولدات لليوم الأول 
م���ن يناي���ر 2018م م���ن �ساع���ة الفجر 
الأولى اإلى ال�ساعة ال�سابعة �سباًحا اأم�س 
9 ولدات �سجلته���ا وزارة ال�سحة لكل 

من م�ست�سفى ال�سلمانية وجدحف�س.
وكان الن�سي���ب الأك���رب م���ع مطلع 
الع���ام اجلدي���د لالإناث، حي���ث �سجلت 
وزارة ال�سح���ة جمم���وع 9 ولدات من���ذ 
فجر 1 يناير 2018م اإلى متام ال�ساعة 
7 �سباحا، وبل���غ عدد الإناث 5 مواليد، 
والذك���ور 4 مواليد، وذل���ك بن جممع 

ال�سلمانية الطبي وم�ست�سفى جدحف�س 
لل���ولدة، مع العلم ب���اأن من �سمن هذه 
ال���ولدات مت ت�سجي���ل ولدة تواأم���ن 
ذكور. وقد اختتم ع���ام 2017م مودًعا 
يف 31 دي�سمرب بعدد 26 ولدة يف ذلك 
الي���وم لل�سلماني���ة وجدحف�س تفوقت 
فيه���ا الإن���اث عل���ى الذك���ور، حيث مت 
ت�سجيل ولدة 13 بنًتا و12 ولًدا، موزعة 

ما بن ال�سلمانية وجدحف�س للولدة.
اإل���ى ذل���ك، رفع���ت وزارة ال�سح���ة 
والتربي���كات  الته���اين  اآي���ات  اأ�سم���ى 
املي���الدي  الع���ام  حل���ول  مبنا�سب���ة 
اجلدي���د للحكومة وجلمي���ع املواطنن 
واملقيمن على اأر�س مملكة البحرين، 
وهن���اأت اأهايل املوالي���د اجلدد ومتنت 

لهم حياة مديدة و�سعيدة.

اجلف���ر - وزارة العدل وال�س���وؤون الإ�سالمية 
والأوق���اف: رفع وزير الع���دل وال�سوؤون الإ�سالمية 
والأوق���اف ال�سيخ خالد بن عل���ي اآل خليفة اأ�سمى 
تهاني���ه وتربيكاته اإلى القي���ادة و�سعب البحرين 

مبنا�سبة العام اجلديد. 
ومتنى اأن يكون عاًم���ا ت�ستمر فيه الإجنازات 
والنجاحات التي ت�ساف اإلى �سجل مملكة البحرين 
يف �ست���ى امليادين، موؤك���ًدا م�سي ال���وزارة قدًما 
يف خدم���ة كتاب اهلل تعال���ى، ون�ر العل���م ال�رعي 
والثقافة الإ�سالمي���ة الو�سطية، وبناء وعمارة دور 
العبادة، والإ�سهام يف حتقيق ال�ستقرار والتكافل 
الجتماع���ي، وخدمة احلج���اج واملعتمرين، تنفيًذا 
لتوجيه���ات القي���ادة ممثل���ة يف �ساح���ب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة وحكومته برئا�سة 
رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمر خليفة 
ب���ن �سلم���ان اآل خليفة، وبدع���م وم�ساندة من ويل 
العهد النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب 

ال�سمو امللكي الأمر �سلمان بن حمد اآل خليفة.
من جانب���ه، هن���اأ وكي���ل ال�س���وؤون الإ�سالمية 
فريد املفت���اح القيادة مبنا�سب���ة العام امليالدي 
اجلديد، لفًت���ا اإلى اأن الوزارة ومبتابعة حثيثة من 
وزير العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف حققت 
منذ مطلع الع���ام 2017م، العديد م���ن الإجنازات 
واملب���ادرات التي ت�ساف ل�سج���ل مملكة البحرين 
احلافل، وتاأتي يف مقدمتها جائزة البحرين الكربى 
للقراآن الكرمي الت���ي حتظى برعاية ملكية �سامية 
من لدن �ساحب اجلاللة امللك، وبتعاون مقدر من 
املجل�س الأعل���ى لل�سوؤون الإ�سالمية، حيث اأكملت 
ه���ذه امل�سابق���ة القراآنية املبارك���ة عامها الثالث 

والع�رين. 
وا�س���ح اأن اللجن���ة الدائم���ة للم�سابقة اأقرت 
ع���دًدا من التح�سينات اجلوهرية التي طالت فروع 

امل�سابقة واآلي���ة الت�سفيات ومنهجي���ة التنظيم، 
اإلى جانب اعتماد عدد من امل�سابقات والفعاليات 

الفرعية امل�ساحبة.
وا�ستم���راًرا ل�سل�سل���ة النجاح���ات الت���ي تربز 
جهود اململكة يف العناية بالقراآن الكرمي، اأطلقت 
ال���وزارة خ���الل الع���ام 2017 ال���دورة الثالثة من 
م�سابق���ة البحرين العاملية لت���الوة القراآن الكرمي 
ع���رب الإنرتنت )الق���ارئ العامل���ي( والتي حتظى 
كذل���ك برعاي���ة ملكي���ة �سامي���ة م���ن ل���دن عاهل 
الب���الد، ودعم كرمي من املجل����س الأعلى لل�سوؤون 
الإ�سالمي���ة، وبتع���اون كب���ر م���ن هيئ���ة احلكومة 
الإلكرتوني���ة ووزارة �سوؤون الإع���الم وجمموعة من 

موؤ�س�سات القطاع اخلا�س. 
واإذ م���رت امل�سابق���ة بخم����س مراح���ل، بداأت 
مرحلتها الأول���ى يف �سبتمرب املا�سي، وانتهت يف 
2017م، فيم���ا �سُتجرى الت�سفيات  27 دي�سمرب 
النهائي���ة واحلف���ل اخلتام���ي لتتوي���ج الفائزي���ن 
يف مملك���ة البحري���ن خالل �سه���ر اأبريل م���ن العام 
2018م، ي�ساف اإلى ذلك حتقيق مملكة البحرين 
اأكر من )10( مراك���ز متقدمة يف م�سابقات حفظ 
الق���راآن الكرمي الدولية، حي���ث حققت املت�سابقة 
�سارة حممد احل�سيني املرك���ز الرابع يف امل�سابقة 
الها�سمي���ة الدولية لالإناث حلف���ظ القراآن الكرمي 
وتالوته. وحقق املت�ساب���ق عي�سى اأحمد احلمداين 
املرك���ز ال�ساد����س يف امل�سابق���ة العاملي���ة حلفظ 
القراآن الك���رمي بجمهورية م�ر العربية، كما حقق 
كل م���ن املت�ساب���ق مهنا اأحم���د البوعينن املركز 
الأول واملت�ساب���ق حمم���د �سم���ر جماه���د املركز 
الث���اين يف جائ���زة الكويت الدولية حلف���ظ القراآن 
الك���رمي، فيما حقق املت�سابق علي يو�سف عي�سى 
املرك���ز اخلام�س يف جائزة ماليزي���ا الدولية لتالوة 
وحف���ظ القراآن الكرمي واملرك���ز الرابع يف م�سابقة 

امللك عبدالعزي���ز الدولية حلفظ الق���راآن الكرمي 
وتالوته. 

م���ن جانب���ه، حق���ق املت�سابق عب���داهلل مطهر 
املركز ال�ساد����س يف امل�سابقة الها�سمية الدولية 
حلفظ القراآن الكرمي وتالوت���ه، واملت�سابق حممد 
�سم���ر جماهد املرك���ز الثاين يف م�سابق���ة رو�سيا 
الدولية للق���راآن الكرمي، وحقق املت�سابق عبداهلل 
عي�س���ى جناح���ي املرك���ز الأول م�سابق���ة املل���ك 
عبدالعزيز الدولي���ة حلفظ القراآن الكرمي وتالوته 

وتف�سره. 
ويف م�سابق���ة ال�سيخ���ة فاطم���ة بن���ت مب���ارك 
الدولي���ة للقراآن الكرمي، حقق���ت املت�سابقة اإ�راء 
ح�سام اأبو العينن املركز الثالث مكرر، ويف جائزة 
حمم���د ال�ساد�س الدولي���ة حلفظ الق���راآن الكرمي 
وترتيله وجتويده وتف�سره حقق املت�سابق حممد 
ف���وؤاد الكواري املركز ال�ساد����س، ويف جائزة دبي 
الدولية للقراآن الكرمي حقق املت�سابق مهنا اأحمد 
البوعينن املركز ال�ساد����س، ويف م�سابقة القراآن 

الك���رمي واحلدي���ث ال�ري���ف ل�سب���اب دول جمل�س 
التع���اون والتي اأُقيمت يف عم���ان، اأحرز املت�سابق 
ح�س���ن عب���داهلل حمم���د املرك���ز الأول يف الفئ���ة 
الأول���ى، ويف الفئة الثانية حق���ق املت�سابق يحيى 
ب���الل املرك���ز الأول واملت�ساب���ق اإبراهي���م حممود 
اخللف املركز الثاين واملت�سابق بدر ناجي املركز 
الثالث، اأما يف الفئ���ة الثالثة فقد حقق املت�سابق 

عبداهلل عي�سى عبداهلل املركز الأول. 
وحق���ق املت�ساب���ق عبدالرحمن بدي���ع املركز 
الث���اين، بالإ�سافة اإلى جائ���زة اأجمل �سوت والتي 
كانت م���ن ن�سيب املت�سابق عب���داهلل بن عي�سى، 
وجائ���زة اأ�سغ���ر مت�سابق حيث فاز به���ا املت�سابق 

عبدالرحمن بديع. 
وا�ستم���رت اإدارة �س���وؤون الق���راآن الكرمي يف 
تنفيذ اللقاءات التعريفي���ة بربنامج رفع الكفاءة 
العلمي���ة ملعلم���ي ومعلم���ات الرتبي���ة الإ�سالمية 
ونظ���ام معلمي الف�سل يف جتوي���د القراآن الكرمي 
)تالوة(، وه���و برنامج م�سرتك ب���ن وزارة العدل 
وال�سوؤون الإ�سالمية والأوق���اف، واملجل�س الأعلى 
لل�س���وؤون الإ�سالمي���ة، ووزارة الرتبي���ة والتعليم، 
ويه���دف الربنام���ج اإلى تدري���ب واإع���داد معلمي 
ومعلم���ات وزارة الرتبي���ة والتعلي���م، وتزويده���م 
باملعارف واملهارات الالزمة لتدري�س مادة القراآن 
الكرمي جتويًدا وتالوًة، من خالل النتظام للدرا�سة 
يف املراك���ز القراآنية املخ�س�سة للتدريب، واإتاحة 
الفر�سة للدار����س لالختيار بن النظام التقليدي 
و نظام التعليم عن بعد، كما تقوم اإدارة التدريب 
ب���وزارة الرتبية والتعليم باحت�ساب �ساعات متهن 
ل���كل من يلتح���ق بالربنامج ويجت���ازه بنجاح خالل 
امل���دة املح���ددة، وق���د �س���ارك يف الربنامج خالل 

العام 2017 ما يقارب 300 معلم ومعلمة.

• الهرم ال�سكاين ململكة البحرين )للبحرينين(	

مروة خمي�س

•  ال�سيخ خالد بن علي	

• اأول مولودة يف 2018	
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2000 ترخي�ص عمل مرن بـ 5 �أ�شهر... 
وزير “�لعمل” لـ “$” )2/2(:

اأمام العمالة غري 
النظامية خياران... 
الإ�صالح اأو املغادرة

مل ن�شهد قفز�ت 
كبرية يف �ال�شتفادة 

من “�لبحرنة 
�ملو�زي”

�إغالق و�شحب 
ترخي�ص 38 مكتًبا 
ال�شتقد�م �لعمالة 

يف �شنتني 

ك�سف وزير العمل والتنمية االجتماعية، رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �سوق العمل جميل حميدان 

عن منح 2000 رخ�سة عمل مرن منذ تد�سني امل�سروع يف 23 يوليو املا�سي ويف غ�سون 5 اأ�سهر. 

وياأمل القائمون على امل�سروع اأن ُي�سحح ت�سريح العمل املرن اأو�ساع 47 األف عامل مقيم ب�سورة غري 

قانونية يف البحرين مبعدل 2000 اأجنبي �سهريا.

اأو�ساعها  اإ�للسللاح  فاإما  خلليللاران،  النظامية  غري  العمالة  “اأمام  “الباد”:  مع  لقاء  يف  الللوزيللر  وقللال 

النظامية اأو مغادرة البحرين، وناأمل جتاوباً اأف�سل االآن بعد اأن تو�سحت االأبعاد االإيجابية للمبادرة”. 

وتابع قائا “يف جميع االأحوال، ال نريد اأن تتم اإ�ساءة ا�ستغال التجربة، ولن ن�سمح باأن يرتك العمال 

ُتنح  الرخ�سة  فهذه  املللرن،  العمل  ترخي�س  نحو  والتوجه  وموؤ�س�ساتهم،  اأعمالهم  االأجللانللب  واملوظفون 

ملعاجلة ظرف وقتي وحاالت خا�سة غري متوافقة مع النظم املطبقة”.  

اإمكان  وفللر  الللذي  امللللوازي  البحرنة  نظام  وهللو  العمل،  �سوق  تنظيم  لهيئة  اآخللر  م�سروع  على  وتعليقاً 

احل�سول على رخ�سة عمل الأجنبي خارج نطاق ن�سب البحرنة املقررة مقابل دفع ر�سوم اإ�سافية، قال الوزير 

حميدان: مل ن�سهد قفزات كبرية يف اال�ستفادة من النظام. 

اإياها بالنظام الذكي جداً، والذي جنح يف توفري قاعدة  ودافع الوزير عن “البحرنة املوازي”، وا�سفاً 

مالية متينة لزيادة الدعم املقدم للبحرينيني، موؤكداً: “لن نواجه خلا هيكليا يف التوظيف ب�سبب نظام 

البحرنة املوازي، وذلك يف اإطار املتابعة امل�ستمرة والرقابة واملتابعة”. 

وفيما يلي ن�س اجلزء الثاين من لقاء الوزير:

رجاء مرهون 

بالن�شبــــة مل�شاريــــع �إ�شــــالح �شــــوق �لعمل، 
وب�شفتكــــم رئي�ص جمل�ــــص �إد�رة هيئــــة تنظيم 
�شــــوق �لعمــــل... جرى تطبيــــق م�ــــروع “�لبحرنة 
�ملو�زي” منذ قر�بة �لعام، وكثري من �لبحرينيني 
يعتقــــدون �أن هذ� �لنظام قــــد �أثر على فر�شهم 
�لوظيفية بعد �أن �أ�شبح �شاحب �لعمل غري ملزم 
بتوظيــــف �ملو�طنني، كيف ترى �مل�روع �ليوم؟ 
وملــــاذ� مل يجر تقييــــم �مل�روع رغــــم �لوعود يف 
هــــذ� �الجتاه ويف ظل وجود حديث عن �ركات مل 
توظف بحرينيا و�حد�ً بعد دخول هذ� �لنظام حيز 

�لتنفيذ؟ 
�أعتقــــد �أن مــــن يطلق هــــذ� �لــــكالم تنق�شه 
�لبيانــــات و�ملعلومات �لدقيقة، فالبحرين وعرب 
تطبيق نظام �لبحرنــــة، وكذلك �لبحرنة �ملو�زي، 
وتقــــدمي حو�فــــز �لتوظيــــف و�لتدريــــب كوحدة 
و�حدة ز�دت من فر�ص �لعمل �أمام �لبحرينيني. 

األفضلية والجاذبية
�أطلق م�روع �إ�شــــالح �شوق �لعمل قبل �أكرث 
من عقــــد مببادرة ر�ئدة مــــن ويل �لعهد �شاحب 
�ل�شمــــو �مللكي �الأمري �شلمان بن حمد �آل خليفة، 
و��شتغــــرق �الأمر �شنو�ت حتــــى تتحقق �ملعادلة 
�ل�شحيحــــة بــــاأن يحظــــى �لبحرينــــي باالأف�شلية 
و�جلاذبية يف �ل�شوق، عرب عدة مبادر�ت ال ميكن 
�لنظر �إليهــــا ب�شورة جمز�أة، وتهدف يف �الأ�شا�ص 
�إلى معاجلة فجــــوة �لكلفة وجعلها متيل ل�شالح 
�لبحرينيني؛ جلعل �لبحرينــــي يتمتع باالأف�شلية 
يف �لتوظيــــف يف �شــــوق �لعمل بناًء علــــى �أ�ش�ص 

�قت�شادية وفنية وتاأهيلية. 

ماذا يعني مشروع البحرنة الموازي؟ 

هي ر�شوم �إ�شافيــــة يدفعها �شاحب �لعمل 
عندما يرغــــب يف ��شتقد�م �أجانب دون �أن يكون 
قد ��شتكمل ن�شبة �لبحرنــــة �ملقررة عليه، ويتم 
تخ�شي�ــــص هــــذه �لر�شوم �الإ�شافيــــة لت�شب يف 
�شندوق �لعمل “متكني” لدعم �لعمالة �لوطنية 
وتدريبهــــا ودعم �أجورهــــا، �الأمر �لــــذي �شيوؤدي 
بال�رورة �إلى زيــــادة تكلفة �لعامل �الأجنبي عرب 
زيادة �لر�شوم، وخف�ص تكلفة �لعامل �لبحريني 
�لذي يحظــــى بر�تب مدعــــوم، وبالتايل �شرتجح 
�لكفــــة ل�شالح �لبحريني، وهو �أمــــر �أثبته �لو�قع 

�لعملي يف �ملرحلة �لر�هنة.

معادلة حسابية 
نحن نقــــدم �ليــــوم، بالتعاون مــــع �شندوق 
�لعمل )متكــــني(، دعما لرو�تب �جلامعيني وفق 
�شو�بــــط حمــــددة بن�شبة تقارب �لـــــ 70 % وفق 
ال�����روط والأنظم����ة، وذلك م����ع زي�����دة الت�أهيل 

و�لتدريب. 
لــــو �أجــــرى �شاحب �لعمــــل معادلــــة ح�شابية 
ب�شيطــــة، لوجــــد �أن �حل�شــــول علــــى �لبحرينــــي 
بالدعــــم و�لتدريب و�لت�شهيــــالت �ملمنوحة بات 

جمدياً ومربحاً �أكرث بالن�شبة �إليه. 
وعلى م�شتوى �لبيانات، فلم ن�شهد قفز�ت 
كبــــرية يف �ال�شتفادة من نظــــام �لبحرنة �ملو�زي 
ي�شــــل �إلى حــــد �لتاأثــــري �ل�شلبي علــــى �لفر�ص 
�لوظيفيــــة �ملتاحــــة للبحرينيــــني، ويرجــــع ذلك 
�إلــــى �لكلفة لـــــ “�لفيــــز” �مل�شتخرجــــة، وكذلك 
�لتكلفة نظري جتديد جميع “�لفيز” �لتي تعترب 
خارج ن�شب �لبحرنة عنــــد حلول �ملو�عيد �ملقرر 
للتجديــــد. لذ� �أرى �أن “�لبحرنــــة �ملو�زي” نظاماً 
ذكياً جــــد�ً، جنح يف توفــــري قاعدة ماليــــة متينة 
لزيــــادة �لدعم �ملقــــدم للبحرينيــــني و�أ�شهم يف 
دعــــم نظــــام �لبحرنة ب�شــــكل عام، وقــــدم مزيد� 
مــــن �لت�شهيالت لرجال �الأعمــــال لتي�شري �شوؤون 

�أعمالهم.

 ما عدد الرخص التي أصدرت بنظام 
البحرنة الموازي؟ 

�لعــــدد �أقــــل مما هــــو متوقــــع، دعينــــي هنا 
�أت�شاءل: ملاذ� عادت معدالت �لتوظيف �ل�شهرية 
�إلــــى �ال�شتقــــر�ر و�لنمو؟ نحن نهــــدف د�ئماً �إلى 
جعل وتــــرية �لتوظيف ت�شري مبعدل 2000 عقد 
توظيــــف جديد �شهريــــاً )500 د�خلون جدد �إلى 
�شــــوق �لعمــــل و1500 بحرينــــي ينتقلون �شمن 

�ل�شوق، وح�شلو� على فر�ص وظيفية �أف�شل(. 
عندما �أثريت بع�ــــص �لهو�ج�ص ب�شاأن نظام 
“�لبحرنــــة �ملــــو�زي” عنــــد ��شتحد�ثــــه، تريــــث 
بع�ــــص �أ�شحــــاب �الأعمــــال يف عمليــــة �لتوظيف؛ 
بهدف در��شــــة �لو�شع فرت�جعت ن�شبياً معدالت 
�لتوظيف، فارتفعت معدالت �لبطالة موؤقتاً �إلى 
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و�أمــــا بعــــد ��شتقر�ر �الأمــــور، وتاأكــــد جزئية 
�أن توظيــــف �لبحرينيني �أجــــدى و�أف�شل، عادت 
معــــدالت �لتوظيف �إلى �لنمــــو، و�نخف�ص معدل 
�لبطالــــة �إلى 4 %. وقد بلــــغ معدل �لتوظيف يف 
�الأ�شهــــر �الأخرية �أكــــرث من 1900 عقــــد �شهرياً، 
ونطمــــح �إلى �أن يعود �إلى �أكــــرث من 2000 عقد 

توظيف �شهريا، و�أن ي�شتقر بهذ� �ملعدل. 
يف كل �الأحــــو�ل، لن نو�جه خطــــر� هيكليا يف 
�لتوظيف ب�شبب نظام �لبحرنة �ملو�زي، بل على 
�لعك�ص متاما، و�أ�شبحنا نلم�ص مبادر�ت و��شحة 
مــــن جانــــب �ملوؤ�ش�شات �ل�شغــــرية �أي�شاً، وذلك 
باجتاه توظيف �لبحرينيني و�ال�شتفادة من دعم 
�لتدريب و�الأجور، وال نن�شى �أن �لبحريني يتمتع 

مبيزة �ال�شتمر�ر و�ال�شتقر�ر مع �ملوؤ�ش�شة.

العمل المرن 

- مشروع ترخيص العمل المرن تواجهه 
صعوبات في الداخل رغم اإلشادة 

الدولية به، ونسبة االستجابة ضعيفة من 
جانب العمالة التي تصنفونها كـ “ضحية 

أو جرى استغاللها”، كيف ترى األمور 
مستقباًل؟ 

جتربة �لعمل �ملرن فعالً ر�ئدة؛ الأنها ُدر�شت 
در��شــــة م�شتفي�شة لتــــاليف �أي �شلبيات حمتملة 
علــــى �لعمالــــة �لوطنيــــة، �أو على �شــــوق �لعمل، 
وهــــي ت�شتهــــدف باالأ�شا�ــــص معاجلــــة ت�شوهات 
مت ر�شدهــــا يف �شوق �لعمــــل لفرت�ت طويلة ومل 
تنجح �ملبادر�ت �ملتكررة �ل�شابقة يف معاجلتها 
ب�شــــكل حا�شــــم، ويتمثل هــــذ� �مل�ــــروع يف منح 
ترخي�ــــص �لعمل �ملــــرن للعمالة غــــري �لنظامية، 

�لتــــي مل ترتك �لعمــــل بقر�ر فردي مــــن �لعامل 
نف�شه، ومل تخالف �أنظمة �لعمل مبح�ص �إر�دتها، 
ولكــــن مل يتم يف �لوقت ذ�تــــه جتديد “فيزها”، 
ومل يتم ت�شفريها �أي�شاً من جانب �شاحب �لعمل 
بعد �نتهاء عقد �لعمــــل، و�شارت �أو�شاعها غري 
نظاميــــة، فالنظام ي�شتهدف ما يعرف حملياً بالـ 

“�لفري فيز�”.  
�إن �لعمل �ملرن هو مبادرة مبتكرة حل�ر هذه 
�لفئة، ومعاجلــــة �أو�شاعها �لنظامية و�الإن�شانية، 
وعدم �ل�شمــــاح لالآخرين برتك �أعمالهم �لنظامية 
و�لتقــــدم لال�شتفادة مــــن هذ� �لنظــــام، كما �أن 
�لنظــــام �جلديد ال ي�شمــــح لالأجانب من �لد�خلني 
�جلدد ل�شوق �لعمــــل يف �لبحرين باحل�شول على 

هذ� �لنوع من �لرتخي�ص.  

خياران 
نحن ب�شدد و�شع قائم نريد معاجلته وجعله 
نظاميا، وفتح �ملجال لهوؤالء �لعمال للعمل وفق 
�����روط نظ�مية �صحيحة ب�لدرجة الأولى، ومن ثم 
تلبيــــة حاجة �ملجتمع للعمالــــة �ملوؤقتة يف بع�ص 
�ملهــــار�ت �لب�شيطــــة دون �لوقوع يف �ملخالفات 

�أو �لتجاوز�ت. 
وهنــــا �أود �الأكيــــد باأنــــه ال يوجــــد يف تطبيق 
�لنظــــام �أي �شــــري، وقــــد حر�شنا علــــى �أن يكون 
�لنظام حمكماً بحيث ال تتم �إ�شاءة ��شتخد�مه باأي 

�شورة من �ل�شور.
وبالن�شبــــة ل�شوؤ�لِك عن مــــدى ��شتجابة هذه 
�لفئــــة، فاأمــــام �لعمالة غــــري �لنظاميــــة خيار�ن، 
�إمــــا �إ�شالح �أو�شاعها �أو مغــــادرة �لبحرين، �إال �أن 
بع�ــــص هــــوؤالء ال ميلــــك �لوثائــــق �لثبوتية �لتي 
متكنه من �لتقدم بطلب للح�شول على ترخي�ص 
�لعمل �ملــــرن، و�آخرون ال يز�لون فاقدين �لثقة، 
وخ�شو�شــــاً بعدمــــا روج خطــــاأً بــــاأن �لنظــــام قد 

��شُتحدث لر�شدهم و�الإيقاع بهم.  
وبطبيعــــة �حلــــال، ناأمل جتاوبــــاً �أف�شل �الآن 
بعد �أن تو�شحت �الأ�شبــــاب و�ملربر�ت �الإيجابية 
و�الإن�شانية و�لقانونية، وناأمل �أن ت�شجل معدالت 

��شتجابة �أف�شل يف �لفرتة �ملقبلة.  

فري فيزا  

مشروع ترخيص العمل المرن يواجهه 
صعوبات في الداخل رغم اإلشادة 

الدولية به، ونسبة االستجابة ضعيفة من 
قبل العمالة التي تصنفونها كـ “ضحية 

أو جرى استغاللها”، كيف ترى األمور 
مستقباًل؟ 

جتربــــة �لعمــــل �ملــــرن فعــــالً ر�ئــــدة؛ الأنها 
در�شت در��شــــة م�شتفي�شة لتــــاليف �أي �شلبيات 

حمتملة على �لقوى و�لعمالة �لوطنية. 
مينــــح ترخي�ص �لعمــــل �ملــــرن للعمالة غري 
النظ�مي����ة، وي�صرط اأنه� مل ت����رك العمل بقرار 
فــــردي، ولكــــن مل يجــــر يف �لوقت ذ�تــــه جتديد 
“فيزهــــا” ومل يجــــر ت�شفريهــــا �أي�شــــاً، �لنظــــام 

ي�شتهدف ما يعرف حملياً بالـ “�لفري فيز�”.  
�إن �لعمــــل �ملــــرن هو مبــــادرة مبتكرة حل�ر 
هــــوؤالء يف جمموعــــة، وعــــدم �ل�شمــــاح لالآخريــــن 
�أن  �إليهــــم، كمــــا  �أعمالهــــم و�الن�شمــــام  بــــرتك 
�لنظــــام �جلديد ال ي�شمــــح لالأجانب من �لد�خلني 
�جلدد ل�شوق �لعمــــل يف �لبحرين باحل�شول على 

�لرتخي�ص.  

استغالل التجربة

كم عدد رخص العمل المرن التي منحت 
منذ تدشين النظام؟ 

جــــرى منــــح 2000 رخ�شــــة عمل مــــرن حتى 
وقت قريب، حيث من �ملوؤمل �أن ُي�شحح ت�ريح 
�لعمــــل �ملــــرن �أو�شاع نحو 47 �ألــــف عامل مقيم 
ب�شــــورة غري قانونية يف مملكــــة �لبحرين مبعدل 

)2000 �أجنبي �شهرياً(، وذلك ب�شكل طوعي.

ماذا عن العمالة غير النظامية التي 
تَشكلت وستتشكل بعد 20 سبتمبر 

2016، وهو الموعد الذي قرر كشرط، 
فال يعطي الرخصة أي عامل خرج عن 

اإلطار القانوني بعد هذا التاريخ؟ 

نريد �أن نقيم �لتجربة، وما حققته من نتائج 
�أوالً، يف جميــــع �الأحــــو�ل، ال نريــــد �أن يتــــم �إ�شاءة 
��شتغالل �لتجربة، و�أن يرتك �لعمال و�ملوظفني 
�الأجانــــب �أعمالهــــم وموؤ�ش�شاتهــــم و�لتوجه نحو 
ترخي�ــــص �لعمــــل �ملــــرن. هــــذه �لرخ�شــــة متنح 
ملعاجلة ظرف وقتي وحاالت خا�شة وحمددة.    

عقد إنساني

 عقد ثالثي موحد للعمالة المنزلية )الخدم 
ومن في حكمهم( سيجمع مكاتب 

استقدام العمالة وأرباب المنازل والخدم، 
وهو خطوة إنسانية تنظيمية ستمنح 

الخادمة ساعات عمل محددة وحًقا في 
الراحة. الصعوبة في هذا الملف مرتبطة 
بإمكان فرض تطبيقه داخل المنازل، كيف 

ستتعاملون معه؟

ل�شمان حقـــوق �لعمالة �ملنزلية و�أ�شحاب 
�الأعمال ومكاتب �لتوظيف، تقوم هيئة تنظيم 
�شـــوق �لعمـــل باإعـــد�د عقـــد ثالثـــي منوذجي، 
ميكن �ال�شرت�شاد به عند حترير �لعقد �لثالثي 
بني �شاحـــب �لعمل و�لعامـــل �ملنزيل ومكتب 
�لتوظيـــف، حيث يت�شمن �لعقـــد �لنموذجي – 
�إ�شافـــة �إلى حقوق و�لتز�مات مكتب �لتوظيف 
- �روط وبيئة وم���دة ون�ع العمل الذي ي�ؤديه 
�لعامـــل �ملنـــزيل ب�شـــورة �أكـــرث تف�شيـــاًل من 
العق����د احل�لي���ة. وتعر�ض هذه ال����روط على 
�لعامـــل �ملنـــزيل قبـــل مغادرته لبلـــده، حيث 
يتحمل مكتب �لتوظيـــف م�شوؤولية �أمانة ودقة 
نقـــل هـــذه �ملعلومات للح�شول علـــى مو�فقة 

�لعامل �ملنزيل عليها.

حمالت تفتيشية 

  ما اإلجراءات التي تتخذونها 
 لمنع استغالل مكاتب االستقدام 

لخدم المنازل؟

منـــذ ت�شلـــم هيئـــة تنظيـــم �شـــوق �لعمل 
ملـــف �إ�شد�ر ت�شاريح �لعمالـــة �ملنزلية )خدم 
�ملنازل ومن يف حكمهم( قامت �لهيئة بالعديد 
مـــن �خلطو�ت �لتـــي تهدف �إلى �إعـــادة تنظيم 
�لقطاع، مبا يحفظ حقوق جميع �أطر�فه، وفيما 
يتعلـــق بالعمـــل �ملنـــزيل فقد عمـــدت �لهيئة 
�إلـــى حفظ حقوق �لعامـــل، وتنجب تعر�شه الأي 

عمليات ��شتغالل �أو �شوء معاملة �أو غريها.
حمـــالت  تنفيـــذ  �الإطـــار  هـــذ�  يف  وجـــرى 
تفتي�شية دورية دقيقة على مكاتب �لتوظيف 
و�شكـــن �لعمـــال و�لتدقيق علـــى �مل�شتند�ت 
و�لعقـــود؛ للتاأكـــد من مـــدى �اللتـــز�م باأحكام 

�لقر�ر �ملنظم لعمل هذه �ملكاتب.
ومـــن �ملهم �الإ�شارة �أن �لهيئة قامت خالل 
�ل�شنتني �ملا�شيتني، باإغالق و�شحب ترخي�ص 
�أكـــرث مـــن 38 مكتبًـــا، و�إحالـــة جمموعـــة منها 
للنيابـــة �لعامة؛ بغر�ص �لتحقق من عدم وجود 
�أن�شطـــة قد ت�شنـــف �شمن ممار�شـــات �الإجتار 

باالأ�شخا�ص.

سحب تراخيص 
و�أ�شدرت �لهيئة خالل �لفرتة نف�شها عدد 
54 ترخي�ًص���� جدي���داً ملزاول���ة ن�ص����ط مك�تب 
توظيف �الأيـــدي �لعاملة؛ ل�شمـــان ��شتمر�رية 
وتو�فـــر �خلدمـــة، ولتو�شيـــع �خليـــار�ت �أمـــام 

�ملو�طن.
و�فتتحت �لهيئـــة مكتًبا متخ�ش�ًشا لتلقي 
�شكاوى �جلمهور حول عمـــل مكاتب �لتوظيف 
يف مقرها �لرئي�ص بال�شناب�ص، يعمل من �ل�شاعة 
7 ون�شـــف �شباًحـــا وحتـــى 7 م�شـــاًء، ويخت�ص 
بتلقي �ل�شكاوى و�لعمـــل على حل �أي خالفات 
قد تطـــر�أ بني مكتـــب �ال�شتقـــد�م و�ملو�طن. 
وقد مت فعـــال حل 128 �شكـــوى، مت ��شتالمها 
خالل �لعام 2017 مبا ي�شمن حقوق �لطرفني.

وجرى �أي�شاً �إلز�م مكاتب �لتوظيف باإيد�ع 
مبلغ �شمان مايل ل�شمان ت�شوية �أي م�شكلة يف 
حال ن�شوب خـــالف بني �لعامل و�شاحب �لعمل 

)رب �ملنزل(.
وعمدت �لهيئة ب�شـــورة �أ�شبوعية �إلى ن�ر 
وحتديـــث قائمـــة مكاتـــب �لتوظيـــف للعمالة 
�ملنزليـــة �ملعتمدة على موقعهـــا �الإلكرتوين؛ 
بهـــدف �إر�شاد �ملو�طـــن وتعريفـــه باملكاتب 
�ملعتمـــدة وجتب تعر�شه لال�شتغالل �أو �خلد�ع 
مـــن �أي مكتب ال ميلك ت�ريًحا قانونًيا مبز�ولة 

هذه �ملهمة.

• حميد�ن متحدًثا �إلى “$”	

مـــا يثـــار عن �شـــوء ��شتغالل مكاتـــب �ال�شتقد�م حتـــت �ملر�قبـــة و�ملتابعة
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حتقيق العدالة الوظيفية عرب ربط الأجور بنظام اإدارة الأداء

“تو�ستما�سرتز” ال�سيف يحتفي بتعيني جمل�س اإدارته اجلديد

تفعيل اآليات ال�سندوق الجتماعي لدعم املعوقني وامل�سنني

و�ضط ح�ضور لفت من الأع�ضاء  

يكفل امل�ضـروعات واخلدمات اخلا�ضة بتنمية الطفولة... حميدان:

احتفى نادي )تو�ضتما�ضرتز( ال�ضيف، باحتفالية 
م�ضـــك اخلتام، والتي جاءت مرتادفة مع انق�ضاء عمل 
جمل�ـــس اإدارة النـــادي ال�ضابـــق والـــذي مت تكرميه، 
وتعيـــن جمل�ـــس اإدارة جديد، وذلـــك بقاعة الحتاد 
العاملـــي ل�ضاحبات الأعمال واملهـــن، بقرية اجل�رسة، 

وبح�ضور عدد وا�ضع من اأع�ضاء النادي.
وبعـــد تالوة عطرة للقـــراآن الكرمي، رحب رئي�س 
الع�ضبـــول  حم�ضـــن  )التو�ضتما�ضـــرتز(  الفعاليـــة، 
باحل�ضور قائـــاًل “انق�ضى العـــام 2017 و�ضتنطوي 
�ضفحـــات كتابنا الـــذي بداأناه وامللـــيء بالتحديات 
والإجنـــازات، ويقبل الآن علينا عـــام جديد مع فريق 
اإداري جديد، يكمل تلـــك امل�ضرية احلافلة بكل فخر 
واعتـــزاز، وبهـــذه الليلة املميـــزة والتـــي اأ�ضميناها 
)م�ضـــك اخلتام(، نطوي عاًما حافالً من النجاح، والذي 
حتقق علـــى اأيديكم، وبف�ضل تعاملكـــم، وتفانيكم، 

بناديكم، نادي )تو�ضتما�ضرتز( ال�ضيف”.
ويكمل الع�ضبول “نبـــداأ العام 2018 ب�ضفحات 
بي�ضـــاء خالـــدة، ميكـــن اأن جتعله حافـــاًل بالنجاحات 
والإجنـــازات، وهنالك �ضخ�س واحـــد يف العامل ي�ضاعد 
علـــى و�ضعك علـــى طريق النجـــاح، هو اأنـــت، والتي 
متلك مفاتيـــح النجاح، ارتـــكاًزا على الآيـــة الكرمية 
)اإن اهلل ل يغريرّ مـــا بقوم حتى يغريوا ما باأنف�ضهم(، 
والنجـــاح باحلياة ل ياأتـــي م�ضادفة، واإمنـــا هو نتاج 
جهد، فليكـــن هدفكم بالعامل اجلديـــد، اأن تزيد من 
م�ضتـــوى جناحك، بالتثقيـــف والعزميـــة، ولأنه الذي 
مييـــز الناجحن عن غريهم”. ويقـــول “ن�ضتغل هذه 
الفر�ضـــة لنجـــدد عهدنا، باأن نبـــذل اأق�ضى جهد لأن 
جنعـــل جتربة النـــادي، جتربة مميـــزة، ورائدة، ولكي 
تكـــون كذلـــك، علينـــا اأن نعمل حتت �ضعـــار الفريق 
الواحد، والذي �ضيمكنا اخلـــروج من اإطار الر�ضميات 
الزائـــدة، والدبلوما�ضيات املرهقـــة للعقل املتحرر 
من القيود، والذي �ضيدفعه لأن يكون اأكرث اإبداًعا”.

اإلى ذلـــك، قال رئي�س النادي )التو�ضتما�ضرتز( 
كوثـــر �ضعيـــد “نحتفـــي اليـــوم مب�ضك اخلتـــام لعام 
م�ضـــى، نق�س فيه اأع�ضاء النـــادي اإجنازاتهم بحروف 
مـــن ذهب، علـــى اأيامه ولياليه، ويطيـــب يل هنا باأن 
اأتقدم لكم اإجنـــازات النادي خالل الن�ضف الثاين من 
العام 2017، فقد و�ضعنا ن�ضب اأعيننا منذ البداية، 
هدًفـــا وا�ضًحا، وهـــو الهتمـــام بع�ضو النـــادي اأولً، 
وتلبية البيئة الإيجابيـــة التعليمية وال�ضديق، حتت 
�ضعـــار )ال�ضيـــف موطن القـــرن(، وكان للنادي خطة 
حر�ضنا علـــى تطبيقها �ضهًرا تلو الآخر، ومتت بنجاح 

بحمد وف�ضل من اهلل تعالى”.
وتردف كوثـــر “مت حتقيق الكثري من الإجنازات 
خالل العـــام 2017، ابتداء من اإدارة )تو�ضتما�ضرتز( 
يون�ـــس عبدالعـــال، وو�ضـــولً للن�ضـــف الثـــاين مـــن 
العـــام، حيث مت حتقيـــق جملة من الأهـــداف، اأبرزها 
و�ضـــول اثنـــن مـــن اأع�ضـــاء النـــادي تقييـــم العام 

2017 وامل�ضاهمة برفـــع علم مملكة البحرين عالًيا، 
اأمـــا يف الـــدورة باحلاليـــة، ابتـــداء مبو�ضـــم الأعياد، 
ومبادرة زيـــارة املر�ضى من الأطفال بدورة الكويت 
ال�ضقيقـــة، وبرحلة ترفيهيـــة وتعليمية لالأع�ضاء، مع 
ال�ضكر )للتو�ضتما�ضرتز( حممد ر�ضي بتفعيل مواقع 
التوا�ضل الجتماعي، وامل�ضاركة بالأندية ال�ضديقة، 

وم�ضابقات الأندية”.
العلمـــي،  بامل�ضتـــوى  الإجنـــاز  �ضعيـــد  وعلـــى 
قالـــت “اعتماد برنامج املحا�ـــرسات، �ضمن الربنامج 
نـــادي ال�ضيـــف الجتماعـــي، ومتـــت اإقامـــة ور�ضـــة 
تعليميـــة لالأع�ضـــاء، والتي �ضاهمـــت بتحقيق ذلك، 
وانطالًقـــا من اإمياننا بقـــدرة الأع�ضـــاء بخو�س غمار 
امل�ضابقات، اأطلـــق النادي م�ضابقة حتـــدي ال�ضيف، 

خالل مو�ضمـــه الثالث، والذي ي�ضاعـــد الأع�ضاء على 
خو�س امل�ضابقات، كما مت تعين �ضتة اأع�ضاء جدد، 
وال�ضكر مو�ضول لكل مـــن اأ�ضهم بتحقيق ذلك، كما 
مت جتديـــد جميـــع ع�ضويـــات اأع�ضاء النـــادي، حتى 
التاريـــخ املحدد من قبل منظمـــة )التو�ضتما�ضرتز(، 

وح�ضولنا على هذا ال�رسيط”.
وا�ضتعر�ـــس بعدهـــا، فيديو لذكريـــات الدورة 
احلاليـــة، اأعـــد مـــن قبـــل “تو�ضتما�ضـــرتز” ح�ضـــن 
العي�ضى، ليكـــرم بعدها روؤ�ضاء واأع�ضاء جلان الإدارة 

ال�ضابقة، وكذلك تكرمي جلان ملتقى ال�ضيف.
واألقت بعدها “تو�ضتما�ضـــرتز” رملة الأن�ضاري 
كلمـــة اأعلنـــت من خاللهـــا تن�ضيـــب الإدارة اجلديدة 

للنادي.

مدينـــة عي�ضـــى - وزارة العمـــل والتنمية 
اأكـــد وزيـــر العمـــل والتنميـــة  الجتماعيـــة:  
الجتماعيـــة رئي�ـــس جمل�ـــس اإدارة ال�ضندوق 
الجتماعـــي الوطنـــي جميـــل حميـــدان، اأهمية 
تفعيـــل اآليات تطوير ومراقبـــة ال�ضندوق يف 
دعم امل�ضاريع املقدمة لـــذوي الإعاقة وكبار 

ال�ضن والطفولة.
وتراأ�س حميدان، الجتمـــاع الأول ملجل�س 
اإدارة ال�ضندوق، بعد �ضدور القرار رقم )34( 
ل�ضنة 2017 ب�ضاأن اإعادة ت�ضكيل جمل�س اإدارة 
ال�ضنـــدوق الجتماعي الوطنـــي، والذي ي�ضم 
ممثلن عن وزارة العمل والتنمية الجتماعية 
واللجنة العليـــا لرعاية �ضـــوؤون ذوي الإعاقة، 
واللجنة الوطنية للطفولـــة، واللجنة الوطنية 
للم�ضنن، اإلى جانب وزارة الرتبية والتعليم.

الوطني،  ال�ضنـــدوق الجتماعي  ويخت�س 
الـــذي تاأ�ض�س مبوجـــب املر�ضـــوم رقم )84( 
ل�ضنـــة 2011، وفقـــاً للمحافـــظ املالية التي 
يت�ضمنهـــا، بدعـــم ومتويـــل كافـــة املجالت 
التـــي اأن�ضـــئ مـــن اأجلهـــا، والتـــي تتمثـــل يف 
كفالة امل�رسوعـــات واخلدمات اخلا�ضة بتنمية 
الطفولـــة، كفالـــة رعايـــة كبار ال�ضـــن، كفالة 

ذوي  الأ�ضخا�ـــس  وتعليـــم  وتاأهيـــل  رعايـــة 
الإعاقـــة، وكفالـــة اخلدمـــات الالزمـــة لتنمية 
الأ�ـــرسة، واأي�ضـــاً �ـــرسف املكافـــاآت ال�ضهرية 

لالأ�ضخا�س ذوي الإعاقة.
وخالل الجتمـــاع، مت بحـــث املو�ضوعات 
املدرجـــة علـــى جـــدول الأعمـــال، وال�ضيا�ضة 
العامـــة لل�ضندوق ومتابعـــة تنفيذها، كما مت 
ا�ضتعرا�ـــس ميزانيـــة حمافـــظ اخلدمات التي 

يدعمها ال�ضندوق للعام 2018.
كما مت بحث اخلطة امل�ضتقبلية ملنهجية 

تطويـــر اأعمـــال ال�ضنـــدوق لتنمية مـــوارده، 
الإدارة  جمل�ـــس  لعمـــل  املنظمـــة  واللوائـــح 
لتحقيـــق �رساكـــة جمتمعية اأو�ضـــع نحو تطوير 
اخلدمات املقدمة �ضمن اخت�ضا�ضه والرتقاء 

بها.
و�ضدد وزير العمـــل والتنمية الجتماعية، 
علـــى اأهمية الدور اخلدمي والتنموي وارعائي 
الفئـــات  ال�ضنـــدوق خلدمـــة  الـــذي يقدمـــه 
امل�ضتهدفـــة مـــن ذوي اإعاقـــة وكبـــار ال�ضـــن 

والأطفال، يف اإطار من املرونة وال�ضفافية.

• ت�ضوير - خليل اإبراهيم	

• جانب من الجتماع	

املنامـــة – جمعيـــة البحريـــن للتدريـــب: 
نظمت موؤخًرا جمعية البحرين للتدريب وتنمية 
املـــوارد الب�رسية ور�ضة عمل بعنـــوان “الإدارة 
الفعالـــة لـــالأداء املوؤ�ض�ضـــي”، قدمها وجدي 
اأبو�ضباب، وذلك يف فندق ومركز موؤمترات ذا 
غـــروف امواج، �ضـــارك يف الور�ضة جمموعة من 

الإدارين من القطاعن اخلا�س والعام. 
اجلدير بالذكـــر اأن اإدارة الأداء؛ هي روؤية 
م�ضرتكة لأهداف املوؤ�ض�ضة من خالل العتماد 
على النتائج وال�ضتفادة الق�ضوى من طاقات 
املوظفن. حيث تتميز اإدارة الأداء بالتطوير 
والتقييـــم ب�ضـــكل م�ضتمر وحتـــول الأداء من 
دورة العمـــل الروتينيـــة اإلـــى اإجنـــاز اأهـــداف 
وا�ضحة يتم كتابتهـــا وتو�ضيحها وحتديدها 
للعاملـــن.  وناق�ضت الور�ضة يف اإطار تفاعلي 

كيفيـــة ن�رس ثقافة حتمـــل م�ضوؤولية التح�ضن 
امل�ضتمـــر للعمليـــات وال�ضلـــوك واملهـــارات 
وحت�ضـــن العالقـــات التبادليـــة بـــن املدير 
والأفـــراد، بالإ�ضافـــة اإلـــى حتقيـــق العدالـــة 
الوظيفية من خـــالل ربط الأجـــور واملكافاآت 
بنظام اإدارة الأداء. واأكد رئي�س اجلمعية حممد 
ال�ضيـــخ اأهمية ور�ضـــة عمـــل “الإدارة الفعالة 
لالأداء املوؤ�ض�ضـــي”، وذلك للمـــردود الفعال 
والإيجابي الذي حتققـــه اإدارة الأداء عن طرق 
بنـــاء ج�ضـــور التوا�ضل بـــن املديـــر والفرد 

وعائدها على جناح املوؤ�ض�ضة. 
وذكـــر اأن القائمـــن علـــى اجلمعيـــة يف 
�ضدد التح�ضري لربامج تدريبية متميزة للعام 
القادم، بالإ�ضافـــة اإلى ن�رس اأول كتاب تطرحه 

اجلمعية من تاأليف نخبة من اأع�ضائها.

تتقدم أسرة دار »                   « 

بخالص التعازي والمواساة 

إلى الزميل

عيسى الصفار
في وفاة المغفور له  بإذن اهلل

ابن عمته
سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته وأن يسكنه الفردوس األعلى وأن يلهم 
أهله وذويه الصبر والسلوان
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حق المسؤول بالراحة

ينال امل�ضوؤولون بالدولة تقريًعا �ضديًدا، بال�ضحافة وو�ضائل التوا�ضل الجتماعي، يف حال 
التق�ضري عن اأداء واجباتهم، وبخا�ضة ما يتعلق بخدمة املواطنن، ولي�س يف ذلك ترثيب.

ا اأن يلت�ضق  ووفـــق قاعدة الثواب والعقاب اأكتب عن حق امل�ضوؤول بالراحة. ولي�س منطقيًّ
بالعمل دون تاأهيل خليفة له.

جمموعـــة ال�ضف الأمامـــي، من من�ضب رئي�س ق�ضـــم، �ضعوًدا لوكيل الـــوزارة، يعانون من 
م�ضكلـــة تكد�س اإجـــازات تفوق 100 يوم عمـــل، ويخ�رسون فائ�ضها، اإذا جتـــاوز العدد الأق�ضى 

امل�ضموح به.
اأعرف جهات متنح الإجازات على م�ض�س، ويكون امل�ضوؤول على ات�ضال دائم بالتلفون، اأو 

ا وظيفية من بيته، فما فائدة ق�ضاء اإجازة باخلدمة “واي فاي”؟! يوؤدي مهامًّ
واأ�ضـــري لتجربة وزارة الأ�ضغال. جتدول الإجازات لفـــرتات. وتتيح لثلث امل�ضوؤولن ق�ضاء 

اإجازتهم، مع �ضمان وجود الثلثن. 
ولكـــن يف حال تعذر تنفيذ اجلدولة، ب�ضبب اإ�رسار ا�ضتبقاء اأركان الوزارة على راأ�س العمل، 
ا يف جتميد اأيام الإجازات، مل�ضتحقات نقدية، يتم تقا�ضيها عند التقاعد. يتعن التفكري جديًّ

 تيار
“ل ترثثر مع جريانك، فالنا�س حترتم ال�ضامت”.

بتاح حتب 

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

اإبراهيم النهام

نوادي “تو�ضتما�ضرتز” تفوق الـ 70 يف البحرين
)تو�ضتما�ضـــرتز(  نـــادي  رئي�ـــس  قـــال 
ال�ضيـــف، كوثر �ضعيد للبـــالد اإن عدد نوادي 
تخطـــت  البحريـــن،  يف  )التو�ضتما�ضـــرتز( 
ال�ضبعـــن نـــادي دفعـــة واحـــدة وباللغتـــن 
العربية والإجنليزيـــة، وا�ضًفا ذلك بالظاهرة 
ال�ضحية، لل�ضباب البحريني املت�ضم بالقيادة، 

وال�ضخ�ضية ال�ضتثنائية وامل�ضتقلة.
واأكـــدت كوثـــر اأن “هـــذه امل�ضـــاركات 
تفيـــد ال�ضباب يف مواجهـــة اجلمهور، و�ضقل 
ا ال�ضباب  مهـــارات الإلقاء والإ�ضغاء، خ�ضو�ضً
اجلامعـــي، اأو الذين يتطلـــب عملهم مواجهة 
اجلمهور ب�ضكل م�ضتمـــر، اأو تقدمي العرو�س 

لهـــم، اأي كانـــت، وهو ما ي�ضهـــل عليهم اأداء 
املهام ب�ضـــكل ناجـــح، وفاعـــل، وي�ضاعدهم 

بالتغلب على خماوفهم”.
)تو�ضتما�ضـــرتز(  نـــادي  اأن  وبينـــت 
ال�ضيـــف والـــذي مت تاأ�ضي�ضه العـــام 2014، 
وي�ضـــم بع�ضويته اأكرث مـــن 35 ع�ضًوا، ومن 
كال اجلن�ضـــن، جنح بتحقيـــق الر�ضائل التي 
اأوجـــد من اأجلهـــا، والتي تقـــوم على تعريف 
العامل اخلارجـــي بـ)التو�ضتما�ضرتز(، وتوفري 
بيئـــة اإيجابيـــة �ضديقة لكي حتفـــز الأع�ضاء 
وال�ضيوف علـــى اأن يقدموا اأف�ضل ما لديهم 

بحياتهم”.  
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بدء االختبارات

•التعليم طالب مبدر�صة �صالح الدين 	
الأيوبي �صمن الأ�صبوع الثقايف 

لق�صم اللغة العربية بعنوان “لغتي 
هويتي”

جناة املتعاطي من العقاب.. اإذا اأخطر ال�سلطات قبل متكنها منه
ال�صجن املوؤبد و50 األف دينار غرامة ترويج املخدرات

ال�صخ���ر � جامع���ة البحري���ن: ق���ال رئي�س ق�صم 
القانون الع���ام يف جامعة البحرين حمم���د الهيتي اإن 
غرامة جرمية الرتويج والجتار باملواد املخدرة ت�صل 
اإل���ى 50 األف دينار يف احلد الأعل���ى، وعقوبة ال�صجن 
املوؤب���د اأو املوؤقت، موؤك���داً اأن امل�رشِّع البحريني جرَّم 
تعاطي امل���واد املخدرة واملوؤثرات العقلية والجتار 

بها، وذلك وفقا لقانون رقم )15( ل�صنة 2007م.
جاء ذل���ك يف ندوة نظمها موؤخ���راً مكتب اجلودة 
والعتم���اد الأكادمي���ي يف كلي���ة احلق���وق باجلامعة 
بعن���وان: “مكافحة املخدرات م���ن الناحية القانونية 

والنف�صية”.

واأو�ص���ح الهيت���ي اأن امل����رشِّع البحرين���ي مين���ح 
الفر�ص���ة ملن ينزلق يف طريق تعاطي املخدرات باأن 
ينج���و من العق���اب اإذا بادر واأخط���ر اجلهات املعنية 
بتعاطيه املواد املخدرة، قب���ل اأن تتمكن ال�صلطات 

منه.
وذكر اأن املواد املخدرة ت�صنف اإلى عدة اأنواع، 
منها: املخ���درات الطبيعية مثل احل�صي�س والأفيون، 
واملخ���درات امل�صنَّعة التي يج���ري ا�صتخال�صها من 
النباتات، وم���ن ثم اإجراء تعدي���الت كيميائية عليها 
الهروي���ن، والهيدرومورف���ن، واملخدرات  مث���ل 
املخلَّق���ة )املنوم���ات، وم�صكن���ات الآلم، والعقاقر 

املن�صطة(.
وم���ن جانبه، عرَّف اأ�صتاذ عل���م النف�س يف جامعة 
البحري���ن اأحم���د �صع���د ج���الل، اأن الإدمان ه���و حالة 
تقوم عل���ى العتماد على تناول مادة معينة ل ميكن 
التخل����س منه���ا. وق���ال اإن الن�ص���وة “حال���ة ذهني���ة 
وعاطفي���ة موؤقتة حت���دث عند متعاط���ي املخدرات، 

حيث ي�صعر من ب�صعادة موؤقتة، تزول بعد حن”.
واأ�ص���ار جالل اإلى اأن خماطر الإدمان التي ت�صبب 
كث���راً من الأ�رشار اجل�صمي���ة والنف�صية والجتماعية، 
ومنه���ا “الن�صح���اب” وه���و مر�س ع�ص���وي ي�صيب 

الأع�صاب وله اأعرا�س خطرة.

ت�سهيالت للطلبة املر�سى الإجراء االمتحانات 
مراعاة ما فاتهم من درو�س اأثناء اإقامتهم بامل�صت�صفى

مبنا�صب���ة قرب امتحانات نهاية الف�ص���ل الدرا�صي الأول من العام 
الدرا�ص���ي 2017 - 2018، زار وزير الرتبي���ة والتعليم ماجد النعيمي 
ع���ددا من الطلبة املر�صى املقيمن يف جممع ال�صلمانية الطبي لتلقي 

العالج.
اطماأن الوزير على �صحتهم وعلى احتياجاتهم خالل ا�صتعداداتهم 
لالمتحانات، موؤكداً اأن الوزارة قد ا�صتكملت الإجراءات اخلا�صة ملراعاة 
ما فات اأولئك الطلبة من درو�س اأثناء اإقامتهم يف امل�صت�صفى، اإ�صافًة 
اإلى الت�صهيالت التي �صتقدم لهم لإجراء المتحانات التي �صتبداأ اليوم 
الثالث���اء. واأ�صار اإلى اأن الوزارة تراعي الظ���روف ال�صحية للطلبة وفقاً 
لالأنظم���ة املتبعة، والتي مبوجبها يتم مراع���اة انقطاعهم عن الدرا�صة 
خ���الل فرتة تلقيهم للع���الج يف امل�صت�صفى، من منطل���ق حر�صها على 

توفر اخلدمة التعليمية التي يحتاجونها.
ح����رش الزيارة الوكيل امل�صاعد للتدريب والتخطيط بوزارة ال�صحة 

حممد اأمن العو�صي.

بناء االمتحانات الوطنية

العربية حا�رًضا وم�ستقبال

يركزون على الواجبات  معلمو “اإعدادية البالد” 

توحدي مقعد يعي�ش حم�سورا بغرفة حمفوفة اخلطر

نق�س بق�صم الإجنليزي واخت�صا�صي اإر�صاد اجتماعي 

منتظم مبركز خا�س للتوحد يكلف والده الكثر

للم���رة الثالثة ح�صل���ت مدر�صة الب���الد القدمي 
الإعدادي���ة للبن���ن عل���ى تقدي���ر غر مالئ���م ح�صب 
تقاري���ر اإدارة مراجع���ة املدار����س احلكومي���ة بهيئة 

جودة التعليم والتدريب.
واأرج���ع تقرير املراجعة عدم تغر حكم الفعالية 
للمدر�ص���ة ع���ن امل�صت���وى غر املالئم لع���دم جدوى 
عملي���ات التخطيط ال�صرتاتيجي مب���ا فيها التقييم 
الذات���ي وع���دم تركزه���ا عل���ى اأولوي���ات التح�ص���ن 
والتطوي���ر و�صع���ف اآلي���ات املتابعة وخا�ص���ة فيما 
يرتبط بالإجناز الأكادميي وعمليتي التعليم والتعلم.

كما ذك���ر التقرير ان املدر�صة تعاين من �صعف 
الإدارة ال�صفي���ة واإدارة وق���ت العل���م وع���دم كفاية 
التقومي يف تلبية الحتياجات التعليمية للطالب على 

اختالف فئاتهم.
واأو�صح اأن اغلب الطالب ي�صاركون يف الدرو�س 
ب�ص���ورة غر فاعلة حيث مل يظهروا يف اأن�صطة العمل 
اجلماع���ي حما�ص���ا وا�صحا ول ثق���ة بالنف�س يف حتمل 
م�صوؤولي���ة تعلمه���م مع انخفا�س دافعي���ة فئة منهم 

نحو التعلم.
وب���ن التقري���ر اأن اغل���ب املعلم���ن يدي���رون 
درو�صه���م ب�صورة غ���ر منظمة وغر منتج���ة تاأثرت 
بع���دم ق���درة بع�صه���م عل���ى اإدارة �صل���وك الطالب 
داخل ال�صف كما يف بع����س درو�س اللغة الجنليزية 

والعلوم. كم���ا ان اغلب املعلمن يركزون يف اأن�صطة 
الواجب���ات املنزلي���ة عل���ى امل�صتوي���ات الدني���ا يف 
املعرف���ة دون ان يراعوا فيه���ا التمايز مما ل ي�صكل 

حتديا للطالب.
 وذك���ر التقري���ر اأن املدر�ص���ة تق���دم م�صان���دة 
حمدودة للطالب ذوي التح�صيل املتدين يف الربامج 
العالجية غ���ر املنتظمة كدرو�س امل�صاندة يف بع�س 

املواد الأ�صا�صية.
اأن روؤي���ة املدر�ص���ة ترك���ز عل���ى  واأو�ص���ح 

الت�صاركي���ة يف التميز الأخالقي والعلمي لكنها 
ترجم���ت ب�ص���ورة غ���ر مالئم���ة يف جمي���ع 

جمالت العلم املدر�صي.
ان  التق����ري������ر  يف  وورد 

املدر�ص���ة توظ���ف مواردها 
ومرافقها التعليمية املتاحة 

من حي���ث الأ�صغ���ال ب�صورة 
متفاوت���ة كمخت���رب العل���وم 

التعل���م  ومرك���ز م�ص���ادر 
وال�صال�������ة الريا�صي�������ة 

املج���الت  وخمت���ربات 
العملي���ة وب�صورة اقل 
اللكت�����روين  ال�ص������ف 

ان  اإل  امللح���ق،  وال�ص���ف 
تك���ن  مل  التوظي���ف  فاعلي���ة 
بعمليت���ي  لالرتق���اء  كافي���ة 

التعليم والتعل���م ومل ت�صاهم يف رفع م�صتوى الإجناز 
الأكادميي للطالب.

واأو�صى التقرير ب�رشورة التدخل الالزم من قبل 
اجله���ات املعنية ب���وزارة الرتبية والعلي���م بتطبيق 
تقيي���م ذاتي ودقيق و�صامل وال�صتفادة من نتائجه 
يف بن���اء خط���ة املدر�ص���ة الإ�صرتاتيجية مي���ا ي�صمن 

تطوير الأداء العام للمدر�صة.
كما اأو�ص���ى برفع م�صتوى الإجن���از الأكادميي 
م���ن خ���الل تنمي���ة امله���ارات  الط���الب  ل���دى 
الأ�صا�صية يف امل���واد الدرا�صية خا�صة يف اللغة 

الإجنليزية والريا�صيات 
واأو�ص���ى التقرير ب�رشورة �صد نق�س 
الب�رشي���ة املتمثل يف  املوارد 
املعلم الأول لق�صم اللغة 
الإجنليزي���ة واخت�صا�صي 

الإر�صاد الجتماعي.
تاأ�ص�صت املدر�صة 
 .1979 الع��������ام  يف 
 600 وت�ص��توع�������ب 
طال������ب موزع���ن 
ال�صف���وف  عل���ى 
من الأول الإعدادي 
الإع���دادي.  الثال���ث   ال���ى 
وت�صم املدر�صة 10 اإدارين و54 

معلما.

 نا�ص���د وال���د الطف���ل التوحدي عب���داهلل كاظم 
رئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي الأمر خليفة بن 
�صلم���ان اآل خليفة التدخل للحد من معاناة طفله ذي 
8 اأع���وام الذي يحتاج الى بيئ���ة �صحية تالئم و�صعه 
ال�صح���ي ومراع���اة حالت���ه الإن�صانية الت���ي ت�صتدعي 
التدخ���ل العاج���ل. وا�صتكى والد عب���د اهلل للبالد من 
تكد�س ا�رشته املكونة م���ن اثنن من الأبناء يف غرفة 
واح���دة ل تت�صع ملنامهم يف منزل والده الذي ت�صكنه 
خم�س ا�رش. واأ�ص���اف ان الطفل ل ي�صتطيع امل�صي او 
الكالم وه���و يحتاج الى م�صاحة للتح���رك خا�صة وانه 

مقعد ف�ص���ال عن جتهيزات خا�ص���ة للعالج الطبيعي 
م�صاحة اآمنة ملن هو يف مثل حالته.

واأكم���ل “ال ان الغرف���ة اليتيمة الت���ي ت�صكنها 
كل ال����رشة حتول دون ذلك ف�صال عن انها يف الطابق 
الثاين المر الذي ي�صعب على الوالدين نقل الطفل 

كل يوم للذهاب ملركز العالجي املنتظم فيه.
واأ�ص���اف الوال���د خالف���ا لذل���ك الطف���ل يتلقى 
جل�ص���ات عالج طبيعي وجل�صات اأخ���رى للنطق اأي انه 
يحت���اج لل�صع���ود والنزول به اأكرث م���ن مرة يف اليوم 
وق���د ت�صطر والدته حلمله يف ح���ال غيابه المر الذي 

يرهقها وقد يكون خطر على الطفل.
ونا�ص���د والد عبداهلل عرب الب���الد �صاحب ال�صمو 

امللكي التوجيه لوزارة الإ�صكان حل�صوله على وحدة 
�صكنية بعد ان م�صى على طلبه ال�صكاين 12 عاما.

وق���ال ان طلبه ال�صكاين يعود لعام 2005 وانه 
طيلة هذه املراجعات ل���وزارة الإ�صكان مل ت�صفر عن 
�ص���يء ومل ت�صتثن���ى احلالة الإن�صاني���ة وال�صطرارية 
التي يعي�صها وطفله بتخ�صي�س وحدة �صكنية تنهي 

معاناة ال�رشة.
وق���ال الوال���د ان���ه م���ع تكالي���ف الع���الج التي 
يحتاجها طفله ل ي�صتطيع ان يتحمل ال�صكن يف �صقة 
ايج���ار حيث ان الطفل منتظم يف مركز خا�س للتوحد 
ويتلق���ى جل�ص���ات للنط���ق واأخرى للع���الج الطبيعي 

تكلف الكثر.

التعلي���م  ج���ودة  هيئ���ة  �صارك���ت 
اإدارة  مدي���ر  يف  ممثل���ة  والتدري���ب، 
المتحان���ات الوطني���ة، وف���اء اليعقوبي 
يف “موؤمت���ر تطوي���ر نتائ���ج التعليم” مع 
Cambridge Assessment Inter-
ُعقد  وال���ذي   ،national Education
يف دب���ي. وقدم���ت اليعقوب���ي مب�صاركة 
نائ���ب مدير اخلدم���ات التعليمية كارين 
كي�ص���رت، ورقة بعن���وان: “درا�ص���ة حالة 
حول العمل بال�رشاك���ة مع مملكة البحرين 

لبناء نظام لالمتحانات الوطنية”.
م�صارك���ة  اإنَّ  اليعقوب���ي:  وقال���ت   
الهيئة يف املوؤمتر كانت بدعوة من جامعة 
كمربدج، لإط���الع امل�صاركن يف املوؤمتر 
م���ن املخت�صن واملهتم���ن على جتربة 
البحري���ن يف اإجراء المتحان���ات الوطنية، 
لال�صتف���ادة من خربته���ا يف تطبيق هذه 
المتحان���ات، التي اأهلته���ا لتكون رائدة 
يف جماله���ا، ومتتل���ك كف���اءات متمي���زة 
ت�صتفيد من خربته���ا الهيئات املماثلة، 
والتي بداأت للت���و يف تطبيق المتحانات 

الوطنية.

واأو�صح���ت اأن الهيئ���ة، وبعد عقدها 
لت�ص���ع دوراٍت من المتحان���ات الوطنية، 
متكنت من حتقيق الري���ادة يف تنفيذها 
بوا�صط���ة كف���اءاٍت وطني���ة عمل���ت على 
اكت�صاب اخل���ربة وتطويرها؛ و�صوًل اإلى 

تطبيقها بجدارة وكفاءة عالية.

الدائم  تراأ�ص���ت م�صاعدة املن���دوب 
ململكة البحرين ل���دى منظمة اليون�صكو 
وامل�صت�صارة الثقافي���ة ب�صفارة اململكة 
ل���دى باري�س ال�صيخة وف���اء بنت عبداهلل 
الرابع���ة  العلمي���ة  اجلل�ص���ة  خليف���ة  اآل 
مبنا�صب���ة  اليون�صك���و  احتف���ال  �صم���ن 
الي���وم العامل���ي للغ���ة العربي���ة، حي���ث 
حمل���ت اجلل�ص���ة عن���وان )اللغ���ة العربية 
حا�رشًا وم�صتقب���اًل(، و�صارك بها عدد من 

اخل���رباء واملخت�صن. ت�صم���ن الحتفال 
الذي اأقامته املنظمة يف مقرها بباري�س، 
بالتع���اون مع مندوبي���ة اململكة العربية 
ال�صعودية، العديد من اجلل�صات العلمية 
العربي���ة  )اللغ���ة  حموره���ا  كان  الت���ي 
والتقنيات اجلديدة(، مب�صاركة عدد من 
اأع�صاء البعثات الدبلوما�صية والباحثن 
الع���رب  والأكادميي���ن  واملفكري���ن 

والأجانب.

• زار وزير الرتبية طلبة مر�صى مقيمن مبجمع ال�صلمانية	

• من�صة ندوة مكتب اجلودة بكلية احلقوق بجامعة البحرين	

حمرر ال�سوؤون املحلية

ليلى مال اهلل
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تركي للمال: من ان�رصف من اجلل�سة 29؟

ب�هندي وخريجي اجلامعات الطبية  

قراطة ي�ساأل عن ترميم ج�امع املنامة

النعيمي يدعم الثورة االإيرانية حتى �سقوط اال�ستبداد

44 بحرينيا يعملون بعقود موؤقتة باحلكومة... واملحفوظ يطعن

احلربي يقدم اإ�ساءة قانونية عن خ�سخ�سة التوثيق

يرتكزون بجامعة البحرين ووزارة الرتبية... رئي�س “اخلدمة املدنية”:

ا جتربة ال�سعودية واملغرب واجلزائر م�ستعر�سً

ك�س����ف رئي�����س دي����وان اخلدم����ة املدنية 
اأحم����د الزاي����د اإن العدد الإجم����ايل للموظفني 
البحريني����ني الذي����ن يعمل����ون بنظ����ام العمل 
 44 يبل����غ   2017 دي�سم����ر  حت����ى  املوؤق����ت 

موظفا.
وقال – ردا على �س����وؤال برملاين للنائب 
جال املحف����وظ تن�����ره “الب����اد”- اإن جميع 
التوظيف����ات املق����ررة وفقا لقان����ون اخلدمة 

املدنية ولئحته التنفيذية.
واأ�س����ار اإل����ى اأن اأح����كام قان����ون اخلدم����ة 
املدني����ة ولئحت����ه التنفيذية و�سائ����ر اأنظمة 
اخلدم����ة املدني����ة ل تلزم اجله����ات احلكومية 
بتغي����ر نوع التوظيف للموظفني، حيث ترك 
الق����رار للجهة احلكومية يف ح����ال رغبتها مبد 
مدة التوظيف املوؤقت اأو بتغير نوع توظيف 

املوظف وفقا للقانون والأنظمة.
وا�ست����دل بالفق����رة رقم )2( م����ن املادة 
رق����م )6( م����ن الائح����ة التنفيذي����ة لقان����ون 
اخلدمة املدنية باأن يكون التوظيف املوؤقت؛ 
بهدف تغطية الحتياجات املا�سة عند خروج 
بع�س املوظف����ني يف اإجازات اأو امل�ساعدة يف 
تنفيذ بع�س الرام����ج اأو امل�روعات الطارئة 

اأو ملررات اأخرى يوافق عليها الديوان.
واأك����د الزاي����د ب����اأن البحريني����ني الذي����ن 
يعملون بنظ����ام التوظيف املوؤقت يف اخلدمة 
املدني����ة يرتك����زون يف الوظائ����ف الأكادميية 
بجامعة البحري����ن ووزارة الرتبي����ة والتعليم؛ 
لا�ستف����ادة م����ن خراته����م العملي����ة اإ�سافة 
للم�ساعدين لأع�ساء املجال�س البلدية، والذي 
يكون توظيفهم مرتبطا بالف�سل الت�ريعي.

وكان النائ����ب ج����ال املحف����وظ قد وجه 
�سوؤال برملانيا لرئا�س����ة ديوان اخلدمة ب�ساأن 
البحريني����ني  للموظف����ني  الإجم����ايل  الع����دد 
الذي����ن يعمل����ون بعق����ود موؤقت����ة يف اخلدم����ة 

املدنية يف ال����وزارات واملوؤ�س�سات احلكومية 
كافة. ويعتر وزير �س����وؤون جمل�سي ال�سورى 
والنواب غامن البوعينني الوزير امل�سوؤول عن 

اأعمال الديوان اأمام ال�سلطة الت�ريعية.
واأك����د البوعينني بجل�س����ة �سابقة ملجل�س 
النواب اأن ع����دد الأجانب العاملني يف القطاع 

احلكومي ل يتجاوز 5 اآلف موظف.

 طعن المحفوظ
وطعن النائب املحف����وظ يف دقة الأرقام 
ال����واردة م����ن دي����وان اخلدم����ة ب�س����اأن ع����دد 
املوظف����ني البحريني����ني العامل����ني بعق����ود 
موؤقتة، وقال اإن الع����دد اأكر مما ورد باإجابة 
الزاي����د عل����ى �سوؤال����ه الرملاين. ولف����ت اإلى 
وجود عدد من املوظفني املوؤقتني بوزارات 

مل يتناولها الرد، ويفوق عدد 44 بحرينيا.
واأ�س����اف: جرى ت�سكني بع�س املوظفني 
وعر�س����ت  البلدي����ة،  باملجال�����س  املوؤقت����ني 
وظائف على اآخرين بعق����ود موؤقتة، ومنتقدا 
توظي����ف البحرين����ي بعقد تدري����ب ل يرتتب 
علي����ه اأي التزام����ات تقاعدية. وق����ّدر النائب 
حمم����د الأحمد بجل�سة �سابق����ة ملجل�س النواب 
2017 ع����دد املوظف����ني  عق����دت يف يناي����ر 

املوؤقتني باحلكومة بنحو 100 �سخ�س.

 أرقام
تك�س���ف الأرقام الر�سمية اأن اأعداد الأجانب 
اآلف   5 نح���و  والبال���غ  احلكوم���ي  القط���اع  يف 
موظف يقابل���ه نحو 8 اآلف عاط���ل م�سجل لدى 
وزارة العمل والتنمي���ة الجتماعية ن�سفهم من 

اجلامعيني.
وبالنظ���ر اإلى عمل دي���وان اخلدمة املدنية 
على م�روع اإدارة الإحال، جند اأن اأعداد الأجانب 
يف القط���اع احلكومي على الرغ���م من مرور نحو 
6 �سن���وات مل تتغر كثرا. واأف���اد الديوان يف 
الع���ام 2011 اأن هن���اك 4643 اأجنبي���ا يتولون 
وظائف عمومي���ة يف القطاع احلكومي، ن�سفهم 
2292 موظف���اً،  الأكادميي���ني وعدده���م  م���ن 
ويعم���ل منه���م 1366 يف التمري����س، و501 يف 
الهند�س���ة، و77 يف جمال احلا�سب الآيل، و180 

يف التدري�س، و16 موظفا يف املحا�سبة.

 اإلحصاءات
وت�س���ر اآخر الإح�س���اءات الر�سمي���ة اإلى اأن 
احلكوم���ة وظف���ت خ���ال 6 �سنوات م���ن 2011 
وحتى 2016 ع���دد 4248 اأجنبيا، 3082 منهم 

مت توظيفهم يف الوظائف التعليمية.
ا�ستق���دام  تكلف���ة  اأن  الأرق���ام  واأظه���رت 
وت�سغيل 173 اأجنبيا يف 2016 بلغت 223 األفا 
و334 دين���ارا �سهريا، مبتو�س���ط 1290 دينارا 

�سهريا للفرد.
وذك���رت اأن 232 اأجنبي���ا مت توظيفهم يف 
وظائ���ف هند�سي���ة، و540 اأجنبيا مت توظيفهم 
يف وظائف طبية، و83 اأجنبيا وظفوا يف وظائف 
ا�ست�ساري���ة، واأن جمي���ع ه���ذه الوظائف منحت 
حلملة �سه���ادات البكالوريو����س، ومن ميلكون 

اخلرة يف جمال العمل.
و�سجل���ت اأن احلكومة منح���ت 311 وظيفة 
فني���ة لاأجان���ب من حمل���ة الدبلوم���ا امل�ساركة 

ولديهم خرة يف جمال العمل.

ق���ّدم ع�سو جمل����س اإدارة جمعي���ة املحامني 
املحام���ي حم���د جا�سم احلرب���ي اإ�س���اءة قانونية 
ح���ول القانون اجلديد ال���ذي اأتاح خ�سخ�سة عمل 

التوثيق.
وتن����ر “الب���اد” ه���ذه الإ�س���اءة القانوني���ة 
امل�ستن���دة اإلى جت���ارب دول عربي���ة عديدة مثل 

ال�سعودية واملغرب واجلزائر.

 الجزائر
اأ�س���در وزي���ر الع���دل وال�س���وؤون الإ�سامية 
والأوق���اف ال�سيخ خالد بن عل���ي اآل خليفة عددا 
من الق���رارات ب�س���اأن اأعم���ال التوثي���ق، وكاتب 
الع���دل منه���ا ب�س���اأن تنظي���م تراخي����س واأعمال 
والتزامات وجزاءات كاتب العدل وقرار بت�سكيل 
جلنة اختبارات لقب���ول للرتخي�س مبزاولة اأعمال 

كاتب العدل اخلا�س وحتديد اإجراءات عملها.
اإن م���ا يهمنا معرفته يف ه���ذا ال�سدد ماهية 
دور املوثق اخلا�س واأعماله وفق ما اطلعت عليه 
من بع����س الباحثني وبع�س ال���دول اليي لديها 

مثل هذه الأعمال.
وقد اأعجبن���ي البحث التي تقدمت بر�سالتها 
غزايل ن�سرة طالبة بجامعة جزائرية مبو�سوعها 
القي���م املح���دد يف ر�سالته���ا بخ�سو����س مهن���ة 
)التوثيق(، والذي ن�ر يف 29 مار�س 2016 مبجلة 

القانون والأعمال بتاريخ 28 دي�سمر 2017.
تناول���ت ببحثها، اإن املوث���ق �سابط عمومي 
يتولى حترير العق���ود والتوكيالت التي ي�شرتط 
فيها القانون ال�سيغة الر�سمية، وكذلك العقود 
التي يرغ���ب الأ�سخا�س اإعطاءها ه���ذه ال�سيغة، 
اإن توثي���ق العقود والتوكي���ات تتميز بالطبيعة 

القانوني���ة البحت���ة؛ لت�سمنه���ا جمموع���ة قواعد 
اإجرائي���ة ومو�سوعي���ة من بداية حتري���ر العقد اأو 
التوكيل اإلى غاية اإ�سه���اره، وتتميز جمموعة من 
اخل�سائ�س منها، اإنها موؤ�س�سة تن�ساأ مبوجب قرار 
من وزير العدل، كما اأنه نظام اإجرائي، وكذلك اإن 
التوثيق اإثبات حق وت����رف، وكذلك اإن مهمتها 
�ريع���ة النفاذ والتطبي���ق مبج���رد التوقيع على 

املحرر وذلك من خال الن�سو�س الآمرة.

 السعودية
وم���ن خ���ال اطاع���ي عل���ى لئح���ة التنظيم 
لأعم���ال املوثق وكاتب الع���دل يف لئحة اململكة 
العربي���ة ال�سعودية تبني يل باأنه���م حددوا اإطارا 

لكاتب العدل واملوثق. 
ومن اطاعي على لئحة تنظيم مهنة املوثق 
وكاتب العدل، فقد حددت مهام املوثق، ومنها 
م���ا يل���ي: 1( تلقي وحتري���ر العق���ود. 2( تنفيذ 
الإجراءات املن�سو�س عليه���ا قانونا من ت�سجيل 

واإ�سه���ار واإع���ان يف الآجال املح���ددة قانونا. 3( 
حف���ظ العق���ود الت���ي مت حتريره���ا اأو ت�سلمه���ا 
لاإيداع، 4( حفظ الأر�سي���ف التوثيقي وت�سيره 
وفق���ا للتنظي���م املعمول ب���ه. 5( ت�سلي���م ن�سخ 
تنفيذية للعق���ود التي يحرره���ا املوثق اأو ن�سخ 
عادي���ة منه���ا اأو امل�ستخرجات، والعق���ود التي ل 
يحتف���ظ املوثق باأ�سله���ا. 6( التاأك���د من �سحة 
العق���ود املوثقة، وتقدمي ن�سائ���ح اإلى الأطراف 
واإعامهم مبدى التزاماتهم وحقوقهم. 7( ميكن 
للموث���ق-يف ح���دود اخت�سا�س���ه و�ساحيات���ه- 
تق���دمي ا�ست�سارات اإذا طلب من���ه ذلك حتى ولو 
مل يوؤد ذلك اإلى حترير عقد توثيقي . 8( اللتزام 
بال�ر املهني، فا يجوز ن�ر اأو اإف�ساء اأية معلومات 
اإل باإذن الأطراف اأو باقت�ساءات من�سو�س عليها 

يف القوانني والأنظمة املعمول بها.

 المغرب
ويعرف املوث���ق ح�سيب متخ�س����س مغربي 
عل���ى اأنه رج���ل قان���ون، لديه تكوي���ن اأكادميي، 
يف القوان���ني التجاري���ة، وقانون ال����ركات على 
اختاف اأنواعها، والقوان���ني املدنية والعقارية، 
امل�سط���رة  يف  اأكادمي���ي  تكوي���ن  عل���ى  زي���ادة 
املدنية، واأنظمة اجلبايات وال�رائب، والقوانني 

الد�ستورية.
وي�ش���رتط يف املوثق اأن يك���ون حا�شال على 
اإج���ازة يف القان���ون اخلا����س اأو قان���ون الأعمال، 
اإ�ساف���ة اإل���ى فرتة تدري���ب من اأرب���ع �سنوات يف 
ديوان موثق، تذي���ل باختبارات، و�سفها العلمي 
عل���ى اأنها جد دقيقة و �سعب���ة، ما اأعطى املوثق 

املغربي مكانة خا�سة دوليا.

• اأحمد الزايد	

• وزير العدل مع احلربي بحفل جمعية املحامني الأخر	

• •جال املحفوظ	 غامن البوعينني	

قال���ت م�سادر نيابية ل���� “الباد” 
اإن اعت���ذارات كث���رة قّدمه���ا النواب 
عن ح�س���ور جل�سة املجل����س املنتخب 
املقررة نه���ار اليوم الثاث���اء مما قاد 
لتخ���اذ ق���رار تاأجي���ل اجلل�س���ة لي���وم 

اخلمي�س.

الأمان���ة  اأن  واأو�سح���ت امل�س���ادر 
العامة للمجل����س بعثت ر�سالة للنواب 
تفي���د باعت���ذار عدد كبر م���ن النواب 
ع���ن ح�سور جل�س���ة الي���وم وخ�سية من 
ع���دم حتق���ق الن�ساب ال���ازم لنعقاد 
اجلل�س���ة، فق���د تق���رر تاأجي���ل اجلل�سة 
ليوم اخلمي�س املوافق 4 يناير 2018 

بال�ساعة 9:30 �سباحا.

بع���ث النائ���ب عي�سى ترك���ي طلب 
ب�س���اأن  الرمل���ان  لرئا�س���ة  ا�ستي�س���اح 
تفعي���ل مادة بالائح���ة الداخلية ملجل�س 
الن���واب لبيان من ان�رف من اجلل�سة 29 

للمجل�س.
و�سبب �س���وؤال النائ���ب تركي لربط 
�سبب تعذر ا�ستم���رار الن�ساب القانوين 
لنهاي���ة اجلل�سة وذلك لوج���ود ترتيبات 
م�سبق���ة لدى جمموعة ن���واب لإقرار بيان 
ينتق���د زي���ارة جماع���ة اأهلي���ة لإ�رائي���ل 
ويطالب اجلهات املعنية بالدولة لتخاذ 

الإجراءات القانونية ب�ساأنها.
وجتيز الائحة وفق املادة )53( لأي 

ع�س���و اأن يقدم كتاب���ة لرئا�سة املجل�س 
طالب���ا ا�ستي�س���اح يف اأي مو�س���وع ي���ود 

ال�ستف�سار عنه يف �سوؤون املجل�س.

وج���ه النائ���ب اأن�س بوهن���دي ع�سو 
جمل�س النواب �سوؤالً اإلى وزيرة ال�سحة، 
هذا ن�س���ه: كم عدد خريج���ي اجلامعات 
الطبي���ة يف مملك���ة البحري���ن والكليات 
الطبية م���ن البحرينيني خال 5 �سنوات 
املا�سي���ة واجلامع���ات اخلارجي���ة، وم���ا 
خطة ال���وزارة الت���ي انتهجتها لتوظيف 
اخلريج���ني يف امل�ست�سفي���ات واملراكز 
الأجان���ب  بتوظي���ف  مقارن���ة  ال�سحي���ة 
يف التخ�س�س���ات العام���ة خ���ال الفرتة 

نف�سها؟

عبدالواح���د  اأحم���د  النائ���ب  تق���دم 
قراط���ة ب�س���وؤال موجه اإل���ى وزير العدل 
وال�س���وؤون الإ�سامي���ة والأوقاف ال�سيخ 
خال���د بن علي اآل خليف���ة، ذلك ا�ستناداً 
الائح���ة  م���ن   )133( امل���ادة  لأح���كام 
الداخلي���ة ملجل����س الن���واب ب�س���اأن حق 
الع�س���و يف توجي���ه اأ�سئل���ة مكتوبة اإلى 
ال���وزراء ل�ستي�س���اح الأم���ور الداخلة يف 

اخت�سا�سهم.
ون�س ال�س���وؤال على: م���ا الجراءات 
الت���ي اتخذته���ا ال���وزارة ب�س���اأن ترميم 
اأو اإع���ادة بن���اء اجلوام���ع وامل�ساج���د يف 
الدائ���رة الثاني���ة – حمافظ���ة العا�سمة، 
وه���ل توجد نية اأو طلب���ات لدى الوزارة 
اأو جوام���ع جدي���دة يف  لإقام���ة م�ساج���د 
تزويدن���ا  يرج���ى  املذك���ورة  الدائ���رة 
باخلط���ة الزمنية والتكالي���ف املتوقعة 

لكل جام���ع اأو م�سجد وامل���دد املتوقعة 
لاإجناز. وهل لدى ال���وزارة اإح�سائية اأو 
درا�سة ب�ساأن مدى تنا�سب عدد اجلوامع 
وامل�ساجد املوجودة مع عدد املواطنني 

واملقيمني يف تلك الدائرة؟

هناأ ع�سو اللجنة اخلارجية والدفاع 
و الأمن الوطني مبجل�س النواب النائب 
ذي���اب النعيمي ال�سع���ب اليراين على 
ثورت���ه �س���د النظ���ام الرهاب���ي الذي 
ا�ستغل���ه من���ذ 1979 ونه���ب ث���روات 
ال�سع���ب الي���راين واأغ���رق املنطقة يف 

م�ستنقع الطائفية.
واأك���د اأن م���ا و�س���ل اإلي���ه ال�سعب 
الإيراين من ت���دين امل�ستوى املعي�سي 
وارتف���اع ن�سب���ة البطال���ة والعزلة التي 
فر�سها النظام عل���ى ال�سعب والف�ساد 
املتغلغ���ل يف النظ���ام ه���و م���ا دفعهم 
للثورة على هذا النظ���ام الذي ي�ستغل 

الدين لتحقيق اأجنداته التو�سعية. 
و�سدد على اأن م���ا يحدث يف اإيران 
ه���و نت���اج ل�سيا�س���ة النظ���ام اخلارجية 
وذل���ك بت�سخ���ر كل اإمكان���ات وموارد 
الب���اد لتحقي���ق اأهدافه���ا التو�سعي���ة 
اخلبيث���ة، حيث اإنها توج���ه اأكرث من 70 
%  م���ن ميزاني���ة اإيران للخ���ارج وذلك 
املنطق���ة؛  دول  �س���وؤون  يف  للتدخ���ل 

بهدف زعزعة الأم���ن وال�ستقرار فيها، 
وقد ط���ال مملكة البحري���ن ما طال من 

هذه ال�سيا�سة.
ودع���ا دول املنطق���ة الوق���وف مع 
ال�شع���ب الإيراين ودعم���ه حتى �شقوط 
ه���ذا النظ���ام امل�ستبد، وع���ودة احلرية 
لل�سعب، ويف الوقت نف�سه دعا ال�سعب 
الإيراين لل�سمود واملقاومة؛ حتى ينال 

حريته وكرامته.

را�سد الغائب

 حمرر ال�سوؤون املحلية

عدد ووظائف الأجانب 
باحلك�مة خالل 6 �سن�ات

عدد الأجانبنوع الوظيفة
3082تعليمية
232هند�سية

540طبية
83ا�ست�سارية

311فنية

ليلى مال اهلل 

�سيد علي املحافظة

• عي�سى تركي	

• اأن�س بوهندي	

• اأحمد قراطة	

•  ذياب النعيمي	
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 “بلطجة” 
إغالق الشوارع

امل�ؤرق���ة،  امل�شاه���دات  م���ن 
امل�اط���ن  منه���ا  يتاأف���ف  والت���ي 
بع����ض  اإغ���اق  مع���اً،  واملقي���م 
ال�شائق���ن لل�ش����ارع ب�شياراتهم 
ب�ش���كل )بلطجي(، م���ن اأجل طلب 
ك�ب )كرك(، اأو �رشاء علبة �شجائر، 

اأو بيب�شي.
ويف  ه����ؤالء،  بع����ض  ويتعم���د 
الكث���ر من املناطق، الإغاق م�شار 
ال�ش���ارع ب�شياراتهم، ل����رشاء �شلعة 
ب�شيط���ة، دون اأن يتعن���ى ال�شائق 
ركن ال�شيارة يف امل�قف ال�شحيح. 
ال�شي���ارة،  اأن يرتج���ل م���ن  اأو 
�شخ����ض  كاأي  البقال���ة  ويدخ���ل 
البائ���ع  م���ع  ويتعام���ل  حم���رتم، 
االآ�شي����ي على اأن���ه )اآدمي( مثله، 
قب���ل اأن يك����ن �شخ�ش���اً ب�شيطاً، 

ي�شعى خلف الرزق.
وتت�شب���ب ه���ذه ال�شل�كي���ات 
الدخيلة على املجتم���ع البحريني، 
ودف���ع  ال�ش���ر،  م�ش���ار  باإغ���اق 
امل�شاري���ن-  –ب���كا  ال�شي���ارات 
للتزاح���م مب�ش���ار واح���د، وتعطيل 
وابطائه���ا،  امل���رور،  حرك���ة 

وتعطيلها. 
وكث���را ما حت���دث امل�شادات 
ال�شائق���ن،  ب���ن  الكامي���ة 
ح���ن  امل���رور، يف  اأول�ي���ة  ح����ل 
له���ذه  احلقيق���ي  املت�شب���ب  ان 
الف��ش���ى، ه� )البلطج���ي( الذي 
يتطلع اليهم وه� جال�ض ب�شيارته، 
ب���ا مب���االة، ورمبا بتحف���ز عند اأي 

كلمة قد ت�جه اليه.
ال�شل�كي���ات  ه���ذه  وتخل���ف 
اأي�ش���اً �ش��شاء و�شخب���ا كبرين 
حي���ث  ال�شكني���ة،  املناط���ق  يف 
اإلى  التزاح���م بال�شي���ارات،  ي�ؤدي 
ا�شتخدام بع�ض ال�شائقن )ب�ق( 
ال�شي���ارة ب�ش���كل مف���رط، ومبالغ، 
م�شبب���ا االإزع���اج الأه���ايل املنطقة 

والأطفالهم. 
واأدع���� االإدارة العامة للمرور، 
للنظ���ر بجدي���ة تام���ة، ملث���ل هذه 
عل���ى  والعم���ل  ال�شل�كي���ات، 
وقفه���ا، عرب تغلي���ظ املخالفات، 
القان�ني���ة،  االإج���راءات  وت�شدي���د 
وباعتبار اأن ال�شارع العام ه� ملك 
للجمي���ع، ولي�ض لف���رد، اأو �شائق 
بعينه، اإ�شاف���ة اإلى اإمكانية وق�ع 

احل�ادث واال�شابات. 

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

و�ش����ؤون  االأ�شغ���ال  وزارة   – املنام���ة 
�رشح���ت  العم���راين:  والتخطي���ط  البلدي���ات 
ال�كي���ل امل�شاع���د لل����رشف ال�شح���ي ب�زارة 
والتخطي���ط  البلدي���ات  و�ش����ؤون  االأ�شغ���ال 
العم���راين اأ�شماء مراد اأن ال����زارة قد انتهت 
م���ن اإن�شاء �شبكة �رشف �شح���ي تخدم منطقة 
مقابة جممع 517 حيث مت ت��شيل 41 عقاراً 

بخدمة ال�رشف ال�شحي.
واأو�شح���ت م���راد اأن ه���ذا امل����رشوع ه���� 
اأح���د امل�شاري���ع التي تن���درج �شم���ن الروؤية 
و�ش����ؤون  االأ�شغ���ال  ل����زارة  اال�شرتاتيجي���ة 
بتغطي���ة  العم���راين  والتخطي���ط  البلدي���ات 
جمي���ع مناط���ق البحري���ن املاأه�ل���ة بخدم���ة 
وبامل�شت����ى  املط����رة  ال�شح���ي  ال����رشف 
الفن���ي املطل����ب مب���ا ي�شمن ت�ف���ر بيئة 
اآمن���ة و�شحية للم�اطن���ن من منطلق حر�ض 

احلك�م���ة الر�شي���دة بت�فر احلي���اة الكرمية 
لهم. وت�شمنت اأعم���ال امل�رشوع متديد 670 
م���راً من اخلطوط الرئي�شي���ة و400 مرتاً من 

اخلطوط الفرعية، واإن�شاء 74 غرفة تفتي�ض.
اجلدي���ر بالذك���ر ب���اأن امل����رشوع قد متت 
املناق�ش���ات  جمل����ض  قب���ل  م���ن  تر�شيت���ه 
الك���رمي  عب���د  ال�ش���ادة  عل���ى  واملزاي���دات 
اجلهرمي للمقاوالت بقيمة 185 األف دينار.

ويف ذات ال�شي���اق ع���رب الع�ش���� البلدي 
خلام�شة ال�شمالية اأحمد الكوهجي عن ارتياح 
اأه���ايل منطق���ة مقابة له���ذا امل����رشوع وعلى 
اإجن���ازه يف وقته املحدد وق���ال: “ن�شكر وزير 
والتخطي���ط  البلدي���ات  و�ش����ؤون  االأ�شغ���ال 
العم���راين ع�ش���ام خلف عل���ى ه���ذا امل�رشوع 
الذي يخ���دم �رشيحة كبرة من اأهايل املنطقة 
والذي���ن كان����ا ينتظرونه بف���ارغ ال�شرب، اإذ 
ال يخف���ى عل���ى اأح���د اأهمية م�شاري���ع ال�رشف 
ال�شح���ي ك�نها تتعل���ق ب�شح���ة امل�اطنن 

والبيئة”. 

ا�صتكمال اإن�صاء �صبكة ال�رصف ال�صحي يف مقابة 
تخدم 41 عقاراً... “االأ�شغال”:

• اأ�شماء مراد	

حملة توعوية موجهة ل�صائقي الدراجات النارية 

اخلدمات ال�صحية بني الر�صا واالمتعا�ض

للتعريف باأبرز امل�اد ال�اردة بقان�ن املرور 

امل�اطن�ن بن القانعن وامل�شتائن منها

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ����رشح مدير عام 
االإدارة العام���ة للمرور العميد ال�شيخ عبدالرحمن 
بن عبدال�ه���اب اآل خليفة ب���اأن االإدارة وانطاقا 
من حر�شها على �شامة كافة م�شتخدمي الطريق 
�شتطل���ق حملة ت�ع�ي���ة م�جهة ب�ش���كل رئي�شي 
ل�شائقي الدراجات الناري���ة والدراجات اله�ائية 
يف ظل خط�رة املخالف���ات املرتكبة واالإ�شابات 
الت���ي قد يتعر�ض له���ا ال�شائ���ق، خا�شة الذي ال 
يلتزم بارت���داء اخلوذة واملالب����س اخلا�شة التي 
حتميه من تداعيات احلادث املروري واالإ�شابات 

البليغة الناجمة عن عدم التزامه.
واأ�ش���اف اأن االإدارة العام���ة للم���رور كان���ت 
قد اأع���دت برناجما متخ�ش�ش���ا يف القيادة االآمنة 
ل�شائق���ي الدراجات الناري���ة واله�ائي���ة، من�ها 
اإل���ى اأن هذه احلملة الت�ع�ي���ة تت�شمن التعريف 
باأب���رز امل����اد ال����اردة بقان�ن امل���رور والئحته 

التنفيذية ح����ل قيادة الدراج���ات النارية و�رشح 
اأهم ال�شلوكيات اخلاطئة الت���ي يرتكبها �شائقو 
الدراج���ات النارية والتي ت�ؤثر �شلبا على ال�شامة 
املروري���ة ، ف�ش���ال ع���ن اأهمي���ة ارت���داء اخل���وذة 
والنظ���ارة والقفازات واحلذاء الط�يل يف احلماية 
م���ن تداعيات احل����ادث املرورية وم���ا قد ينجم 
عنه���ا م���ن اإ�شابات خط���رة نتيجة ع���دم االلتزام 

ب��شائل ال�شامة.
و�شدد مدير ع���ام االإدارة العامة للمرور على 
اأن احلمل���ة الت�ع�ية يتزامن معه���ا حملة لتنفيذ 
القان�ن، حيث ت�شر املادة 45 من قان�ن املرور 
رقم 23 ل�شن���ة 2014 اإلى اأن���ه يعاقب بغرامة ال 
تقل عن ع�رشين دين���ارا وال جتاوز مائة دينار كل 
م���ن ارتكب فعا من االأفع���ال االآتية: عدم ارتداء 
قائ���د الدراجة االآلية ومن ب�شحبته خ�ذة ال�شامة 

اأثناء �شرها. 

ت�ش���كل اخلدم���ات ال�شحية اأول���ى عتبات 
احلياة الكرمية يف املجتمعات كافة، فامل�اطن 
ال���ذي يتمتع بكام���ل �شحته ق���ادرة على بناء 
النه�ش���ة و�شناع���ة احل�شارة، وم���ن هنا نرى 
اأن احلك�م���ة برئا�ش���ة رئي�ض ال����زراء �شاحب 
ال�شم���� امللكي االأم���ر خليفة ب���ن �شلمان اآل 
خليفة تويل اهتماما بالغا باخلدمات ال�شحية، 
وت�شعى جاه���دة لتط�يرها وال��ش�ل بها اإلى 
اأعل���ى م�شت�ي���ات اجل�دة التي حتق���ق الر�شا 
ل���دى امل�اط���ن، وت�شم���ن اأن يتمت���ع بكام���ل 
�شحت���ه، اإال اأن هذه اجله����د الكبرة ت�شطدم 
يف اأحي���ان كثرة بعقب���ات يعك�شها لنا ال�اقع 
املعا����ض ي�مي���ا يف امل�شت�شفي���ات واملراكز 
ال�شحي���ة احلك�مي���ة، وهن���ا يف ه���ذا التقري���ر 
ن�شلط���ة ال�ش�ء عل���ى جزء منها بن���اء على اآراء 
وم�شاه���دات واقعي���ة للمراجع���ن واملر�شى 
الذين ي���رتددون عل���ى ه���ذه امل�شت�شفيات، 
واإ�شن���ادا اإل���ى الزيارات امليداني���ة التي قمنا 
بها لل�ق�ف ب�شكل مبا�رش على االأو�شاع فيها.

المواعيد في بعض األحيان فرض من 
أحالم المستقبل

 جن���د اأن امل�اعيد الت���ي تعطى للمر�شى 
الذي���ن يعان����ن بع����ض االأمرا����ض خ�ش��ش���ا 
املزمنة ال ي�شدقها العقل، فمن غر املعق�ل 
اأن مري�ش���ا حتت���اج حالت���ه ال�شحي���ة املتابعة 
امل�شتم���رة اأن ينتظ���ر عل���ى قائم���ة االنتظ���ار 
ملراجع���ة الطبي���ب لف���رتة تتج���اوز 7 اأ�شهر، 
وخالها قد يتعر�ض لرتاجع يف حالته ال�شحية، 
اإذ اإن���ه يكل���ف الدولة من ناحي���ة عاجية، ومن 
ناحي���ة اأخ���رى وه���ي االأه���م ي�ؤثر عل���ى حالته 

ال�شحية وي�شعب عاجه.
وبح�ش���ب الر�ش���د، ف���ان االآلي���ة اجلديدة 
الأخ���ذ امل�اعيد له���ا اإيجابياته���ا و�شلبياتها، 
في�شك���� امل�اطن�ن الذي���ن يراجع�ن املراكز 
ال�شحية لياً م���ن تاأخر امل�اعيد املعطاة لهم 
لتمتد ل�شاعات ط�يلة، فيق����ل اأحدهم “لقد 

راجعت املركز ال�شح���ي التابع ملنطقتنا عند 
نح���� ال�شاع���ة 12 فج���را، ومت اإعطائ���ي م�عدا 
ال�شاع���ة 4 فج���را، فكيف �شاأنتظ���ر واأنا متعب 
م���ن املر�ض كل ه���ذا ال�ق���ت للح�ش�ل على 
العاج، ول� تط�رت حالتي ال�شحية خال هذه 
الفرتة الط�يلة”، مم���ا ا�شطرين للذهاب اإلى 
م�شت�شفى خا�ض لتلقي العاج، ولكن ال�ش�ؤال 

هنا ماذا يفعل من لي�ض لديه اال�شتطاعة؟
اإح���دى  قال���ت  مت�ش���ل،  �شعي���د  وعل���ى 
امل�اطن���ات اإنه���ا تلج���اأ اإل���ى ا�شتخ���دام حجز 
امل�اعي���د ب�ش���كل اإلك���رتوين، وتتفاج���اأ عن���د 
ذهابها اإلى امل�شت�شفى باأن امل�عد حان وقته 
ومل ت�شم���ع ا�شمه���ا وذلك ب�شب���ب حجز بع�ض 
امل�اطنن امل�اعي���د وذهابهم اإلى ا�شتكمال 
حاجاتهم، وم���ن ثم الع�دة اإل���ى امل�شت�شفى، 
وه���ذا االأم���ر يجعل ه���ذا النظام غ���ر من�شف 
لبع����ض احل���االت، ف���كل م�اطن يتاأخ���ر ي�ؤخر 
مري����ض اآخر معه؛ الأنه عند ع�دته للم�شت�شفى 

ياأخذ من ال�قت املخ�ش�ض ملري�ض اآخر.

معاملة األطباء 
يرى الكثر من امل�اطن���ن اأن االأطباء يف 
امل�شت�شفي���ات واملراكز ال�شحي���ة على درجة 
عالي���ة من االأخ���اق يف التعامل م���ع املر�شى، 
بينم���ا هناك البع�ض منه���م خ�ش��شا ينق�شه 
من ذلك، فيتعامل م���ع املري�ض بالتعايل من 
مبداأ حاجة املري�ض اإليه، ويقرتح البع�ض باأن 
يت���م اإلزام الط�اقم الطبية كافة التي تتعامل 
مع املر�شى ب�شكل مبا�رش التعامل معه باأخاق 
عالية وال�شرب عل���ى متطلباته وا�شتف�شاراته، 
فبع�شه���م ال يعل���م ب���اأن املري����ض ي���رى يف 
الطبيب ط�ق النجاة واالأمل يف احلياة بعد اهلل.

األدوية وفاعليتها العالجية ووفرتها
ي���رى كثر من املر�ش���ى اأن االأدوية التي 
يت���م �رشفها يف املراك���ز ال�شحي���ة على درجة 
عالية من اجل�دة، ولكن ي�شك� البع�ض االآخر من 
عدم ت�اف���ر بع�ض االأدوية خ�ش��شا لاأمرا�ض 

املزمنة، وال البديل له���ا مما ي�شطر املري�ض 
ل����رف االأدوية على ح�شاب���ه اخلا�س الحتياجه 
ال����رشوري لها للع���اج، ويق���رتح املر�شى اأن 
تق����م اجله���ات املعني���ة بح����رش دوري ل�فرة 
االأدوية خ�ش��شا تلك التي ت�شهد اإقباال كبرا 
عليها م���ن املر�شى؛ ل�شم���ان ت�افرها وعدم 
تكبيد املري�ض خ�شارة احل�ش�ل على االأدوية 

من ال�شيدليات اخلا�شة.

المرافق الصحية وصالحيتها 
بع����ض امل�شت�شفي���ات تقتق���ر مرافقه���ا 
ال�شحية للعناي���ة والرعاية، فرنى اأنها يف حال 
يرث���ى لها، وه���ذا عر�ش���ة النت�ش���ار البكتريا 
واالأمرا�ض بن املر�شى واملراجعن؛ لذا يجب 
على اإدارة امل�شت�شفي���ات االهتمام مبرافقها، 

فهي جزء اأ�شيل من الرعاية ال�شحية.

رقية اجلابر
طالبة اإعالم بجامعة البحرين

• جانب من احلملة	
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عندما نرتجم �لأق���و�ل �إلى �أفعال 
تظه���ر �لنتائج على �لأر����ض، فغياب 
�لدع���م يعني غي���اب �لإجن���از، و�ليوم 
�لوطن���ي  منتخبن���ا  دع���م  مت  عندم���ا 
بح����ض قوي ح�شدن���ا �لنتائ���ج ب�شكل 
 جل���ي كما ر�أين���ا يف مبار�تن���ا مع  قطر .
وكم���ا �جتمعن���ا �لي���وم لدع���م فريقنا 
ناأمل �أن جنتمع عل���ى م�شائل توحدنا، 
ناأم���ل �أن نتع���ظ من �لنتائ���ج ون�شعى 
بكل جه���د وعلى جمي���ع �لأ�شعدة لأن 
ندع���م فريقن���ا، �لي���وم ي�شع���ى �لكل 
لدعم���ه، و�إن ج���اء دع���م �لبع�ض على 
��شتحي���اء، و�أب���دى رغبت���ه يف م�شاندة 
فريقن���ا يف �ملب���ار�ة �لقادم���ة بعد �أن 
كان غائبا ع���ن مبار�تنا م���ع قطر. من 
جهة �أخرى هناك بع�ض �ملظاهر �لتي 
عك���رت �شف���و �أجو�ء ه���ذه �لفرحة فال 
نري���د �شحذ �لهم���م مل�شائ���ل �لهدم، 
وغيابها يف مو�ط���ن �لبناء، فالريا�شة 
�أ�شم���ى و�أرقى م���ن �أن ند�شها ب�شموم 
تب���دد جمالها ومفاهيمه���ا �لتناف�شية 

�لر�قية.
 رجاء من �لقل���ب �أن ت�شتمر �لروح 
�لنقي���ة �لوطني���ة �ل�شادقة يف مو�طن 
�أخرى قادم���ة، فالوطن بحاجة ملوؤ�زرة 
حقيقي���ة ح�شارية م�شتمرة، ول يكفي 
ن�شاطك���م �ليوم وبياتك���م �ل�شتوي يف 
قابل �لأيام. �ل�شك���ر مو�شول لأولئك 
�لذين �فتقدناه���م يف مو�طن �شبيهة 
وت�شابق���و� �ليوم ن����رة لفريقنا، لبد 
لدع���م ه���ذه �ل����ركات و�ملوؤ�ش�ش���ات 
ت�ش���ر  و�أن  ي�شتم���ر  �أن  لفريقن���ا 
 خلفه���ا �أخرى �لي���وم ويف قابل �لأيام. 
�شكر�ً نقولها من �لقلب لكل من دعم 
و�شيدعم بحريننا ومنتخبنا، ومتنياتنا 
ملنتخبن���ا �لوطن���ي ب���كل �لتوفيق يف 

مبارياته �لقادمة.

ترجمنا األقوال إلى 
 أفعال فتحققت النتائج 

صفقات تسلح 
عبثية في قطر )2(

ت���درك قطر �أن تعر�شه���ا لعمل ع�شكري 
من جانب �ل���دول �لأربع �ملقاطعة لها م�شاألة 
م�شتبعدة وغر و�ردة �شو�ء يف ظل �لتاأكيد�ت 
�ل�شادرة عن م�شوؤويل وقادة �لدول �لأربع، �أو 
يف �شوء �ملعطي���ات �ل�شرت�تيجية �لإقليمية 
و�لدولي���ة �لر�هن���ة �لتي جتعل م���ن �ل�شعب 
توق���ع �لقيام مبثل هذه �لعملي���ة �شد قطر؛ 
فال���دول �لأربع �أك���دت على ل�ش���ان �أكرث من 
م�ش���وؤول �أن���ه لي����ض م���ن �ل���و�رد �ش���ن عمل 
ع�شك���ري �شد قط���ر، و�تهمت �لدوح���ة باأنها 
تروج لأكاذي���ب و�فرت�ء�ت ل�شتدر�ر �لعطف 
�لدويل، ولكن قطر ت�شعى �إلى �ر�ء �ملو�قف 
�أم���اًل يف �نتز�ع ما تعتربه �نت�شار� �شيا�شيا يف 

هذه �لأزمة.

�لإنفاق �لقطري �لهائل يف جمال �لت�شلح 
يخ���رج �أي�شاً عن ح�شابات �ملنطق و�لعقالنية 
�لت���ي  �لقطري���ة  فامليز�ني���ة  �ل�شيا�شي���ة، 
تو�ج���ه �شغوطاً كب���رة جر�ء نزي���ف �خل�شائر 
�ملا�ش���ي،  يوني���و  �شه���ر  من���ذ  �ملتو��ش���ل 
ي�شع���ب عليها تلبية ه���ذ� �لإنفاق �لع�شكري 
�ل�شخم، وبالتايل ف���اإن �ل�شحب من �لأر�شدة 
و�لحتياطات هو �خلي���ار �ملتاح بغ�ض �لنظر 
عن ح�شاب���ات �لتكلفة و�لعائ���د، فاملهم هو 
�لدفاع عن �شيا�شات �لنظام وتوجهاته مهما 
كانت �لتكلف���ة بالن�شبة لالأجي���ال �ملقبلة يف 

قطر.
رغ���م كل ه���ذه �خل�شائ���ر، ف���ال �أعتقد �أن 
�لقيادة �لقطرية يف و�رد �لرت�جع عن عنادها 

وكربه���ا بع���د كل م���ا خ�رت���ه من ملي���ار�ت، 
ولكن ��شتمر�ر ه���ذ� �لعناد ميثل كارثة على 
�لقت�ش���اد �لقط���ري ب���كل �ملقايي����ض، لأن 
�لقي���ادة ��شتنفذت بالفع���ل كل خيار�تها يف 
جل���ب �لتاأيي���د و�لدعم ملوقفه���ا يف مو�جهة 
موقف �ل���دول �لأربع �ملقاطع���ة، وكان لز�ماً 
عليه���ا �أن تقتن���ع من���ذ �لبد�ي���ة بح�شاب���ات 
�ملنطق و�لعقل، و�أن ت���درك �أن من �ل�شعب 
عليها �لتغل���ب على �لدول �لأرب���ع �شيا�شياً، 
و�أن �لره���ان عل���ى عام���ل �لوق���ت لي����ض يف 
م�شلح���ة قطر باأي �شكل، ب���ل �إن هذ� �لرهان 
لو ��شتمر �شيكون وبالً عليها وماأزقا ي�شعب 

�خلروج منه لقت�شادها. »�إيالف«.

عبدعلي الغسرة

ت��ن�����ر �ل���ل���ق���اء�ت �ل��ك��رمي��ة 
�ل��ت��ي ي��ت�����رف ب��ه��ا �مل�����ش��وؤول��ون 
�ل�شمو  �شاحب  بلقاء  و�ملو�طنون 
�شلمان  بن  خليفة  �لأم��ر  �مللكي 
�ملوقر  �ل��وزر�ء  رئي�ض  خليفة  �آل 
معطًر�  طيًبا  ورع���اه،  �هلل  حفظه 
��ا �أ����ش���ي���اًل، ي��ب��ع��ث على  ب��ح��ري��ن��يًّ
وتكرب  و�لأم��ل،  و�لب�رى  �لتفاوؤل 
�لتطلعات يف هذ� �لبلد �لكرمي من 
بالدنا  ت�شهد  لأن  �ملخل�شني  كل 
تطوي  ج��دي��دة  �شفحة  �ل��غ��ال��ي��ة 
بكل  �ل�شفحة  وه���ذه  �مل��ا���ش��ي، 
معطياتها هي �أمل ين�شده �جلميع 

من �شمو رئي�ض �لوزر�ء.
�هلل  حفظه  �شموه  لأن  مل��اذ�؟ 
ورع����اه �أ���ش��ه��م يف ك��ل �مل��ر�ح��ل 
يف  �ل�شاملة  للنه�شة  �لتاريخية 
�لبلد، حتى �أننا ندرك تلك �لعبارة 
من  ك��ث��ًر�  �شموه  يكررها  �ل��ت��ي 
�أج��ل  م��ن  م�شتمرة  �مل�شرة  )�أن 
للوطن  م���ا حت��ق��ق  ع��ل��ى  �ل��ب��ن��اء 
�جتماعية  مكت�شبات  من  و�شعبه 
بني  خ���الف  ول  و�ق��ت�����ش��ادي��ة(، 
متر  �لأوط���ان  كل  �أن  على  �ثنني 
ويف  خمتلفة،  �شيا�شية  مب��ر�ح��ل 
�ملخل�شون  ي��ب��ادر  م��رح��ل��ة  ك��ل 
ب��اأف��ك��اره��م وج��ه��ده��م و�آر�ئ��ه��م 
لتح�شني �لبلد، ومن �لطبيعي �أن 
ت�شهد �لأوطان تقلبات مع �لزمن، 
نعتز  �لبحرين،  مملكة  يف  �أننا  �إل 
ر�شيدة  حكيمة  قيادة  حتت  باأننا 
و�خلربة  و�لدر�ية  باحلكمة  تتميز 
�لظروف،  مع  �لتعامل  يف  و�حلنكة 
ولعّل �لأمنيات تت�شامى وتتعاظم 
يف  جماريها  �إلى  �ملياه  تعود  لأن 
كل مناحي �حلياة.. لي�شعر بها كل 
�إلى  نظر  دون  �لبحريني،  مو�طن 
ديانة �أو مذهب �أو �نتماء، فالنتماء 
لهذ�  هو  و�لأخ���ر،  �لأول  و�ل���ولء 
تعلمنا  ولطاملا  �لعريق،  �لوطن 
من �شمو رئي�ض �لوزر�ء رعاه �هلل، 
�لتي  باجلو�نب  �لهتمام  )�رورة 
وتزيد  �لوطنية،  �ل��وح��دة  تعمق 
من �لتما�شك �ملجتمعي(، ف�شعب 
�لبحرين يف نظر خليفة بن �شلمان 
ولن   – ومل  ع��ال��ًي��ا،  وع��ًي��ا  ميتلك 
�لنو�يا  تنال  ب��اأن  �أب��ًد�  ي�شمح    -
كانت  فهي  �لبحرين..  �لبغي�شة 
ول تز�ل و�شتبقى و�حة �أمن و�أمان 

ودرًعا ح�شينة.
ن��ع��م، ه��ي �ل��ب��ح��ري��ن، �ل���درع 
وكلما  �ملنطقة،  لكل  �حل�شينة، 
تعر�ض هذ� �لوطن للملمات، فاإن 
�ملحبة  �لر�شيدة  قيادته  حكمة 
و�لتفافه  �ل�شعب  ووعي  ل�شعبها، 
ح����ول ر�ي�����ة ق���ي���ادت���ه ووح���دت���ه 
مرحلة  تكفل جتاوز كل  �لوطنية، 

وتعود للبناء �أقوى من ذي قبل.
ما�ّشة  ح��اج��ة  يف  �ل��ي��وم  �إن��ن��ا 
لإعادة قر�ءة كل م�شاهد �ملرحلة، 
ذلك  ونو�حيها،  جو�نبها  كل  ومن 
�أي  �أك���رب م��ن  �ل��ي��وم  لأن �حل��اج��ة 
�أك��رث  وم��ه��ي��اأة  ب��ل  وق��ت م�شى، 
ننتقل  لأن  م�شى  وق��ت  �أي  م��ن 
على  مبنية  ج��دي��دة  �شفحة  �إل���ى 
و��شتقر�ر  �شيادة  على  �حل��ف��اظ 
و�أم�����ن �ل���وط���ن وت��ف��ت��ح �مل��ج��ال 
�لغالية  �لبحرين  فاأبناء  للجميع، 
�أب��ن��اوؤه،  هم  �شموه  ي�شفهم  كما 
و�ل����زلت،  �لأخ���ط���اء  ك��ان��ت  مهما 
ا  قويًّ يبقى  �أن  �لبيت  لهذ�  فالبد 
للم�شتقبل،   � وم�شتعدًّ متما�شًكا 
�ل�شفحة  �إ�ر�قات  �أن  يف  �شك  ول 
مهياأ  �لبحريني  و�لبيت  �جلديدة، 
متاًما، تنبئ مبا يحمله كل مو�طن 
خمل�ض من دور لباين نه�شة �لبالد 
�حلديثة، �شمو رئي�ض �لوزر�ء �أطال 
بخطو�ت  ن�شتب�ر  لأن  عمره،  �هلل 

تن�ر ذلك �لعطر �لطيب. )يتبع(.

نحو “صفحة جديدة” يكتبها 
خليفة بن سلمان )1(

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

يب���دو �أن �لنظ���ام �لإي���ر�ين �لإرهاب���ي بد�أ 
يلف���ظ �أنفا�شه، حيث تفج���رت �ملظاهر�ت يف 
معظ���م �مل���دن و�ملحافظات، وق���دم �ل�شعب 
هن���اك ورق���ة و�حدة ه���ي... �مل���وت خلامنئي 
�لديكتات���ور و�لل����ض وبقية ع�شاب���ة �ملاليل 
�لذين هيمنو� على مق���در�ت وثرو�ت �ل�شعب 
�لإي���ر�ين من���ذ 1979، و�أ�شبح �له���م �ل�شاغل 
لهذه �لع�شابة هو �لإرهاب وتدبر �ملوؤ�مر�ت 
يف �خلف���اء و�لعل���ن و�لرغب���ة �لغبي���ة �لعارمة 
“�ل�شفوي���ة”  �لتو�ش���ع و�ل�شيط���رة ون����ر  يف 
�ل���ذي ��شطنع���ه �خلمين���ي. عل���ى  و�ملنه���ج 
م���دى �لأعو�م �ملا�شية �شه���دت �إير�ن ن�شاطا 
�شيا�شي���ا ��شتهدف �قتالع �مل���اليل من �أر�ض 
�إي���ر�ن و�إنه���اء وجودهم، وقطع خي���وط �أخطر 

موؤ�م���رة �شهيوني���ة �شفوية رجعي���ة، و�ليوم 
قال �ل�شعب �لإير�ين �ملعدم كلمته عن طريق 
تنظي���م �ملظاهر�ت و�لعت�شام���ات و�حلجارة 
�لت���ي تتطاير جت���اه روؤو�ض �ل�شلط���ات لإنهاء 

رحلة �لعذ�ب و�جلوع و�ل�شطهاد.
كل �ل�شعب �لإير�ين �ليوم يقوم بو�جباته 
�لوطني���ة وم�شوؤوليات���ه للتخل����ض م���ن جحيم 
�ملاليل و�ملوؤ�ش�شة �لدينية �لقمعية، فال�شعب 
ه���و �ملوؤث���ر عل���ى �خلريط���ة �ل�شيا�شي���ة وله 
�لق���درة على مو��شل���ة �لطري���ق و�لتمركز يف 
قو�ع���ده �جلديدة ومو��شل���ة �لرك�ض م�شابقا 
�لري���ح ونه����ض �مل�شافات، ولعل م���ا �شيعجل 
�صقوط نظ���ام �ملاليل و�لع�صاب���ة �حلاكمة يف 
�إير�ن هو �ن�شقاق �لكث���ر من قو�ت �لبا�شيج 

و�حلر�ض �لثوري حيث خ���رج �أكرث من م�شوؤول 
يعل���ن وقوف���ه مع �ل�شع���ب ورف�ش���ه �شيا�شة 
�لل����ض �لكب���ر خامنئي ووعد ب���دوي �لقنابل 
وع���و�ء �لر�شا�شات وت�شاقط ج���در�ن خامنئي، 

فقد حتدد م�شار �لرحلة ح�شب و�شفهم.
م���اذ� ح�شد �ملو�ط���ن �لإير�ين م���ع نظام 
�لل����ض و�ملجرم خامنئي و�أتباعه غر مزيد من 
�خلر�ب و�مل���وت و�لتدهور �لع���ام و�لقرت�ب 
من �لهاوية، عا�ض �شنو�ت قا�شية ومقيتة مع 
نظام ي�رق قوته وقوت �أبنائه ليبني تر�شانته 
�لع�شكري���ة �لإرهابي���ة ويح���دث �مل�شكالت يف 
�ملنطقة وكل �لأرقام ت�شر �إلى ب�شاعة �حلياة 
يف �إير�ن وكاأنها لوحة قامتة يف تاريخ �لب�رية، 
وعندم���ا ي�ش���ل �لكفاح و�لنتفا�ش���ة �إلى هذ� 

�حل���د وبهذه �ل�شخونة فمعنى ذلك �أن �لتخلف 
و�لتبعي���ة و�لعن�ري���ة و�لطائفي���ة �شت���زول، 
و�ل���دور �لآن عل���ى دولنا �لعربي���ة و�خلليجية 
�لتي عانت م���ن تخريب �ملاليل وحقارتهم، �إذ 
لبد �أن ينمو وي�شتمر �لدعم “�إعالميا ومعنويا” 
لل�شع���ب �لإي���ر�ين �ملنتف�ض و�لق���رت�ب من 
مو�قعهم، يجب �لوق���وف بجانبهم و�إ�شنادهم 
م���ن �أج���ل �حلري���ة و�لدميقر�طي���ة و�لنت�شار 
عل���ى �خلط���ر �لأ�ش���ود... م���اليل ق���م وطهر�ن 
�لذين �أذ�قو� �ل�شعب �لإير�ين كل �ألو�ن �لقهر 
و�لتنكي���ل و�أب�شع �جلر�ئ���م، فلن�شعل �لنار يف 
حطب خامنئي و�أتباع���ه و�أمتنى من �ملهتمني 
ترجم���ة هذ� �لعمود �إلى �للغة �لفار�شية ون�ره 

كنوع من �لدعم �لإعالمي.

ورقة الشعب اإليراني... الموت 
لخامنئي الديكتاتور واللص

�نته���ى ع���ام 2017م ورحل باآلم���ه و�أحز�نه 
و�أفر�ح���ه، رحل وذه���ب مع كل ما �أت���ى به، وحل 
حمله عام �آخر، 2018م عام ميالدي جديد، قادم 
من ه���ذ� �لزمان �ل���ذي نعي�ض فيه، ل���ن يختلف 
ع���ن �لأع���و�م �ل�شابق���ة يف �لأمل �لكث���ر و�لأماين 
�لتي مل يتحق���ق منها �إل �لي�ش���ر. مع بزوغ فجر 
كل ع���ام جديد نرفع كفينا ونفتح قلبنا ونتمنى 
�أمني���ات، حلظ���ات نق�شيه���ا متوجه���ة �أب�شارنا 
لل�شم���اء وقلوبنا ترتمن بالدع���اء �أن يتحقق ولو 
جزء من هذه �لأمنيات، فماذ� عن 2018م؟ كيف 

�شنعي����ض يف �أجو�ئه؟ ه���ل �شي�شتفي���د �لإن�شان 
م���ن درو�ض �ل�شن���و�ت �ل�شابق���ة ويهتدي لروح 
و�ملمار�ش���ات  �لإنف���اق  يف  �لتغي���ر  �لتغي���ر؟ 
و�ل�شلوكي���ات و�ل�شته���الك و�ل�شيا�ش���ات وكل 

�شيء؟
ماز�ل���ت دول �لع���امل �ملتقدم���ة تتناف����ض 
عل���ى جو�ئ���ز نوب���ل يف خمتلف �لعل���وم �حلياتية 
و�لإن�شاني���ة و�لِعلمي���ة و�لطبي���ة، وتتفاخر هذه 
�لدول مب���ا �أجنزته من علوم و�خرت�عات �أ�شافت 
حي���اًة نوعي���ة ومتمي���زة لالإن�ش���ان يف كل مكان، 

وماز�لت �أقطارنا �لعربية تتناف�ض يف عدد قتالها 
وجر�حاته���ا وم�شائبها، وتتناف�ض يف ��شتقطاب 
�لف���ن �لطائفي���ة، وتتناف�ض يف عج���ز مو�زينها 
�ملالية و�رتفاع دينها �لعام، وتتناف�ض يف �أعد�د 
�لالجئني وملف���ات �أزماتها �مُلعتقة، لقد عجزت 
�ل�شنو�ت �ل�شابقة ع���ن �إ�شالح �أحو�ل �أمتنا فهل 

�شتكون  2018م قادرة على ذلك؟
م���ع بد�ي���ة كل �شنة جدي���دة �أمتن���ى كثًر� 
لبالدي �لبحرينية �لعربية �أن تزدهر �أكرث و�أكرث، 
و�أن ُي�شدد �هلل ُخطى قيادتنا �ل�شيا�شية مبا فيه 

�خلر للبحري���ن و�شعبها، و�أن يعم �لأمن و�لأمان 
على بالدنا و�شعبه���ا، وينت�ر �ل�شالم يف ربوعها، 
�أمتنى �أن تكون �أيام بالدي �أ�شعد �لأيام �شيا�شًيا 
و�قت�شادًيا و�جتماعًيا، و�أن يكون �شعبها �أف�شل 
�لأنام، و�أن نبحر جميًعا �إلى مر�فئ وف�شاء تتحقق 
فيه كل �أمانينا و�أحالمنا، �إن �حلياة جميلة بكل ما 
فيها ومبا هو مكتوب لنا، جميلة لأنها ُهيئت لنا 
لكي نعي�شه���ا بعز و�رف، نعي�شه���ا بحياة تليق 
بن���ا كب�ر يتعاي�شون مع ذ�ته���م ومع �لآخر، وهي 
�أف�شل �لأمنيات و�أجملها. وكل عام و�أنتم بخر.

2018... عام آخر

سالم الكتبي 

فاتن حمزة
fatin.hamza

@gmail.com

رؤية مغايرة

عادل عيسى  
المرزوق



عودة “الطريان” ب�شكل 
طبيعي ملطار البحرين

املح���رق - مط���ار البحري���ن: اأعلن مط���ار البحرين 
ال���دويل، اأم����س الثن���ن، اأن الأو�ش���اع قد ع���ادت اإلى 
طبيعته���ا يف املطار بع���د ا�شتقرار الأح���وال اجلوية يف 
اململك���ة. ون�شح املطار ع���ر تغريداته على تويرت كل 
امل�شافرين ب�رورة مراجعة ����ركات الطريان ومكاتب 
ال�شفر للتعرف على حالة رحلتهم. وكان مطار البحرين 
الدويل، اأكد اأم�س الأول اأنه �شيحول 13 رحلة، بالإ�شافة 
اإل���ى اإلغاء 11 رحلة اأخرى؛ ب�شب���ب �شوء الأحوال اجلوية 

التي متر بها اأجواء البحرين.

2.4 % عجزا مبوازنة ال�شودان 2018 

اخلرط���وم -رويرتز: اأقر الرملان ال�شوداين موازنة عام 2018 وتوقع عجزا يف املوازنة ن�شبته 2.4 
% م���ن الناجت املحل���ي الإجمايل وذلك ح�شبما قال وزير الدولة ب���وزراة املالية والتخطيط القت�شادي 
ال�شودانية،عب���د الرحم���ن �رار لروي���رتز. وتتوقع موازنة 2018 اأن يبلغ اإجم���ايل حجم الإيرادات 116.9 

مليار جنيه �شوداين )16.70 مليار دولر( واإجمايل النفقات 127.2 مليار جنيه)18.18 مليار دولر(.
ومت اإعداد امليزانية اجلديدة على اأ�شا�س قيمة اجلنيه ال�شوداين املخف�شة. و�شيتم احت�شاب ال�شعر 

الر�شمي للعملة املحلية عند 18 جنيها للدولر اعتبارا من يوم الثنن مقارنة مع 6.7 جنيه حاليا.
وما زال ال�شعر اجلديد للجنيه ال�شوداين دون �شعر تداوله يف ال�شوق ال�شوداء.

وق���ال جمل�س ال���وزراء بعد املوافقة على املوازنة اإنها تتوقع من���وا اقت�شاديا ن�شبته اأربعة باملئة 
يف العام 2018. ويتوقع �شندوق النقد الدويل اأن يكون القت�شاد ال�شوداين قد منا 3.25 % يف العام 

.2017
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اقتصاد
البحرين ت�ستورد �سجائر بـ48.8 مليون دينار حتى نوفمرب

مع بدء ال�ريبة النتقائية 

ا�شت���وردت البحرين �شجائر تب���غ بقيمة اإجمالية 
بلغ���ت 4.8 ملي���ون دينار خ���الل نوفم���ر املا�شي، 
بانخفا����س بلغ 8.6 %، مقارن���ة بكميات ال�شترياد 
يف �شبتم���ر التي بلغ���ت 5.3 مليون دين���ار، وبداأت 
اململكة بتطبيق �ريبة ال�شلع النتقائية يوم ال�شبت 

املا�شي حيث بلغت الن�شبة 50 %.
وك�ش���ف التقري���ر الر�شمي ال�شادر ع���ن �شوؤون 
اجلمارك موؤخرا، اأن �شلعة اللفائف العادية )�شجائر( 
املحتوي���ة على التبغ قد احتل���ت املرتبة الثانية ع�ر 
م���ن بن اأه���م 50 �شلعة غري نفطي���ة مت ا�شتريادها 
ل�شه���ر نوفم���ر 2017 وي�ش���ل وزن الكمي���ات اإلى 

915.6 األف كيلوغرام.
واأو�شح���ت الإح�شائيات اأن ا�شت���رياد ال�شجائر 

احتل املرتبة الثامنة خالل �شبتمر املا�شي من بن 
اأهم 50 �شلعة غري نفطية اإذ بلغت 5.3 مليون دينار 

وتزن الكميات 909.7 األف كيلوغرام.
وبح�ش���ب ت�شني���ف ال���واردات وفق ال���دول من 
حي���ث الكمية، فق���د ج���اءت تركيا يف املرك���ز الأول 
بكمي���ة 634.5 األ���ف �شيجارة، ثم �شوي����را ب�187.9 
األ���ف �شيجارة، تليه���ا اأملانيا ب�45.7 األ���ف �شيجارة، 
ورابع���ا الهند بع���دد 28.6 األ���ف �شيج���ارة، فبولندا 

باملرتبة اخلام�شة بعدد 14.8 األف �شيجارة.
وبح�شب ت�شني���ف واردات ال�شجائر وفق الدول 
من حيث القيمة، فقد ج���اءت تركيا يف املركز الأول 
بقيم���ة 2.2 ملي���ون دينار، ث���م �شوي����را بقيمة 1.8 
مليون دينار، تليها اأملانيا بقيمة 607.8 األف دينار، 
ورابعا الهند ب�139.5 األ���ف دينار، وبولندا باملرتبة 

اخلام�شة بقيمة 138.5 األف دينار.

البحري���ن  اأن  اإل���ى  الإح�شائي���ات  واأ�ش���ارت 
ا�شتوردت �شجائ���ر بقيمة اإجمالية ت�ش���ل اإلى 48.4 
مليون دينار خالل 11 �شهر من 2017 وبكمية ت�شل 

اإلى 10.2 مليون كيلوغرام. 

يف  ال�شت���رياد  حج���م  اأن  البيان���ات  واأو�شح���ت 
يناي���ر بلغ 1.4 مليون كيلوغ���رام من ال�شجائر بقيمة 
6 مالي���ن دينار، ويف فراي���ر مت ا�شترياد 1.3 األف 
كيلوغ���رام بقيم���ة 5.4 ملي���ون دين���ار، وبل���غ ع���دد 

ال�شجائ���ر امل�شت���وردة يف مار����س ح���وايل 904 األ���ف 
كيلوغرام ب���� 4.5 مليون دين���ار، ويف اأبريل 799.4 
األف كيلوغرام ب� 3.9 مليون دينار، مت ا�شترياد 1.1 
ملي���ون كيلوغرام م���ن ال�شجائر يف ماي���و بقيمة 4.5 
مليون دين���ار. واأظه���رت البيانات اأن���ه مت ا�شترياد 
730.4 األ���ف كيلوغرام من ال�شجائر يف يونيو بقيمة 
3.4 مليون دينار، ويف يوليو بلغت الكميات 440.2 
األف كيلوغرام ب� 2.3 مليون دينار، وبلغ حجم كميات 
ال�شجائ���ر ال���واردة للبحرين خ���الل اأغ�شط�س 811.6 
األ���ف كيلوغ���رام ب� 4.5 ملي���ون دين���ار، 826.8 األف 
كيلوغ���رام يف �شبتمر بقيم���ة 3.9 مليون دينار. من 
جهة اأخرى، بداأ تطبيق قانون ال�ريبة النتقائية منذ 
يوم ال�شب���ت 30 دي�شمر اذ مت فر�شه���ا على التبغ 
وم�شتقات���ه وم�روبات الطاقة بن�شبة 100 %، وعلى 

امل�روبات الغازية بن�شبة 50 %.

“الغرفة” تبحث التعاون االقت�سادي مع اأذربيجان

... وتوؤكد �رضورة تنمية العالقات مع بنغالدي�ش

جراء وعود ترامب االنتخابية نتائج قيا�سية يف “وول �سرتيت” 

الهند �ست�سبح خام�ش اأكرب اقت�ساد يف العامل 2018 

�شوق “منيعة” بعدما عجزت الأخبار ال�شيئة التاأثري فيها 

بع���د عام عل���ى و�شول دونال���د ترامب اإلى 
البي���ت الأبي�س تفاخ���ر بور�ش���ة وول �شرتيت 
بانتعا�ش���ة ب���ارزة ناجت���ة ع���ن وع���ود املر�شح 
ا�شتثنائ���ي  واجتم���اع  اجلمه���وري  الرئا�ش���ي 

للظروف القت�شادية املوؤاتية.
مكت���ب  م���ن  �شكرين���كا  اآلن  واعت���ر 
“كورنر�شتون ويلث ماناجمنت” “انه عام مميز 

للم�شتثمرين يف الأ�شهم”.
و�شجل���ت املوؤ����رات الرئي�شي���ة الثالثة يف 
�ش���وق وول �شرتي���ت م�شتوي���ات مل ي�شهد لها 
مثي���ل من���ذ 2013، فارتف���ع داو جون���ز بن�شبة 
25،08 % ونا�شداك ب�28،24 % وا�س اند بي 
500 ب�19،42 %، مع تراكم الرقام القيا�شية 

على امتداد العام.
واأفاد ه���اورد �شيلفربالت من “ا�س اند بي 
داو جونز اندي����ز” اأن “داو جونز حقق 71 رقما 
قيا�شي���ا يف 2017، يف اإجن���از غ���ري م�شبوق منذ 
اإطالق املوؤ�ر يف 1896. كما �شجل “ا�س اند بي 
500” 62 رقما قيا�شيا، بعدما احرز 77 اغالقا 

يف القمة يف العام 1995”.
كذل���ك �شجل���ت 5 قطاعات م���ن اأ�شل 11 
ت�ش���كل موؤ�ر ا�س اند ب���ي 500، تقدما فاق 20 
% فيم���ا كانت ن�شب الرتفاع الأعلى من ح�شة 
%( واملالي���ة  ����ركات التكنولوجي���ا )36،9+ 

.)% +20،03(
ورغ���م بع����س النتكا�ش���ات يف اآخ���ر العام 
اأحرزت اآبل ارتفاعا بن�شبة 46 % وفي�شبوك 53 
% وجاي بي مورغ���ن 24 % وبنك اوف امريكا 

.% 33
يف املقاب���ل، كان قطاع���ا الطاق���ة )3،8- 
%( والت�ش���الت )5،9- %( �شمن القطاعات 

اخلا�رة.

تراجع الدوالر 
انبثق���ت هذه الجن���ازات الن���ادرة احلدوث 
م���ن عوامل متنوع���ة بح�شب املحلل���ن. واعتر 
غريغ���وري فولوخ���ن من مي�شخ���رت للخدمات 
املالي���ة اأن “الظ���روف املوؤاتي���ة كافة اجتمعت 

ب�ش���كل ا�شتثنائي جدا. فالنم���و العاملي القوي 
اأث���ر �ريع���ا عل���ى نتائ���ج ال�ركات”.اإل���ى ذلك 
يج���ب اإ�شافة تراجع ال���دولر واآمال ال�شالحات 
ال�ريبي���ة يف اأوروب���ا والولي���ات املتحدة التي 

كانت حمركات �شديدة القوة” بح�شبه.
و�شج���ل الدولر تراجع���ا بن�شبة 10 % على 
الع���ام، ما غ���ذى عائ���دات ال����ركات المريكية 

امل�شدرة الكرى.
كم���ا اأن وع���د ترامب عن���د تولي���ه ال�شلطة 
باإج���راء تعدي���ل �ريب���ي وا�شع يخف����س �ريبة 
ال����ركات م���ن 35 % ال���ى 21 %، ا�شتقبل يف 
وول �شرتي���ت عل���ى اأن���ه و�شيلة تعزي���ز اإ�شايف 

لأرباح ال�ركات.
وتابع فولوخن “ميكن اعتبار وول �شرتيت 
ه���ذا العامل باأنها �شوق “منيعة”، بعدما عجز اأي 
خ���ر �شيئ على غ���رار كوريا ال�شمالي���ة اأو خطر 
العرقلة ب�شاأن امليزاني���ة اأو غريها، عن الخالل 
باملوؤ����رات لأك���ر من ي���وم اأو اثن���ن”، ذاكرا 
اأن املوؤ����رات لي�شت قيا�شي���ة لكنها “تعك�س 
احلقائق القت�شادية التي فاقت التوقعات يف 

كل مكان”.
وما �شاعف ال�شورة اليجابية للعام 2017 
يف ذه���ن لعبي وول �شرتيت هو ال�شعف البارز 

لتقلبات القيم.

 تراجع التقلبات 
و�شط ارتفاع لالأ�شعار فاق املعتاد، اأو�شح 
�ش���ام �شتوفال من �شي اف اآر ايه اأن “التقلبات 
ج���اءت اأقل م���ن منطها املعهود. بعب���ارة اأخرى 
ميكن اعتبار العام 2017 مبثابة “غداء جماين” 
للم�شتثمرين الذين ا�شتفادوا من عوائد كرى 
يف بيئة قليل���ة املخاطر.كم���ا اأن ن�شب العوائد 
على �شندات اخلزين���ة المريكية بقيت متدنية 
جدا “رغ���م رفع مع���دل فوائد البن���ك املركزي 
المريك���ي ثالث م���رات”، عل���ى ما ذك���ر وليام 
لين����س م���ن هين�شدي���ل ا�شو�شييت�س.واأنه���ت 
فائ���دة الع�ر �شنوات هذا العام على 2،431 % 

يف م�شتوى قريب ملا حققه يف يناير.
كان���ت  املقدم���ة  “العوائ���د  اأن  واأ�ش���اف 
�شديدة النخفا����س للم�شتثمرين يف املنتجات 
ذات العائدات الثابتة )منتجات مت�شلة بن�شب 
الفائ���دة( الت���ي �رع���ان م���ا ترحل ال���ى �شوق 

الأ�شهم”.
وم���ع بداي���ة الع���ام 2018 يب���دو املحللون 
متفائلن ب�ش���اأن امل�شتقبل.وقال �شيلفربالت 
“�شترز نتائ���ج ال�شالح ال�ريب���ي اعتبارا من 
الع���ام اجلدي���د ال���ذي ب���داأ الي���وم. ويف غ�شون 
ا�شبوع���ن ي�شتاأنف مو�ش���م النتائج مع �شدارة 
جاي بي مورغن وويلز فارغو. وتنتظر التوقعات 

ت�شجيل الرتفاع”.

نيودلهي - اأف ب: �شيتجاوز القت�شاد الهندي 
نظ���ريه الريط���اين والفرن�شي لي�شب���ح خام�س اأكر 
اقت�شاد يف العامل يف 2018، ح�شب ما ذكرت درا�شة 

اقت�شادية هذا ال�شبوع.
وجاء يف درا�شة ملركز اأبحاث القت�شاد والأعمال 
التجاري���ة ومق���ره لن���دن، اأن الهن���د، القابع���ة حاليا 
يف املرتب���ة ال�شابع���ة، �شرتتقي للمرك���ز اخلام�س يف 

2018، و�شتقفز للمرتبة الثالثة بحلول 2032.
وبل���غ القت�ش���اد الهن���دي اأدن���ى م�شتوياته يف 
ث���الث �شنوات يف الرب���ع الول للعام امل���ايل احلايل، 
بعد قرار رئي�س الوزراء الهندي ناريندرا مودي الغاء 

العمالت املالية الكبرية واقرار ا�شالحات �ريبية يف 
نوفمر 2016. وت�شبب قرار مودي املفاجئ يف بلبلة 
وا�شطراب يف اقت�شاد الهند التي يبلغ عدد �شكانها 

1،25 مليار ن�شمة.
وتراجع النمو اإل���ى 5،7 % لل�شهور الثالثة التي 
انتهت يف يونيو لكنه تعافى ب�شكل طفيف اإلى 6،3 

% للربع املنتهي يف �شبتمر.
وقال نائب رئي�س املرك���ز دوغال�س مكويليامز 
“على الرغم من النتكا�شات )...( القت�شاد الهندي 
ل ي���زال قادرا عل���ى مناف�ش���ة القت�ش���اد الفرن�شي 
والريطاين ويف 2018 �شيتجاوزهما لي�شبح خام�س 

اأك���ر اقت�شاد يف العامل بالقيمة الدولرية”. وذكرت 
الدرا�ش���ة اأن الطاق���ة الرخي�ش���ة والث���ورة الرقمي���ة 

�شتدفعان بالنمو القت�شادي عامليا.
واأ�ش���ارت اإل���ى النم���و العامل���ي �شت�شيطر عليه 
القت�شادي���ات الآ�شيوي���ة ل�شيم���ا الهن���د وال�شن 

واليابان.
و�شتتج���اوز ال�ش���ن الولي���ات املتح���دة، اأكر 
اقت�ش���اد يف العامل، بحل���ول الع���ام 2030، ح�شب ما 
ج���اء يف الدرا�شة التي توقع���ت اأي�شا اأن ت�شل الهند 
ملرتب���ة اأك���ر اقت�ش���اد يف الع���امل “يف وق���ت م���ا يف 

الن�شف الثاين من هذا القرن”.

ال�شناب����س - الغرفة: اأعرب رئي�س غرفة 
جتارة و�شناعة البحرين خالد املوؤيد عن رغبة 
القطاع اخلا����س البحريني يف بح���ث الفر�س 
وال�شتثماري���ة  القت�شادي���ة  والإمكان���ات 
املتوفرة بن البحرين وجمهورية اذربيجان، 
القت�ش���ادي  التع���اون  اإمكاني���ات  وبح���ث 
والتج���اري املتاح���ة بن البلدي���ن يف خمتلف 
القطاعات القت�شادي���ة واملجالت التجارية 
عق���د  ����رورة  اإل���ى  لفت���اً  وال�شتثماري���ة، 
اللق���اءات الثنائي���ة وتب���ادل الزي���ارات بن 
الوف���ود التجاري���ة يف البلدي���ن ال�شديق���ن 
بهدف تن�شيط وتقوية العالقات القت�شادية 
ب���ن اجلانبن. جاء ذلك خ���الل الجتماع الذي 
عقد موؤخراً ببيت التج���ار مع �شفري جمهورية 
اأذربيج���ان املعتمد ل���دى البحرين املقيم يف 
الريا����س، را�ش���م ر�شايي���ف بح�ش���ور ع�شو 

جمل�س الإدارة عادل العايل.
واأ�شار خالد املوؤيد اإلى ا�شتعداد الغرفة 
للتن�شي���ق مع كاف���ة اجله���ات الر�شمية ذات 
العالق���ة لتنمي���ة العالق���ات القت�شادية من 

خالل امل�شاري���ع ال�شتثمارية امل�شرتكة وكل 
ما م���ن �شاأنه تعزي���ز العالق���ات الثنائية بن 
البحري���ن واذربيج���ان، م�شرياً اإل���ى اأن تطور 
املن���اخ ال�شتثماري يف البلدين يهيئ املجال 
اأمام زيادة التبادل التجاري، مبدياً يف الوقت 
ذات���ه تطل���ع القط���اع اخلا�س البحرين���ي اإلى 
فتح املزي���د من قنوات التع���اون والتن�شيق 
مع جمهورية اذربيج���ان وخمتلف دول العامل 
خا�شة يف املج���الت القت�شادي���ة والتجارية 
والتنموية. م���ن جانبه، اأكد �شف���ري جمهورية 
اأذربيج���ان املعتمد ل���دى البحرين املقيم يف 
الريا����س على تطلع حكومة ب���الده اإلى تنمية 
وتدعي���م خمتل���ف اأوج���ه التع���اون التج���اري 
والقت�شادي م���ع البحرين، لفتاً اإلى امكانية 
تعزي���ز التع���اون ب���ن اجلانب���ن يف جمالت 
الأغذي���ة والزراعة وقط���اع البرتوكيماويات، 
مبدياً ا�شتع���داد ال�شفارة للتن�شيق والتعاون 
م���ع الغرف���ة يف كل م���ا يخدم تنمي���ة وتطوير 
وال�شتثماري���ة  القت�شادي���ة  العالق���ات 

امل�شرتكة بن اململكة واذربيجان.

ال�شناب����س - الغرفة: اأك���د رئي�س غرفة 
املوؤي���د  خال���د  البحري���ن  و�شناع���ة  جت���ارة 
على ����رورة تنمي���ة العالق���ات القت�شادية 
مب���ا  وتطويره���ا  البنغالدي�شي���ة  البحريني���ة 
يرتقي بالآم���ال والتطلع���ات امل�شرتكة بن 
البلدي���ن ال�شديق���ن، م�ش���رياً اإل���ى اهتمام 
الغرفة وحر�شها على حتقيق كل ما من �شاأنه 
الدف���ع بتطوير وتن�شيط العالق���ات التجارية 
ب���ن البحري���ن وبنغالدي����س وبكل م���ا يخدم 
تنمية عالق���ات ال�راكة بن قطاعات الأعمال 
يف البلدين. جاء ذلك خالل الجتماع الذي عقد 
موؤخ���راً ببيت التج���ار مع وزي���ر الدولة بوزارة 
املالي���ة والتخطي���ط بجمهوري���ة بنغالدي����س 
ال�شعبي���ة حمم���د عبداملن���ان بح�ش���ور �شفري 
جمهوري���ة بنغالدي����س ل���دى البحري���ن موؤمن 
رحم���ان، وع�ش���و جمل����س اإدارة الغرفة جواد 

احلواج.

واأع���رب رئي�س الغرفة ع���ن رغبة القطاع 
اخلا�س البحريني بتطوي���ر وتعزيز العالقات 
بنغالدي����س،  جمهوري���ة  م���ع  القت�شادي���ة 
م�ش���رياً اإلى ����رورة ا�شتغالل كاف���ة الفر�س 
ال�شتثماري���ة املتاح���ة يف البلدي���ن، وتفعيل 

دور القطاع اخلا�س يف كال اجلانبن.
م���ن جانبه، اأو�ش���ح وزير الدول���ة بوزارة 
املالي���ة والتخطي���ط بجمهوري���ة بنغالدي����س 
رغب���ة  ع���ن  عبداملن���ان  حمم���د  ال�شعبي���ة 
ب���الده بتعزي���ز وتقوي���ة العالق���ات الثنائية 
والقت�شادي���ة م���ع البحري���ن، كم���ا اأعرب عن 
ترحيب���ه بتعزيز اآليات التع���اون بن غرفتي 
التج���ارة يف البحري���ن وبنغالدي����س لتحقي���ق 
كل م���ا يخدم تط���ور امل�شال���ح القت�شادية 
امل�شرتكة، موؤكداً على اأهمية تبادل الزيارات 
ب���ن الوف���ود التجاري���ة خا�ش���ة القطاعي���ة 

املتخ�ش�شة.

زينب العكري
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�لكوي����ت - روي����رز: �أكد م�ص����در مطلع 
�ل�ص����كنية  للرعاي����ة  �لعام����ة  �ملوؤ�ص�ص����ة  يف 
ل����� �لأنب����اء �أن م�����روع �مل�صاك����ن منخف�ص����ة 
�لتكاليف و�لذي يعد بديال ملنطقتي )تيماء 
� �ل�صليبي����ة( �ل�صعبيت����ن و�صيحت����وي على 
قر�ب����ة 10 �آلف وح����دة �صكنية م����درج �صمن 
ميز�ني����ة �ل�صنة �ملالية �حلالية، و�صيتم طرح 
�ملناق�صة �خلا�صة به لإن�صاء و�إجناز و�صيانة 
�أعم����ال �لبن����ى �لتحتية و�لط����رق نهاية �صهر 
فرب�ير 2018، م�صري� �لى �أنه مل يتم �لتفاق 
على حتديد من����ط �لبناء �لذي �صيتم �عتماده 

بعد.
وق����ال �مل�ص����در �إن �مل�صتفيدي����ن م����ن 
�أنف�صه����م قاطن����و �مل�صاك����ن  �مل�����روع ه����م 
�ل�صعبية حاليا طبقا للقانون و�للو�ئح و�لنظم 
�ملعم����ول به����ا، و�صتحظ����ى وز�رت����ا �لدف����اع 
و�لد�خلي����ة بنف�ص �ع����د�د �حل�ص�ص �ملحددة 
لهم����ا حالي����ا ملنت�صبيهم����ا �مل�صتفيدين من 
نظام �مل�صاك����ن �ملوؤجرة، م�ص����ري� �لى �تخاذ 
�ملوؤ�ص�ص����ة �جر�ء�ته����ا بهذ� �ل�ص����اأن م�صتقبال 
من حيث طلب حتديث �لبيانات لكل قاطني 

�مل�صاكن �ملوؤجرة حاليا.

�أ ف ب: دخ���ل �حلظ���ر  هون���غ كون���غ - 
�ل�صام���ل لتج���ارة �لع���اج حيز �لتطبي���ق �أم�ص 
�لأول �لأح���د يف �ل�ص���ن �لتي كان���ت �لوجهة 
�لأولى للمهربن. و�أعلنت وز�رة �لغابات على 
ح�صابها �لإلكروين “�بت���د�ء من �ليوم )�أم�ص 
�لأول(، بات خمالفا للقانون �ر�ء وبيع �لعاج 
ومنتج���ات �لعاج يف �لأ�ص���و�ق و�ملتاجر ولدى 

�لتجار”.
و�أ�صاف���ت “�عتبار� م���ن �لآن، �إذ� ما قال 
لك���م تاجر �إنه بائع ع���اج برخي�ص من �لدولة 
فاإن���ه يخدعك���م وينتهك �لقان���ون عن �صابق 

ت�صور وت�صميم”.
و�أو�صحت �لوز�رة �أن �حلظر ي�صمل �أي�صا 

�لتجارة �لإلكرونية و�لهد�يا �لتذكارية �لتي 
يتم �ر�وؤها يف �خلارج.

و�أكدت وكالة �أنب���اء �ل�صن �جلديدة �أن 
حظر� جزئيا لتج���ارة �لعاج �أدى حتى �لآن �إلى 
تر�ج���ع بن�صب���ة 80 % للم�صنوع���ات �لعاجية 
�لت���ي تدخل �لبالد. و�أ�صافت �أن �أ�صعار �لعاج 
�خل���ام يف �ل�ص���ن تر�جعت �أي�ص���ا بن�صبة 65 
%. وكان �حلظ���ر �ل�صامل قد �أعل���ن يف �أو�خر 
2016. وكانت وكال���ة �أنباء �ل�صن �جلديدة 
ذك���رت مار�ص �أن 67 م�صغ���ال ومتجر� متورطا 
يف جت���ارة �لع���اج ق���د �أقف���ل. �أم���ا �مل�صاغ���ل 
و�ملتاجر �ل���� 105 �لأخرى فمن �ملفر�ص �أن 

تقفل �أم�ص �لأول.

بيوت منخف�ضة التكاليف بالكويت فرباير 2018

حظر �ضامل لتجارة العاج يف ال�ضني

حدد حمللون 8 عو�مل تر�صم �أد�ء �لأ�صو�ق 
2018، ويف  �خلليجي����ة خ����الل �لع����ام �ملقب����ل 
�صد�رتها �لأزم����ة �لقطرية و�لتطور�ت ب�صاأنها 
ومو��صل����ة �ملتد�ول����ن باملنطق����ة �لهتم����ام 
بالعم����الت �لرقمي����ة ع����ن �لأ�صه����م. وبنهاي����ة 
تعام����الت �لع����ام 2017، غل����ب �لأد�ء �ل�صلبي 
على موؤ�ر�ت �لأ�ص����و�ق �خلليجية يف ظل زيادة 
�لعمليات �لبيعية على �لأ�صهم �لقيادية ورغبة 
�مل�صتثمري����ن يف ظهور حمف����ز�ت جديدة تغري 

من �لو�صع �ل�صلبي.

العمالت الرقمية
وق����ال �مل�صت�ص����ار �لقت�ص����ادي باأ�ص����و�ق 
�خللي����ج، �إبر�هيم �لفيل����كاوي، �إن من �لعو�مل 
�لرئي�صة �لتي �صتحدد م�صار �لأ�صو�ق �خلليجية 
خالل �لعام �ملقبل �لتح����ركات �لر�صمية ب�صاأن 
�لعم����الت �لرقمية و�إقب����ال �مل�صتثمرين عليها 

و�صعي �حلكومات يف تقنن �لتد�ول عليها.
و�أو�صح �لفيل����كاوي �أن �ملكا�صب �لقوية 
�لت����ي حققتها �لعمالت �لرقمي����ة وعلى ر�أ�صها 
نق����ل  يف  �مل�صتثمري����ن  دفع����ت  �لبيتكوي����ن 
�صيولته����م باأ�ص����و�ق �لأ�صه����م �إليه����ا لتحقيق 

مكا�صب خيالية.
ويف �لف����رة �لأخ����رية �قتن�ص����ت �لعمالت 
�لرقمية �هتمام����اً كبري�ً من �مل�صتثمرين بدول 
�خللي����ج و�صط ت����و�يل �لأخبار �خلا�ص����ة بقبول 
�ملوؤ�ص�ص����ات �لر�صمي����ة بب����دء �لتعام����ل بتل����ك 

�لعمالت.
وتع����رف تل����ك �لعم����الت �أنه����ا �فر��صية 
م�صّف����رة، �أو رقمية �أي ل متل����ك رقماً م�صل�صالً، 
و�لبن����وك  �حلكوم����ات  ل�صيط����رة  تخ�ص����ع  ول 

�ملركزي����ة، كالعمالت �لتقليدي����ة حول �لعامل، 
ويت����م �لتعامل بها فقط ع����رب �صبكة �لإنرنت، 

من دون وجود لها.
وخ����الل �لعام، قف����زت �أبرز تل����ك �لعمالت 
بن�صب����ة  �لبيتكوي����ن  مقدمته����ا  ويف  �لرقمي����ة 
دولر،  �أل����ف   13.57 ل�����  لت�ص����ل   13055
و�لإيث����ريمي �ل����ذي �رتف����ع 7264 % لت�ص����ل 

مل�صتوى 653.23 دولر.
ويف منت�ص����ف دي�صم����رب �جل����اري، ك�ص����ف 
حماف����ظ �مل�����رف �ملرك����زي، مب����ارك ر��ص����د 
�ملن�ص����وري، �أن �لإم����ار�ت و�ل�صعودية ب�صدد 
�إ�ص����د�ر عمل����ة رقمي����ة جدي����دة للت����د�ول بن 
�لبلدي����ن يجري در��صتها حالي����اً بالت�صاور بن 
�مل�رف �ملرك����زي �لإمار�ت����ي وموؤ�ص�صة �لنقد 

�ل�صعودي.
و�أو�ص����ح �إبر�هي����م �لفيل����كاوي �أن �لأزم����ة 
�لقطري����ة من تلك حمدد�ت �أد�ء �لأ�صو�ق �لعام 
�ملقبل، م�ص����ري�ً �إلى �أن �أنظار متد�ويل �لأ�صهم 

تر�قب عن كثب �لتطور�ت ب�صاأن تلك �لأزمة.
وكانت دول عربية يف �صد�رتها �ل�صعودية 
و�لإم����ار�ت وم�����ر و�لبحري����ن ق����ررت يف مطلع 
يوني����و �ملا�صي قطع �لعالق����ات �لدبلوما�صية 
مع قطر و�إغالق حدودها معها، وذلك على وقع 

دعمها لالإرهاب، وتاأييدها لإير�ن.
و�أ�ص����اف �لفيل����كاوي �أن �لأزم����ة �لقطرية 
قلب����ت مو�زي����ن �لأ�ص����و�ق بد�ي����ة م����ن يوني����و 
�ملا�صي بعد مكا�صبها و�صيولتها �لعالية منذ 

مطلع �لعام 2017.
ولفت �إل����ى �أن �لأد�ء �لفاتر �لتي مرت بها 
�أ�ص����و�ق �خللي����ج خالل �لع����ام كان م����ن �أ�صبابه 
رف����ع �لفائدة لعدة مر�ت وهو ما �أثر �صلباً على 

�لأ�صهم.
و�أ�ص����ار �إل����ى �أن تل����ك �ملوؤث����ر�ت �ل�صلبية 
تز�منت م����ع ت�صخم �أرب����اح �لأ�صه����م و�صولها 

مل�صتويات ت�صحيح حتمية.
وبن �أن تلك �ملوؤثر�ت �ن�صم �إليها موؤخر�ً 
تخ����وف �مل�صتثمري����ن م����ن �آثار حمل����ة �لق�صاء 
عل����ى �لف�ص����اد بال�صعودية عل����ى �لأ�صهم �لتي 

ميتلكها بغ�ص رجال �لأعمال �لكبار.
و�أ�صاف �أن �ملحاف����ظ �حلكومية و�ملحلية 
ه����ي من قام����ت بالت����د�ول بالأ�ص����و�ق يف تلك 

�لفرة.
ون����وه �أن �لأجان����ب �لتزمو� �حل����ذر يف تلك 

�لفرة �إلى �أن تت�صح �لتوتر�ت باملنطقة.
و�أ�ص����ار �إل����ى �أن �ل�صيول����ة �ملتد�ولة خالل 
�لع����ام كان����ت تركز عل����ى �لأ�صه����م �لقيادية، 
و�لتي و�صلت مل�صتويات �ر�ئية ويف مقدمتها 

زين و�أجيليتي.

مستويات فنية
وم����ن �لناحي����ة �لفني����ة ق����ال �إن �لأ�ص����و�ق 
�خلليجي����ة �صتو�ج����ه م�صتوي����ات مهم����ة خ����الل 
�لن�صف �لأول حتدد م�صارها فيما بعد. و�أو�صح 
�أن �ل�صوق �لكويتي �صيتحرك خالل تلك �لفرة 
ب�صكل �أفقي ما بن م�صتويات 6000 - 6700 
نقطة. و�أ�ص����ار �إلى �أن �ل�صوق �ل�صعودي ي�صهد 
حالياً ت����د�ولت �صعيفة؛ لفتاً �إل����ى �أن جتاوز 
�ملوؤ�ر �لعام 7300 يفت����ح �لباب �إلى م�صتوى 

7750 نقطة.
و�أو�صح �أن �أ�صو�ق �لإمار�ت تتحرك ب�صكل 
�صلب����ي �إل �أن جت����اوز موؤ�ر دب����ي 3450 نقطة 
يوؤهله �إل����ى م�صتوى 3650 نقط����ة خالل �لربع 

�لأول.
وم����ن جانب����ه توقع نائ����ب �لرئي�����ص بق�صم 
بح����وث �ل�صتثمار يف �ركة كامكو، ر�ئد دياب، 
�أن تبقى �صمن نطاقها للعام 2018 م�صحوبة 
و��صتم����ر�ر  لل�����ركات  مرن����ة  �أرب����اح  بنتائ����ج 

�لتغيري�ت �لتنظيمية، وخ�صو�صاً فيما يتعلق 
باإج����ر�ء�ت �حلكوم����ة لإيج����اد �إي����ر�د�ت جديدة 
كفر�����ص �ريبة �لقيم����ة �مل�صاف����ة. و�صهدت 
�أرباح �ل�ركات �خلليجي����ة �أد�ًء جيد�ً يف �لت�صعة 
�لأ�صه����ر �لأول����ى م����ن �لع����ام 2017 مقارنة مع 

�لعام �ملا�صي.
و�أ�صار دياب �إلى �أن حمدد�ت �أد�ء �لأ�صو�ق 
يف �لع����ام �جلدي����د �لتي من �ملمك����ن �أن تكون 
�صبب����اً يف �إنعا�����ص �لأ�صهم �لتوقع����ات �أن تظل 
�أ�صعار �لنفط م�صتق����رة ما بن 65-55 دولر�ً 

�أمريكياً للربميل.
�لإيجابي����ة لتفاقي����ة  �لآث����ار  �أن  و��ص����اف 
تخفي�����ص �لإنتاج على �لأ�ص����و�ق �صوف ت�صتمر 
�إل����ى نهاي����ة �لع����ام 2018. و�تفق����ت �أوبك مع 
منتجن �آخرين كبار من خارجها بقيادة رو�صيا، 
نوفم����رب �ملا�ص����ي، على متدي����د �تفاق خف�ص 
�إنتاج �لنف����ط بو�قع 1.8 ملي����ون برميل يومياً 
حت����ى نهاي����ة �لعام �ملقب����ل. وق����ال �إن �رتفاع 
�أ�صع����ار �لنف����ط قد �صاعد بع�����ص �لأ�صو�ق بعد 
متديد �تفاق خف�ص �لإنت����اج بن دول �لأوبك 

و�مل�صتقلن من خارج �ملنظمة.

قرار فوتسي
و�أ�ص����اف دي����اب �أن �لكوي����ت خ����الل �لربع 
�لر�ب����ع �صهدت قر�ر فوت�ص����ي ترقية �لبور�صة 
�إل����ى �لأ�صو�ق �لنا�صئة على �أ�صا�ص �لإ�صالحات 
�لت����ي قامت بها، وم����ن �ملتوقع �أن جتلب هذه 
�لرقي����ة تدفق����ات نقدية ت�ص����ل قيمتها �إلى 
700 مليون دولر. وقال �إن �لقر�ر �ملوؤجل من 
قبل فوت�ص����ي ب�صاأن ترقية �ل�ص����وق �ل�صعودي 
�إلى �لع����ام �ملقبل هو من �لق����ر�ر�ت �ملرتقبة 

�لتي �صتغري م�صار �لأ�صهم. 
و�أ�صاف من �ملتوق����ع �أن تنفذ �حلكومات 

�خلليجي����ة �إ�صالح����ات رئي�ص����ة لتح�ص����ن بيئة 
�لأعم����ال و�لعم����ل عل����ى رف����ع ترتيبه����ا عل����ى 
�ل�صتثم����ار�ت  وج����ذب  �لعاملي����ة  �ملوؤ�����ر�ت 
�لأجنبي����ة وتعزي����ز �لق����درة �لتناف�صية ومن ثم 
دع����م �أ�ص����و�ق �لأ�صه����م باملنطق����ة. وق����ال �إن 
�أ�ص����و�ق �خلليج تاأث����رت خالل �لع����ام �ملا�صي 
بالأزم����ة �ل�صيا�صية بن بع�ص دول �خلليج من 
جانب وقطر من جه����ة �أخرى، مما كان لها وقع 

�صلبي على معنويات �مل�صتثمرين.
و�أ�ص����اف �أن من ناحية �أخ����رى، �صهد �لعام 
2017 �نتخاب �لرئي�����ص تر�مب، حيث ترقبت 
�لأ�ص����و�ق خطابه ح����ول �ل�صيا�ص����ات �ل�ريبية 
وتز�ي����د �حتم����ال رف����ع �لحتياط����ي �لفيدر�يل 
�لأمريك����ي لأ�صع����ار �لفائدة مبا ق����د يوؤثر على 

�لأ�صهم �مل�رفية باملنطقة ب�صفة �أ�صا�صية.
بح����وث  بق�ص����م  �لرئي�����ص  نائ����ب  ورج����ح 
�ل�صتثم����ار يف �رك����ة كامك����و، �أن ي�صتمر قطاع 
�لبنوك بالتو�فق مع �لأو�صاع �حلالية و�مل�صي 
�إل����ى �لنمو يف ظ����ل تز�يد �لتوقع����ات مب�صاريع 
قوي����ة جدي����دة لتنوي����ع �لقت�ص����اد باملنطقة، 
تبق����ى  �جليو�صيا�صي����ة  �لأو�ص����اع  �أن  منوه����ا 

�لهاج�ص �لرئي�صي لالأ�صو�ق.
ومن جانبه، قال �خلبري �لقت�صادي �صامي 
�صي����دم، �إن موؤ�����ر�ت �لأ�صه����م �خلليجية فنياً 
وبناًء على �لتاري����خ �لزمني فاإنها تنتظر حلظة 
�لب����دء ت�صحيح رئي�صية على غر�ر ت�صحيح عام 
2008 �ل����ذي وقع مع �لأزمة �لقت�صادية �لتي 
ع�صف����ت بالأ�صهم �لعاملية. و�أ�صاف �أن �ملناخ 
�ل�صتثماري و�لعقاري باملنطقة �أ�صبح �صلبياً 
ب�صبب �لأحد�ث �ل�صيا�صية �ملحيطة، و�لتي قد 
تكون دافعاً لهب����وط اأ�سهم ال�رشكات اخلليجية 
عل����ى مدى �لعام 2018. وق����ال �إنه على �لرغم 
م����ن �صعود �أ�صع����ار �لنفط ف����اإن �لو�صع �لعام 

�صلبي ب�صبب �ملخاوف.

8 عوامل تر�ضم مالمح اأ�ضواق اخلليج يف 2018
ترقية فوت�صي للكويتية جتلب تدفقات نقدية ب� 700 مليون دولر 

25 مناق�ضة ومزايدة على طاولة “املجل�س” اخلمي�س

“النقد”: تعايف االقت�ضاد الدويل ي�ضتوجب اإجراء اإ�ضالحات

“�ملالية” تعن �ركة ��صت�صارية لإن�صاء �جلهاز �ل�ريبي 

ينظر جمل�ص �ملناق�صات و�ملز�يد�ت يف جل�صته 
�لأ�صبوعية يوم بعد غد �خلمي�ص 4 يناير 25 مناق�صة 

ومز�يدة، تابعة ل� 14 جهة حكومية.
ووفًقا للبيان���ات �ملن�صورة على موقع �ملجل�ص، 
ف���اإن �أب���رز �ملناق�صات �لت���ي �صتنطلق به���ا باكورة 
�جلل�ص���ات �لأ�صبوعية للمجل�ص، تعود لوز�رة �ملالية، 
لتوظيف �رك���ة ��صت�صارية تقوم بامله���ام �لرئي�صة 
�ملتعلق���ة بالب���دء يف م����روع �إن�صاء �جله���از �ل�ريبي 
قانوني���ة  ��صت�صاري���ة  خدم���ات  تق���دمي  ومناق�ص���ة 
ملر�جع���ة وحتديث م�ص���ودة قان���ون �ريب���ة �لقيمة 
�مل�صاف���ة و�إع���د�د �ملذك���رة �لتف�صريي���ة و�لالئح���ة 

�لتنظيمية �خلا�صة بها.
و�صينظر �ملجل�ص �أي�ًصا يف مقاولة زمنية لوز�رة 
�لأ�صغ���ال و�ص���وؤون �لبلدي���ات و�لتخطي���ط �لعمر�ين 
لر�ص���ف و�إع���ادة ر�ص���ف �لط���رق لالأع���و�م )2017 
لل�صياح���ة  �لبحري���ن  2019(، ومناق�ص���ة لهيئ���ة   -

و�ملعار�ص لت�صييد �صاطئ خليج �لبحرين.
كم���ا �صينظ���ر �ملجل����ص 6 مناق�ص���ات ل���وز�رة 
�لد�خلي���ة، �أولها لتوفري �إط���ار�ت وبطاريات وزيوت 
للمركب���ات، و�لثاني���ة لتوف���ري �أحب���ار، فيم���ا تتعلق 
�لثالث���ة بتوفري �أجه���زة �حلا�ص���ب �لآيل وملحقاتها، 
و�لر�بع���ة لتوفري م���و�د ت�صليك، و�خلام�ص���ة لطباعة 
جملت���ي وطني و�لأم���ن باللغة �لعربي���ة و�لإجنليزية، 

و�لأخرية لتوفري �أثاث ملدة �صنتن.
وكذل���ك ينظ���ر �ملجل����ص يف 3 مناق�صات ل�ركة 
نف���ط �لبحري���ن )بابك���و(، �أوله���ا لتوف���ري خدم���ات 
��صت�ص���ار�ت هند�صي���ة لتطوي���ر حمط���ات خدم���ات 
)بابكو(، و�لثاني���ة لتعين م�صنع لإنتاج �لعبو�ت يف 
�ململك���ة �لعربية �ل�صعودية، و�لأخرية للقيام باأعمال 
تغلي���ف �ملو��ص���ري و�ل�صباغ���ة �خلفيف���ة يف مناطق 

�لعمليات بال�ركة.
و�أي�ًص���ا ينظ���ر �ملجل����ص يف مناق�صت���ن ل�ركة 
مطار �لبحرين، �أولهما لتقدمي �خلدمات �ل�صت�صارية 
للت�صميم و�ل����ر�ف لتجديد مبنى �ص���ووؤن �لطري�ن 
�مل���دين، و�لثاني���ة للتاأمن �ل�صح���ي ملوظفي �ركة 
مط���ار �لبحرين و�ل�ركات �لتابع���ة لها، ومناق�صتن 
لهيئ���ة �لبحري���ن للثقاف���ة و�لآث���ار، �أولهم���ا لرميم 
�لو�جه���ات �لو�قع���ة عل���ى طري���ق �للوؤل���وؤ، و�لثانية 
لتوفري �ملو��صالت ل�صيوف وفعاليات �لهيئة �لتي 

�صتقام بخيمة قلعة عر�د �لعام 2018.
ويفت���ح �ملجل����ص �أي�ص���ا مناق�صت���ن ل���وز�رة 
�لأ�صغ���ال و�ص���وؤون �لبلديات و�لتخطي���ط �لعمر�ين، 
�أولهم���ا مقاولة زمنية لر�صف و�إع���ادة ر�صف �لطرق 
لالأع���و�م )2017 - 2019(، و�لثانية لدر��صة جدوى 
تو�صعة حمطة �ملحرق ملعاجلة مياه �ل�رف �ل�صحي.

كما يفت���ح �ملجل�ص مناق�صتن ل���وز�رة �صوؤون 
�ل�صب���اب و�لريا�ص���ة، �أولهما ل�صتثم���ار �أر�ص نادي 
�ملح���رق �لريا�ص���ي، و�لثاني���ة مز�يدة من���ح �لمتياز 

�خلا�ص بحقوق �لإعالنات �لتجارية.
�إ�صاف���ة �إلى ذل���ك، ينظر �ملجل����ص يف مناق�صة 

لهيئ���ة �لكهرب���اء و�ملاء لتزوي���د �ملي���اه للمحطات 
�لفرعي���ة لنق���ل �لكهرباء مل���دة �صنت���ن، ومناق�صة 
ل�ركة طري�ن �خلليج لتوف���ري �صكن طاقم �ل�صيافة 
�ملح���رق  لبلدي���ة  ومناق�ص���ة  مدر�����ص،  لل�رك���ة يف 
ل�صيان���ة منت���زه �لأمري خليف���ة بن �صلم���ان يف �حلد، 
ومناق�ص���ة لهيئ���ة تنظي���م �ص���وق �لعم���ل للتجديد 
�ل�صن���وي لتفاقية توف���ري �ل�صيانة و�لدع���م �لفني 
لنظام �لب�صمة �للكرونية، ومناق�صة لوز�رة �لربية 
و�لتعلي���م لتوفري مق���ن �لأثاث �لع���ام مبدر�صة جو 
�ل�صامل���ة للبن���ات، ومناق�صة لوز�رة �ص���وؤون �لإعالم 
لإد�رة وت�صغي���ل �لقن���اة �لرفيهي���ة عل���ى �ملوج���ة 
5 �صن���و�ت. وكان  MHz( مل���دة  �لذ�عي���ة )87.6 
�إجم���ايل �ملناق�صات و�ملز�ي���د�ت �لتي مت فتحها يف 
�لع���ام 2016 بل���غ 999 مناق�صة ومز�ي���دة )مبعدل 
���ا(، ق���درت قيمتها  �أ�صبوع���ي 20 مناق�ص���ة �أ�صبوعيًّ
2.88 مليار دينار، �أما �لعطاء�ت فبلغ عددها 5320 
���ا بينما كانت عدد  عط���اء مبعدل 106 عطاء �أ�صبوعيًّ
�ملناق�ص���ات �ملر�صاة 1661 مناق�ص���ة بقيمة 1.46 

مليار دينار.

و��صنط���ن - �أ ف ب: ح�ص���ت �ملدي���رة �لعام���ة 
ل�صن���دوق �لنق���د �ل���دويل كري�صتن لغ���ارد فرن�صا 
ودول �أخ���رى عل���ى �ل�صتف���ادة من تع���ايف �لقت�صاد 

�لدويل من �جل �جر�ء ��صالحات �قت�صادية.
ويف مقابلة مع �صحيفة “لو جورنال دو دميان�ص” 
�لفرن�صي���ة �وردت لغ���ارد �ن قوة تع���ايف �لقت�صاد 

�لعاملي �صكلت مفاجاأة ل�صندوق �لنقد �لدويل.
وقال���ت “يف 2017، وللم���رة �لول���ى من���ذ �م���د 
بعيد، ر�جعنا توقعاتنا للنمو �لى �لعلى فيما �عتدنا 

يف �ل�صاب���ق تخفي�صها”.و�و�صح���ت لغ���ارد �أن �لنمو 
�لعامل���ي �ل���ذي بلغ 3،6 % كان “�ك���ر قوة ورقعته 
�كر �ت�صاعا” يف 2017، م�صرية �لى �ن �لقت�صاد�ت 
�ملتقدمة ع���ادت للنمو جمدد� بو�صائلها �لذ�تية ومل 

تعد مدفوعة بالطلب يف �ل�صو�ق �لنا�صئة.
وتابع���ت �أن ه���ذه �لج���و�ء تط���رح نف�صها ظرفا 
مالئم���ا لتطبيق �ل�صالحات.وقال���ت مديرة �صندوق 
�لنقد م�صتعين���ة باحدى �ملق���ولت �ملف�صلة لديها 
“علي���ك �ل�صتف���ادة م���ن ����روق �ل�صم����ص ل�ص���الح 

�ل�صقف”.
وي���و�زي �لنم���و �لعاملي �مل�صجل يف ه���ذ� �لعام 
مع���دل �لنمو يف �لعقدين �للذين �صبقا �لزمة �ملالية 

�لعاملية يف 2008-2007.
ويتوقع �صندوق �لنقد �ل���دويل حت�صنا ��صافيا 
طفيف���ا يف 2018 م���ع تقدي���ر�ت للنم���و بن�صبة 3،7 
باملئة. ودخلت فرن�صا، م�صق���ط ر�أ�ص لغارد، و�لتي 
لطامل���ا �عتربت �حدى �حللق���ات �ل�صعف يف �وروبا، 

مرحلة �لتعايف �حلقيقي يف 2017.

اأمل احلامد

املحرر االقت�ضادي
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القاهرة � وكاالت: اأعلن���ت وزارة الداخلية 
امل�رصية، اأم�س االثنني، ح�صيلة عملها يف جمال 
مكافح���ة االإره���اب خ���ال ع���ام 2017، م�ؤكدة 
تراجع الهجمات ب�صكل ملح�ظ عما �صهده عام 

.2016
وقالت ال����زارة اإن الفرتة من يناير وحتى 
نهاية ن�فم���ر عام 2017، �صه���دت ق�ع نح� 
332 هج�م���ا اإرهابي���ا يف م����رص، مقارنة بعدد 

807 هجمات وقعت خال عام 2016.
وقالت ال�زارة اإنه خال العام املن�رصم، مت 
القب�س على نح� 200 اإرهابي يعتنق بع�صهم 
االأف���كار التكفريي���ة، وينتم����ن اإل���ى تنظي���م 
االإخ�ان االإرهابي واأجنحت���ه امل�صلحة “ح�صم - 

ل�اء الث�رة - طائع ح�صم”.
واأ�صف���رت املداهمات االأمني���ة خال العام 
املا�صي، عن مقتل ح�ال���ى 180 تكفرييا، يف 

م�اجهات م�صلحة مع ق�ات االأمن.
و�أو�ضح���ت �لد�خلي���ة �أن���ه مت �إحب���اط 76 
هج�ما اإرهابي���ا خال العام، كان���ت ت�صتهدف 

كنائ�س ومن�صاآت حي�ية بعدة حمافظات.

تكاف���ح  امل�رصي���ة  ال�صلط���ات  ت���زال  وال 
للق�ص���اء عل���ى جمم�ع���ات م�صلح���ة متطرفة، 
تن�صط خ�ص��صا يف �صبه جزيرة �صيناء، ال �صيما 
تنظيم “اأن�صار بيت املقد�س” التابع لتنظيم 

“داع�س”.

الى ذلك، ق�صت حمكم���ة ع�صكرية م�رصية 
باالإع���دام ملتهم، وال�صجن امل�ؤب���د ل� 4 اآخرين 
وب���راءة 8، فى ق�صية “الهج����م االإرهابي على 
�صفارة النيج���ر” يف القاهرة، التي اأ�صفرت عن 
مقتل جنديني بق�ات االأمن املركزي يف ي�لي� 

.2015
كما ق�ص���ت املحكمة مبعاقب���ة 12 متهما 
بال�صج���ن امل�ص���دد 10 �صن����ات، وامل�ص���دد 5 
�صن����ات ل� 5 متهمني، وامل�ص���دد 3 �صن�ات ل� 

13 اآخرين.
وك�صفت حتقيقات نيابة اأمن الدولة العليا 
اأن “املتهم���ني قرروا �رصب ال�صف���ارة لاإعان 
عن ت�اجد تنظيم داع�س يف قلب القاهرة، واأن 
اأفكاره���م كان���ت تعتمد على اإح���داث حالة من 
الف��ص���ى يف الب���اد الإجبار النظ���ام ال�صيا�صي 
احلايل على التخلي عن احلكم وفر�س ال�رصيعة 

بالق�ة”.
واعرتف املتهم����ن اأي�صا اأنه���م يبايع�ن 

اأمري تنظيم “داع�س” اأب� بكر البغدادي.
وق���ال املتهم�ن خ���ال التحقيقات، اإنهم 
“اأن�صاأوا خلية للقيام باأعمال تخريبية يف الباد، 
واإنهم ر�ص���دوا �صيارات نقل االأم�ال والق�ات 
�ملتو�ج���دة �أم���ام �لبن���وك، و�ضب���اط و�أف���ر�د 
ال�رصط���ة الذي���ن يت�ل����ن م�اجه���ة مظاهرات 

جماعة االإخ�ان”.

  للت�ا�صل:  )ق�صم ال�ص�ؤون الدولية: 17111482(              ق�صم االإعانات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�صرتاكات والت�زيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

ترامب: حان وقت التغيري يف اإيران
وا�صنطن � وكاالت: قال الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب، اأم�س االثنني، اإن وقت التغيري 
يف اإي���ران قد حان، يف اأحدث تعليق من وا�صنطن على التظاهرات ال�صاخبة يف تلك الباد منذ 
5 اأي���ام. وغّرد ترامب ع���ر م�قع “ت�يرت”: “اإيران ف�صلت عل���ى كل االأ�صعدة على الرغم من 

االتفاق ال�صيئ الذي وقعته اإدارة اأوباما”.
واأ�ص���اف يف تغريدت���ه :”ال�صعب االإيراين العظيم قمع ل�صن����ات ط�يلة وال�صعب االإيراين 

جائع للطعام واحلرية. ث�رة اإيران وحق�ق االإن�صان فيها مت تبديدها. اآن اأوان التغيري”.
وكان الرئي����س االأمريكي ق���د اأبدى تعاطفه مع التظاهرات املن���ددة بالف�صاد والغاء يف 
اإي���ران يف االأي���ام املا�صية، وغّرد عر “ت�يرت” االأحد: “احتجاج���ات �صخمة يف اإيران... ال�صعب 

�أدرك �أخري� كيف �أن �أمو�له وثروته ُت�رسق وتهدر على �لإرهاب”.
وقال ترامب ال�صبت ب�صاأن االحتجاجات اإن “االأنظمة القمعية ال ميكن اأن ت�صتمر اإلى االأبد 

و�صياأتي الي�م عندما ي�اجه ال�صعب االإيراين خياراته”.
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 القدس المحتلة ـ رويترز:

 اأب���دى وزير املخاب���رات االإ�رصائيلي 
اإ�رصائي���ل كات�س اأم�س االثن���ني ت�صجيعا 
للحك�م���ة يف  املناه�ص���ة  لاحتجاج���ات 
اإيران، لكن���ه اأ�صاف اأن �صيا�صة اإ�رصائيل 
ال�ص����ؤون  يف  التدخ���ل  بع���دم  تق�ص���ي 

الداخلية لطهران.
وق���ال كات����س يف مقابلة م���ع اإذاعة 
اأمتن���ى  اأن  فق���ط  “ميكنن���ي  اجلي����س 
لل�صع���ب االإيراين النج���اح يف كفاحه من 

اأجل احلرية والدميقراطية”.
واأ�صاف “اإذا جنح ال�صعب يف حتقيق 
احلري���ة والدميقراطية ف�صيختفي كثري 
من التهديدات امل�جهة الي�م الإ�رصائيل 

واملنطقة باأكملها”.
وردا عل���ى �ص����ؤال عن �صب���ب عدم 
اتباع رئي�س ال�زراء االإ�رصائيلي بنيامني 
نتنياه� خطى الرئي�س االأمريكي دونالد 
ترام���ب يف التعب���ري ع���ن تاأيي���د اأك���ر 
للمحتجني، قال كات�س “اإ�رصائيل ملتزمة 

بعدم التدخل يف هذا ال�صاأن الداخلي”.

 لندن ـ اف ب:

 اأعلن���ت ال�رصط���ة الريطاني���ة، اأم����س 
االثنني، مقتل اأربعة رجال بلندن يف هجمات 
نفذت بال�صكاكني بني االأحد وفجر االثنني. 
وقال���ت ال�رصط���ة، يف بي���ان، اإن “عملي���ات 
القت���ل االأرب���ع” غ���ري املرتابط���ة وقعت يف 
“�صمال لندن و�رصقها وجن�بها”. وتراوحت 
اأعم���ار ال�صحاي���ا ب���ني 17 و20 عام���ا، ومت 
اإدخال �صخ�س ُم�صاب يف الع�رصين من العمر  
امل�صت�صفى، يف و�صع حرج. واأكدت ال�رصطة 
اأنه���ا اأوقف���ت 5 رج���ال يف اإط���ار حتقيقات 

جنائية، وفق ما نقلت فران�س بر�س.
و�صجلت جرائم القتل بال�صاح االأبي�س 
فيما حتاول لن���دن مكافحة االرتفاع يف هذا 
الن�ع م���ن الهجم���ات. فبني اأبري���ل 2016 
ومار����س 2017، اأح�ص���ت ال�رصط���ة ح�ال���ى 
12100 هج����م ب�صك���ني يف لن���دن. واأدت 
�لهجم���ات �ملذك���ورة �إل���ى �ضق���وط 4400 

جريح. وهي اأعلى االرقام منذ 5 �صن�ات.

 سيول ـ أ ف ب:

ال�صم���ايل  الك����ري  الزعي���م  تعه���د   
كيم ج�ن���غ اون يف ر�صالت���ه ملنا�صبة العام 
اجلديد اأم�س االثنني بتعزيز انتاج الروؤو�س 
الن�وي���ة وال�ص�اريخ البال�صتي���ة، ما يظهر 
عزمه على حتقيق طم�حاته الع�صكرية رغم 
املعار�ص���ة الدولي���ة. وع���ززت بي�ن���غ يانغ 
ب�صكل ملح�ظ جه�دها خال العام املا�صي 
لتط�ي���ر برناجميه���ا الن����وي والبال�صت���ي 
العق�ب���ات  م���ن  بالرغ���م  املحظ�ري���ن، 
املتع���ددة الت���ي تفر�صها االم���م املتحدة 
والتهديدات املتزايدة من جانب وا�صنطن. 
وق���ال يف كلمته ال�صن�ية ال���ى االمة “علينا 
انتاج كمي���ات كبرية م���ن الروؤو�س الن�وية 
وال�ص�اريخ وت�رصيع ن�رصها”، م�صددا على ان 
ال�صمال حقق هدفه باأن ي�صبح دولة ن�وية 
وب���ان براجمه للت�صلح دفاعي���ة. وتابع كيم 
“يج���ب ان نظ���ل م�صتعدين ل�ص���ن هجمات 
ن�وي���ة م�ص���ادة ف�ري���ة �ص���د خمطط���ات 
معادي���ة ل�صن حرب ن�وي���ة”. وم�صى يق�ل 
ان ك�ريا ال�صمالية “قادرة على م�اجهة اأي 
تهدي���د ن�وي من ال�الي���ات املتحدة، وهي 
متلك )ق����ة( ردع قادرة على منع ال�اليات 

املتحدة من اللعب بالنار”.

العربية.نت، رويترز:

 ت�يف، اأم�س االثنني، الكاتب ال�صحايف، 
اإبراهيم نافع، رئي����س جمل�س اإدارة االأهرام 
ال�صحفي���ني  ونقي���ب  التحري���ر  ورئي����س 
االأ�صبق، بعد �رصاع مع املر�س عن عمر يناهز 
84 عام���ا. ول���د الكاتب اإبراهي���م نافع �صنة 
ال�ص�ي����س، وح�صل على  1934 مبحافظ���ة 
لي�صان����س احلق�ق الع���ام 1956 من جامعة 
عني �صم�س، وح�صل على لي�صان�س احلق�ق 
عام 1956 ث���م �نخرط يف �لعم���ل �ل�ضحايف 
بعدة م�ؤ�ص�صات. �صغل نافع من�صب رئي�س 
جمل����س اإدارة �صحيفة “االأه���رام” ورئي�س 
حتريرها ل�صن����ات ط�يلة، كم���ا كان نقيباً 
لل�صحافيني ل���دورات متتالي���ة. كما اأجرى 
اأحادي���ث �صحافية مع العدي���د من الروؤ�صاء 
و�ملل���وك وروؤ�ض���اء �لوز�ر�ت، ول���ه مقالت 
كث���رية معني���ة بق�صايا ق�مي���ة وعاملية يف 

جمال ال�صيا�صة واالقت�صاد.
ولناف���ع ع���دة م�ؤلف���ات منه���ا “ري���اح 
الدميقراطي���ة” و “�صن����ات اخلط���ر” كم���ا 

ترجم كتاب “�رصكاء يف التنمية”.
وذكرت وكالة “اأنب���اء ال�رصق االأو�صط” 
الر�صمي���ة اأنه خ�صع لع���دة عمليات جراحية 
كان اآخرها ا�صتئ�صال ج���زء من البنكريا�س 
مب�صت�صف���ى يف دب���ي بع���د اإ�صابته ب���اأورام 
�رصطاني���ة. وق���ال جنل���ه عم���ر يف ت�رصيحات 
�صحافية اإن اأب���اه ت�يف نح� ال�صاعة ال�احدة 
�صباح االثنني، واإن اإج���راءات اإعادة جثمانه 

مل�رص ت��صك على االنتهاء.

بيروت ـ أ ف ب: 

قت���ل 12 مدنياً على االأق���ل بينهم 
اأربعة اأطفال يف غارات ا�صتهدفت بلدة 
ال ي���زال ي�صيط���ر عليها تنظي���م داع�س 
يف حمافظ���ة دير الزور يف ����رصق �ص�ريا، 
وف���ق ما اأفاد املر�ص���د ال�ص�ري حلق�ق 
االإن�ص���ان. ورج���ح املر�صد ال�ص����ري اأن 
“طائرات تابعة للتحالف الدويل بقيادة 
وا�صنط���ن ا�صتهدفت م�ص���اء االأحد بلدة 
ال�ص��ص���ة عل���ى ال�صف���ة ال�رصقي���ة لنهر 
الف���رات” حيث ال ت���زال ق����ات �ص�ريا 
الدمي�قراطي���ة، وه���ي جتم���ع لف�صائل 
كردية وعربي���ة، تخو�ض مع���ارك لطرد 
تنظيم داع�س من اآخر جي�به يف حمافظة 

دير الزور احلدودية مع العراق. 
عل����ى  اجل�����ي  الق�ص����ف  واأ�صف����ر 
ال�ص��ص����ة، وفق املر�ص����د، عن “مقتل 
12 مدنياً من عائلة واحدة بينهم اأربعة 

اأطفال”. 

الفاتيكان ـ أ ف ب:

 دع���ا الباب���ا فرن�صي�س خ���ال �صاة 
التب�ص���ري االول���ى ه���ذه ال�صن���ة، اأم����س 
االثن���ني، امل�ؤمن���ني الكاث�لي���ك، ال���ى 
اأج���ل م�صتقب���ل ي�ص����ده  ال�ص���اة م���ن 
ال�ص���ام يف 2018، ومن اجل املهاجرين 
والاجئ���ني. وذكر البابا فرن�صي�س الذي 
تطرق الى امل�صري املاأ�ص�ي للمهاجرين 
من  بحياتهم”  للمجازف���ة  “امل�صتعدين 
اأجل �صم���ان امل�صتقبل االآمن “الذي ه� 
حق للجميع”، باأن م���ن املهم ان يتعهد 

اجلميع تاأمني هذا امل�صتقبل لهم.
وق���ال البابا االأرجنتين���ي امام اآالف 
امل�ؤمن���ني املحت�صدين حت���ت املطر يف 
�صاحة القدي�س بطر����س “يجب اأال نخمد 
االم���ل يف قل�به���م، واأال نق�ص���ي عل���ى 

تطلعاتهم الى ال�صام”.
واعرب اي�ص���ا عن متنيات���ه “ب�صنة 
�ص���ام �صعي���دة” مذكرا باأن ه���ذا الي�م 
االول م���ن ال�صن���ة ه���� اي�ص���ا منا�صب���ة 

لاحتفال بالي�م العاملي لل�صام.

موسكو ـ ار تي: 

قبل���ت جلن���ة االنتخاب���ات املركزية 
الرو�صي���ة، ام����س االثن���ني، اأوراق اآين���ة 
جمه�ري���ة  مفت���ي  زوج���ة  حمزت�ف���ا، 
داغ�صت���ان الرو�صي���ة، يف اإط���ار اإجراءات 
الرت�صح النتخاب���ات الرئا�صة املقبلة يف 
رو�صيا. واأ�صارت اللجنة، يف بيان ن�رص على 
�صفحته���ا االإلكرتونية، اإلى اأن حمزت�فا 
ر�صح���ت نف�صه���ا ب�صفة م�صتقل���ة. كما 
ذكرت اأن جمم�ع���ة االأوراق املقدمة من 
قب���ل اأي مر�صح م�صتق���ل يجب اأن ت�صم 
طلب ت�صجيل فريق دعم له، واإعانا عن 
م�افقته عل���ى تر�صيح نف�ص���ه، ووثائق 
ثب�تية، وكذل���ك معل�مات عن مداخيله 
ونفقاته وح�صابات���ه وودائعه امل�رصفية 
واأوراق���ه املالية. واآين���ه حمزت�فا كاتبة 
و�صحافي���ة م�صلم���ة، اإلى جان���ب ك�نها 
اأحم���د  داغ�صت���ان،  ملفت���ي  م�صت�ص���ارة 

عبدالليف، لات�صاالت العامة.

اإ�رصائيل: ال نتدخل يف 
�ص�ؤون اإيران الداخلية 

بريطانيا

كوريا الشمالية 

مصــر

4 جرائم قتل طعنا 
بال�صكني يف لندن

كيم يتعهد بتعزيز 
اإنتاج القنابل الن�وية 

وفاة الكاتب اإبراهيم نافع 
رئي�س حترير “االأهرام” االأ�صبق

 مقتل 12 مدنيا يف 
غارات على �رصق �ص�ريا

 البابا يتمنى م�صتقبا 
ي�ص�ده ال�صام يف 2018

 زوجة مفتي داغ�صتان 
ترت�صح لرئا�صة رو�صيا
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الليكود ي�ضوت ل�ضم م�ضتوطنات ال�ضفة الغربية وغور الأردن

م�رص تعلن “انح�ضار الإرهاب” يف 2017

عبا�س يندد و“ال�طني الفل�صطيني” يعتره “اإعان حرب”

االإعدام وامل�ؤبد ملتهمي “�صفارة النيجر”

وحمل عبا����س االدارة االمريكية م�ص�ؤولية 
ت�جهات حزب ليك����د م�صيفا ان “اإ�رصائيل ما 
كانت لتتخذ مثل هذا القرار اخلطري ل�ال الدعم 
املطل���ق م���ن االإدارة االأمريكي���ة التي رف�صت 
اإدان���ة امل�صت�طنات اال�صتعماري���ة االإ�رصائيلية 
وجرائ���م االحتال املنهجي���ة التي ترتكب �صد 

�صعب فل�صطني”.
وتاب���ع “يج���ب اأن يك����ن ه���ذا الت�ص�يت 
مبثابة تذك���ري للمجتمع الدويل ب���اأن احلك�مة 
االإ�رصائيلية، وبدعم كامل من االإدارة االأمريكية، 
ت�اجه ال�صام العادل والدائم، وت�صعى ب�صكل 
منظم لت�طيد نظ���ام الف�صل العن�رصي يف كل 
فل�صط���ني التاريخية”. وجدد عبا����س اال�صارة 
ال���ى ان القيادة الفل�صطيني���ة يف �صدد اتخاذ 
قرارات “هام���ة” يف العام 2018، منها “اإعادة 

النظر يف االتفاقات امل�قعة”.
وق���ال “مل يقبل اأي �صع���ب يف العامل على 
نف�صه اأن يعي�س كالعبيد، واإن ال�صعب العربي 
الفل�صطين���ي لن يك����ن اأول م���ن يفعل ذلك، 
ولذل���ك فنحن ب�صدد اتخاذ قرارات هامة خال 

العام 2018”.
ال�طن���ي  املجل����س  اأعل���ن  جانب���ه،  م���ن 
الفل�صطين���ي، اأم����س االثن���ني اأن “ق���رار حزب 
الليك����د بفر����س ال�صي���ادة االإ�رصائيلي���ة على 

ال�صف���ة الغربي���ة، يعت���ر حرب���ا مفت�حة على 
ال�صع���ب الفل�صطين���ي وحق�ق���ه غ���ري القابلة 

للت�رصف”.
وانتقد رئي����س املجل�س �صلي���م الزعن�ن، 
القرار واعتره  “ميثل قمة االإرهاب والعدوان 
على حق�ق ال�صع���ب الفل�صطيني، وه� ترجمة 

ل�صيا�ص���ة اال�صتعم���ار والتط���رف والعنجهي���ة 
املتجذرة يف عقلية حزب الليك�د وقادته”.

وق���ال الزعن����ن: “الق���رار يع���د انته���اكا 
�رصيحا حلق�قنا التاريخية يف اأر�صنا فل�صطني، 
ومبثاب���ة االعتداء على ق���رارات االأمم املتحدة 
التي اعترت ال�صفة الغربية مبا فيها القد�س 

اأرا�ص���ي فل�صطينية حمتلة ال ميك���ن حلزب اأو 
رئي�س اأو حك�مة تغيري طابعها القان�ين”.

ودع���ا الزعن����ن جمل����س االأم���ن ال���دويل، 
واجلمعي���ة العام���ة لاأمم املتح���دة، اإلى رف�س 
الق���رار واإدانت���ه”. وحم���ل املجل����س ال�طن���ي 
احلك�مة االإ�رصائيلية م�ص�ؤولية تداعيات القرار.
و�ص����ت اأع�صاء حزب الليك����د احلاكم يف 
اإ�رصائيل، مل�صلحة م�رصوع يدع� لب�صط ال�صيادة 
االإ�رصائيلي���ة عل���ى امل�صت�طن���ات اليه�دية يف 

ال�صفة الغربية وغ�ر االأردن.
ومته���د اخلط����ة لعر����س امل����رصوع عل���ى 
الكني�ص���ت االإ�رصائيل���ي )الكني�ص���ت( ليج���ري 

تبنيه هناك وي�ضبح ملزما حلكومة تل �أبيب.
وكان املئات من اأع�صاء احلزب قد عقدوا 
م�ؤمت���را ا�صتثنائيا من اأجل ه���ذه الغاية، التي 
تاأتي بعد اأقل �صهر من قرار الرئي�س االأمريكي 
دونال���د ترام���ب االع���رتاف بالقد����س عا�صمة 
الإ�رصائي���ل. وه���ذا امل�ؤمت���ر اال�صتثائ���ي االأول 
للحزب بعد خطة “فك �لرتباط” التي ان�صحب 
مب�جبها جي�س االحت���ال االإ�رصائيلي من قطاع 
غزة عام 2005. وب���داأ قادة واأع�صاء يف احلزب 
االإع���داد مل�رصوع القرار بعد ق���رار ترامب الذي 
فجر غ�صبا عربي���ا واإ�صاميا واأثار حتى حفيظة 

حلفاء اأمريكا الغربيني.

•  املجل�س ال�طني الفل�صطيني: قرار الليك�د اإعان حرب على فل�صطني	

• الكاتب ال�صحايف اإبراهيم نافع	

• م�رص ت�اجه حتديات اأمنية ال �صيما يف �صبه جزيرة �صيناء.	

القدس المحتلة ـ وكاالت: 

ندد الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س اأم�س االثنني بقرار اللجنة املركزية يف حزب ليكود 

اليميني احلاكم يف ا�سرائيل، الدفع باجتاه �سم ال�سفة الغربية التي حتتلها ا�سرائيل منذ 50 عاما، 

معتربا انه ير�سخ “الف�سل العن�سري يف كل فل�سطني التاريخية”.

باإنهاء  نتنياهو،  بنيامني  بقيادة  اإ�سرائيل،  احل��زب احلاكم يف  ق��رار  “ان  بيان  وق��ال عبا�س يف 

وحقوقه  الفل�سطيني  الوجود  باإنهاء  تق�سي   ،2018 لعام  �سيا�سية  ا�سرتاتيجية  بو�سع   2017 عام 

غري القابلة للت�سرف، وفر�س م�سروع اإ�سرائيل الكربى على فل�سطني التاريخية )...( هو مبثابة 

عدوان غا�سم على ال�سعب الفل�سطيني واأر�سه ومقد�ساته”. 

القد�س املحتل���ة � رويرتز: طلبت النيابة العامة االإ�رصائيلية، اأم�س االثنني، ت�جيه 12 تهمة 
للفتاة الفل�صطينية عهد التميمي )16 عاما(، التي �رصبت جنديني اإ�رصائيليني يف �رصيط فيدي� 

انت�رص عر م�اقع الت�ا�صل االجتماعي يف 15 دي�صمر املا�صي.
وقال م�صدر باجلي�س االإ�رصائيلي اإنه من بني التهم “مهاجمة �صابط وجندي، باالإ�صافة اإلى 
5 اأحداث اأخرى هاجمت فيها اأفراد ق�ات االأمن، واألقت باجتاههم احلجارة، واعرت�صت عملهم، 

باالإ�صافة اإلى امل�صاركة يف اأعمال �صغب وحتري�س االآخرين على امل�صاركة فيها”.
كم���ا مت تق���دمي الئحة اته���ام بحق نارمي���ان التميمي، وال���دة عهد، ب�صب���ب “م�صاركتها يف 
ح���ادث االعتداء باالإ�صافة اإلى م�صاركتها يف حادث اآخ���ر يف 8 دي�صمر، وبالتحري�س على �صبكة 
في�ضب���وك”. واأ�صار امل�صدر اإلى اأنه “مع تقدمي الئح���ة االتهام، طلبت النيابة الع�صكرية متديد 

فرتة اعتقال االثنني حتى ا�صتكمال االإجراءات القان�نية بحقهن”.

النيابة الإ�رصائيلية توجه 12 تهمة لعهد التميمي

االحتجاج���ات  ت�ا�صل���ت  وكاالت:   � ع�ا�ص���م 
يف اإي���ران للي����م اخلام�س عل���ى الت����ايل للمطالبة 
بتح�ضني �لأو��ضع �لقت�ضادي���ة، و�أدت �إلى �ضقوط 
12 قتيا واأ�صاب���ت الع�رصات، واعتقال املئات منذ 
ب���دء االحتجاجات، فيما تفر����س رقابة م�صددة على 
�صب���كات الت�ا�ص���ل االجتماع���ي وو�صائ���ل االإع���ام 
االأجنبي���ة. وجت�ص���د ه���ذه التظاه���رات اأق����ى حت���د 
للنظ���ام االإي���راين منذ انتخابات ع���ام 2009، بعدما 
خ���رج االإيراني�ن اإلى ال�ص����ارع رف�صا لتزوير نتائج 
�لنتخابات مل�ضلحة �لرئي�ض �ملحافظ �آنذ�ك حممود 

اأحمدي جناد.
وانطلق���ت اأم����س االثن���ني اأول���ى امل�ص���ريات 
االحتجاجي���ة النتفا�صة اإيران امل�صتم���رة من مدينة 
يزد، جن����ب اإيران، ذات االأغلبي���ة الفار�صية، وقبل 
م�عده���ا املق���رر ب�صاع���ة، حي���ث ب���داأ املتظاهرون 
بهتاف “امل�ت للديكتات����ر”، بح�صب مقطع ن�رصته 
�صفحات وح�صاب وقن�ات تغطي االحتجاجات، منها 
�صفحة “�صهرونديار” ع���ر م�قع “في�ضبوك”. كما 
خرج اأه���ايل طهران يف متام ال�صاع���ة اخلام�صة ع�رصاً 
حيث كان مقرراً اأن تخرج مظاهرات م�حدة مع �صائر 
املحافظ���ات االإيراني���ة وهتف املحتج����ن: “امل�ت 
للديكتات�ر”. لكن ال�رصط���ة اأطلقت على املحتجني 
الغ���از امل�صيل للدم����ع. كما ن�رص نا�صط����ن مقطعاً 
يظه���ر خروج جم����ع امل�اطن���ني الع���رب يف مدينة 
الفاحي���ة جن�ب اإقلي���م االأه�از وه���م يتجه�ن نح� 

نقطة التجمع.
وبينما اأك���د التلفزي�ن االإيراين الر�صمي مقتل 
12 متظاه���راً، اأفاد نا�صط����ن بارتفاع عدد القتلى 

وجرح اأكرث من 120 من املحتجني واعتقال اأكرث من 
500 منهم يف خمتلف املدن بينما تدخل االنتفا�صة 

ي�مها اخلام�س يف اأغلب مناطق الباد.
ه���ذا وا�صتم���رت املظاه���رات لي���ًا يف ع�رصات 
امل���دن حي���ث امتدت م���ن العا�صم���ة طه���ران اإلى 
�صمال غ���رب الب���اد يف اأرومية وزجن���ان وخ�ي اإلى 
بل��ص�صتان، و�رصقاً مبدن زاهدان وت�صابهار، و�صماالً 
اإل���ى ر�ص���ت، وجن�باً اإل���ى �صرياز وكرم���ان واالأه�از 

وغرباً يف كرد�صتان وكرمن�صاه.
ومقاط���ع  �ص����ر  ن����رصت  طه���ران  و�ص���ط  ويف 
ع���ن جتمع���ات وا�صتب���اكات م���ع االأم���ن بع���د ت�جه 
املتظاهرين نح� بيت املر�صد، وكذلك �صدامات يف 
�أ�ضفهان وهمد�ن ونهاوند ودرود وخرم �أباد و�أر�ك 

ودماوند.
كاف���ة  يف  املظاه���رات  رقع���ة  وات�صع���ت 

املحافظ���ات، وم���ن املت�قع اأن متتد لي���ًا يف اأغلب 
مناط���ق ايران وبزخ���م اأق�ى من اللي���ايل املا�صية، 

بح�صب نا�صطني اإيرانيني.
ونق���ل التلفزي�ن االإيراين ع���ن م�صدر حك�مي 
ق�ل���ه اإن جهات اأمنية عليا ق���ررت تقييد ا�صتخدام 
تطبيقات “تلغ���رام” و”ان�صتغرام” يف اإيران. واأفاد 
امل�صتخدم����ن ي����م االأح���د اأنه���م فق���دوا االت�صال 

بالتطبيقني عر �صبكة الهاتف النقال.
اإلى ذلك، نفى وزير االت�صاالت االيراين، حممد 
جهرم���ي، خال تغريدة له على م�قع “ت�يرت” حجب 
م�اق���ع الت�ا�ص���ل االجتماعي يف اإي���ران ب�صكل دائم 
وقال اإن حجب م�قع���ي “تلغرام” و”ان�صتغرام” لن 

ي�صتمر.
هذا وتداول االإيراني�ن ع���ر م�اقع الت�ا�صل، 
�أم����ض �لثن���ني، مل�ضق���اً ومن�ض���ور�ت حت���دد نقاط 

التظاه���ر يف ح����ايل 70 مدين���ة يف مت���ام ال�صاع���ة 
اخلام�ص���ة بت�قيت طهران، من ع����رص االثنني، باأول 
ي����م م���ن ع���ام 2018. وا�صتم���رار ل���ردود االأفعال 
الدولية حي���ال مظاهرات اإيران، دان���ت اأملانيا قمع 
املتظاهري���ن ال�صلميني يف اإي���ران ودعت احلك�مة 
االيراني���ة اإلى احرتام ح���ق املتظاهرين بالتجمعات 
ال�صلمي���ة. وقالت اخلارجية االملاني���ة يف بيان باأنها 
تراقب اأو�صاع اإيران عن كثب، كما حذرت م�اطنيها 

من ال�صفر اإلى اإيران.
من جانبه، ح���ذر الرئي�س االإيراين ح�صن روحاين 
اأم����س االثن���ني ب���اأن ال�صع���ب “�صريد عل���ى مثريي 
اال�صطرابات وخمالفي القان�ن” الذين يتظاهرون 

منذ اأيام يف اأنحاء اإيران.
وق���ال روح���اين يف ت�رصي���ح ن����رص عل���ى م�قع���ه 
االإلك���رتوين الر�صم���ي اإن “اأمتن���ا �صتتعامل مع هذه 
االأقلي���ة التي ت���ردد �صعارات �صد القان����ن واإرادة 
ال�صعب، وت�ص���يء اإلى مقد�صات الث����رة وقيمها”، 
وف���ق ق�له. واأ�صاف اأن “االنتق���ادات واالحتجاجات 
فر�ص���ة ولي�صت تهدي���داً، وال�صعب �ص���ريد بنف�صه 

على مثريي اال�صطرابات وخمالفي القان�ن”.
لكّن روح���اين قال، االأحد، اإن االأجهزة احلك�مية 
ينبغي اأن ت�ؤمن مل�اطنيها “م�صاحة للنقد”، حمّذراً 

يف ال�قت نف�صه املتظاهرين من اأي اأعمال عنف.
وقال روحاين يف اأول تعليق له على التظاهرات 
االحتجاجي���ة، الت���ي ت�صهدها م���دن اإيرانية عدة منذ 
اخلمي�س “النقد �صيء والعن���ف وتدمري املمتلكات 
�ص���يء اآخ���ر.. االأجه���زة احلك�مي���ة ينبغ���ي اأن ت�ؤمن 

م�صاحة للنقد واالحتجاج امل�رصوع”.

• • انتفا�صة اإيران... قتلى ومظاهرات ال تت�قف	  االحتجاجات طالت العا�صمة طهران اأي�صا	

•  جانب من االحتجاجات املنددة باحلك�مة االإيرانية	

زعيمة املعار�ضة الإيرانية تطلب تدخال دوليا لوقف “القتل”

اليمن.. قوات ال�رصعية تتوغل قرب “معقل احلوثيني”

باري�����س � وكاالت: طالب����ت زعيم����ة املعار�صة 
االإيراني����ة مرمي رج�����ي، االأم����م املتح����دة بالتدخل 
ل�قف اأعمال القتال التي يق�م بها النظام االإيراين 

�صد املتظاهرين.
وقالت رج�ي يف تغريدات على م�قع “ت�يرت”، 
اأم�����س االثن����ني، اإن فتح النار عل����ى املتظاهرين يف 

م����دن اإيذه وت�ي�����رصكان ودورود وامل����دن االإيرانية 
االأخرى، يعد “جرمية خامنئي الكرى الذي �صيتلقى 

ردها من قبل اآالف م�ؤلفة من املنتف�صني”.
واأبن����اء  الثكل����ى  الع�ائ����ل  “اأع����زي  وتابع����ت: 
مدينتي اإيذه وت�ي�رصكان. �صنح�ل دم�عنا واأحزاننا 
اإلى عناقيد الغ�صب الت����ي �صتزيد من حدة ال�رصاع 

باأ�صع����اف م�صاعف����ة �ص����د نظ����ام والي����ة الفقيه”. 
واأ�صاف����ت الزعيم����ة املعار�ص����ة، اأنه “بع����د اإطاق 
الن����ار عل����ى املتظاهرين العزل، تطال����ب املقاومة 
االإيراني����ة االأمني العام لاأمم املتحدة بالتدخل بجد 
ل�قف اأعم����ال القتل يف اإيران. عل����ى االأمم املتحدة 
اأن تدي����ن يف اأ�����رصع وق����ت النظام احلاك����م يف اإيران 

ب�صب����ب قتل امل�اطن����ني االإيرانيني يف م����دن اإيذه 
وت�ي�رصكان ودورود وقمع املتظاهرين”. كما دعت 
رج�ي “جميع دول �لعامل �إلى ��ضرت�ط عالقاتها مع 
النظ����ام احلاكم يف اإيران ب�ق����ف قمع املتظاهرين، 
ورف����ع القي�د عل����ى االإنرتنت و�صب����كات الت�ا�صل 

االجتماعي”.

اأب�ظب���ي � �صكاي ني�ز عربية: اأعلن اجلي�س 
اليمن���ي، اأم�س االثن���ني، ت�غل ق�ات���ه يف اأولى 
ق���رى مديري���ة ب���رط �لعن���ان �ضم���ايل حمافظة 
اجل����ف، احلدودية مع حمافظة �صعدة، املعقل 

الرئي�صي مليلي�صيات احل�ثي االإيرانية.
وذكر اجلي����س اأن ق�اته حررت قرية اإعفى 
بعد اأن فر�ص���ت ح�صارا حمكما عليها، مما دفع 
عنا�رص ميلي�صيات احل�ثي االنقابية اإلى الفرار 

باجتاه جبال برط.
وتعتر قري���ة اإعفي اأولى الق���رى ال�رصقية 

الت���ي يحرره���ا اجلي����س ال�طن���ي م���ن مديرية 
ب���رط �لعن���ان �ملحاذي���ة ملحافظ���ة �ضعدة من 
اجله���ة ال�رصقية. وكانت ق����ات اجلي�س ال�طني 
ا�صتكمل���ت، االأح���د،  تطهري منطق���ة اليتمة يف 
مديرية خ���ب ال�صعف من ميلي�صي���ات احل�ثي، 
وفتحت اخلط الدويل الرابط بني منطقة اليتمة 
�صمال �رصق���ي اجل�ف مع منطق���ة البقع �صمايل 

�صعدة باجتاه احلدود ال�صع�دية.
وذك���ر م�صدر ع�صك���ري اأن ق����ات اجلي�س 
التحمت بعد و�ص�لها اليتمة بالق�ات املرابطة 

يف البق���ع، لي�صبح اخلط الدويل من اليتمة حتى 
البقع م�ؤمنا وب�صكل كامل.

واأ�صاف امل�صدر اأن ق�ات اجلي�س ال�طني 
ت�ا�ص���ل تقدمها باجتاه منطق���ة العقبة �صمايل 
حمافظ���ة �جل���وف. وياأت���ي ذلك عق���ب معارك 
عنيفة خا�صتها ق�ات اجلي�س ال�طني مدع�مة 
مبقات���ات التحال���ف العرب���ي �ص���د ميلي�صي���ا 
احل�ث���ي، تكبدت خالها االأخ���رية خ�صائر كبرية 

يف االأرواح والعتاد.
خ���ال  ال�طن���ي  اجلي����س  ق����ات  واأ����رصت 

�ملعارك 52 من عنا����رص امليلي�صيات االإيرانية، 
وا�صتع���ادت كميات كبرية من االأ�صلحة الثقيلة 
واملت��صط���ة، و5 عرب���ات ع�صكري���ة من قب�صة 
امليلي�صيات. يف غ�ص����ن ذلك، �صنت مقاتات 
التحال���ف العربي 3 غ���ارات ج�ي���ة ا�صتهدفت 
م�اقع وجتمع���ات مللي�صيات احل�ثي االنقابية 
يف منطقتي “اللب���ة” و”الهيجة” غربي مديرية 
امل�صل�ب مبحافظة اجل�ف، واأ�صفرت الغارات 
عن �ضقوط قتلى وجرحى يف �ضفوف �مليلي�ضيا 

عاوة عن تدمري عدد من االآليات التابعة لها.

اأب�ظب���ي � �ص���كاي ني����ز عربي���ة: مل يك���ن 
ت���ردي  م���ن  اإي���ران  يف  املتظاهري���ن  غ�ص���ب 
االأو�ص���اع االقت�صادي���ة، اإال نتيج���ة لل�صيا�ص���ة 
اخلارجي���ة اخلاطئة للنظام االإي���راين، وتدخاته 

يف �صئ�ن دول املنطقة.
حقيقة اأيقنها املحتج����ن، فهتف�ا رف�صا 
له���ذه التدخ���ات، التي تلتهم ج���زءا كبريا من 

ميزانية الدولة.
وت�صري تقارير اإلى اأن االتفاق الن�وي الذي 
اأبرمت���ه طهران مع الق����ى الدولية، مت مب�جبه 
اإلغ���اء جتميد ع�رصات امللي���ارات من الدوالرات 
الت���ي و�صلت اإلى خزائن النظام، وا�صتغلها يف 

دعم امليلي�صيات.
لكن اخلط���ط االإيرانية به���ذا ال�صاأن بداأت 
قبل ذلك، وحتدي���دا يف اأعقاب اندالع ما يعرف 
بالربيع العربي عام 2011، حيث و�صع النظام 
امليلي�صي���ات  لدع���م  اإمكانات���ه  كل  االإي���راين 
عق���ب  بع�صه���ا  اإن�ص���اء  مت  الت���ي  الطائفي���ة 

الث�رات، وبع�صها االآخر كان م�ج�دا اأ�صا.
وحتاول اإيران تر�صي���خ وج�دها يف العراق 
م���ن خال هذه امليلي�صي���ات، بادعاء امل�صاركة 

يف احلرب على االإرهاب.

ويف �ص�ري���ا ت�صع���ى طهران اإل���ى تد�صني 
وج�د ع�صك���ري دائم، بالتخطي���ط لبناء قاعدة 
ج�ي���ة مقيمة ومرفاأ لل�صفن عل���ى �صاحل البحر 

املت��صط.

اإي���ران الدع���م  ه���ذا باالإ�صاف���ة لتق���دمي 
مليلي�صي���ات احل�ث���ي يف اليم���ن، مم���ا ت�صبب 
يف اإذكاء الت�ت���ر ال���ذي و�صل ذروت���ه باغتيال 
الرئي�س ال�صاب���ق علي عبد اللة �صالح، على يد 
�لنقالبي���ني، فيما تتهم �أو�ضاط مينية �حلر�ض 

الث�ري االإيراين بال�ق�ف وراء اجلرمية.
وبح�ص���ب تقاري���ر �صحفي���ة، ف���اإن النظام 
االإيراين ينفق �صن�يا على ميلي�صيات حزب اهلل 
يف لبنان م���ن مليار اإلى ملي���اري دوالر، خا�صة 

بعد ت��صيع عملياته الع�صكرية يف �ص�ريا.
ويف الع���راق و�ص���ل االإنفاق االإي���راين على 
امليلي�صي���ات مئ���ات املايني م���ن الدوالرات، 
اأما حج���م االأم����ال االإيرانية الت���ي اأر�صلت اإلى 
امليلي�صيات احل�ثية يف اليمن فبلغت اأكرث من 

25 ملي�ن دوالر �صن�يا منذ عام 2010.
ويف �ص�ريا بلغ حج���م االإنفاق االإيراين بني 
15 و25 مليار دوالر خال ال�صن�ات ال�صت من 

عمر احلرب ال�ص�رية.

 إيــران... “خطايــا” الخــارج فجــرت الداخــل

خام�س اأيام انتفا�ضة اإيران... القتلى واملعتقلون يف ازدياد 
 روحاين ي�صف املحتجني ب� “مثريي ال�صغب”... ويتعهد بالرد

• ن�صاء ي�صاركن يف احتجاجات الغ�صب �صد نظام املايل يف اإيران	
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�أطلق���ت “ليلى �إ�سكن���در” �أغنية جدي���دة حملت 
عن���و�ن “تتوق���ع”، م���ن �أحلانه���ا، وكلم���ات �ل�ساعرة 
�ل�سعودي���ة “م���وق”، وتوزي���ع �ملاي�س���رو “�إيه���اب 
عزم���ي”. وقالت “�إ�سكن���در” �إن “�لأغني���ة �سعودية 
بامتي���از، متت���از باللح���ن �لفخ���م، و�ل���كالم �لر�ق���ي، 

و�لتوزيع �ملحرف، موؤكدة �أنها حّلنت �أغنيات من ذي 
قبل، لكنها �ملرة �لأولى �لتي تك�سف فيها �أن �لعمل 
من �أحلانها. وعن �سبب �ختيار “تتوقع”، ذكرت ليلى 
�أن �لأغني���ة ت�سبهه���ا �إلى حد كب���ر، وت�سبه �جلمهور 
�أي�سا، وتتنا�سب �إلى حد كبر مع �جلمهور �خلليجي. 
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2 يناير

1943
 �لقو�ت �لأملانية 
من  �ن�سحابها  ت��ب��د�أ 
�أن  ب���ع���د  �ل���ق���وق���از 
ح��ا���رت��ه��م �ل��ث��ل��وج 
�لعاملية  خالل �حلرب 

�لثانية.

 1947
�لهندي  �لزعيم   
يبد�أ  غ��ان��دي  مهامتا 
م�������س���رة م����ن �أج����ل 
�ل��ه��ن��د  يف  �ل�������س���الم 
ظ���ه���رت  �أن  ب����ع����د 
�لأهلية  �حلرب  بو�در 
ب�����ن �ل���ه���ن���دو����س 
�سبه  يف  و�مل�سلمن 
�ل��ق��ارة �ل��ه��ن��دي��ة مع 
�ل�ستقالل  �ق����ر�ب 
م���������ن �لح��������ت��������الل 
و�فتتاح  �لربيطاين، 
�مل�����������رح �ل���ق���وم���ي 
يف م�����ر ب��ع��د �إع����ادة 

جتديده.

 2007
 ب����ان ك���ي م��ون 
كاأمن  مهامه  ي�ستلم 
�ملتحدة  ل��الأم��م  ع��ام 
من �سلفه كويف عنان.

 2009
�سعود  �ل�����س��ي��خ   
ب����ن ر������س����د �مل��ع��ال 
�أم  �إم��ارة  يتولى حكم 
لو�لده  خلًفا  �لقيوين 
�ل�سيخ ر��سد بن �أحمد 

�ملعال.

مسافات

البحرينية هيفاء حسين 
بعيدة عن األدوار الجريئة  

�أر�سلت موؤخ����ر� �لفنانة هيفاء ح�سن جلمهورها 
ع����رب ح�سابه����ا �ل�سخ�سي عل����ى موق����ع “�إن�ستغر�م” 
باقة زهور، و�أعربت ع����ن �سعادتها بدعمهم لها منذ 

بد�يتها �لفنية.
ون�����رت “هيف����اء” �س����ورة وهي مت�س����ك بباقة 
�ل����ورد، وعلق����ت عليها قائل����ة: “�أهدي ه����ذه �لباقة 
جلمه����وري �حلبي����ب �لل����ي وقف مع����اي �بت����د�ًء من 
�لبحري����ن.. �أول ظهور يل يف م�سل�سل “نر�ن”، و�أول 
م����ن دعمني هو �لإعالم و�جلمه����ور �لبحريني، وهذي 
�لوقف����ة كانت �سبب����ا رئي�سي����ا لنجاحات����ي.. �أحبكم.. 

مهرجان �لإمار�ت مل�رح �لطفل”.
يذك����ر �أن �لفنان����ة هيف����اء ح�س����ن �سارك����ت يف 

م�سل�سل “�ساع����ة �ل�سفر”، بطول����ة كل من �إبر�هيم 
�حلرب����ي، وزهرة �خلرج����ي، وحبيب غل����وم، ويعقوب 
عبد �هلل، وبثين����ة �لرئي�سي، ومن �إخر�ج نهلة �لفهد، 

وتاأليف حممد �لكندري.
وك�سفت �لفنانة �حل�سناء خالل لقاء تليفزيوين 
ع����ن بعده����ا ع����ن �لأدو�ر �جلريئ����ة �لت����ي تت�سم����ن 
�لأح�س����ان وغرها مم����ا ي�سيء لها كفنان����ة. و�أجابت 
ح�س����ن عن �سوؤ�ل �ملر��سل فيما يخ�س �لأدو�ر �لتي 
تت�سم����ن ح�سن �أو بو�سه هل تقب����ل بها ، قائلة “لو 
قدمت �أي دور �ملفرو�س ما ي�سيء يل، �نا �أر�عي فئة 
كب����ار �ل�سن �لذي����ن ل يتقبلون مثل ه����ذه �حلركات، 

و�أنا �أحب �أحافظ على نظرتهم �جليدة يل”.

رحل جن���م �لغ���اين �لعاطفية 
�لكب���ر حمم���د علي عب���د�هلل بعد 
معان���اة م���ع �ملر����س وبع���د نقله 
و�لعناي���ة  للم�ست�سف���ى  موؤخ���ر� 
لف���رة  معان���اة  بع���د  �ملرك���زة 
طويلة وخ�س���ع قبل ع���ام تقريبا 
لعملية قلب مفتوح �أجريت له يف 
�مل�ست�سفى �لع�سكري، ولكنه بعد 
مدة ق�س���رة تعر�س جللطة �أدت 
�لن�سفي،  بال�سل���ل  �إ�سابت���ه  �إلى 
فخ�سع بعد ذلك لعالج طبيعي يف 

�لت�سيك.
�أو�ئ����ل  �ملنام����ة  يف  ول����د 
�أربعينيات �لقرن �ملا�سي، لو�لد 
كان يعم����ل يف دب����ي ل����ذ� �نتقلت 
�لعائل����ة، وحن بل����غ �لتا�سعة من 
�لعم����ر ع����ادت �لعائل����ة للبحرين 
ب�سب����ب مر�����س و�ل����ده �ل����ذي مل 
ميهله طوي����الً، وذ�ق حممد مر�رة 
�ليت����م مبك����ر�ً، و�نتقل����ت �لعائلة 
للعي�����س باملح����رق، وكان للح����ي 
�ل����ذي ن�س����اأ في����ه تاأث����ر كبر يف 
و�ملو�سيق����ي،  �لفن����ي  تكوين����ه 
حي����ث كان �أحد بي����وت هذ� �حلي 

مركز�ً لفرقة غنائية خا�سة 
�إل����ى  �إ�ساف����ًة  بالأف����ر�ح، 
وجود مطربن �سعبين 
وعدد م����ن �ل�سباب من 

ه����و�ة �لف����ن و�لغناء، 
وكان لوج����ود جه����از 

باملنزل  ر�دي����و 
�أث����ر يف تعرفه 

وحفظ����ه للعدي����د م����ن �لأغني����ات 
�لقاه����رة  يف  در�����س  �لعربي����ة. 
مو�هب����ه،  و�سق����ل  �ملو�سيق����ى 
وو�جهت����ه م�سكل����ة ط����ول ف����رة 
در��س����ة �ملو�سيق����ى وه����ي �سبع 
�سن����و�ت �إ�ساف����ة �إل����ى �لتكلف����ة 
�ملالي����ة �ملطلوبة له����ذه �لفرة، 
فم����ا كان منه �إل �أن ح����ول م�ساره 
�لدر��س����ي و�لتحق مبعهد �لإذ�عة 

و�لتليفزيون تخ�س�س �إخر�ج.
وبعد تخرجه يف �ملعهد 1974 
�لتحق باإد�رة �لثقافة و�لفنون يف 
وز�رة �لإعالم ليعمل فيها ملدة 5 
�سن���و�ت، وهي �لفرة �لتي كانت 
غنية جد�ً باإنتاج���ه �لغنائي، حيث 

قدم فيها �أعذب 
ن  حل���ا لأ �

و�لأغ���اين وحتقق حلم���ه يف دخول 
ع���امل �لنجومية ك�ساح���ب �سوت 
�لأغني���ات  ع����ر�ت  ول���ه  متمي���ز، 
�لناجح���ة، منه���ا:  تدل���ل ي���ا بعد 
عمري، و بع���د غيبة �سنة، ودعيت 
ناح���ت  و  �ل���و�يل،  �هلل  و  علي���ك، 
حمامات �لقو�ي���ل، ويعني �نت ما 
تدرين، و��سق���د �نا ولهان، وعلى 
حل���ك تدل���ل، وقرب���ك ول بعدك، 

وغرها.
�لبحري���ن  خ����رت  برحيل���ه 
��سم���ا لمع���ا يف م�س���رة �لأغني���ة 
ف���كان �ساحب حنجرة  �لبحرينية، 
مميزة ب�س���وت رقيق حنون مليء 
�أغني���ات تعي�س  بالعاطف���ة، قدم 
يف ذ�ك���رة ع�س���اق �لأغنية 
و�ساه���م  �لبحريني���ة، 
يف �نت�س���ار �لل���ون 
�حلديث لالأغنية 

�لبحرينية. 

حصاد أفضل أفالم هوليوود في 2017 )1 - 2(
�أبدع���ت هولي���وود يف 2017 بالعديد من 
�لأفالم ه���ذ� �لعام، وبح�س���ب �ملتابعن كان 
�لع���ام هو عام �لأفالم لتن���وع ما قدم فيه من 
�إنتاجات �سينمائية كب���رة من �أك�سن وخيال 
وحرب و�أطفال، حاولت �ل�سناعة �ل�سينمائية 
�لأمركية فيه �جلمع بن �لأذو�ق و�ملد�ر�س 
�ملختلفة، وقدمت جنومنا �ملف�سلن ب�سور 
و�أدو�ر خمتلف���ة يف �أف���الم تن�س���د �لرفيه، 
و�أفالم �أخرى تن�سغل مب�سر �لب�ر، حكايات 

و�قعية و�أخ���رى فانتازية. يف هذ� �لتقرير ن�سلط 
�ل�سوء على �أهم هذه �لإنتاجات �ل�سينمائية:

The shape of water
يع���ود �ملخ���رج �ملك�سيك���ي جيرم���و ديل 
ت���رو لي�ستك�س���ف م�ساع���ر �لب����ر بحكاية جتمع 
بن �لدر�ما و�لفانتازي���ا مرة �أخرى بتيمة قريبة 
من فيلم���ه �ل�سهر Pan’s Labyrinth �لفائز 

بثالث جو�ئز �أو�سكار يف �لعام 2006.

Dunkirk
فيلم �ملخرج كري�ستوف���ر نولن عن معركة 
د�نك���رك، �إح���دى �أهم مع���ارك �حل���رب �لعاملية 
�لثانية، بهذ� �لفيل���م نقلنا نولن للعي�س د�خل 
جحيم احل���رب، ب�رصد ب�رصي مميز يف ثالثة خطوط 
زمنية، وباأقل ق���در ممكن من �حلو�ر �ملنطوق، 

فيلم حربي نف�سي ل نرى فيه 
�لكلي�سيه���ات �لهوليودي���ة 
�ملعت���ادة، ول يب�ر باحلرب 

كما يخيفنا منها، نظل رهائن 
برفقة �جلن���ود �ملحا�رين على 
�ساط���ئ د�نكري���ك، حتت رحمة 

عدو ل نر�ه.

Coco
فيل���م �ملخ���رج �لأمرك���ي يل 

�أونكري�س، �لفائز �سابًقا بجائزة 
 Toy Story أو�سكار عن فيلمه�

3. ه���ذ� فيلم عن �لأحالم، �لعائل���ة، و�لكثر من 
�ل�سغف باملو�سيقى، وكما يبدو �ملر�سح �لأقوى 

جلائزة �لأو�سكار يف فئة �أفالم �لر�سوم.

Logan
ن�ساهد فيه لوجان يف �مل�ستقبل، متقدم يف 
�ل�سن، قدرته �خلارقه على �ل�سفاء تخفت �سيًئا 
ف�سيًئ���ا، يعتني باأ�ست���اذه ت�سالز �ك�سافر �لذي 
يعاين ��سطر�ًبا يف �لذ�كرة، وو�سط كل هذ� يجتمع 
لوجان بطفلة �سغرة يب���دو �أنها حتمل جيناته. 
يقدم لنا هنا �ملخرج جيم�س ماجنولد نهاية عنيفة، 

نف�سًي���ا  وموؤث���رة  رث دموي���ة،  لإ
لوج���ان م���ن خ���الل فيلم 

م�سن���ف 

للكبار فقط، مغامرة طاملا �أجلتها �أ�ستديوهات 
 ،X- Men مارف���ل يف �لتعام���ل م���ع �سل�سل���ة

ولكنها �أقدمت عليها �أخًر�.

war for the planet of Apes
يف خت���ام ثالثية كوك���ب �لق���رود يقدم لنا 
م���ات ريفز معاجلة مفاجئ���ة للغاية، جند �أنف�سنا 
كم�ساهدين يف �س���ف �لقردة على ح�ساب �لب�ر، 
�لأمر مربك يف بد�يته، لكنه ي�سبح �أقرب للمنطق 
حينم���ا ت�ستمر �لرحلة وجند �أن ما نعرفه كمبادئ 
�إن�ساني���ة �أقرب ملا يفعله �لقردة عما يفعله بنو 
�لب�ر، قد تكون هذه �إحدى �أقوى 
�لعالمات �ملنت����رة يف �سينما 
 � ه���ذ

�لعام عن فقد�ن �لأمل بالب�ر.
�عتدن���ا م���ن ذي قب���ل على ت�سني���ف �أفالم 
�لتجاري���ة،  �لأف���الم  خان���ة  يف  �لق���رود  كوك���ب 
ولكنن���ا هنا ن�ساهد فيلًم���ا ممتًعا على �مل�ستوى 
�جلماه���ري ومثًر� للتاأمل بح���ق على �مل�ستوى 

�لنقدي.

Thor: Ragnarok
قدمت لنا �أ�ستديوهات مارفل فيلًما ممتًعا 
وم�سح���ًكا ومر�بًط���ا د�خل عامله���ا �ل�سينمائي 
 ،Thor نرى هنا ،Avengers خلا�س باأبط���ال�
�لإل���ه �لذي يقع يف �لأ�ر، ويدفع ملو�جهة مدمرة 
م���ع The Hulk، نقطة قوة ه���ذ� �لفيلم �لأبرز 
ه���ي جر�أته �ملده�س���ة على �ل�سخري���ة من كل ما 
�عتدن���ا عليه من �أبطال مارف���ل، �سخرية تختلط 
بلحظات م���ن �لنو�ستاجليا �لتي 
توفرها طريق���ة �ل�رد �لذكية 

للغاية.

!Mother
حكاي���ة �لب�ر و�لإله، 
ق�سة رع���ب نف�سي مليئة 
�لديني���ة،  بالهو�ج����س 
هذ� م���ا يقدمه لن���ا د�رين 
فيلم���ه  يف  �أرنوف�سك���ي 
�لرمزية  �جلديد، قد تكون 
�لديني���ة مبا����رة ومزعجة 
يف بع����س �لأحي���ان، ولكن 

�أد�ء�ت خافي���ر ب���اردمي، جنيف���ر لور�ن����س، �إيد 
هاري����س، ومي�سي���ل فيف���ر �سمن���ت يف �لنهاية 

متا�سك �لفيلم.

Blade Runner 2049
جزء ثاٍن عقب �أكرث من ثالثة عقود، معاجلة 
م�ستقبلي���ة قامت���ة وحزين���ة ومت�سائم���ة ت�سمن 
�حلي���اة جلزء جديد م���ن حكاي���ة كال�سيكية، هذ� 
ما يقدم���ه لنا �ملخرج �لكندي ديني�س فيالنوف، 
و�لذي ينج���ح فيالنوف د�ئًم���ا يف �سنع حكايات 
جت���ربك عل���ى م�ساهدته���ا �أك���رث من م���رة، كما 
تدفع���ك لق�س���اء لي���اٍل بعدها للتفك���ر فيها، 
هنا يفعل ه���ذ� من خالل ج���و غر�ئبي يجمع بن 
بطل جديد ه���و ريان جو�سلن���ج، و�آخر قدمي هو 
هاري�س���ون ف���ورد �لقادم م���ن �جل���زء �لأول من 
�ل�سل�سل���ة، و�ل���ذي مت �إنتاجه يف �لع���ام 1982، 
روؤي���ة فيالنوف �مل�ستقبلية ت���دور يف زمن يبدو 

فيه �لب�ر وكاأنهم على حافة �لنقر��س.

The Insult
م�ساج���رة �سغ���رة تفتح جرح �أم���ة، �إهانات 
متبادل���ة بن لبناين يدين بالولء حلزب �لقو�ت 
�مل�سيحي���ة، وفل�سطيني م�سل���م يعي�س يف خميم 
لجئ���ن تعيد لالأذه���ان ملفات �حل���رب �لأهلية 
�للبناني���ة �لتي ُتركت دون ح���ل حقيقي، هذ� ما 
يقدمه لنا �ملخرج �للبناين زياد دويري يف فيلمه 
�جلدي���د، �لفيلم �ل���ذي ي�ستم���ر يف �سنع �جلدل 

�أينما حل.

    BUZZ      
أحداث

حاول �أن تو�جه �أخطاءك يف �لعمل. �ملو�جهة 
�أف�سل من �لهرب. 

ل ت���دع م�س���كالت �لعم���ل تزع���زع ثقت���ك 
بنف�سك. 

�تب���ع حد�سك �ليوم، فحد�س���ك د�ئما يدلك 
على �لنتائج �جليدة. 

تتلق���ى �لي���وم �لعديد من عرو����س �لعمل 
�ملغرية، ولكن عليك در��ستها.

تتف���رغ يف �لف���رة �ملقبل���ة �إل���ى �لعم���ل، 
فالكثر من �لأعمال تتطلب �أن تنجز ب�رعة.

قد تتعر�س �إلى ظ���روف عمل �سعبة. �بذل 
�ملزيد من �جلهد. 

�حلبيب ي�سعر بفرحة كبرة بعد �أن �عرفت 
له بحبك.

لقاء عائلي يجمعك مع �سخ�س قد تعي�س 
معه ق�سة حب جديدة.

حاول �أن تتاخذ قر�ر�ت���ك مب�سورة مديرك، 
فبالتاأكيد �سيفيدك باآر�ئه.

زميل جديد ي�سعى �إلى ك�سب ثقتك فاعطه 
فر�سة �ليوم.

قبل قر�ر �لقبول �أو �لرف�س  ��ستعد نف�سيا 
للمرحلة �ملقبلة.

ل تتخ���ذ �أي قر�ر عاطف���ي ل�ست قادر� على 
تنفيذه.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:
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حصاد المشاهير في 2017  

نجوم تعرضوا لحوادث خطيرة
تعر�����س ع����دد م����ن �لنج����وم حل����و�دث و�أزمات 
�سحي����ة خطرة يف 2017 جنو� منها ب�سعوبة، فمثال 
جنا ملحم زي����ن من حادث �سر خطر، ومنة ف�سايل 
�أ�سيب����ت بنزيف ح����اد كاد ي����ودي بحياتها، وغرها 
من �أزمات حلقت بهم، لكنهم عادو� �إلينا بقوة بعد 
�أيام من �لبتعاد. هذ� تقرير عن هذه �حلو�دث �لتي 

وقعت:

نبيل شعيل:
 �لفن����ان �لكويت����ي نبي����ل �سعي����ل �أث����ار كذلك 
قلق �جلمه����ور علي����ه بعمليته �جلر�حي����ة د�خل �أحد 
�مل�ست�سفي����ات بالكويت، لكنه عاد وطماأن جمهوره 
ب����اأن �لعملية تكلل����ت بالنجاح، حيث ق����ام بركيب 
مف�س����ل �سناعي بعد �����ر�ع طويل م����ع �آلم �لظهر 

و�لركبة.

غدير الفهد:
 �ملمثلة �لكويتي����ة �ل�سابة غدير �لفهد تخطت 
�جل����زء �لأكرب من عالجها بالكيم����اوي جر�ء �إ�سابتها 
ب�رطان �لثدي، و�حتفلت �ل�سهر �ملا�سي بزفافها.

حنان مطاوع: 
جنت �لنجمة �مل�رية حنان مطاوع باأعجوبة من 

حادث �سر مروع بعد حتطم �سيارتها �أ�سفل �سيارة 
نق����ل كب����رة كانت ت�س����ر ب�سكل عك�س����ي، وكتبت 
وقتها على �لفي�سبوك قائلة: “�ألف حمد و�سكر لك 
يا رب �تكتب يل عمر جديد بعد حادث �أم�س طلعونا 
من حتت مقطورة ب�سبب �أن �سائق �ملقطورة ما�سي 

عك�سي”.

ملحم زين: 
ح����و�دث �ل�سر هذ� �لعام طال����ت �أي�سا �لفنان 
�للبن����اين ملح����م �لذي �قت�����رت �إ�سابت����ه على ك�ر 
يف ذر�ع����ه بعدما حتول����ت �سيارته �إل����ى حطام جر�ء 

��س�سد�م �ساحنة كبرة بها يف طريق جبلي.

مصطفى اآلغا:
 �لإعالم����ي م�سطف����ى �لآغا �سغل ب����ال �جلمهور 
عليه مع �لأيام �لولى من �سهر رم�سان �لفائت بعد 
�إعالن����ه عن خ�سوعه ل�ستئ�س����ال ورم يف كليته، وما 

لبث �أن �أعلن عن تعافيه و��ستعادته لن�ساطاته.

لطفي لبيب:
ه����ذ�  �أي�س����ا  خ�س����ع  لبي����ب  لطف����ي  �لفن����ان   
�لع����ام لعملي����ة جر�حية عاجل����ة وخط����رة د�خل �أحد 
�مل�ست�سفي����ات �خلا�س����ة بالقاه����رة بع����د �إ�سابت����ه 
باإن�س����د�د يف �ر�ين �ملخ، وجنحت �لعملية من دون 

�أي م�ساعفات �سلبية.

منة فضالي: 
�لفنانة منة ف�سايل فاج���اأت جمهورها بدخولها 
�إل���ى �مل�ست�سفى ب�سكل عاجل لإج���ر�ء عملية جر�حية 
بعدم���ا �أ�سيب���ت �أثناء نومه���ا بنزي���ف يف �لرحم جر�ء 
عملية “بطانة �لرحم �ملهاجرة” �لتي �أجرتها �سابقا، 

وطلبت �ملمثلة �مل�رية من �جلميع م�ساحمتها بحال 
ع���دم خروجها �ساملة. ولحقا طماأن���ت منة جمهورها 

عن �سحتها، حيث متكن �لأطباء من �إيقاف �لنزيف.

هند بومشمر:
�لإعالمي���ة �ملغربي���ة هن���د بوم�سم���ر  �أقلق���ت   
جمهورها عليها بعد �إجر�ئه���ا عملية جر�حية، من ثم 
طماأنت �جلميع باأنها بحالة �سحية جيدة بعد �سكوك 

مل تكن يف حملها حول �إ�سابتها بورم.

فراس سعيد: 
جن���ا �ملمث���ل �ل�س���وري �ملقيم يف م����ر فر��س 
�سعي���د من ح���ادث �سر مميت عل���ى �لطريق �ل�ريع 
يف �لقاه���رة، ووجه حتذي���ر�ً عاجالً ل���كل متابعيه من 
“�ل�سباب �لقاتل”، قائال يف تدوينته: “�تكتبلنا عمر 
جدي���د.. ما حد����س مي�سك طريق قب���ل 10 �ل�سبح... 

�سبورة قاتلة!

• نبيل �سعيل	

• هند بوم�سمر	

• �لفنان �لكبر حممد 	
علي عبد�هلل

• م�سطفى �لآغا	

• غدير �لفهد	

 قدم اللون الحديث لألغنية البحرينية... 

رحيل الفنان الكبير محمد علي عبداهلل

بحريني���ة  خل���رب�ت  �ل�سعودي���ة  جل���اأت 
و�إمار�تي���ة لإن�س���اء 6 دور �سينم���ا بج���دة يف 
�نتظ���ار �حل�س���ول عل���ى تر�خي����س خا�س���ة 
بت�سغيل دور �ل�سينما من �ل�سلطات �ملعنية.
ونقلت �سحيفة “�لوطن” �ل�سعودية عن 
فه���د �ملعمر، �مل�رف على قطاع �ل�سينما يف 
هيئة �لإعالم �ملرئ���ي و�مل�سموع، حديثه عن 
�خلو�س يف �إجر�ء�ت و�س���ع �للو�ئح �خلا�سة 
لر�خي �س ت�سغيل دور �ل�سينما، مو�سحاً �أن 
هذه �لأخرة “�سرد عل���ى كافة �لت�ساوؤلت 

�لتي تدور لدى �ملهتمن بال�سينما”.
وبح�س���ب �مل�س���در نف�سه، فق���د ك�سف 
مدي���ر �لتاأج���ر يف “رد �س���ي م���ول” ولي���د 
�ل�سه���ري ع���ن تق���دم �لتطور �ل���ذي �سهده 
�مل���ول، مو�سحاً �أن���ه مر ب� 3 مر�ح���ل، �آخرها 
مرحل���ة �لتو�سعة �لأخرة �لت���ي �ست�ستوعب 
دور �سينم���ا عب���ارة ع���ن “�س���الت عر����س 

مرئي”.
و�أو�سح �ل�سهري �أنه ل ميكن �إطالق هذه 
�لقاع���ات �إل بع���د �إعالن �لالئح���ة �لتنظيمية 

وتر�خي�س �لت�سغيل من �جلهات �ملخت�سة.
�لت�سغي���ل  “رخ����س  �ل�سه���ري:  وق���ال 
�لت���ي �ستمن���ح للر�غب���ن يف �ل�ستثم���ار يف 
هذ� �ملجال �ستعتمد عل���ى حمورين، �أولهما 
حتدي���د �مل�سغ���ل �لرئي����س �ملعتم���د لدور 
�لعر����س يف �ل�سعودي���ة، و�جلان���ب �لآخر من 
�سيتول���ى عملي���ة �لإنت���اج له���ذ� �ملحت���وى 

و�حل�سول على �حلقوق �خلا�سة بالإنتاج”.
وتاب���ع: “نعم���ل عل���ى خط���ة �إن�سائي���ة، 
و��ستقطبن���ا م�سغل���ن له���م جتاربه���م من 

م���ن  لال�ستف���ادة  و�لإم���ار�ت؛  �لبحري���ن 
جتاربه���م يف �إن�س���اء دور �ل�سينم���ا”. 

و�ستحظ���ى جدة باأك���رب عدد من 
دور �لعر����س، �إذ �ستتوف���ر يف 
�لبد�ية على 5 �أو 6 دور عر�س، 

بع�سه���ا  �إن�س���اء  �سيت���م 
�ملولت،  د�خل 

و�س���الت 
ى  خ���ر �أ

خارجها.

السعودية تعلن إطالق 6 دور سينما في جدة
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تفتتح فرعها الخامس في الرفاع

“مونتريال للسيارات” تضع استراتجيها للعام 2018

نتائج إيجابية ونجاح مبهر

 “التسهيالت” تختتم أسبوع الخصومات الكبرى للسيارات 

ا�ش���تعدت �رشك���ة مونرتي���ال لعامه���ا اجلديد 
اال�شثنائي���ة  العرو����س  واق���وى  باأف�ش���ل   2018
لعمالئها، حيث �رشعت ال�رشكة يف عرو�شها مع بداية 
الع���ام من خالل طرح ت�شكيل���ة متنوعة ومميزة من 

جميع فئات ال�شيارات املختلفة بجميع االحجام. 
كما تعتزم ال�رشكة افتت���اح فرعها اخلام�س يف 

الرفاع لت�شل اإلى زبائنها يف كل مناطق البحرين.
ويف اإطار االإ�شرتاتيجية اجلديدة تقدم ال�رشكة 
ط���رق دفع ممي���زة ومي�رشة كم���ا توف���ر العديد من 
خطط التمويل املعتمدة مل�شاعدة العمالء من خالل 
ال�رشاكات التي تعقدها ال�رشكة مع البنوك و �رشكات 
التموي���ل املختلف���ة يف مملك���ة البحري���ن لت�شهيل 

عملية ال�رشاء.
ومتّث���ل احلملة فر�ش���ة رائعة جلمي���ع العمالء 
خا�شا بع���د النجاح الوا�شع ال���ذي نالته ال�رشكة من 

عر�س الت�شفيات االخري التي اقامته ال�رشكة موؤخرا 
وال���ذي اثمر بدوره عن نتائج قوية ومنو يف اجمايل 

مبيع���ات ال�رشكة، االمر ال���ذي دفع ال�رشكة الى طرح 
عرو�س جدي���دة وقوية لتواك���ب املناف�شة القوية 

املطروح االآن يف �شوق ال�شيارات. 

ومن اإحدى املزايا املهمة والفارقة يف عرو�س 
�رشكة مونرتي���ال لل�شيارات هي عرو�س اال�شتبدال 
التي تقدمها ال�رشكة جلميع عمالئها باأ�شعار تثمني 

مميزة.  وقال مالك �رشكة مونرتيال ابراهيم ال�شيخ 
“نتطل���ع لت�شهيل عملية �رشاء �شي���ارة جديدة عرب 
تفهم احتياجات زبائنن���ا وم�شاعدتهم على اختيار 
ال�شي���ارة املنا�شب���ة لهم ونح���ن على قناع���ة تامة 
اأن ه���ذه احلملة ت�ش���كل خطوة منا�شب���ة يف الوقت 
املنا�ش���ب، الأنن���ا اأردن���ا اأن ن�شتهل الع���ام 2018 
بدفع���ة جديدة من خالل اال�شع���ار التناف�شية التي 
تلب���ي تطلع���ات زبائننا وتقدمي اأف�ش���ل العرو�س 
الت���ي تنا�ش���ب احتياجاته���م. وكاملعت���اد، فاإنن���ا 
ن�شعى دوماً ال�شتقطاب �رشيحة جديدة من الزبائن 
املحتمل���ني عرب تق���دمي اف�ش���ل العرو����س الذي 
ميكنهم من خالله���ا احل�شول عل���ى ال�شيارة التي 
تنا�شبه���م باأ�شعار ممي���زة، ونحن عل���ى التزام تام 
بتوفري اأف�شل اخلدمات لزبائننا احلاليني ل�شمان 

ر�شاهم و�شعادتهم”. 

اختتمت �رشكة البحرين للت�شهيالت التجارية 
فعالي����ة ا�شبوع اخل�شوم����ات الك����ربى لل�شيارات 
التي اأقامته����ا ال�رشكة بالتعاون م����ع غالبية وكالء 
ال�شي����ارات بالبحري����ن، ي����وم اخلمي�����س يف مرك����ز 
البحرين ال����دويل للمعار�س والذي كان على مدار 

اأيام اال�شبوع املا�شي. 
هذا تعقبا للنج����اح املبهر والنتائج االإيجابية 
الت����ي حتققت اثن����اء ا�شبوع اخل�شوم����ات بح�شور 

جماه����ريي كثي����ف، حيث حق����ق املعر�����س جميع 
االأه����داف املرج����وة جلمي����ع العالم����ات التجاري����ة 
امل�شارك����ة واملتواجدة يف احل����دث واأهداف �رشكة 
الت�شهيالت من حي����ث توفري التمويالت امل�شرية 

لعمالئها. 
و�����رشح الرئي�س التنفي����ذي ل�رشك����ة البحرين 
للت�شهيالت التجارية عادل حبيل، عن مدى النجاح 
املتحقق با�شب����وع اخل�شومات الكربى لل�شيارات 

وال����ذي احت�شن جمي����ع ال�شي����ارات احلديثة حتت 
�شقف واحد واإل����ى االإقبال واالهتمام الذي تناوله 

لدى احل�شور والعامة. 
واأو�ش����ح حبيل، ال����دور املهم ال����ذي �شغلته 
وكاالت العالمات التجارية لل�شيارات يف البحرين 
اأثن����اء تواجده����م باملعر�س وعرو�شه����م املميزة 

واحل�رشية خالل احلدث. 
وكب����ادرة تعت����رب ه����ي االأول����ى م����ن نوعه����ا 

عل����ى م�شت����وى البحرين �شكل����ت �رشك����ة البحرين 
للت�شهي����الت التجاري����ة ووكالء العالمات التجارية 
اأثم����ر بتمك����ني امل�شتهل����ك  لل�شي����ارات تعاون����ا 
للو�ش����ول الى اف�شل العرو�����س املتاحة يف �شوق 
ال�شي����ارات اجلديدة من خ����الل ا�شبوع اخل�شومات 

وامكانية التمويل املي�رش. 
اأن ن�شب����ة امل�شارك����ة م����ن  اجلدي����ر بالذك����ر 
قبِل العالم����ات التجارية لل�شي����ارات يف املعر�س 

كان����ت فعالة ج����دا حي����ث �شارك����ت العالمات مبا 
فيه����ا: تويوتا، ني�شان، هون����دا، انفينيتي، بي ام 
دبلي����و، جاغوار، جي ام �شي، ج����ي اي �شي، جيب، 
جيني�شي�����س، دودج، رينول����ت، �شا�شن����وغ يون����غ، 
�شوب����ارو، �شيفرولي����ه، ف����ورد، فولف����و، فولك�س 
واغ����ن، كادي����الك، كرايزل����ر، كي����ا، الن����د روف����ر، 
ليكز�س، لينكولن، م����ازدا، مر�شيد�س بنز، ميني، 

وهيونداي.

“الزياني للسيارات” تحتفل بعالقاتها المتميزة مع عمالئها  

لل�شي���ارات:  الزي���اين  �رشك���ة  �ش���رتة، 
اأظهرت �رشكة الزي���اين لل�شيارات، الوكيل 
احل�رشي ل�شي���ارات ميت�شوبي�شي، بيجو، اإم 
جي وفو�شو مبملكة البحرين، مدى التزامها 
وتقديره���ا اإل���ى عمالئه���ا وذل���ك من خالل 
اإقامتها ملاأدبة ع�شاء تقديري لهم دي�شمرب 
وقد ح�رش ماأدبة الع�ش���اء حوايل 200 عميل 

مرموق من خمتلف القطاعات.
وافتت���ح املدي���ر الع���ام حمم���د زك���ي 
االأم�شية باإلقائه لكلم���ة ترحيبية عرّب فيها 
ع���ن خال����س تقدي���ر اإدارة �رشك���ة الزي���اين 
لتعامله���م  الك���رام  لعمالئه���ا  لل�شي���ارات 

امل�شتمر واملثمر مع ال�رشكة. 
ونّوه زكي باأهمي���ة االإميان اأن ال�رشاكة 
الناجحة بينهم هي جزء ال يتجزاأ من اأجل منو 
ال�رشكة كموزع رائد لل�شيارات يقدم اأف�شل 

املنتجات واخلدمات يف ال�شوق. 
الزي���اين  �رشك���ة  “اإن  زك���ي  وق���ال 
لل�شيارات متفانية يف اإخال�شها لكل عميل 
م���ن عمالئه���ا الذي���ن لواله���م مل���ا و�شلنا 
ملا نح���ن عليه االآن ك�رشكة �شي���ارات رائدة 
يف مملك���ة البحري���ن ونح���ن ممتن���ني لك���م 
عل���ى و�شع ثقتكم يف فري���ق �رشكة الزياين 
لل�شيارات اإذ اإننا نطم���ح مل�شاعدتكم على 

حتقي���ق اأهدافكم.”  واأكم���ل حديثه قائاًل: 
“تتعه���د �رشك���ة الزي���اين لل�شي���ارات على 
موا�شل���ة العمل اجلاد وال���دوؤوب يف �شبيل 
الوفاء بثقتكم فينا، والتكّيف مع متطلبات 
ال�شوق وذلك من خالل تعليقاتكم واآرائكم 
لن���ا ونتوقع مزي���ًدا من االأعم���ال واالزدهار 
معك���م.” وتل���ت الكلمة الرتحيبي���ة برنامج 
ترفيهي وثم تناول وجبة الع�شاء. وتكللت 
الليلة بالنجاح وعرّب احلا�رشون عن اإعجابهم 
للفتة الطيبة من �رشك���ة الزياين لل�شيارات 
ويف نف�س الوقت اأك���دوا عن ر�شاهم التام 

بالعالقة التجارية مع ال�رشكة.

“نظارات عمار” تحرز جائزة المنشآت الصغيرة

“محرق مول” تستقبل رواد “المحرق لرعاية الوالدين”

كرم وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، 
�شاحب نظ���ارات عمار حمم���د يو�شف بجائ���زة املن�شاآت 
ال�شغ���رية، وذلك �شم���ن حفل تكرمي العم���ال املجدين 
واملتفوق���ني واملن�ش���اآت املتمي���زة يف القط���اع اخلا�س 
الذي عق���د برعاية من عاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�شى اآل خليفة.

وعرّب �شاحب نظارات عمار حممد يو�شف عن اعتزازه 
باختيار نظارات عمار لتكرميها يف هذا احلفل الذي يقام 
حت���ت رعاية �شامية من جاللة املل���ك، مثمنا جهود وزارة 

العمل والتنمية االجتماعية يف اإجناح هذا احلفل.
واأك���د اأن التك���رمي ي�ش���كل دافع���اً لنظ���ارات عمار 

لال�شتمرار يف نهجها الذي خطته منذ انطالقتها. 

يف اإطار برناجمها لل�رشاك���ة املجتمعية، نظمت �رشكة 
حمرق م���ول، متمثلة مبجمع �شيف املح���رق اإفطارا لرواد 
دار املح���رق لرعاي���ة الوالدي���ن يف مطعم م���ادو يف جممع 
ال�شي���ف، املح���رق.  وياأت���ي تنظي���م مثل ه���ذه الفعالية 
�شم���ن التزام ال�رشكة امل�شتمر بدعم املوؤ�ش�شات اخلريية 
واملنظم���ات غري احلكومي���ة مبملكة البحري���ن على مدار 
الع���ام. ومت ا�شتقبال الرواد من قبل رئي�س جمل�س اإدارة 
�رشكة حم���رق مول عدن���ان الب�شام، وع�ش���و جمل�س اإدارة 

�رشكة عقارات ال�شيف و�رشكة حمرق مول اإميان املرباطي، 
واأع�شاء اللجنة الفرعية للم�شوؤولية االجتماعية لل�رشكات 
وهم زكريا بوعالي، وليايل فرج، واأمل جالل.  فيما اأعرب 
اأع�ش���اء اجلمعي���ة عن �شكره���م وتقديره���م الإدارة �رشكة 

حمرق مول على هذه املبادرة الكرمية.
تاأ�ش�شت �رشكة حمرق مول ذات امل�شئولية املحدودة 
يف العام 2012 حيث ا�شتثمرت �رشكة عقارات ال�شيف يف 

ال�رشكة املذكورة لتنوع عملياتها يف القطاع اخلا�س.

• اإبراهيم ال�شيخ	
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)الثالث��اء(  الي��وم  مس��اء  تفتت��ح 
مواجه��ات الجول��ة 18 من دوري 
زي��ن الدرج��ة األوىل لكرة الس��لة 
بإقامة لقاءين، إذ يلتقي يف املباراة 
األوىل االتحاد واملحرق يف الس��اعة 
السادس��ة مس��اًء، وتليه��ا مبارشة 
مباراة الرفاع وسامهيج عند الساعة 
7:45 مس��اًء، وتقام املباراتان عىل 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وتس��تكمل مباري��ات الجولة يوم 
غ��ٍد األربع��اء بلق��اءي النويدرات 
وس��رة، الحالة والبحرين، عىل أن 
تختت��م املواجهات يف الي��وم التايل 
عرب مبارايت األهيل والنجمة، املنامة 

والحد.
وسيغيب عن مجريات هذه الجولة 
فري��ق مدين��ة عي��ى لخضوع��ه 
إىل الراح��ة اإلجباري��ة وفق نظام 

املسابقة.
وتحظ��ى املواجه��ة األوىل الليل��ة 
باهت��امم كبري من جان��ب فريقي 
املح��رق واالتحاد، للرغب��ة الجادة 
م��ن قبله��ام يف تحقي��ق النتيجة 
اإليجابية، وهو ما س��يجعل مهمة 

الطرفني صعبة وشاقة.

املحرق العائد بقوة يف القسم الثاين 
من ال��دور التمهيدي بعد أن أنهى 
القسم األول بخس��ارتني موجعتني 

أم��ام الحالة والنجمة، يتطلع اليوم 
لتحقي��ق انتص��اره الخام��س عىل 
الت��وايل والرابع عرش يف املس��ابقة، 

من أجل الظفر بصدارة الدوري أو 
مركز الوصاف��ة املؤهلني املبارشين 

للمربع الذهبي.
فيام يبحث االتحاد عن اس��تعادة 
نغمة االنتص��ارات التي غابت عنه 
يف الجولة املاضية وتعزيز حظوظه 
يف املنافس��ة عىل املراك��ز املؤهلة 

لتصفيات املربع الذهبي.
املحرق يحتل املرك��ز الثاين برصيد 
29 نقط��ة، يف حني يقبع االتحاد يف 

املركز السادس ب�25 نقطة.
ويف املباراة الثانية، س��يكون فريق 
الرفاع يف مهمة س��هلة وعىل موعد 
مع استعادة “البسمة” التي غابت 
عنه يف الج��والت الث��الث املاضية 
حينام خرس أم��ام املحرق، االتحاد 

واملنامة عىل التوايل.
فوز الرفاع اليوم سيبقي آماله قامئة 
يف املنافس��ة عىل املراك��ز املؤهلة 
لتصفيات املرب��ع الذهبي، يف حني 
ال تزال س��لة س��امهيج تفتش عن 

فوزها األول يف الدوري.
الس��اموي يحت��ل املرك��ز الس��ابع 
برصي��د 24 نقط��ة، في��ام يتذي��ل 

سامهيج القامئة ب�16 نقطة.

مهمة شاقة للمحرق أمام االتحاد.. وسهلة للرفاع أمام سماهيج
زي��ن ل������دوري  ال���ج���ول���ة 18  اف���ت���ت���اح  ف���ي  ل����ق����اءان 

محمد الدرازي

فريق المحرق لكرة السلة

فريق االتحاد لكرة السلة

سلة األهلي تستقبل محترفها الكندي رايت
البالد سبورت: استقبل النادي 

األهيل يوم أمس اإلثنني محرفه 
الكندي راين رايت، الذي تم 

التعاقد معه ليمثل بذلك صفوف 
فريقها األول لكرة السلة من 

خالل ما تبقى من منافسات عىل 
صعيد مسابقة دوري زين، إضافة 
ملسابقة الكأس للموسم الريايض 

الجاري 2017/2018.
وكان يف استقبال رايت يف مطار البحرين الدويل مدير الفريق عصام أمني 

واإلداري حسن نبيل.
وميتلك األمرييك دوجيت سرية ذاتية جيدة، إذ سبق له أن لعب يف دوريات تركيا 

وتايوان وسنغافورة وبولندا واملكسيك، عالوة عىل كوريا الجنوبية وهنغاريا 
وأسراليا.

ويلعب دوجيت يف مركزي الوسط والهجوم، ويبلغ طوله 206 سم، وميتلك بنية 
قوية ورسعة كبرية ويجيد اللعب يف مركزي 3 و4، وميتاز بدقة التصويب.

وهذا هو املحرف الثالث لفريق األهيل هذا املوسم، إذ تعاقد النادي مع 
األمرييك دوغيت، قبل أن يتم االستغناء عن خدماته والتعاقد مع النيجريي إيبي 

الذي أنهي عقده أيًضا بعد لقاءين فقط خاضهام مع الفريق.
وتأمل اإلدارة والجامهري األهالوية منه أن يكون عند ُحسن االختيار والثقة التي 

وضعتها يف إمكاناته وقدراته الفنية لتمثيل الفريق وتحقيق اآلمال باملنافسة 
عىل لقبي الدوري والكأس، خصوًصا أن الفريق األصفر يهدف إىل تقديم 

مستويات مميزة متكنه من استعادة مستواه املعهود والعودة بالفريق إىل 
منصات التتويج.

رايت لدى وصوله أرض المملكة

تحت رعاية ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة، انطلقت يوم امس 
االثن��ني منافس��ات الش��وط التأهييل 
الثاين لبطولة س��موه للصقور والصيد 
عىل كؤوس س��مو الش��يخ عبدالله بن 
خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ 
محم��د بن نارص بن حم��د آل خليفة 
وس��مو الشيخ حمد بن نارص بن حمد 
آل خليفة وسمو الشيخ فيصل بن خالد 
بن حمد آل خليف��ة وكأس الخليجيني 
وسيف النخبة عىل كؤوس سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة.
وأقيم��ت منافس��ات الح��رار وس��ط 
الصقاري��ن  م��ن  واس��عة  مش��اركة 
املش��اركني يف البطول��ة، حي��ث أقيم 
الش��وط التأهي��يل الثاين لفئ��ة الحرار 
وتأهل 20 صقاراً للمنافسة عىل ألقاب 

البطولة.

وش��هد الش��وط التأهييل الث��اين لفئة 
الح��رار منافس��ة قوي��ة ب��ني الصقار 

املشاركني.
وتأهل 20 صق��اراً إىل األدوار النهائية، 

وجاءت النتائج عىل النحو اآليت:
احتل الصقار عيل س��عيد املري املركز 
األول بزم��ن )21.264 ثاني��ة(، املركز 
الثاين مبارك إبراهي��م البوعينني بزمن 
)21.671 ثاني��ة(، املركز الثالث محمد 
ع��يل املاجد النعيم��ي بزمن )22.228 
ثاني��ة(، املركز الرابع فري��ق البحرين 
بزمن )22.287 ثانية(، املركز الخامس 
محمد ع��يل حس��ن النعيم��ي بزمن 
)22.328 ثانية(، املركز السادس فيصل 
ماجد النعيمي بزمن )22.593 ثانية(، 
املركز الس��ابع س��عد ظاف��ر الدورسي 
بزم��ن )23.033 ثاني��ة(، املركز الثامن 
حس��ن ع��يل امل��ربوك الكعب��ي بزمن 
)23.070 ثانية(، املركز التاس��ع محمد 
حم��د امل��ري بزم��ن )23.084 ثانية(، 
املرك��ز الع��ارش فري��ق البحرين بزمن 
)23.124 ثاني��ة(، املركز الحادي عرش 

عيل خال��د النعيمي بزم��ن )23.152 
ثانية(، املرك��ز الثاين عرش فريق الحزم 
الثالث  بزمن )23.215 ثاني��ة(، املركز 
ع��رش فريق الح��زم بزم��ن )23.289 
ثاني��ة(، املركز الرابع عرش مبارك حمد 
النعيمي بزمن )23.368 ثانية(، املركز 
الخامس عرش حس��ن ن��ارص النعيمي 
بزمن )23.767 ثانية(، املركز السادس 

عرش مبارك إبراهي��م البوعينني بزمن 
)23.943 ثاني��ة(، املركز الس��ابع عرش 
فريق الح��زم بزم��ن )24.154 ثانية(، 
املركز الثامن عرش حمد سامل السعيدي 
التاس��ع  بزمن )24.704 ثانية(، املركز 
ع��رش س��عد ن��ارص النعيم��ي بزمن 
)24.804 ثانية(، املركز العرشون فريق 

الحزم بزمن )25.146 ثانية(.
وتقام اليوم الثالثاء منافس��ات جريات 
الخلط ومنافس��ات جريات الشواهني، 
وس��ط توقعات ب��أن تكون املنافس��ة 
قوي��ة ع��ىل حج��ز بطاق��ات التأهل 

للمنافسة عىل ألقاب البطولة.
وس��وف يتأهل من فئة جريات الخلط 
20 صقاراً للمشاركة عىل املنافسة عىل 
ألق��اب البطولة، كام يتأه��ل من فئة 
جريات الش��واهني 20 صقاراً، وسينضم 
املتأهلون من الش��وط التأهييل الثاين 
إىل املتأهل��ني م��ن الش��وط التأهييل 

األول.

استقبل األمني العام املساعد للمجلس 
األعىل للش��باب والرياضة، األمني العام 
للجن��ة األوملبية البحرينية عبدالرحمن 
عسكر منتخبنا الوطني للريشة الطائرة 
الحائز عىل أرب��ع ميداليات )ذهبيتني 
وفضية وبرونزي��ة( يف البطولة العربية 
للريشة الطائرة للعموم وتحت 17 سنة 
للرج��ال والتي أقيمت مؤخراً يف تونس 
وذل��ك بحضور عض��و مجل��س إدارة 
اللجن��ة األوملبية رئيس��ة لجنة رياضة 
املرأة الش��يخة حياة بن��ت عبدالعزيز 
آل خليفة، ورئيس��ة االتحاد البحريني 
الطائرة واإلس��كواش سوسن  للريش��ة 

تقوي.
ونق��ل األم��ني الع��ام ألبطال الريش��ة 
الطائرة تحي��ات وته��اين ممثل جاللة 
وش��ؤون  الخريي��ة  لألع��امل  املل��ك 
الشباب، رئيس املجلس األعىل للشباب 

والرياض��ة، رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة، مش��يدا مبا حقق��ه أبطال 
البحرين من نتائج متميزة تعترب األوىل 
يف تاري��خ اللعبة عىل املس��توى العريب 
وهو م��ا يعكس الجه��ود الكبرية التي 
يبذلها االتحاد برئاسة تقوي يف النهوض 

باللعبة.
وأش��اد عس��كر بالنتائج االيجابية التي 
حققه��ا منتخ��ب الريش��ة الطائرة يف 
املع��رك الع��ريب والتي تعك��س النهج 
اإلداري الس��ليم لالتحاد برئاسة تقوي 
وم��ا يتمت��ع ب��ه العب��و البحرين من 
إمكان��ات وقدرات جي��دة، عالوة عىل 

التط��ور املتنام��ي للريش��ة الطائ��رة، 
منوها كذلك بجه��ود الجهازين الفني 

واإلداري.
وأكد عس��كر دع��م اللجن��ة األوملبية 
البحرينية التحاد الريش��ة واإلسكواش 
متمني��اً للمنتخب املزي��د من التوفيق 

والنجاح يف االستحقاقات القادمة.
ومن جانبه��ا أعربت تق��وي عن بالغ 
ش��كرها وتقديره��ا للجن��ة األوملبي��ة 
البحرينية برئاس��ة س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حمد آل خليفة عىل ما تقدمه من 
دعم واهت��امم لالتحاد األمر الذي كان 
له ابل��غ األثر يف تحقيق ه��ذا اإلنجاز 
التاريخ��ي يف املحفل الع��ريب، مؤكدة 
عزم االتحاد للميض قدما نحو مواصلة 
العطاء وتقوية قاعدة اللعبة مبا يكفل 
حصد املزي��د من اإلنج��ازات املرشفة 

للوطن.

الشوط التأهيلي الثاني لجيرات الخلط وجيرات الشواهين اليوم 

تقوي تشيد بدعم اللجنة األولمبية

تأهل 20 صقارًا بفئة الحرار لبطولة ناصر بن حمد للصقور والصيد

عسكر يستقبل منتخب الريشة الطائرة بطل العرب

تغطية          اللجنة اإلعالمية

ضاحية السيف           اللجنة األولمبية

جانب من المنافسات

عسكر لدى استقباله األبطال

فوز األهلي والنجمة بدوري الطائرة

الخاطري يحقق المركز األول بشوط 
“ranking class” بدولية العين 

البالد سبورت:

حقق فريقا األهيل 
والنجمة انتصارين 

مستحقني عىل حساب 
املحرق ودار كليب، يف 

املواجهتني اللتني جمعتهام 
مساء أمس )اإلثنني(، 

عىل صالة االتحاد مبدينة 
عيى الرياضية، يف افتتاح 
منافسات الجولة السادسة 
لدوري الدرجة األوىل لكرة 

الطائرة. يف املباراة األوىل 
حّول األهيل تأخره بشوط إىل فوز بثالثة لواحد، رافًعا رصيده إىل 16 نقطة 

متصدرا بها جدول الرتيب بعد تعرث املتصدر السابق دار كليب، فيام تجمد 
رصيد املحرق عند 11 نقطة يف املركز الرابع. وجاءت نتائج أشواط املباراة 

كاآليت: 25/21 )املحرق(، 25/19 )األهيل(، 26/24 )األهيل( 33/31 )األهيل(. 
ويف املباراة الثانية، خطف حامل اللقب النجمة انتصارا مثريا عىل حساب 

دار كليب بثالثة أشواط مقابل اثنني.  ورفع النجمة رصيده إىل 15 نقطة يف 
املركز الثالث، فيام رفع دار كليب رصيده إىل 15 نقطة مراجعا للمركز الثاين.  

وجاءت نتائج أشواط املباراة كاآليت: 25/22 )النجمة(، 25/19 )دار كليب(، 
25/18 )دار كليب(، 25/16 )النجمة( و 15/10)النجمة(. وتختتم مساء اليوم 
)الثالثاء( مواجهات الجولة السادسة بإقامة لقاءين، إذ يلتقي يف املباراة األوىل 

النرص )3 نقاط( وبني جمرة )3 نقاط( يف الساعة السادسة مساًء، وتليها 
مبارشة مباراة البسيتني )3 نقاط( واتحاد الريف )بال نقاط( عند الساعة 7:30 

مساًء، وتقام املباراتان عىل صالة اتحاد اللعبة مبدينة عيى الرياضية.

البالد سبورت: 

متكن الفارس البحريني خالد هالل الخاطري من تحقيق املركز األول يف 
فعاليات بطولة العني الدولية لقفز الحواجز، وأوىل البطوالت الدولية من 
فئة الثالث نجوم، والتي تقام عىل امليدان الرميل بنادي العني للفروسية 

 ،ranking class والرماية والغولف.  وقدم الخاطري أداء متميزا يف شوط
والذي يعترب من األشواط املصنفة ضمن نقاط االتحاد الدويل للفروسية 
عىل ارتفاع 145 سم وذلك مبشاركة كبرية وواسعة من جانب نخبة من 

فرسان الخليج والعامل.  وحقق الفارس الخاطري املركز الخامس يف شوط 
الجائزة الكربى املؤهلة إىل كأس العامل للفروسية عىل ارتفاع 160سم، 

فيام حقق الفارس سمو الشيخ عيى بن سلامن آل خليفة املركز الثامن. 
أما الفارس أحمد منصور، فقد متكن من تحقيق املركز الخامس يف شوط 

الجائزة الكربى لفئة النجمة الواحدة عىل ارتفاع 140سم. وبهذه املناسبة، 
يتقدم فارس وقائد الفريق سمو الشيخ عيى بن سلامن بن محمد آل 
خليفة الفارس خالد هالل الخاطري بالشكر والتقدير إىل ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 

والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية الرئيس الفخري لالتحاد املليك 
للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، والقائد 
العام لقوة دفاع البحرين املشري الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 
عىل دعمهم للفريق يف مشاركاته الخارجية، ورئيس هيئة األركان الفريق 

الركن ذياب بن صقر النعيمي، كام أشاد أيضا مبتابعة رئيس االتحاد املليك 
للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة عىل 

دعمهم املتواصل للفريق يف مشاركاته املحلية الخارجية؛ األمر الذي ساهم 
يف تحقيق نتائج طيبة، مؤكدين أن بطولة العني تعد من البطوالت القوية 

التي سيستفيد منها الفريق يف كسب املزيد من الخربات التي تعينه يف 
البطوالت القادمة.

من لقاء المحرق واألهلي



أكد وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 
هشام الجودر أن الوزارة أوفت بالعهد 
ال��ذي قطعته ع��ى نفس��ها بتطبيق 
اس��راتيجيتها الطموح��ة يف االرتق��اء 
بالحركة الشبابية والرياضية يف اململكة 
والت��ي تتواف��ق مع توجيه��ات عاهل 
البالد صاح��ب الجاللة امللك حمد بن 
عيىس آل خليف��ة ورؤية جاللته النرية 
يف تهيئة األجواء املثالية أمام منتس��بي 
لتحقيق  الهام��ن  القطاع��ن  هذي��ن 
املزيد م��ن اإلنجازات الباهرة باس��م 
اململكة، ومبا يتطاب��ق متاما مع برامج 
عمل الحكومة برئاس��ة رئيس الوزراء 
صاحب الس��مو املليك األم��ري خليفة 
بن س��لامن آل خليفة يف تحقيق اقىص 
درج��ات االرتقاء بالش��اب والرياضة، 
واالهت��امم واملتابع��ة البالغة من قبل 
ويل العه��د األمن نائ��ب القائد االعى 
النائ��ب األول لرئيس مجل��س الوزراء 
صاحب السمو املليك األمري سلامن بن 

حمد آل خليفة.
وأض��اف “تدخل الوزارة عامها الجديد 
بعد سلس��لة من اإلنج��ازات الباهرة 
تحقق��ت يف العام��ن املاضي��ن ع��ى 
مس��توى القط��اع الش��بايب والريايض 
محلي��ا وخارجيا باإلضاف��ة اىل تحقيق 
إنج��ازات إداري��ة مل تك��ن لتتحق��ق 
ل��وال الدعم الكب��ري واالهتامم الواضح 
من قب��ل ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليف��ة والحريص عى 
اع��الء الش��أن الش��بايب والري��ايض يف 

اململكة”.
وأش��ار “من أبرز اإلنج��ازات اإلدارية 
الت��ي حققتها وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياضة خل��و تقرير دي��وان الرقابة 
املالية من أي مالحظات تخص الوزارة 
يف الجانب املايل واإلداري باإلضافة اىل 
تحقي��ق جائزة صاحبة الس��مو املليك 
األمرية سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة 

لتمكن املرأة البحرينية”.
وتابع “خ��الل العامن املاضين متكنت 
وزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة من 
جائزة MEED عى املس��توى الوطني 
والخليج��ي لفئ��ة املش��اريع الصغرية 
املبن��ى  الع��ام 2016 ع��ن م��روع 
النموذج��ي لن��ادي الحال��ة لتواص��ل 
حص��د جائ��زة MEED 2017م ع��ن 
أفضل مروع عى املستوى الخليجي 
لفئة املش��اريع االجتامعي��ة والثقافية 
والراثي��ة ع��ن مروع مرك��ز املحرق 
الش��بايب النموذجي كام نفذت الوزارة 
عدة مروعات البنية التحتية للحركة 
الش��بابية والرياضية ك��ام انتقلت من 
مرحل��ة الصيان��ة الطارئ��ة اىل مرحلة 
الوقائي��ة،  الصيان��ة  وه��ي  جدي��دة 

باإلضاف��ة اىل تنظيم املعرض الخليجي 
للرياضة”. 

وب��ن “اث��ارت التجرب��ة البحرينية يف 
املجال الش��بايب اإلعجاب عى مختلف 
م��ن  العدي��د  وحقق��ت  األصع��دة 
اإلنج��ازات الرائدة م��ن أهمها إطالق 
جائ��زة املل��ك حمد لتمكن الش��باب 
لتحقيق أه��داف التنمية املس��تدامة 
والت��ي تش��ارك فيها 84 دول��ة عاملية 
ومواصلة جائزة نارص بن حمد العاملية 
لإلبداع الشبايب والحصول عى حقوق 
تنظي��م جائ��زة دوق أدن��را العاملي��ة 
باإلضاف��ة اىل تنظي��م مؤمتر الش��باب 
ال��دويل لرند العطاء واملنتدى الش��بايب 
لصناعة الس��الم كام حقق��ت الوزارة 
نجاح��ات وانج��ازات إقليمية وعربية 
ودولية عر مس��ابقة الق��رآن الكريم 

واملخرعون واملوسيقى”.
وأش��ار “حرصت ال��وزارة عى تكثيف 
برامجه��ا تجاه األندي��ة فحرصت عى 
تقديم كل أش��كال الدعم واملس��اندة 
لألندية لتنفيذ برامجها وإطالق جائزة 
امتياز ومواصلة كأس التفوق الريايض 
باإلضاف��ة اىل تنظيم ملتقى مس��تقبل 
األندية الوطنية وتكري��م رواد العمل 
التطوعي ع��الوة عى ادخال تعديالت 
عى الالئحة األساسية لألندية الوطنية، 
كام ونش��يد باإلنجازات املتميزة التي 
حققته��ا األندية الوطني��ة يف مختلف 
الرياضي��ة ع��ى املس��توى  األلع��اب 

الخليجي والعريب واآلسيوي”.
ونوه “أن قطاع املراكز الشبابية حظي 
بنصيب وافر من الدعم فقد تم تقديم 
برامج متميزة له من بينها جائزة خالد 
بن حمد للم��رح الش��بايب والرامج 
التدريبية ق��درات، وكفاءات، وبرنامج 
الوقاية من املخدرات تكاتف باإلضافة 
الرامج الرياضية دوري خالد بن حمد 
ودوري املراك��ز وكأس املراكز وبطولة 
الس��وبر باإلضافة اىل برنامج اكتشاف 

املواهب الرياضية”.
وأضاف “ترز أيضا يف إنجازات الوزارة 
االنتقال إىل نظام إدارة الجودة الجديد 
املواصف��ة ISO9001:2015،وتجدي��د 
ش��هادة نظام الصحة والسالمة املهنية 
OHSAS18001، باإلضافة اىل مواصلة 
تدريب موظفي الوزارة بصورة متميزة 
مبا ينعكس إيجابا عى مس��رية العمل 

يف الوزارة”.

دعم األندية الوطنية

واصلت الوزارة مس��ريتها نحو االرتقاء 
مبنظومة العمل يف األندية الوطنية عر 
سلسلة من اإلجراءات اإلدارية املتميزة 
التي ساهمت يف تحقيق تطور ملحوظ 
يف عم��ل األندية الوطنية ومن بن تلك 
املب��ادرات تكثيف الزي��ارات امليدانية 

لالندية الوطنية والتعرف عن قرب عى 
احتياجاته��ا والتحدي��ات التي متر بها، 
وإطالق جائزة امتي��از لتطوير جوانب 
األداء اإلداري والفني يف األندية، كام تم 
تعديل الئحة النظام األس��ايس لألندية 
بحيث يتناس��ب م��ع األه��داف التي 
تعمل عليه��ا الوزارة واعت��امد النظام 
املرصيف ملرصوفات األندية باإلضافة اىل 
االنتقال اىل نظام املراسالت االلكروين، 
باإلضاف��ة اىل جائزة التف��وق الريايض، 
ع��الوة ع��ى تنظي��م ال��وزارة مللتقى 

مستقبل األندية.

إنجازات متميزة لألندية خارجيا

ظه��رت األندي��ة البحريني��ة بص��ورة 
متميزة يف الع��ام 2017 حيث حققت 
األندية إنج��ازات متميزة عى الصعيد 
الخليجي والعريب االسيوي، حيث تسيد 
فريق النجمة قارة آس��يا بعد تحقيقه 
للمراكز األول يف البطولة االسيوية لكرة 
اليد وض��امن تأهل��ه اىل بطولة العامل، 
كام تس��يدت طائ��رة الن��ادي األهيل 
الع��رب بعد تحقي��ق الن��ادي للمركز 
األول يف البطول��ة العربي��ة، كام اعلن 
ن��ادي داركليب عل��و كع��ب الطائرة 
البحريني��ة بتحقيقه للمرك��ز األول يف 
البطول��ة الخليجية، في��ام متكن فريق 
نادي البحرين من تحقيق املركز الثالث 

يف بطولة غرب آسيا. 
متكنت األندية الوطنية يف العام 2016 
م��ن تحقيق مراكز متقدمة يف مختلف 
البط��والت حي��ث متكن فري��ق نادي 
النجم��ة لكرة اليد م��ن تحقيق املركز 
الثاين يف البطولة االسيوية الثامن عر 
ومتك��ن الن��ادي األه��يل م��ن تحقيق 
املرك��ز الثال��ث يف البطول��ة الخليجية 
لالندية ابطال ال��دوري للكرة الطائرة، 
بينام حقق ن��ادي املنامة املركز الثالث 
يف البطولة الخليجية لكرة الس��لة 36، 
ومتكن فريق نادي البحرين من تحقيق 
املرك��ز الثاين يف البطول��ة العربية لكرة 
الطاولة 28 واملرك��ز الثالث يف البطولة 

الخليجية لكرة الطاولة 31. 
 

مشاريع بمواصفات عالية

نفذت وزارة ش��ؤون الشباب والرياضة 
العدي��د من مش��اريع البني��ة التحتية 
للقطاعن الش��بايب والريايض والتي تأيت 
وفق برامج مدروس��ة، يجسد االهتامم 
املتواص��ل بتوف��ري املنش��آت الرياضية 
الحديث��ة القادرة عى خدمة الش��باب 
واملساهمة يف تلبية احتياجات األندية 
الوطنية وم��ن بن املش��اريع التي تم 

تنفيذها: 
ملعب من العش��ب الطبيع��ي لنادي 
املالكي��ة ويتضمن انش��اء ملعب لكرة 

الق��دم من العش��ب الطبيع��ي مقاس 
105 م * 68 م ونظ��ام إن��ارة خ��اص 
وخزان��ات م��اء للري ومنطق��ة خاصة 
للجامهري، وإنش��اء مبنى إداري بنادي 
النبيه صالح يتضمن صالتان رياضيتان 
مع املرافق الخدماتية ومكاتب إدارية 
والع��الج  والح��كام  لالعب��ن  وغ��رف 
وص��االت للربي��ة البدني��ة والبلياردو 
وتنس الطاولة، وإنش��اء مبنى خدمات 
وملعب خارجي متعدد االس��تخدامات 
ملرك��ز النعي��م ويحت��وي ع��ى مبنى 
خدم��ات ومكاتب إدارية، قاعة ثقافية 
مخت��ر كمبيوتر، مكتب��ة، قاعة ألعاب 
ذهنية، وانش��اء ملعب لكرة القدم من 
النجيل الصناعي يف مدينة حمد مقاس 
76 م * 56 م ونظام إنارة خاص -غرفة 

تبديل -املرافق الخدماتية. 
كام تم انش��اء ملعب لك��رة القدم من 
النجيل الصناعي لن��ادي املنامة مقاس 
االن��ارة  54 م * 34 م – م��ع نظ��ام 
والخدم��ات، وانش��اء صال��ة رياضي��ة 
متع��ددة األغ��راض بن��ادي االتف��اق 
ويتضم��ن املروع صال��ة رياضية مع 
املرافق الخدماتي��ة - مكاتب إدارية - 
غرفة اجتامعات - غرف تبديل لالعبن 
- غرف��ة حكام - غرفة ع��الج طبيعي- 
مجل��س - صالة ألع��اب بدنية - غرفة 
إعالمين، وإنشاء مركز املحرق الشبايب 
النموذجي حيث اشتمل املروع عى 
مركز للفتيان ومرك��ز للفتيات يتضمن 

العديد من املرافق.
كام تم تطوير مركز شباب مدينة حمد 
ال��ذي يتضم��ن العديد م��ن الصاالت 
والغرف التدريبي��ة وملعب كرة القدم 
ليصبح املرك��ز النموذجي يف املحافظة 

الشاملية.
وترز من بن املش��اريع أيض��ا تطوير 
وتجديد النادي األهيل وصالة نادي أم 
الحصم ويش��تمل امل��روع عى صالة 
رياضية متعددة مع املرافق الخدماتية 
- مكات��ب إداري��ة - غرف��ة حارس مع 
املراف��ق - غ��رف تبدي��ل لالعب��ن مع 
املرافق - غرفة استقبال - صالة ألعاب 

- سكن موظفن.

دعم البطوالت 

الش��باب  حرص��ا م��ن وزارة ش��ؤون 
والرياضة عى إنجاح البطوالت الرياضة 
التي تقام عى أرض اململكة والفعاليات 
منش��آتها  تحتضنه��ا  الت��ي  املحلي��ة 
الرياضي��ة والش��بابية فقد عملت عى 
تجهي��ز تلك املنش��آت مب��ا يتوافق مع 
القارية والدولية  مواصفات االتحادات 
ومن بن تل��ك الفعاليات: بطولة كأس 
آسيا للناشئن لكرة القدم، بطولة العامل 
للناش��ئن للكرة الطائ��رة، باإلضافة اىل 

اصدار دليل املنشآت الرياضية.

الجودر: دعم القيادة أوصلنا إلى مرحلة جديدة من العمل
)1-2(  2017 ف��ي  وال��ري��اض��ة  ال��ش��ب��اب  ش����ؤون  وزارة  إن���ج���ازات 

وزارة شؤون الشباب والرياضة
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جوائز إعالمية 
ورياضية 

 وكاالت:

كشف االتحاد الخليجي لالعالم الريايض 
اليوم عن جوائزه االعالمية التي تتزامن 
مع دورات كأس الخليج والتي تتضمن 
خمس جوائز أعلن عنها سامل الحبيس 

رئيس االتحاد وذلك باملؤمتر الصحفي الذي 
أقيم بفندق الشرياتون مقر إقامة الوفود 

االعالمية.  وقد أعلن االتحاد الخليجي عن 
االستفتاء االعالمي الختيار تشكيلة  املنتخب 

الخليجي الذهبي الذي تتضمن “11 العبا 
“ يتم اختيارهم من ثالث فئات “جامهري 

وإعالميني وفنيني”.
وتم االعالن عن جوائز االتحاد الخليجي 

لإلعالم الريايض التي تتضمن جائزة التفوق 
ألفضل اتحاد خليجي لكرة القدم الفئة 
الذهبية والفئة القضية وكذلك جائزة 

املعلقني االوىل للمحرتفني والثانية للشباب 
وهي الجائزة التي تحمل اسم املعلق محمد 
اللنجاوي بعد ان حملت الجائزة االوىل اسم 

املعلق خالد الحربان.

مدافع العراق: 
إسعاد الجماهير

 وكاالت:

أبرز مدافع املنتخب العراقي، أحمد 
إبراهيم، صعوبة مواجهة اإلمارات، 
بالنظر إىل قوة املنافس، و”طريقة 

اللعب اإليطالية”، التي يعتمد عليها 
املدرب، ألبريتو زاكريوين.

وقال إبراهيم، يف ترصيحات 
صحافية: “سبق أن خضت تجربة 

احرتافية يف نادي اإلمارات، وأعرف 
الكثري عن الكرة اإلماراتية، منتخبهم 

من أقوى املنتخبات عىل مستوى 
آسيا، ويستفيد من قوة الدوري 

هناك”.
وتابع: “طموحنا هو إسعاد 

الجامهري العراقية، ما يتطلب الرتكيز 
يف املباراة منذ بدايتها، ومواصلة 
االنتصارات، خاصًة أن املنتخب 

العراقي هو الوحيد الذي حصد 7 
نقاط يف الدور األول”.
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كيف ترى تأهل البحرين لنصف 
النهائي دون أي خسارة؟

يصعب وصف اإلحساس بذلك، ألن ما قام 
به املنتخب افتقدناه كالعبني منذ سنوات 
عدي��دة، وباألداء الرائ��ع متكنوا من جلب 
الش��عب البحرين��ي للمدرج��ات مجدًدا، 

وهذا بحد ذاته إنجاز كبري.

هل تعتقد أن البحرين قادرة على 
تحقيق لقب كأس الخليج؟

بغض النظر ع��ن فكرة الحصول 
عىل الكأس، بالنسبة يل ال أطالب 

املنتخب بالوص��ول للكأس، وأقول 
له��م ش��كرًا لكم عىل م��ا قدمتموه 

مهام كانت النتائج، وحني لقايئ ببعض 
الالعبني بعد املباريات دامئًا أش��كرهم 

ع��ىل األداء وع��ىل تأديته��م للواج��ب 
الوطني بالشكل الحايل.

ومجرد وصولهم للدور نصف النهايئ يعترب 
إنجازا ألنهم مل يكونوا مرشحني لعبور دور 
املجموع��ات، ورغ��م ع��دم مطالبتي لهم 
بتحقي��ق اللق��ب إال أنني أتوق��ع أن نعرب 
عقبة عامن، ألن م��ا قدمه الفريق يعطيه 

الدافع لتقديم األفضل.

كيف تقيم مباراة البحرين مع قطر؟

الش��وط األول قدم املنتخب مستوى جيد، 
ومتك��ن من الوصول للمرم��ى، ولكنه كان 
يعاين من ضغوط نفسية واستقبال هدف 
يف وقت حس��اس حررهم م��ن الضغوط، 
لذل��ك رأينا بداية الش��وط الثاين هجومية 
وس��جلنا هدفا مبكرا أعاد لنا الثقة، وهذه 

الفرتة القصرية بينت معدن الالعبني.

ما رأيك في الحضور الجماهيري 
لمباريات األحمر؟

الجامه��ري لي��س عليها تعليق، وش��هاديت 
املطالب��ة  ت��رى  أن  ويكف��ي  مجروح��ة، 

ب��أن يكون ي��وم املباراة إجازة رس��مية يف 
البحرين، ليتمكن��وا من الحضور للكويت، 
وهذا التجمع الجامه��ريي الرائع يجعلني 
ال أكتفي بالحضور وحدي ألين سأصطحب 

عائلتي معي يف املباراة القادمة.

لو طلب منك توجيه نصيحة لالعبين 
فماذا تكون؟

ما نراه من أداء وتالحم بني الالعبني يجربنا 
ع��ىل أن نحرتمه��م، ألنه��م ال يحتاج��ون 
للنصائح، وأمتنى ال يش��عروا بالضغط من 
وس��ائل اإلع��الم أو الجامه��ري، ويواصلوا 
أدائه��م الس��لس، وبإذن الله س��يتأهلون 

للمباراة النهائية.

هل هناك ما لفت انتباهك في 
المنتخب؟

هناك نقطة لفتت انتباهي وهي فرحة 
الالعب��ني االحتياطي��ني والت��ي تضاهي 
فرحة األساس��يني بعد كل مباراة، وهذه 
الحال��ة ال تجدها م��ع أي فريق لرغبة 
الجميع يف اللع��ب، ولكن منتخبنا قدم 
مث��اال للجمي��ع، وأكد نجوم��ه عىل أن 
املشاركة ال تهم إذا كان الهدف يتحقق 

باألساسيني داخل امللعب.
 ب��ل وفوق ه��ذا يقوم الب��دالء بقيادة 
املش��جعني، ك��ام فع��ل النجم س��امي 
الحسيني، الذي مل يشارك يف أي دقيقة.

ما هي رؤيتك للمنتخب البحريني 
بعد البطولة الخليجية؟

عن��ارص منتخ��ب البحري��ن، متوس��ط 
أعامرها تقريًبا 24 س��نة، يعني أن هذه 
التش��كيلة بإمكانها املواصلة حتى 8 
سنوات قادمة تقريًبا، كل ما أطلبه 
أال يضغ��ط عليه��م  م��ن وس��ائل 
اإلع��الم أو الجامه��ري، وم��ن خالل 
الفرتة التي قضيتها بقميص املنتخب 
أرى أن الجامهري مل تضغط حتى اآلن 
مقارنة مبا كن��ا نعانيه يف أهم لحظات 

مشوارنا.
واالنتقادات الت��ي وصلت املنتخب عرب 
مواقع التواصل االجتامعي ليست مهمة، 
ألنها تأيت من أسامء مستعارة ومن فئات 

مختلفة.
وأقصد بكالمي أن املنتخب لديه مهامت 
أخ��رى كاملنافس��ة يف بطول��ة كأس أمم 
آس��يا، باإلضافة للمنافس��ة عىل التأهل 

لكأس العامل 2022.

كيف ترى حلم كأس العالم؟

الجي��ل الحايل يدعمه الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليفة، ممث��ل امللك لألعامل 
الخريية وشئون الشباب، رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة ورئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية، بشكل مبارش، وأعلن 
سابًقا أنه س��يعطي اهتاممه للمنتخب 
وسيدعمه حتى تحقيق الحلم بالوصول 
ل��كأس العامل، وه��ذا الدع��م يجب أن 
يستغله املنتخب لتحقيق ما عجزت عنه 
األجيال السابقة، وأرى أن الجيل الحايل 
بإمكان��ه الوصول بعي��ًدا يف ظل الدعم 

املتواصل.
كام يجب استغالل الجامهري التي بادرت 
بإط��الق العديد م��ن الحم��الت لدعم 
املنتخب، وكلنا يعلم أن الجمهور س��الح 

مهم جًدا للوصول ألهداف املنتخب.

وكان اتح��اد الك��رة تعاقد مع 
سكوب خالل ش��هر يوليو 

أن  يعني  م��ام   2016
مع  املربم  العق��د 

ميتد  امل��درب 
لسنتني.

ع��رب  و
الش��يخ 
خالد بن 

ن  س��لام
ى  ل�������د

يث���ه  ح���د
م����ج  لربن���ا

التاسع  الفريق 
ابوظب��ي  بقن��اة 

ع����ن  الرياضي��ة 
األداء  م��ن  ارتياح��ه 

امل��رف ال��ذي قدم��ه الفريق 
يف منافس��ات بطولة كأس الخليج 

العريب لكرة القدم بعد تأهل االحمر 
للدور نصف النهايئ مش��يدا مبا قدمه 
الالعبون من مس��توى رائ��ع متطلعا 
ألن تتكل��ل ه��ذه الجه��ود بتحقيق 
نتيج��ة ايجابية تواك��ب الطموحات 

والتطلعات.
واض��اف “ لق��د تعرضن��ا النتقادات 
بسبب القامئة التي اختارها املنتخب 
لخليج��ي 23 والت��ي خلت من بعض 
االس��امء الس��ابقة من العبي الخربة 
ولك��ن الفري��ق ولل��ه الحم��د اثبت 
قدراته مب��ا يضمه من عنارص ش��ابة 
نع��ول عليه��ا كث��ريا.. فاملنتخب مير 
مبرحلة تجديد ونحن عىل ثقة بقدرة 

العبينا ع��ىل تحقيق ما هو 
مطلوب منهم ونحن فرحون 

كثريا بالوصول اىل الدور قبل 
النهايئ ونثمن وقفة الجامهري 

البحرينية املخلصة”.
وأكد الش��يخ خالد بن س��لامن 

أن ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
االوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة يعترب داعم اسايس 
للمنتخ��ب وهو قريب م��ن الالعبني 
وع��ىل تواصل دائ��م م��ع املنتخب، 
مضيفا “الشيخ نارص بن حمد يدعمنا 

 . . بقوة
هناك امور يعرفها الجميع 

وتظه��ر للناس ع��رب وس��ائل االعالم 
ولك��ن هناك ام��ور اخ��رى ال يعلم 
عنها الكثريون.. فس��موه تحدث مع 
الالعبني قب��ل املواجه��ة االخرية عرب 
الفيديو وحفزهم عىل العطاء والتميز 

وقال لهم بالحرف الواحد ) البحريني 
يدبر روحه( يف إشارة اىل ما يتحىل به 
الالعب البحرين��ي من عزمية وارصار 
لتج��اوز جميع التحدي��ات والصعاب 

التي تعرتض طريقه”.

س��يد عدنان: منتخبنا قادر على حص��د اللقب األول 

خالد بن سلمان: عقد سكوب يمتد ليوليو 2018
حسن علي

تأهل منتخب البحرين لكرة القدم، للدور نصف النهايئ لبطولة خليجي 23، بأس��امء ش��ابة وواعدة، وعن جدارة بدون أي خسارة، ليبقى 
ضمن املرشحني للفوز باللقب.

نجم دفاع املنتخب البحريني الس��ابق، س��يد محمد عدنان، تحدث عن مش��اركة منتخبنا يف البطولة الحالية، ورؤيته لشكل املنافسة عىل 
اللقب يف الحوار التايل.

أكد نائب رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم للش��ؤون الفنية الش��يخ خالد بن سلامن آل خليفة أن عقد مدرب املنتخب األول التشييك 
“مريوس��الف س��كوب” ينتهي بشهر يوليو املقبل وان اتحاد الكرة يتطلع اىل االستقرار الفني حتى نهائيات كأس آسيا التي ستقام يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة 2019.

سكوب

الشيخ خالد بن سلمان
عموري جاهز

وكاالت

أكد الجهاز الطبي للمنتخب 
اإلمارايت جاهزية “عموري” 

للمشاركة يف لقاء اليوم، أمام 
املنتخب العراقي يف الدور قبل 

النهايئ للبطولة الخليجية.
ومن املنتظر عدم مشاركة 

زميله محمد عبد الرحمن الذي 
تغيب عن تدريبات فريقه 

أمس األحد، عىل 
ملعب نادي 

الريموك يف 
الكويت، 

بسبب 
تعرضه إىل نزلة 
برد حادة، وفضل 
طبيب املنتخب اإلمارايت منحه 
راحة سلبية، والبقاء يف غرفته 

بالفندق.
فيام أدى شقيقه عمر عبد 
الرحمن “عموري”، تدريًبا 

منفصاًل، بعد تعرضه لإلصابة 
خالل مباراة املنتخب اإلمارايت 

واملنتخب الكويتي يوم 
الخميس املايض، يف ختام الدور 

األول باملجموعة األوىل لكأس 
الخليج 23 يف الكويت.

د



مدرب عمان: 
سنقدم أفضل 

ما لدينا
)وكالت(:

أكد مدرب املنتخب الُعامين لكرة 

القدم، الهولندي بيم فريبيك، 

أنهم ال يعانون من أي ضغوط 

قبل املواجهة املرتقبة أمام 

البحرين.

وقال فريبيك، يف املؤمتر الصحفي 

اليوم: “ال توجد ضغوط خارجية، 

إال أننا نتطلع إىل الظهور بصورة 

جيدة وتقديم أفضل ما لدينا، 

وهو ما قد يضع الالعبني تحت 

الضغط”.

وأضاف: “فخورون بالتأهل 

لنصف نهايئ خليجي 23، 

وسنسعى لتقديم أفضل ما لدينا 

يف مواجهة املنتخب البحريني”.

وأشار إىل أنه راجع مواجهات 

املنتخب البحريني، ويرى أنه 

منتخب منظم، يجيد الهجامت 

املرتدة، مضيفا أنه درسه جيدا، 

ويعرف كيف سيتمكن من 

مواجهته.

ووصف مدرب املنتخب الُعامين، 

مواجهة نظريه البحريني، 

بالصعبة، السيام عىل مستوى 

التنظيم الدفاعي، يف ظل تلقي 

منافسه هدفا وحيدا منذ بداية 

البطولة.

وكشف فريبيك أنه سيعىس 

خالل الحصة التدريبية اليوم، إىل 

الوقوف عىل جاهزية الالعبني، 

ومن ثم االستقرار عىل التوليفة 

النهائية، والتي لن تخرج كثريا عن 

توليفة املباريات املاضية كثريا.

من جانبه قال العب املنتخب 

الُعامين، خالد الهاجري، إن 

منتخب بالده يدخل املباراة 

مبعنويات مرتفعة، مؤكدا أن 

الطموح كبري للعودة إىل عامن 

بلقب البطولة.

قضاة نصف 
النهائي  

البالد سبورت

قررت لجنة الحكام 
بخليجي 23 اسناد ادارة 
مباراة البحرين وعامن 

للحكم السريالنيك كريشنا 
ولقاء االمارات والعراق 

لالوزبيك قاسيموف.
واجتمعت لجنة الحكام 

صباح أمس للتصويت 
عىل حكمي مبارايت 
نصف النهايئ املقرر 

اقامتهام مساء اليوم عىل 
ستاد جابر الدويل.
كام اختارت لجنة 

الحكام الكويتي عيل 
محمود ليكون حكام 
رابعا ملباراة البحرين 

وعامن، والبحريني 
عيل سامهيجي حكام 

رابعا ملواجهة االمارات 
والعراق.

وكانت لجنة الحكام 
قد استبعدت الحكم 

السعودي سلطان الحريب، 
وقررت االبقاء عىل 

خمسة حكام.

الثالثاء 2 يناير 2018 
15 ربيع الثاني 1439
العدد 3367
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دور  عن  بالتأهل  سعيد  أنه  وبَّيَّينينَّ 
بعد  خصوصا  املجموعات، 
قدمه  الَّيَّيَّيذي  األداء 
املَّيَّينَّيَّيتَّيَّيخَّيَّيب يف 
املباريات 

الثالث.
ولفت إىل 
رصد  أنَّيَّيه 
املَّيَّينَّيَّيتَّيَّيخَّيَّيب 
الَّيَّيَّيَّيعَّيَّيَّيَّيامين 
جميع  خالل 
الَّيَّيَّيلَّيَّيَّيقَّيَّيَّياءات 
دور  يف 
املَّيَّيجَّيَّيمَّيَّيوعَّيَّيات، 
املنتخب  وأن 
الفريق  يَّيَّيعَّيَّيرف 
سبق  إذ  العامين، 
ضده  اللعب  لنا 

مستوى  أن  إىل  مشريا  مناسبتني،  يف 
العبني  وميتلكون  ممتاز،  العامنيني 

جيدين.
وأوضَّيَّيح سَّيَّيكوب أن منتخَّيَّيب عامن 
تصَّيَّيدر مجموعته، وهَّيَّيو أمر يعكس 
أداءه، مشريا إىل أنه ورغم خسارته من 
منتخب اإلمارات يف الجولة األوىل، إال 
أنه كان باإلمَّيَّيكان أن يهزم اإلماراتيني 

أيضا.
ولفت إىل أن تركيز الالعبني كبري جدا؛ 
من أجل الظفر بالفوز، مشَّيَّيريا إىل أن 
مساندة الجامهري اليوم ستكون نقطة 

إيجابية إضافية ملنتخبنا.
وقَّيَّيال إن الالعبَّيَّيني خضعَّيَّيوا لربنامج 
استشفايئ بعد دور املجموعات، مشريا 
إىل قرص الفرتة وقوة املباريات هو أمر 

يزيد من الحمل عىل الالعبني.
وحَّيَّيول الالعَّيَّيب جامل راشَّيَّيد، أوضح 

الالعبَّيَّيني  مَّيَّين  جَّيَّيامل  أن  سَّيَّيكوب 
البارزيَّيَّين يف املنتخب، مشَّيَّيريا إىل أنه 
قَّيَّيدم مسَّيَّيتويات مميزة خَّيَّيالل دور 

املجموعات.
وجدد مدرب منتخبنا سكوب التأكيد 
عىل أن دورة خليجَّيَّيي 23 هي فرصة 
الكتسَّيَّياب الخربة واالحتكاك، خصوصا 
مع مجموعة الالعبني الشَّيَّيباب، مشريا 
إىل أهميَّيَّية االسَّيَّيتمرار يف العمل عىل 
التنظيَّيَّيم والرتكيَّيَّيز؛ من أجَّيَّيل تحقيق 

الفوز يف لقاء عامن.
وقدم سكوب شكره لجميع الجامهري 
البحرينيَّيَّية التي حرصَّيَّيت عىل مؤازرة 
املنتخب يف الكويت، متمنيا اسَّيَّيتمرار 
دعمها وتواجدها اليوم خلف املنتخب 
يف مشَّيَّيوار حصَّيَّيد بطاقَّيَّية التأهل إىل 

املباراة النهائية.

وقال زاكريوين: “ال أنتهج طريقة دفاعية، 
وأبحَّيَّيث عن طريقَّيَّية مناسَّيَّيبة يف كل 
مباراة، لدي خربة 45 سَّيَّينة يف املالعب، 
وأعتقَّيَّيد أن مبَّيَّياراة الكويَّيَّيت األخرية 
شهدت 5 فرص حقيقة للتهديف، وهو 
ما يكشَّيَّيف أن الطريقة هجومية، لكن 
هذا ال ينفي أن املنتخب اإلمارايت لديه 

دفاعات قوية”.
وعن تراجع املعدل التهديفي للمنتخب 
اإلمَّيَّيارايت، ومَّيَّيدى انعَّيَّيكاس ذلك عىل 
مواجهة املنتخب العراقي، الذي سجل 
6 أهَّيَّيداف، أضاف زاكَّيَّيريوين أنه دخل 
منافسَّيَّيات خليجي 23، يف ظل إصابات 
متفرقة، وعدم جاهزية كاملة إلسامعيل 
الحَّيَّيامدي، وأحمد خليَّيَّيل، وعمر عبد 

الرحمن، وعيل مبخوت.
وأشار إىل أن األداء الهجومي يتطور من 
مباراة ألخرى، بعد االستفادة من الفرتة 

السابقة خالل خليجي 23.
وعن مواجهَّيَّية العراق، أكمَّيَّيل: “أعلم 
قوة املنتخب العراقَّيَّيي، وما يضمه من 

العبَّيَّيني نجحَّيَّيوا يف الصعَّيَّيود عىل رأس 
املجموعة الثانية”، مشَّيَّيريا إىل احرتامه 
الكبري للمنتخَّيَّيب العراقي الذي واجهه 

وديا قبل البطولة مبارشة.
ورفَّيَّيض زاكَّيَّيريوين التعليق عَّيَّيىل الفرتة 
التَّيَّيي تويل فيهَّيَّيا املَّيَّيدرب مهدي عيل 
قيادة املنتخب، مشَّيَّيريا إىل أنه اسَّيَّيتلم 
املهمة منذ فرتة قصرية، من أجل إعداد 

منتخب قوي ملنافسات كأس آسيا. 
وحَّيَّيول ما تَّيَّيردد عن إصابَّيَّية عموري، 
وخليَّيَّيل، والحامدي، متنَّيَّيى زاكريوين أن 
يكَّيَّيون الثاليث جاهزا للمبَّيَّياراة، نافيا ما 
تردد عن حضور طبيَّيَّيب من اإلمارات 

لتجهيز الالعبني الثالثة.
مَّيَّين جانبَّيَّيه علَّيَّيق العَّيَّيب املنتخَّيَّيب 
اإلمَّيَّيارايت، عيل مبخوت، عَّيَّيىل ابتعاده 
عن التسَّيَّيجيل يف خليجَّيَّيي 23، مؤكدا 
أن األهَّيَّيم هو تحقيق الفَّيَّيوز، والتقدم 
يف البطولَّيَّية، مشَّيَّيددا عَّيَّيىل أن األبيض 
اإلمَّيَّيارايت صعد مبجهَّيَّيوده، وليس كام 
يقال مبجهود اآلخرين، مشريا إىل 

قدرة املنتخب عىل مواصلة املشوار يف 
البطولة بنجاح. 

وأضاف مبخوت أن املنتخب العراقي 
ميلك تاريخا كبريا، ولديه نقاط 

أداء  وقدم  وضعف،  قوة 
قويا يف البطولة، مبديا 

املَّيَّيدرب  يف  ثقته 
زاكَّيَّيَّيَّيَّيَّيَّيَّيريوين 

وقَّيَّيَّيدرتَّيَّيَّيه 
عىل قيادة 
الَّيَّيفَّيَّيريَّيَّيق 

برباعة. 
واعَّيَّيَّيَّيَّيتَّيَّيَّيَّيَّيرب 

أن  مَّيَّيبَّيَّيخَّيَّيوت 
أحمد  غَّيَّييَّيَّياب 

مؤثر،  أمر  خليل 
من  ميَّيَّيلَّيَّيكَّيَّيه  ملَّيَّيَّيا 

كبرية،  إمَّيَّيكَّيَّيانَّيَّييَّيَّيات 
مبديا احرتامه  لطريقة 

التي  املَّيَّيدرب زاكَّيَّيريوين، 
ينتهجها يف البطولة.  

ويبحَّيَّيث املنتخب العراقي عَّيَّين لقبه األول يف 
البطولة منذ ثالثة عقَّيَّيود، عندما أحرزه للمرة 
الثالثة واألخرية يف السَّيَّيعودية عَّيَّيام 1988. إال 
أّنه سَّيَّييصطدم عىل باملنتخب االمارايت صاحب 

الخربة، والباحث عن لقبه الثالث.
ومل يحقَّيَّيق العراق، الذي يسَّيَّيعى إلحراز لقبه 
الرابَّيَّيع يف كأس الخليَّيَّيج، إال فَّيَّيوزا واحدا عىل 
اإلمارات يف 6 مباريات منذ عام 2011، وكان يف 
تصفيات كأس العامل األخرية يف سبتمرب املايض.

وسيكون نصف النهايئ استعادة لنهايئ “خليجي 
21” يف البحريَّيَّين عام 2013، والَّيَّيذي فاز فيه 

املنتخب اإلمارايت 1-2 يف الوقت اإلضايف.
ويعَّيَّيّول العراق عىل وجوه شَّيَّيابة قدمت أداء 
جيداً يف الَّيَّيدور األول، يتقدمها صانع األلعاب 
حسني عيل الذي اختري أفضل العب يف املباريات 
الثالث للمنتخب العراقي يف املجموعة الثانية.

وكان املنتخَّيَّيب العراقي أكَّيَّير إقناعا، إذ تصدر 
مجموعته برصيد سَّيَّيبع نقاط هَّيَّيو األعىل بني 
املنتخبات الثامنية املشَّيَّياركة، وفَّيَّياز املنتخب 
األخرض عىل قطر حاملَّيَّية اللقب 1-2، واليمن 

-3صفر، وتعادل افتتاحاً مع البحرين 1-1.
يف املقابَّيَّيل، تضَّيَّيم اإلمَّيَّيارات العبَّيَّيني محرتفني 
أبرزهم أفضل العب يف آسَّيَّييا سَّيَّيابقاً عمر عبد 
الرحمن. ويأمل املنتخب االمارايت يف اسَّيَّيتعادة 
بريقَّيَّيه يف هَّيَّيذه النسَّيَّيخة، السَّيَّييام الهجومي 

والتهديفي، والعبور للنهايئ.
وحّلت اإلمارات ثانية يف املجموعة األوىل خلف 
سَّيَّيلطنة عامن، برصيَّيَّيد 5 نقاط مَّيَّين تعادلني 
سلبيني مع السعودية والكويت املضيفة، وفوز 
بهدف يتيم عىل حساب السلطنة، أىت من ركلة 
جزاء. وانتَّيَّيرصت اإلمارات خمَّيَّيس مرات عىل 
العَّيَّيراق يف تلَّيَّيك الفرتة، مبا يف ذلَّيَّيك تفوقها يف 
نهايئ خليجَّيَّيي 21 يف البحرين ومبَّيَّياراة املركز 

الثالث يف كأس آسيا 2015 بأسرتاليا.

وتسَّيَّيتضيف الكويت الدورة حتَّيَّيى 5 يناير 
الجَّيَّياري موعَّيَّيد املبَّيَّياراة النهائيَّيَّية. ويهدف 
منتخبنَّيَّيا الوطني لتحقيق ظهَّيَّيور إيجايب يف 
االسَّيَّيتحقاق الخليجي، خصوصَّيَّيا مع ظهوره 
املميَّيَّيز يف دور املجموعات، والتي اسَّيَّيتطاع 
كسَّيَّيب 5 نقاط فيها من تعادل مع العراق 

وفوز عىل اليمن وتعادل آخر مع قطر.
وجَّيَّياء منتخبنَّيَّيا ثانيَّيَّيا يف مجموعتَّيَّيه 

الثانيَّيَّية، حيَّيَّيث سَّيَّييرضب موعدا 
مَّيَّيع متصَّيَّيدر املجموعَّيَّية األوىل 

املنتخب العامين.
ويرشف عىل منتخبنا املدرب 
التشَّيَّيييك مريوسالف سكوب، 
ومساعده الوطني خالد تاج.

وتضم قامئة منتخبنا 23 العبا، 
وهم: الحراس سيد شرب علوي، 
أرشف وحيَّيَّيد وعبدالكريَّيَّيم 
فَّيَّيردان، والالعبَّيَّيون: وليَّيَّيد 

الحيام، عبدالله الهزاع، سَّيَّييد 
مهَّيَّيدي باقَّيَّير، أحمَّيَّيد بوغامر، 

سَّيَّييد رضا عيىس، محمَّيَّيد عادل، 
أحمد عبدالله، جامل راشد، سيد 
ضياء سَّيَّيعيد، عيل حرم، محمد 

سهوان، عبدالله عبدو، عيل 
حبيب، عيل مدن، إبراهيم 
أحمد حبيب، كميل األسود، 

عبدالوهاب عيل، سَّيَّيامي الحسيني، عبدالله 
يوسف ومهدي عبدالجبار.

العبو األحمر يسَّيَّيعون لتحقيق الفوز وتأكيد 
الجدارة بالتأهل للمربَّيَّيع الذهبي، خصوصا 
وأن الفوز اليوم سَّيَّييكون تاريخيَّيَّيا بالدرجة 
األوىل؛ كونهَّيَّيا املَّيَّيرة األوىل التَّيَّيي يصل فيها 

منتخبنا إىل نهايئ دورة الخليج.
العبو منتخبنا سيكونوا عىل موعد مهم جدا 

مع لقاء املنتخب العامين، وبالشك مع أهمية 
الدخَّيَّيول بكل قَّيَّيوة؛ من أجل وضَّيَّيع الفوز 

نصب أعينهم.
عوامل الرتكيز واالنضباط واسَّيَّيتثامر الفرص 
سيكون بوابة املنتخب نحو الوصول التاريخي 
إىل املبَّيَّياراة النهائية، خصوصَّيَّيا وأن املنتخب 
سَّيَّيبق له الوصول يف مناسَّيَّيبتني سابقتني إىل 

نصَّيَّيف النهَّيَّيايئ دون أن يوفَّيَّيق للوصول إىل 
النهايئ.

حلم الوصول

بالشك، الوصول إىل املباراة النهائية هو حلم 
ينتظَّيَّيره جميَّيَّيع البحرينيَّيَّيني، خصوصا وأن 

منتخبنَّيَّيا مل يتذوق طعم الفوز باللقب حتى 
اآلن بعد مرور 22 نسخة.

الوصَّيَّيول للنهَّيَّيايئ يعنَّيَّيي املنافسَّيَّية بقَّيَّيوة 
والدخَّيَّيول كطرف مرشَّيَّيح ملالمسَّيَّية الكأس، 
وبالتأكيد فإن العبينا يتطلعون لتحقيق حلم 
طال انتظاره من جانب الجميع يف الشَّيَّيارع 

الريايض البحريني.

سكــــــــوب: هدفنـــــا النهائـــــــــي ــــــــــــارات: نـــبـــحـــث عــــن الــــتــــوازن مـــــــدرب اإلم

“األحمر” بحلم الوصول إلى النهائي يواجه العمانيين مواجهــة عراقيــة إماراتيـــة صعبــة 

الكويت           الوفد اإلعالمي وكاالت

الكويت           الوفد اإلعالميوكاالت

أكد املدرب التشييك ملنتخبنا مريوسالف سكوب أن “األحمر” سيدخل لقاء اليوم بهدف تحقيق الفوز. ولفت خالل املؤمتر الصحفي الذي 
عقد أمس ويسبق املباراة إىل أن تركيز املنتخب عىل لقاء اليوم فقط، وتجاوز املنتخب العامين؛ للوصول إىل املباراة النهائية.

يتطلع منتخب العراق اليوم إىل وضع حد لتفوق نظريه اإلمارايت يف السَّيَّينوات القليلة املاضية، عندما يلتقي الفريقان يف نصف نهايئ كأس 
الخليج لكرة القدم )خليجي 23( اليوم الثالثاء، يف إعادة ملواجهتهام يف نهايئ النسخة 21 من البطولة قبل خمسة أعوام.

دافع مدرب املنتخب اإلمارايت لكرة القدم، اإليطايل ألبريتو زاكريوين، عن أسلوبه الذي انتهجه يف خليجي 23، موضحا أنه يبحث عن الطريقة التي تناسب كل مباراة.
وأشار يف املؤمتر الصحايف الخاص مبباراته غدا أمام املنتخب العراقي، يف الدور قبل النهايئ، إىل أنه يبحث عن التوازن بني الدفاع والهجوم.

يسعى منتخبنا الوطني األول لكرة القدم لبلوغ املباراة النهائية ألول مرة يف دورة كأس الخليج العريب حينام يالقي اليوم منتخب عامن يف 
نصف نهايئ “خليجي 23”، عند 5:15 مساء عىل استاد جابر الدويل بالكويت.

أوضَّيَّيح العب منتخبنَّيَّيا الوطني عيل 
مَّيَّيدن أن جميَّيَّيع عنَّيَّيارص “األحمر” 
جاهَّيَّيزون مَّيَّين أجَّيَّيل ظهَّيَّيور مميز 

والظفر بالفوز اليوم.
وأشَّيَّيار يف املؤمتَّيَّير الصحَّيَّيايف إىل أن 
معنويَّيَّيات الالعبني عاليَّيَّية من أجل 
الرتكيَّيَّيز الكبَّيَّيري للظفَّيَّير بنتيجة لقاء 

عامن.
وذكَّيَّير أن الالعبني منضبطَّيَّيون منذ 
اليوم األول لوصولهم إىل االستحقاق 
الخليجَّيَّيي يف الكويَّيَّيت، مشَّيَّيريا إىل 

الالعبني  لَّيَّيدى  الكبَّيَّيرية  الجاهزيَّيَّية 
لتحقيق هدف الوصول إىل النهايئ 

بعد بلوغ املربع الذهبي.
الحضَّيَّيور  أهميَّيَّية  إىل  وأشَّيَّيار 

عَّيَّيامن،  لقَّيَّياء  يف  الجامهَّيَّيريي 
مشَّيَّييدا مبا قدمتَّيَّيه الجامهري من 

صَّيَّيورة مَّيَّيؤازرة ومسَّيَّياندة خَّيَّيالل 
دور املجموعَّيَّيات، ومتمنيا أن يظفر 
الالعبَّيَّيون بالفَّيَّيوز اليَّيَّيوم وإسَّيَّيعاد 
الجامهري بفرحة الوصول إىل النهايئ.

أكد مدرب املنتخب 
قاسم،  باسَّيَّيم  العراقي، 
أنَّيَّيه يحلَّيَّيم بحصد لقب 
الخليَّيَّيج،  كأس  بطولَّيَّية 
واملقامة حاليا يف الكويت.

وكان منتخَّيَّيب العَّيَّيراق، قد 
تأهَّيَّيل عَّيَّيىل رأس املجموعة 
الثانيَّيَّية، ليَّيَّيرضب موعَّيَّيدا يف 
الدور قبل النهايئ، مع اإلمارات 
الذي صعد كوصيف للمجموعة 

األوىل.
وقال قاسَّيَّيم يف املؤمتَّيَّير الصحايف 
“مواجهة اإلمَّيَّيارات قوية وصعبة، 
لكننا نسعى لحسَّيَّيم التأهل أمام 
منتخب لديه خربة طويلة يف مثل 

هذه البطوالت”.
وأوضح قاسَّيَّيم، أن منتخب بالده 
لديَّيَّيه اسَّيَّيتقرار فنَّيَّيي ونفيس يف 
البطولَّيَّية، وهو مَّيَّيا يجعله جاهز 
ملواجهة اإلمارات عىل أفضل حال.

وأضَّيَّياف “الكَّيَّيرة العراقيَّيَّية مرت 
بإخفاقات كثرية يف الفرتة املاضية، 
الفَّيَّيوز بالبطولَّيَّية سَّيَّييكون مبثابة 

عودة الثقة ألسود الرافدين”.
مَّيَّين جانبَّيَّيه، أكَّيَّيد أمين حسَّيَّيني، 
العب أسَّيَّيود الرافدين، أن فريقه 
قَّيَّيادر عىل تجاوز األبيض اإلمارايت، 
وإسعاد الشَّيَّيعب العراقي بحصد 

اللقب. 

مدن: جاهزون للفوز 
مدرب العراق: نحلم بمعانقة اللقب

البحرين تتفوق
وكاالت

ستكون املواجهة املنتظرة بني 
منتخبي عامن والبحرين، يف نصف 

نهايئ خليجي 23، هي الَّي 19 بينهام 
خليجًيا، ومن خالل املواجهات 

السابقة ميتلك األحمر البحريني 
أفضلية تاريخية.

ويتفوق منتخب البحرين عىل 
مستوى عدد االنتصارات واألهداف 

يف املواجهات املبارشة، وما مييز 
أرقامه يف كأس الخليج أن جميع 

األهداف مل تسجل من ركالت جزاء، 
يف داللة عىل القدرات الهجومية 

الكبرية له. وظهرت البطاقة الحمراء 
يف مناسبة واحدة وشهدت طرد 

العبني اثنني من البحرين. وفازت 
البحرين عىل عامن يف 8 مبارايات، 
بينتام فازت عامن يف 3 مباريات، 

وكان التعادل حارضا يف 8 مباريات، 
من بينها 3 تعادالت سلبية، وأكر 

نتيجة تكررت هي نتيجتي التعادل 
1-1، ونتيجة 0-1، وكالهام ظهر 4 
مرات. وسجل منتخب البحرين يف 
املواجهات املبارشة 27 هدفا، بينام 

سجل منتخب عامن 15 هدفا، 
وأهداف منتخب البحرين تناوب 

عىل تسجيلها 21 العبا، أما املنتخب 
العامين فسجل أهدافه 8 العبني.
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منتخبنا الوطني

منتخب العراق

منتخب اإلمارات

سكوب خالل 
المؤتمر 
الصحافي

زاكيروني 
خالل المؤتمر 
الصحافي

قاسم خالل 
المؤتمر 
الصحفي

مدن خالل 
المؤتمر 

الصحافي



أشار العب 
منتخبنا 
الوطني 
عيل مدن 
إىل أهمية 

الحضور 
الجامهريي 

يف لقاء 
عامن، مشيدا 

مبا قدمته 
الجامهري من 
صورة مؤازرة 

ومساندة 
خالل دور 
املجموعات
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صافرة سيريالنكية 
سيدير لقاء اليوم بني منتخبنا الوطني 
ونظريه العامين يف نصف نهايئ خليجي 
23 طاقم تحكيم من سرييالنكا، إضافة 
إىل الحكم الرابع عيل محمود من دولة 

الكويت.
من جهة أخرى، أسندت لجنة الحكام 

بالدورة مهمة إدارة مباراة العراق 
واإلمارات يف الدور ذاته إىل طاقم 

تحكيم من أوزبكستان، وهو الطاقم 
ذاته الذي أدار لقاء منتخبنا وقطر 

يف الجولة 3 لدور املجموعات، فيام 
سيكون الحكم الرابع إىل جانب 

الطاقم األوزبيك حكمنا الدويل عيل 
السامهيجي.

اللمسات األخيرة
اختتم منتخبنا الوطني األول لكرة 
القدم تحضرياته اإلعدادية ملواجهة 
عامن اليوم ضمن منافسات نصف 

نهايئ دورة خليجي 23 املقامة 
حاليا يف الكويت.

وخاض منتخبنا تدريبه 
األخري مساء أمس 
عىل استاد الشيخ 

عبدالله 
الخليفة 
الصباح 
بنادي 

الريموك.
وقاد التدريب 

املدرب 
التشييك ملنتخبنا 

مريوسالف سكوب 
وطاقمه املعاون.
وخصص املران 

لجوانب بدنية وأخرى 
فنية، إذ وضع الجهاز 

الفني اللمسات األخرية عىل 
املنتخب قبل املباراة املهمة 

اليوم.

مالمـــــــح بطـــــــــل   
أحمد كريم

ليس مطلوًبا من املنتخب البحريني الشاب املزيد يف “خليجي 23”، فهو مل يكتف ميخالفة 
التوقعات والوصول إىل املربع الذهبي فحسب؛ وإمنا نجح أيًضا يف أن يوّحد الشعب من 

خلفه، وأن يدفع بالجميع للهتاف إليه بالتشجيع واملؤازرة، كام لو أنه أراد بأن يعلن 
عن نفسه ويشعرنا بالحامس الذي افتقدناه منذ فرتة طويلة. 

لكننا بطبعنا حاملون، وأصبحنا نأمل يف أن تستمر هذه “املغامرة” حتى 
الرمق األخري، فال يوجد ما يدعونا لالنهزام أمام التحديات، حتى وإن كانت 

صعبة، ورمبا نجد يف هذا املنتخب الواعد وهو يخطو أوىل خطواته نحو الشهرة 
والنجومية “مالمح بطل”، فهو يحمل يف داخله “روح محارب”.

واليوم سيكون يوًما حاساًم عىل أرضية امللعب. العبونا املقاتلون يف اختبار املنتخب 
العامين الذي بات رقاًم صعًبا يف دورة كأس الخليج، وال ريب يف أننا أكرث من يعرف 
منافسينا العامنيني، فقد كنا مالزمني لهم يف ذيل الرتتيب بهذه الدورة اإلقليمية من 

سنوات بعيدة، قبل أن يأيت الوقت الذي يسبقونا فيه، ويحققون أحالمهم بنيل اللقب 
يف واحدة من املؤرشات الواضحة عىل تطور الكرة العامنية بعد أن كانت هشة وضعيفة.
ويف املقابل، ال يعني ذلك أن الكرة البحرينية تعيش أزهى عصورها، إال أنها تعيش واحدة 
من اللحظات التاريخية الجميلة التي تعرب بصدق عن آمال وطموحات الالعب البحريني، 

يف قهر التحديات وتحويلها إىل فرص حتى وإن كانت مستحيلة. وواقًعا ال يبدو لقب 
ا من أصابع نجومنا. “خليجي 23” مستحياًل حتى هذه اللحظة ألنه أصبح قريًبا جدًّ

لذلك، نحن عىل ثقة تامة يف العبينا املخلصني؛ فهم ال يبحثون يف هذه البطولة عن مجد 
شخيص، بقدر بحثهم عن إسعاد قيادتهم وشعبهم وجامهريهم الوفية التي قطعت املسافات 

ا لتقف إىل جانبهم وتردد بصوت رجل واحد: “وينكم وينه.. ما تغلبونة”، فكانت لوحة  برًّا وجوًّ
وطنية احتضنتها الكويت بدفئها املعهود.

وحتى يطلق حكم املباراة صافرة النهاية، فإننا سنبقى سعداء، مهام تكن النتيجة؛ ألننا قضينا 
لحظات جميلة بالفعل، ومباراة اليوم هذه لن تكون إال واحدة من املباريات التي نرتكها 

لألقدار فهي التي تحّدد مصائرنا بعد أن نقوم بواجباتنا عىل أكمل وجه.

رئيس االتحاد 
يشهد المران

شهد رئيس االتحاد البحريني 
لكرة القدم ورئيس وفد البحرين 
يف “خليجي 23” الشيخ عيل بن 
خليفة بن أحمد آل خليفة مران 

املنتخب يوم أمس.
كام شهد املران تواجد نائب 

رئيس اتحاد الكرة للشؤون الفنية 
ورئيس وفد املنتخب يف “خليجي 

23” الشيخ خالد بن سلامن آل 
خليفة، باإلضافة لعدد من أعضاء 

مجلس إدارة االتحاد وأمني عام 
االتحاد إبراهيم البوعينني.

كام شهد املران وجود سمو 
الشيخ عبدالله الفاتح بن محمد 

آل خليفة، ومستشار االتحاد 
عيىس عبدالرحيم، وعدد آخر من 

املسؤولني يف الرياضة البحرينية.

البحرين تغزوا الكويت 
البالد سبورت:

توقع مراقبون أن تشهد مباراة منتخبنا الوطني 
ونظريه العامين ضمن الدور قبل النهايئ لـ 

“خليجي 23” حضورا جامهرييا بحرينيا 
كبريا، بعد أن خصصت الرشكات 

والوطنية طائرات لنقل الجامهري 
بلغ عددها 14 طائرة إضافة إىل 

أكرث من 20 حافلة.
وشكلت جامهري األحمر صورة 
فنية رائعة عىل مدرجات استاد 
جابر يف اللقاء األخرية وساندت 

الجامهري املنتخب بحرارة، واليوم 
سيكون دور الجامهري مهام يف تشجيع 
الالعبني وشحذ همتهم لتقديم املزيد 

بهدف الوصول إىل املباراة النهائية.
ومن املؤكد أن عامل الحضور الجامهريي 

يعترب نقطة إيجابية يف مشوار األحمر 
واملأمول أن تكون املؤازرة واملساندة عامال 

محفزا لالعبني.
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ــــــــــــــزور تــــــــدريــــــــبــــــــات األحــــــمــــــر عـــــســـــكـــــر ي
زار األمني العام املساعد للمجلس 
للشــباب والرياضة أمني  األعىل 
عام اللجنــة األوملبية البحرينية 
عبدالرحمن عسكر، املران األخري 

للمنتخب الوطني يوم أمس.
عبدالرحمــن  زيــارة  وجــاءت 
يف  للمنتخــب  دعــام  عســكر 
اســتحقاقه الخليجي، إذ تنتظر 
املنتخب الوطنــي مباراة مهمة 

مساء اليوم أمام عامن.
ويحرص عبدالرحمن عسكر عىل 
الحضور دامئــا خلف املنتخبات 

مختلف  يف  ودعمهــا  الوطنيــة 
االستحقاقات.

وأكد عسكر أن اللجنة األوملبية 
حريصــة عــىل الوقــوف خلف 
املنتخبات الوطنية ودعمها بكل 
الســبل، توافقــا مــع توجيهات 
امللــك لألعامل  ممثــل جاللــة 
الشــباب  وشــؤون  الخرييــة 
للشــباب  املجلس األعىل  رئيس 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
سمو الشــيخ نارص بن حمد آل 

خليفة.

ونــوه عســكر إىل أن مــؤازرة 
املنتخــب واجــب وطنــي عىل 
التي  بالجهود  الجميع، مشــيدا 
يبذلهــا اتحــاد الكــرة برئاســة 
الشــيخ عــيل بــن خليفــة آل 
خليفة يف دعم املنتخب وتهيئة 
جوانب اإلعداد املثايل للمشاركة 
الخليجيــة، والتــي وصــل فيها 
املنتخب إىل محطــة مهمة عرب 

املربع الذهبي.
التوفيــق  كل  عســكر  ومتنــى 
ملنتخبنــا يف لقاءه املهــم اليوم 

ضمن نصف النهــايئ، والوصول 
إىل املباراة النهائية.

حضور إعالمي كبير

شــهد املران األخري ملنتخبنا يوم 
أمــس حضورا إعالميــا كبريا من 

قبل وسائل إعالمية مختلفة.
الحصة  اإلعالم  وســائل  وغطت 
التدريبية، كام أجــرت لقاء مع 
رئيس اتحاد الكرة الشــيخ عيل 
بن خليفة بن أحمد آل خليفة.

الكويت              الوفد اإلعالمي

حضور كبير في المران األخير للمنتخب

جدول المباريات
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الدور قبل النهائي - اليوم

الدور النهائي - الجمعة 2018-1-5
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البحـــريـــن

اإلمارات

عمـــــــــان

العــــراق
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#وراك-أحمرنا
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