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ال اأدلة تدين ال�سعودية يف هجمات 11 �سبتمرب
القا�سي رف�ض حتميل الريا�ض م�س�ؤولية العمل الإرهابي... حمكمة مانهاتن:

دب���ي - �لعربي���ة ن���ت: رف�س���ت حمكم���ة 
مانهات���ن يف و�س���ط نيويورك، جم���دد�ً، مز�عم 
�رصكات �لتاأمني و�س���حايا هجمات 11 �سبتمرب 
2001، وطالب قا�س���ي �ملحكمة بتقدمي �أدلة 
و��س���حة، فيما مت�س���ك فريق دفاع �ل�سعودية 
يف الوالي���ات املتحدة باإ�س���قاط الدعاوى، بعد 
جناح���ه يف تفني���د 4 �آالف �س���فحة تق���ّدم بها 

�خل�سوم للح�سول على تعوي�سات مالية.
ملحكم���ة  �لعا�س���فة  �جلل�س���ة  وخل�س���ت 
مانهات���ن بنيوي���ورك �إل���ى �أن���ه “ال م�س���وؤولية 
للحكومة �ل�س���عودية على هجمات �حلادي ع�رص 
من �س���بتمرب، وال توجد �أدلة على ذلك”، حيث 
رف�س �لقا�س���ي حتميل �ل�س���عودية م�سوؤولية 
ه���ذ� �لعمل �الإرهاب���ي �لدويل، �ل���ذي تورطت 
في���ه جه���ات ودول �أخرى، متلك �أجه���زة �الأمن 

�الأمريكية �أدلة على تورطهم.

 نا�ض: “جتار 2018” اأكرب كتلة تخو�ض انتخابات “الغرفة”

وزير النفط: “بابكو” قادرة على حتقيق التنمية امل�ستدامة

�أعلن عدد من رجال و�سيد�ت �الأعمال �أم�س عزمهم 
خو����س �نتخابات جمل�س �إد�رة غرفة جتارة و�س���ناعة 
�لبحرين �س���هر مار����س �ملقبل.  وذك���ر رئي�س “كتلة 
جتار 2018” �س���مري نا�س، يف ت�رصيح تلقت “�لبالد” 
ن�سخة منه �أن �القت�ساد �لوطني �سيو�جه حتديات غري 
م�س���بوقة يف �لتاريخ �ملعا�رص، تقت�س���ي حتالفا نوعيا 
بني خمتلف م�ستويات رجال �ملال و�الأعمال، و�إ�سناد� 
ودعما بني �لتكتالت �لتجاري���ة �لكربى �إلى �ل�رصكات 
�ملتو�سطة و�ل�سغرية، �إلى جانب �لتن�سيق و�لتعاون 
�لوثيق بني �ل�سلطات و�ملوؤ�س�سات �لوطنية �ملعنية 

يف �لدول���ة؛ لتجاوز �ملرحلة �ملقبلة بروح �مل�س���وؤولية 
و�مل�س���الح �مل�س���رتكة بني �جلميع كمو�طنني وجتار 

10وم�سوؤولني.
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• �سمري نا�س	

 املحرر االقت�صادي

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

بالدنالقاء األحد

21

جـنـاحـي... يرتجل عن 
للكتابة “ال�سريفة” ويتفرغ 

علي الفردان 

لـجـنـة لتـ�سـغـيــل 
“بـتـلـكـ�” الـ�سحـي         

يف احلـنـيـنـيــة

• وزير �لنفط يرعى �حتفال �رصكة بابكو بختام فعاليات و�أن�سطة �أ�سبوع �لبيئة و�ل�سحة و�ل�سالمة	

6القطاع ال�سياحي وامل�سروع الوطني
بقلم:

مؤنس المردي

6

ارتفاع ن�سبة املناولة مبيناء 
خليفة رغم “القر�سنة”

�رتفع����ت عمليات �ملناول����ة عرب مين����اء خليفة بن 
�س����لمان، وهو �مليناء �لرئي�س بالبحرين، رغم �لقر�سنة 
�الإلكرتوني����ة �لت����ي حدث����ت لل�رصك����ة �مل�س����غلة للميناء 
و�لتي تت�س����بب يف تعطيل �لعمليات خالل �لعام 2017. 
و�أظه����رت بيانات ر�س����مية حديث����ة �أن عملي����ات مناولة 
�حلاوي����ات �لتي تقوم بها �رصك����ة “�أي بي �إم تريمينالز” 
�مل�س����غلة ملين����اء خليفة بن �س����لمان، �رتفعت يف �لعام 

2017 �إلى نحو 400 �ألف حاوية مقارنة بنحو 
37411 �ألف حاوية يف �لعام �ل�سابق له. 

• فريق دفاع �ل�سعودية جنح يف تفنيد 4 �آالف �سفحة تقدم بها �خل�سوم للح�سول على تعوي�سات	
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 ل�طفال 
ً
الدخول مجانا

             دون ١٢ من العمر

theautumnfair.com
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 ٢٤ يــنايــر –   ٢٤ يــنايــر –  
١ فبـرايـــر١ فبـرايـــر

مـركز البحرين الـدولـي 
للمعارض والمـؤتمرات
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صباح مغلق  مفتوح يوميا

صباح مغلق

١٠   -  ٢٢:٠٠ :٠٠ 
١٠   -  ٢٢:٠٠ :٠٠ 

ا�ربعاء ٢٤ يناير
الخميس ٢٥ يناير
الجمعة ٢٦ يناير

السبت ٢٧ يناير
ا�حد ٢٨ يناير

ا�ثنين ٢٩ يناير
الث�ثاء ٣٠ يناير

ا�ربعاء ٣١ يناير
الخميس ١ فبـرايـر

١٢ - ٢٢:٠٠ :٠٠

١٢ - ٢٢:٠٠ :٠٠

١٦ - ٢٢:٠٠ :٠٠

١٦ - ٢٢:٠٠ :٠٠
١٦ - ٢٢:٠٠ :٠٠

١٦ - ٢٢:٠٠ :٠٠

١٦ - ٢٢:٠٠ :٠٠

١٠  - ١٤:٠٠ :٠٠

١٠  - ١٤:٠٠ :٠٠

١٠  - ١٤:٠٠ :٠٠

الصباح للنساء فقط

١٠  - ١٤:٠٠ :٠٠

الصباح للنساء فقط

١٠  - ١٤:٠٠ :٠٠

02
81
4

دينـــار 

بحريني رسم الدخول ١

يقام بدعم من

راعي المشروبات

مجلس الرئيس... 
يـــوم وفــــاء

ب���ني املنامة واملحرق، اأو بني الرفاع و�س���رة، ج�س���ور حمب���ة ولي�س جمرد طرق 
وكباري، و�س���ائج قربى وعالمات ح�س���ارة ولي�س���ت بال�س���بط �رصوح عمرانية واأندية 
ثقافي���ة، اأو جممعات جتارية، الوطن الذي اأر�س���ى دعائمه م���ع عائلته الكرمية خليفة 

بن �سلمان، �سبكة توا�سل وطنية، وقنوات ات�سال ان�سانية، ومعاول بناء م�سركة.
�س���موه ي�ستقبل على النحو من �ساعتني يف جمل�سه العامر، اأفراد العائلة الكرمية 
وبع����س النخب وامل�س���وؤولني ثم يعود وي�س���تقبل حفظه اهلل ورع���اه عوائل املنامة، 

ليقدموا الوفاء اإلى رجل الوفاء.
 يف كال اللقاءين كانت الوحدة الوطنية هي ال�سك املنيع الذي يتفق فيه اجلميع 
على ا�ستقرار وازدهار الوطن، هي احلبل الوا�سل بني روحني يف ج�سد، اأو بني زمنني 
يف زمن اأو بني مكانني يف مكان، هي اخلدمات التي ت�سل مبنتهى العدالة وامل�ساواة 
اإلى مدن وقرى مملكة البحرين، اإلى �سعبها يف ال�سمال واجلنوب وال�رصق والغرب وما 
بينهم���ا، هي الباب املفتوح من لدن �س���موه لكل مواطن يبح���ث عن يقني يف اأفالك 

اأمته، وهي الرئة التي يتنف�س من خاللها كل �سائل، وكل طالب، وكل حمتاج.
رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان حفظه اهلل ورعاه يف 
كال اللقاءين يراهن على وحدة الن�سيج البحريني، على اإرادته احلرة، وهمته املتئدة، 
عل���ى عالقات �س���عبه بقادته، واأدائ���ه يف وطنه، وت�س���حياته من اأجل �س���ون وحدته، 

ومواقفه اإزاء ق�سايا زمنه، وحتديات جغرافيته.
احلدود لي�س���ت كما الآفاق، موثقة ب�رصيط وخرائط ومواثيق، ولي�ست معتمدة من 
حماكم وحكومات ومدار عميق، لذلك ات�س���ع الأفق البحريني ليحت�سن الأر�س الوفية 
لزعمائها و�س���عبها، واأ�س���بحت ركي���زة الأمن هي الن���واة املحركة للخط���ط التنموية 

واملكا�سب احليوية.
هي بالتحديد اإعادة ل�رصوح اقت�س���ادية �سوف يعلو �س���اأنها وي�سار اإليها بالبنان 
توازي���ا م���ع خدمات عل���ى اأعلى م�س���توى، وا�س���تثمارات ت�س���ب يف قنواته���ا الآمنة، 
وثقافة تفتح املجال م�رصًعا لكل �س���اب وكل �س���ابة لكي يقدموا خرباتهم، ويعر�سوا 

طموحاتهم.
اإنه���ا يف جميع الأحوال حجر زاوية، اأو مركز انطالق وطالقة، هي نقطة بداية وخط 
ل نهاي���ة له من اأجل وطن اأكرث حنكة يف ا�س���تلهام العرب والدرو�س والتجارب، ولأجل 

�سعب يعرف من اأين ياأتي النجاح، واإلى اأين تتجه اإجنازاته ومكت�سباته ونتائجه.
اإن اللفي���ف الوطني يف جمل�س الرئي����س يرجم بجالء تلك القراءة العبقرية لدماء 
�س���حت، وذلك الوفاء املحمول يف قلوب ع�س���قت، والفداء امل�سكون يف اأياٍد عاهدت 
وجاهدت وابتكرت، رئي�س الوزراء كان و�س���يظل هو قبلة املواطن عندما تك�رص اأيامه 
ال�سعبة عن اأنيابها، وهو رواق املحبني عندما يق�سدون �سالتهم املن�سودة فيجدون 

القلب الكبري واحلب الكبري والرجل الأكرب.

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج

و “الأداء احلكومي”  التح�شري لور�شة “املحور الت�رشيعي” 

157 األفا حجم العمالية الوطنية نهاية الربع الثاين 2017

الثنني والثالثاء بح�سور الوكالء واملديرين املعنيني... العري�س: 

65.2 % منها يف “اخلا�س” والبطالة 4 %... وتوظيف 16677 بحرينيا حتى نهاية اأكتوبر

املنام����ة - بن����ا: اأعل����ن نائب رئي�����س جمل�س 
الوزراء ج����واد العري�س عن انعق����اد الجتماعني 
“الأداء احلكوم����ي” غ����دا  التن�س����يقيني ملح����ور 
غ����د  بع����د  الت�رصيع����ي”  و”للمح����ور  )الثن����ني( 
)الثالثاء( بح�س����ور الوكالء والوكالء امل�ساعدين 

واملدراء املعنيني.
ياأتي ذلك يف �سوء امللتقى احلكومي 2017 
الذي عقد برعاية رئي�س الوزراء �س����احب ال�سمو 
امللكي الأمري خليفة بن �س����لمان اآل خليفة و يف 
اإط����ار تنفيذ توجيهات ويل العه����د نائب القائد 
الأعل����ى النائ����ب الأول لرئي�����س جمل�����س الوزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 
خليفة بامللتقى احلكومي 2017 ومبادرة �سموه 
الت����ي وج����ه فيه����ا اإلى عق����د ور�س عمل لو�س����ع 
الآليات وحتديد الأولويات التي ت�سكل تطلعات 

برنامج عمل احلكومة )2019 - 2022(.
واأ�س����ار العري�س اإلى اأن الجتماعني ياأتيان 
متهي����داً لور�س����ة عم����ل “املح����ور الت�رصيع����ي” و 
“الأداء احلكومي” التي يراأ�سها، رئي�س اللجنة 
الوزاري����ة لل�س����وؤون القانونية بتاري����خ 28 يناير 

اجلاري وهي الور�س����ة الثانية التي تنعقد �سمن 
�سل�س����لة ور�س العمل لو�س����ع الآلي����ات وحتديد 
الأولوي����ات التي ت�س����كل تطلع����ات برنامج عمل 
احلكوم����ة )2019 - 2022( يف خمتل����ف حماوره 

الرئي�سة.
واأو�سح اأنه �سيتم خالل الجتماعني مناق�سة 

املرئي����ات التي مت النتهاء من ت�س����لمها ب�س����اأن 
املب����ادرات والإج����راءات التنفيذية وامل�س����اريع 
واجله����ات  ال����وزارات  قب����ل  م����ن  امل�س����تقبلية 
وم����ن  باملحوري����ن،  العالق����ة  ذات  احلكومي����ة 
املزمع اأن ي�س����هد الجتماعان مناق�س����ات معمقة 
لل�سيا�سات والأهداف التي مت رفعهما لعر�سها 
خ����الل ور�س����ة عم����ل املح����ور الت�رصيع����ي والأداء 
احلكومي ومن ثم ور�س����ة العم����ل اخلتامية حول 
التطلعات امل�ستقبلية يف مار�س املقبل برئا�سة 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء �س����مو ال�س����يخ حممد 
بن مبارك اآل خليفة التي �سيتم ال�ستناد عليها 

عند اإعداد برنامج عمل احلكومة املقبل.
و�سبق عقد ور�سة العمل الأولى التي تناولت 
حم����ور البني����ة التحتية واملايل والقت�س����ادي يف 
�سهر نوفمرب برئا�سة نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�س����يخ خالد بن عب����داهلل اآل خليفة، اأما ور�س����ة 
العم����ل الثالثة ف�س����تكون برئا�س����ة نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء �س����مو ال�س����يخ علي بن خليفة اآل 
خليفة وتتناول حمور اخلدمات والبيئة و�ستعقد 

يف فرباير املقبل.

املنام����ة - بنا: اأحد اأه����م جوانب الهتمام 
احلكوم����ي بامل����وارد الب�رصي����ة يف البحرين هو 
تل����ك اخلدم����ات الت����ي تق����دم لدع����م العمالة 
الوطنية البحرينية باعتبارها م�سدر العتماد 
الأول لعملية الإنتاج والركن الركني للن�شاط 

القت�سادي برمته.
ولذلك لي�����س بغريب اأن متث����ل البحرين 
واحدة من بني اأهم دول اخلليج العربية التي 
تويل عناية فائقة بقوة العمل الوطنية بدليل 
اأن ه����ذه العمالة بل����غ اإجماليها اأكرث من 157 
األف����ا يف نهاية الربع الث����اين من العام 2017، 
يعم����ل نحو 65.2 % منها يف القطاع اخلا�س، 
ول يزي����د معدل البطالة يف الب����الد عموما عن 

.% 4
وعل����ى الرغ����م م����ن اأن ه����ذا املع����دل يف 
احل����دود الآمنة وامل�س����تقرة املتعارف عليها 
دولي����ا، لكن الدولة وع����رب اخلدمات العمالية 
العم����ل  وزارة  خ����الل  م����ن  تقدمه����ا  الت����ي 
والتنمي����ة الجتماعي����ة ا�س����تطاعت توفري ما 
يلزم للمتعطل����ني اأو للباحثني عن عمل بكل 

فئاتهم وم�ستوياتهم.

مشروعات التأمين ضد التعطل
وجنح����ت البحري����ن يف حتقي����ق التنمي����ة 
الجتماعية للعمالة الوطنية ودعمها من خالل 
العدي����د م����ن الإج����راءات واخلط����ط والربامج، 
واأبرزه����ا: م�رصوع����ات التاأمني �س����د التعطل، 
وتنمية املوارد الب�رصية البحرينية، وموا�س����لة 
عملي����ات التدريب والتاأهي����ل املهني، حيث 
يوجد 75 موؤ�س�سة منها 9 مراكز مهنية وفنية 
و66 مرك����زا ومعهدا اإداري����ا وجتاريا، وكذلك 
اإقام����ة معار�����س التوظي����ف الت����ي تنظمه����ا 
كل ف����رة للباحثني ع����ن عم����ل، اإذ اأقيمت 9 
معار�س توظيف ومت افتتاح 3 مراكز جديدة 
للتوظي����ف والتدري����ب يف ع����دة مناطق خالل 

العام 2017.
ول تقت�����رص برامج وخدم����ات دعم العمالة 
الوطني����ة يف الدول����ة عل����ى م����ا �س����بق ذك����ره 
فح�س����ب، اإذ ي�س����ار لدور الوزارة يف التفتي�س 
عل����ى اأماكن العمل للتاأكد م����ن توافر ظروف 
ال�س����المة والأم����ان، وحتقي����ق اأف�س����ل ظروف 
ممكنة لبيئة العمل داخل البالد، اإذ مت القيام 
ب����� 5297 زيارة حتى اأكتوب����ر 2017، كما مت 
التفتي�س على 4842 من�ساأة ت�سم 112910 
عمال، منه����م 23583 عامال بحرينيا، ف�س����ال 
بالطب����ع ع����ن توف����ري اأج����واء العم����ل النقابي 
ال����ذي يتيح لقوة العم����ل الوطنية الدفاع عن 

م�ساحلها وحفظ حقوقها.
ونظ����را للنجاح����ات املحقق����ة يف اململكة 
عل����ى �س����عيد دع����م العمالة الوطني����ة وحفظ 
حق����وق الأي����دي العامل����ة، اخت����ريت البحرين 
كع�سو اأ�س����يل يف جمل�س اإدارة منظمة العمل 
الدولي����ة �س����من فري����ق احلكوم����ات للدورة 
2017 - 2020، وذل����ك يف النتخاب����ات التي 
جرت خالل انعقاد الدورة 106 ملوؤمتر العمل 
الدويل خالل يونيو 2017، وهو ما يوؤكد ثقة 
املجتمع الدويل يف قدرة اململكة ومبادراتها 

ب�ساأن دعم وحماية العمالة.
ولعل من املهم هنا الركيز ب�س����كل اأكرب 
عل����ى واحدة من اأهم املب����ادرات وامل�رصوعات 

املقدم����ة لق����وة العمل الوطني����ة يف اململكة، 
وتتعلق بعمليات وخطط التوظيف امل�ستمرة 
الت����ي ت�س����تهدف دم����ج الباحثني ع����ن العمل 
م����ن املواطنني يف القطاع اخلا�س، ول�س����يما 
الوافدين اجلدد اإلى �سوق العمل واملتخرجني 
حديثا والراغبني يف اإعادة التاأهيل والتدريب 
والنتق����ال ملج����الت عم����ل جدي����دة يحتاجها 
�س����وق العمل، ومبا ي�سمن تعزيز ثقافة خيار 
البحرين����ي الأف�س����ل عند التوظي����ف باعتباره 
خيارا وطنيا ا�س����راتيجيا ي�س����ب يف �س����الح 

ا�ستقرار ومنو �سوق العمل.

توفير 7904 وظائف شاغرة 
وير�س����د تقرير �س����در موؤخرا ع����ن وزارة 
العمل والتنمية الجتماعية النجاح يف توظيف 
16677 بحرينيا حتى نهاي����ة اأكتوبر 2017، 
بالقط����اع  �س����اغرة  وظيف����ة   7904 وتوف����ري 
للجامعي����ني  �س����اغر   2801 منه����ا  اخلا�����س 
اإ�س����افة  و5103 �س����اغر لغ����ري اجلامعي����ني، 
اإل����ى ا�س����تمرار التوا�س����ل م����ع الباحثني عن 
العمل م����ن امل�س����جلني يف قوائم ال����وزارة اأو 
م����ن اخلريجني اجل����دد، اإذ مت اإجراء 110113 
مقابلة �سخ�س����ية، ومت تر�سيح 29041 حالة 

للتوظيف يف القطاع اخلا�س.
واإ�سافة اإلى برامج وم�رصوعات التوظيف 
امل�س����تمرة ل�س����تيعاب الوافدين اجلدد اإلى 
�س����وق العمل، ول�س����يما اخلريجني، يح�س����ب 
للمملك����ة اإح����دى اأه����م املب����ادرات الإقليمية 
والعاملي����ة ملعاجل����ة م�س����كالت البطالة، وهو 
م�����رصوع التاأم����ني �س����د التعط����ل، ال����ذي اأقر 
مبر�س����وم قانون رقم 78 ال�سادر يف نوفمرب 
اإذ ي�س����تقطع ال�س����ندوق املخ�س�س   ،2006
1 % م����ن الرواتب بالقط����اع العام واخلا�س 
عم����ل  ع����ن  الباحث����ني  لفئت����ي  وتوجيهه����ا 
والعاطل����ني م����ن املواطن����ني مم����ن تتواف����ر 
فيهم �رشوط عدة وت����راوح اأعمارهم بني 18 
و60 عام����ا، وذلك بواقع 150 دينارا �س����هريا 
للجامعي و120 دينارا �سهريا لغري اجلامعي 

ملدة 6 اأ�سهر.
ويع����د م�����رصوع التاأمني �س����د التعطل من 
ب����ني اأف�س����ل اخلدمات العمالي����ة املقدمة يف 
اململكة، وذلك بح�س����ب املعايري املتما�سية 
م����ع الأمم املتح����دة للخدمات العام����ة، والتي 
ت�س����ل ل����� 31 خدم����ة، وُكرم����ت وزارة العمل 
والتنمي����ة الجتماعية ب�س����بب ه����ذه املبادرة 
اخلدمي����ة الع����ام 2014، كما اختاره����ا وزراء 

اإم����كان  وبح����ث  لدرا�س����تها  الع����رب  العم����ل 
تطبيقها، خ�سو�سا اأن هذه املبادرة الرائدة 
جنحت يف اإعانة وتعوي�س نحو 58 األف فرد يف 

الفرة من 2007 حتى �سبتمرب 2014.
وي�س����ار ح�س����ب تقرير اأخري لوزارة العمل 
والتنمية الجتماعية �س����در يف نهاية دي�سمرب 
لإعان����ة  امل�س����جلني  ع����دد  اأن  اإل����ى   2017
وتعوي�����س التعطل بل����غ من يناي����ر حتى اآخر 
تقرير ف�س����لي معتمد 11089 م�سجال، منهم 
5721 من امل�س����جلني اجل����دد يف نظام اإعانة 
التعط����ل، و4206 م�س����جلني يف املطالب����ات 
املتكررة لإعانة التعطل، و1162 م�س����جال يف 
نظ����ام تعوي�����س العمل. كما بل����غ معدل عدد 
امل�س����تفيدين م����ن التاأم����ني �س����د التعط����ل 
�س����هريا 4500 م�ستفيد، منهم حوايل 4 اآلف 
م�س����تفيد من اإعانة التعطل، و500 م�ستفيد 

لتعوي�س التعطل.
وبجانب هذه امل�ساريع، توجد العديد من 
امل�رصوعات الأخ����رى، التي ت�س����تهدف اأمرين 
رئي�س����ني، الأول جع����ل املواط����ن البحرين����ي 
اخلي����ار الأول يف التوظي����ف، والآخ����ر توف����ري 
احلوافز امل�سجعة والظروف العمالية املالئمة 

يف جميع الوظائف املعني فيها بحرينيون.
وم����ن ب����ني ه����ذه الربام����ج واملب����ادرات 
الأخرى الت����ي تتولها الدول����ة حلفظ وحماية 
الأي����دي العامل����ة الوطنية: م�رصوع����ات تعزيز 
جمالت ال�س����المة وال�س����حة املهنية، وم�رصوع 
حت�سني اأجور العمالة الوطنية الذي ا�ستهدف 
�رصك����ة   8304 يعمل����ون يف  37797 موظف����ا 
وموؤ�س�س����ة خا�س����ة، ومت رف����ع اأج����ور 27228 

موظفا حتى �سبتمرب 2017.
ي�س����اف اإل����ى ذل����ك، تنمي����ة املب����ادرات 
الفردي����ة الراغب����ة يف العم����ل الإنتاج����ي احلر 
كربنامج “خطوة” مل�رصوعات العمل املنزلية 
واملوجه����ة للبحرينيني، وبل����غ اإجمايل مراكز 
البي����ع والعر�����س املدعومة لتلك امل�س����اريع 
م����ن قبل وزارة العم����ل والتنمي����ة الجتماعية 
خالل الع����ام 2017 نح����و 314292.5 دينار، 
فيما بل����غ عدد امل�س����تفيدين م����ن الوحدات 
التدريبية والإنتاجية 3227 م�س����تفيدا، ومت 
تنظي����م 166 دورة تدريبية خالل العام ذاته، 
كم����ا مت اإنت����اج اأكرث من 123 طن����ا من املواد 
الغذائي����ة املعبئة من قبل الأ�رص امل�س����تفيدة 
من مركز �س����رة لالأ�رص املنتجة، فيما بلغ عدد 
امل�ستفيدين من قيد العمل من املنزل اأكرث 

من 515 م�ستفيدا.

• نائب رئي�س جمل�س الوزراء	
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 2017 يف  ل��ل��وق��ت  م�����ض��ي��ع��ة  �إ����ض���اب���ات  دون  ع��م��ل  ���ض��اع��ة  م��ل��ي��ون   15 �إح���ي���اء �ل���ي���وم �ل��ع��ائ��ل��ي ب��ح�����ض��ور 25 �أل���ًف���ا م���ن ع���ائ���ات �مل��وظ��ف��ن و�مل��ق��اول��ن ت�����ض��ج��ي��ل 

“بابكو” قادرة على حتقيق ر�ؤيــــــــــة اململكة يف التنمية امل�ستدامة
�ضباقون بجهوزيتنا للتعامل مع نوعية �ملخاطر... وزير �لنفط:

هبة حم�سن من حلبة البحرين 

�أ�ض���اد وزير �لنف���ط رئي�س جمل����س �إد�رة �رشكة 
بابكو �ل�ض���يخ حممد ب���ن خليفة بن �أحم���د �آل خليفة 
باأهمية �لدور �لذي تلعبه �رشكة بابكو يف حتقيق روؤية 
�ململكة وقيادتها يف �لتنمية �مل�ض���تد�مة، وذلك من 
خال �ملحافظ���ة على �لبيئة و�لت���ي مت حتقيقها يف 
جو�نب ع���دة، وهي: رف���ع كفاءة ��ض���تهاك �لطاقة، 

�لزر�عة، و�لطاقة �لبديلة.
كما وجه �ل�ضكر �لكبري للجهاز �لتنفيذي بال�رشكة 
عل���ى �ال�ض���تمر�رية يف تنظيم مثل ه���ذه �لفعاليات 
�لتي حتقق �أهد�ف وروؤية �لقيادة يف حتقيق �لتنمية 

�مل�ضتد�مة.
وثمن حتقيق �رشكة بابكو 15 مليون �ض���اعة من 
قبل موظفي بابكو و�ملقاولن دون وقوع �أي �إ�ضابة 
م�ض���يعة للوقت يف �لعام �ملا�ض���ي 2017 و�ضعيهم 

لتحقيق �ملزيد �لعام �جلاري.
و����رشح �لوزير لل�ض���حافة قائ���ًا “�رشك���ة بابكو 
�ض���باقة يف جهوزيته���ا للتعامل مع نوعي���ة �ملخاطر 
�لتي يتعر�س لها �لقطاع �لنفطي عموما، وهذ� �لذي 
ر�ض���حها للفوز بجائزتن عاملتن من �رشكة �ل�ضامة 
�لربيطاني���ة كاأول �رشكة تكرير على م�ض���توى �لعامل 

حت�ضل على هذ� �لفوز”.
ج���اء ه���ذ� �لت�رشيح خ���ال رعاي���ة وزي���ر �لنفط 
�حتفال �رشكة بابكو بختام فعاليات و�أن�ض���طة ��ضبوع 
�لبيئة و�ل�ض���حة و�ل�ض���امة 2018 �لذي �أقيم �ضباح 

�أم�س يف حلبة �لبحرين �لدولية.

خلق بيئة أكثر نظافة 
وبهذه �ملنا�ضبة، �رشح نائب �لرئي�س �لتنفيذي 
رئي�س جلنة �لبيئة و�ل�ضحة و�ل�ضامة �إبر�هيم طالب 
باأن �رشكة بابكو حققت �إجناز� جديد� ي�ض���جل �ض���من 
�إجناز�تها �لكبرية، وهو عدم وجود �إ�ض���ابات م�ضيعة 
للوقت منذ �أكتوبر 2016 �أي 16 �ض���هر�، هذ� �إ�ضافة 
�إل���ى قل���ة ح���االت �حلري���ق و�النبعاثات �لت���ي توؤكد 
��ض���تمر�رية �ل�رشكة يف حتقيق حت�ض���ن م�ضتمر خللق 
بيئ���ة �أكرث نظافة لي�س فق���ط للعاملن و�ملقاولن 

و�ل�رشكة ولكن للمملكة عموما.
و�أ�ض���اف طال���ب �أن تركي���ز �ل�رشك���ة يف �لوق���ت 
�حلايل على �لتميز �لت�ض���غيلي و�لعمل على حت�ضن 
�أد�ء �الأنظم���ة �ملوج���ودة حالًيا، هذ� بالطبع �إ�ض���افة 
�إلى �مل�رشوع �لكبري �لذي ننتظر حلظة �لبدء فيه وهو 

�لتو�ضعة يف �مل�ضفاة. 
و�ختتمت �رشكة نفط �لبحرين )بابكو( فعاليات 
�أ�ض���بوع �لبيئة و�ل�ضحة و�ل�ضامة 2018 و�لذي �متد 
من 14 �إلى 20 �ل�ضهر �جلاري، باإقامة �ليوم �لعائلي 
�أم����س �ل�ض���بت �ملو�ف���ق 20 يناي���ر �جل���اري يف حلبة 

�لبحرين �لدولية. 
و�أقيم���ت �لفعاليات حتت �ض���عار “نحن نهتم” 
بح�ض���ور م���ا يق���ارب 25 �ألف���ا م���ن موظف���ي بابكو 

و�ملقاول���ن و�أف���ر�د عائاتهم �لذين حر�ض���و� على 
�مل�ض���اركة يف تلك �لفعاليات �ملهمة �لتي تقام كل 
عامن يف مملكة �لبحري���ن وحتر�س من خالها �رشكة 
بابكو على تر�ض���يخ ثقافة �ل�ض���امة �ملهنية وتعزيز 
�لوعي باأمور �لبيئة و�ل�ضحة و�ل�ضامة لي�س فقط يف 

مو�قع �لعمل ولكن يف �ضتى ربوع �ملجتمع.
و�فتتح فعالي���ة “�ليوم �لعائل���ي” وزير �لنفط 
رئي�س جمل�س �إد�رة بابكو، بح�ض���ور عدد من �أع�ض���اء 
جمل����س �الإد�رة، و�لرئي����س �لتنفي���ذي لل�رشك���ة بيرت 
بارتلت، ونائب �لرئي�س �لتنفيذي رئي�س جلنة �لبيئة 
و�ل�ض���حة و�ل�ض���امة �إبر�هيم عبد�هلل طالب، و�أع�ضاء 
�الإد�رة �لتنفيذي���ة وع���دد م���ن كب���ار �ل�ضخ�ض���يات 

و�مل�ضوؤولن. 
ويف �لبد�ي���ة، �ألق���ى �لرئي����س �لتنفي���ذي كلمة 
موجزة �ضكر خالها وزير �لنفط على ت�رشفه باحل�ضور 
ورعاي���ة �لفعالية، وتطرق �إلى �أهمية �أ�ض���بوع �لبيئة 
و�ل�ض���حة و�ل�ض���امة �ض���من جهود ومب���ادر�ت �رشكة 
بابكو لرت�ضيخ قيم ومبادئ �لبيئة و�ل�ضحة و�ل�ضامة 

يف �ملجتمع.

ترسيخ مبادئ السالمة
وبعده���ا �ألقى نائب �لرئي����س �لتنفيذي رئي�س 
جلنة �لبيئة و�ل�ض���حة و�ل�ض���امة كلم���ة موجزة رحب 

خالها بالوزير.
 و�أ�ض���اف “�إن �أ�ض���بوع �لبيئة و�ل�ضحة و�ل�ضامة 

2018 يع���د من �أه���م �لفعالي���ات و�ملنا�ض���بات يف 
�أجندة �رشكة بابكو؛ نظًر� الأهميتها يف جت�ضيد �لتز�منا 
�جلاد باإر�ضاء بيئة عالية �مل�ضتوى وجعل بيئة �لعمل 
�أكرث �ض���حة و�أماًنا جلميع موظفي بابكو و�ملقاولن 
و�أفر�د عائاتهم. كما �أن هذه �لفعالية تعد �الأ�ضخم 
ل�رشكة بابكو يف جمال �ل�رش�كة �ملجتمعية، مبا يعك�س 
�لتز�من���ا برت�ض���يخ مب���ادئ وقي���م �لبيئة و�ل�ض���حة 
و�ل�ضامة و�لتميز �لت�ضغيلي جلميع �أفر�د �ملجتمع”.

وتاب���ع “�إن �أ�ض���بوع �لبيئة و�ل�ض���حة و�ل�ض���امة 
2018 ياأت���ي يف نهاي���ة ع���ام �ض���هد �لعدي���د م���ن 
�الإجناز�ت �مل�رشف���ة يف جمال �ل�ض���امة، ولعل �أبرزها 
جناح موظف���ي بابك���و و�ملقاولن يف �ختت���ام �لعام 
2017 باأكمله و��ض���تكمال 15 مليون �ضاعة من قبل 
موظفي بابك���و و�ملقاول���ن دون وقوع �أي �إ�ض���ابة 

م�ضيعة للوقت”. 
و�أردف “�إن مثل هذه �الإجناز�ت �مل�رشفة جت�ض���د 
بو�ض���وح �لتز�منا �لتام بتاأدي���ة �أعمالنا بطريقة �آمنة 
وبحرفية عالية، �الأمر �لذي ي�ض���جعنا على �لتطلع �إلى 
حتقي���ق رقم قيا�ض���ي جدي���د يف تاريخن���ا �لعريق يف 
جمال �ل�ض���امة وهو ��ضتكمال 17 مليون �ضاعة دون 
�إ�ض���ابة م�ض���يعة للوقت قبل نهاية �لرب���ع �الأول من 

�لعام �جلاري”.
و�أو�ض���ح يف كلمته �أن هذه �الإجناز�ت �مل�رشفة ال 
تاأتي من فر�غ، ولي�ضت وليدة �ل�ضدفة، بل �إنها ثمار 
�جلهود �ملخل�ض���ة و�لدوؤوبة يف �ضبيل تر�ضيخ ثقافة 

�لبيئة و�ل�ضحة و�ل�ضامة يف بابكو و�ملجتمع.

وتطرق �إلى �الإجناز�ت �الخرى �لتي حققتها بابكو 
خال �لعام �ملا�ضي ومنها ��ضتكمال برنامج �ل�ضيانة 
�لدورية لوحدة �لتك�ض���ري بالو�ضيط �لكيميائي دون 
وقوع �إ�ض���ابة م�ض���يعة للوقت، وحتقي���ق 180 يوم 
عمل دون �حلاجة الإعادة �ض���بط �ضاعة �العتمادية يف 
�مل�ض���فاة، وح�ضولنا على �لتكرمي �ملزدوج من قبل 
جمل�س �ل�ض���امة �لربيطاين مع ��ضتام جائزة “�ضيف 
�ل�رشف” يف �ل�ضحة و�ل�ضامة، وجائزة “عامل �ل�رشف”يف 

�إد�رة �لبيئة.
وم�ض���ى قائ���ا “وباحلديث عن فعالي���ة �ليوم، 
�نبه���رت كث���رًي� باالأع���د�د �ملتز�ي���دة للم�ض���اركن 
يف �الأن�ض���طة و�مل�ض���ابقات �خلا�ضة باأ�ض���بوع �لبيئة 
�أي�ض���ا  �نبه���رت  كم���ا   .2018 و�ل�ض���امة  و�ل�ض���حة 
بزي���ادة �أع���د�د موظفي بابك���و و�ملقاول���ن �لذين 
ز�رو� �لفعاليات �ملختلفة لهذ� �حلدث �ل�ض���خم، مبا 
يربهن بكل و�ض���وح �لنج���اح �لكبري الأ�ض���بوع �لبيئة 

و�ل�ضحة و�ل�ضامة.
و�ختت���م حديثه بتوجيه جزيل �ل�ض���كر و�المتنان 
لل�ض���يخ حممد بن خليف���ة بن �أحم���د �آل خليفة، و�إلى 
�أع�ض���اء جمل����س �الإد�رة و�أع�ض���اء �الإد�رة �لتنفيذية 
لدعمهم �لاحمدود؛ من �أجل �إر�ض���اء بيئة عمل خالية 

من �الإ�ضابات و�حلو�دث”. 

جهود الدفاع المدني محل تقدير
وخ�س بال�ض���كر و�المتنان رجاالت �الإد�رة �لعامة 

للدفاع �ملدين عل���ى جهودهم �مل�ض���نية وتعاونهم 
�لفع���ال و�أد�ئهم �لبط���ويل يف دعم م�ض���رية �ل�رشكة، 
كما خ�س بال�ض���كر �أع�ض���اء �للجنة �ملنظمة الأ�ض���بوع 
بجهوده���م  م�ض���يًد�  و�ل�ض���امة،  و�ل�ض���حة  �لبيئ���ة 
�ملخل�ض���ة وعملهم �لدوؤوب طو�ل �ل�ضهور �ملا�ضية 
من �لرتتيب و�ال�ض���تعد�د و�لتنظي���م لهذه �لفعالية 
�جلليل���ة يف �إط���ار تطوع���ي نبيل من جان���ب كل فرد 
منه���م. و�أع���رب ع���ن جزيل �ض���كره و�متنان���ه جلميع 
موظفي بابكو و�ملقاولن عل���ى دورهم �لريادي يف 
ن�رش مفاهيم �ل�ضامة و�ل�ضحة و�لبيئة وتعزيز �لوعي 

�لعام بها د�خل �ل�رشكة وخارجها. 
و�ختتم كلمته موؤكًد� �أن هذه �الإجناز�ت �مل�رشفة 
مل تك���ن لتتحقق م���ن دون �لدعم �لفع���ال و�لتوجيه 
�مل�ضتمر من قبل جمل�س �الإد�رة برئا�ضة وزير �لنفط 
�ل�ض���يخ حمم���د بن خليفة ب���ن �أحم���د �آل خليفة، ومن 
دون �جلهود �مل�ض���نية و�ملخل�ض���ة الأع�ض���اء �الإد�رة 
�لتنفيذي���ة وجمي���ع موظف���ي بابك���و و�ملقاولن يف 

جميع مو�قع �لعمل بال�رشكة.
بعده���ا قدم���ت رئي�ض���ة �للجنة �ملنظمة �ض���ماح 
ا تو�ضيحًيا عن �أن�ضطة وفعاليات �أ�ضبوع  �حلمد عر�ضً
�لبيئ���ة و�ل�ض���حة و�ل�ض���امة 2018، ومنه���ا فعالية 
�ض���يتي �ض���نرت �لبحري���ن، وفعالية �ض���يف �لبحرين، 
وفعالية “�ضولف ومت�ضى 3” وغريها من �لفعاليات، 
و�ضواًل �إلى فعالية �ليوم �لعائلي �لتي متثل �ختتام 
�أن�ض���طة وفعاليات �أ�ض���بوع �لبيئة و�ل�ضحة و�ل�ضامة 

.2018
ثم قام وزير �لنفط بق�س �ل�رشيط �إيذ�ًنا بافتتاح 
فعالي���ات “�ليوم �لعائلي”، وقام بجولة �إلى خمتلف 

�الأجنحة و�الأق�ضام.
و�ض���كر �إد�رة �رشكة بابكو و�للجنة �ملنظمة على 
جهوده���م �لدوؤوب���ة و�لتنظي���م �ملتمي���ز لفعاليات 

�أ�ضبوع �لبيئة و�ل�ضحة و�ل�ضامة 2018. 
 وت�ض���من برنام���ج “�لي���وم �لعائلي”ع���دًد� من 
�لرتفيهي���ة، كم���ا  و�لفق���ر�ت  و�لرب�م���ج  �الأن�ض���طة 
ت�ض���من ركنا للمعلومات �لتثقيفية وجناًحا لاأطعمة 
�ملختلفة ومن�ض���ة للعرو����س �ملو�ض���يقية ومنطقة 
الألعاب �الأطفال، وغريها من �لفقر�ت و�لرب�مج �لتي 

نالت قبواًل و��ضتح�ضاًنا كبرًي� لدى �حل�ضور.
ي�ض���ار �إلى �أن ه���ذه �لفعالية تاأتي متا�ض���ًيا مع 
روؤية مملك���ة �لبحري���ن 2030 للتنمية �مل�ض���تد�مة، 
ووف���ق توجيهات �لقي���ادة وجمل�س �الإد�رة برئا�ض���ة 
وزير �لنفط رئي�س جمل�س �إد�رة بابكو �ل�ض���يخ حممد 
بن خليفة بن �أحمد �آل خليفة. كما تاأتي يف �إطار جهود 
بابكو من �أجل ن�رش ثقافة �ل�ض���امة وت�ض���جيع �الأفر�د 
على �نتهاج �ملمار�ض���ات �الآمنة يف �لعمل خال جميع 
�الأوقات مبا ي�ضهم يف �إر�ض���اء بيئة عمل �آمنة وخالية 
من �حلو�دث و�الإ�ضابات، �إ�ض���افة �إلى ن�رش �لوعي يف 

حميط �ملنزل خ�ضو�ضا و�ملجتمع عموما.

 ت�سوير خليل اإبراهيم

�الإجناز�ت �مل�رشفة جت�ضد �لتز�منا �لتام بتاأدية �الأعمال بطريقة �آمنة 



األحد 21 يناير 2018 
4 جمادى األولى 1439
6local@albiladpress.comالعدد 3386 بالدنا

من امل�ساهد املفرحة التي تخفف من ق�سوة الكثري من الأخبار غري ال�سارة ما نراه 
يف �س���وارعنا من انت�سار ووجود كثيف لأ�س���قائنا اخلليجيني الذين تكتظ بهم جنبات 
املطاعم والأ�سواق واملجمعات يف حركة جميلة ت�سعد النفو�س وتدخل البهجة وال�رسور 

اإلى قلوبنا عندما نرى اأ�سقاءنا من اخلليج يف كل مكان ببلدنا.
ه���ذه الزحم���ة اجلميلة التي نرتقبها كل حني، وهذا الإقبال والتدفق من ال�س���ياح 
اخلليجي���ني وال���ذي يتزاي���د بطبيعة احلال اأي���ام العطالت، يعك�س م���ا يتوافر ململكة 
البحرين من مقومات ج���ذب كبرية وعنا�رس توؤهلها لأن تكون قبلة لالإخوة اخلليجيني، 
ووجهة لأ�س���قائنا واأ�س���دقائنا من اأبناء ال���دول الأخرى حتى واإن بع���دت عنا جغرافيا 
ومكانًي���ا؛ لأن لدين���ا م���ا ل يتوافر لكثري م���ن الدول من عنا�رس وخ�س���ائ�س جتذب اأي 

�سائح اإلينا.
نع���م، منتلك الكثري م���ن عوامل اجلذب ومقومات جناح ال�س���تثمار يف ال�س���ياحة، 
ومنها: الأن�س���طة الثقافية املبهرة ومهرجانات الت�سوق وغريها، ولكن على راأ�س هذه 
العوام���ل واأهمه���ا ياأتي الأمن وال�س���تقرار الذي جنحت اململكة يف تر�س���يخه وتثبيت 
دعائمه يف كل ربوع الوطن وينعك�س اإيجابا على كل مظاهر احلياة والأن�سطة الإن�سانية 
واملجتمعية، اإ�س���افة اإلى ما يت�س���م به �س���عب البحرين من رقي وحت�رس وانفتاح على 
الثقافات وال�س���عوب كافة وهو ما يجعل توا�س���له مع الآخرين اأمرا ي�سريا، بل وثقافة 

را�سخة و�سمة متاأ�سلة.
اأكاد اأجزم اأنه ما اإن توافرت مثل هذه العنا�رس لأي دولة اإل ووجدنا ن�ساطا حمموما 
ل�ستغاللها وتقويتها وال�ستفادة الق�سوى منها، وهو ما يجب اأن نعمل عليه وجنتهد 
جميع���ا كحكومة وقطاع خا�س م���ن اأجله، فال نريد اأن تكون البحرين قبلة لل�س���ياح يف 
موا�س���م معينة، بل طوال ال�سهور وعلى مدار العام، فهذا هو الختبار اجلدي والتحدي 
احلقيقي الذي علينا اأن نواجهه بكل قوة وج�س���ارة لقيمته العظيمة ومنافعه الكثرية 

اإذا ما جنحنا فيه.
�سحيح، هناك خطة طموحة ن�سجعها وندعمها تهدف للو�سول بايرادات ال�سياحة 
اإل���ى ملي���ار دولر العام 2020، وهو هدف م�رسوع وطم���وح وقابل للتحقيق، �رسيطة اأن 
يكون تنمية القطاع ال�س���ياحي هو امل�رسوع الوطني الذي ي�س���ارك فيه اجلميع باأفكاره 

وخرباته وروؤاه.
ل نري���د اأن تك���ون اللقاءات م���ع الأ�س���خا�س املعنيني واملهتمني به���ذا القطاع 
ال�س���ياحي جمرد خرب و�س���ورة، بل نريدها واقًعا مدرو�ًس���ا ومعلوًما ووفق اإطار زمني 
حم���دد لتنفي���ذ كل اخلط���وات ال�س���ياحية الإيجابي���ة املتف���ق عليه، وليك���ون هدفنا 
ل�س���ياحتنا اأن تتع���دى حميطنا اخلليجي؛ لتكون نقطة ج���ذب عربي وعاملي، فهذا هو 

الهدف املن�سود والغاية الأ�سمى.

القطاع السياحي والمشروع الوطني

مؤنس المردي 

غًدا مترين “قوة العزم” مبختلف حمافظات اململكة

ال�صحي يف احلنينية ت�صكيل جلنة لت�صغيل “بتلكو” 

حكومة البحرين تنتهج منوذجا للممار�صات العاملية املتطورة 

يق�سي مبتابعة توفري الأيدي العاملة باملركز... املانع:

م�سوؤول اإماراتي خالل م�ساركته يف ور�سة ديوان �سمو رئي�س الوزراء:

اأ�سدر وكيل وزارة ال�سحة وليد املانع 
قراًرا اإدارًيا رقم )8( ل�س���نة 2018 ب�س���اأن 
ت�س���كيل فري���ق عم���ل لدرا�س���ة متطلبات 
ت�س���غيل مرك���ز بتلك���و باحلنيني���ة بهدف 
متابع���ة مراح���ل امل����رسوع وتوف���ري الأيدي 

العاملة املطلوبة لت�سغيل املركز. 
واأوج���ب القرار الذي ح�س���لت “البالد” 
عل���ى ن�س���خة من���ه، ب���اأن يخت����س الفريق 
بالوق���وف على حالة امل����رسوع واملعوقات 
التي تواجهه اإ�س���افة اإلى مناق�سة املراحل 
املقبلة من���ه، ومتابعة عملي���ة النتهاء من 
جمي���ع الأعمال الإن�س���ائية اخلا�س���ة مبركز 
بتلكو ال�س���حي، وذلك بالتن�سيق مع وزارة 

الأ�سغال وجميع اجلهات املعنية.
ون���وه القرار اإل���ى التاأكد م���ن مطابقة 
موا�س���فات املبنى ومكوناته للموا�سفات 
املتف���ق عليه���ا، وحتدي���د اأوجه الق�س���ور 
فيها اإن وجدت، واتخاذ ومتاعبة الإجراءات 
والأعم���ال الالزم���ة ملعاجلة اأوجه الق�س���ور 
يف ح���ال وجوده���ا، والتاأك���د م���ن مطابق���ة 
موا�س���فات جميع الجهزة الطبية اخلا�سة 
باملركز للموا�س���فات املطلوب���ة، والتاأكد 
م���ن اإمت���ام عملي���ة تركيبها و�س���الحيتها 

للت�سغيل. 
ودع���ا الوكيل الفري���ق اإلى العمل على 

و�س���ع خط���ة تدريبي���ة متكامل���ة لتطبيق 
النظ���ام الإلك���رتوين لل�س���حة، والتاأكد من 
رب���ط املركز ب�س���بكة ال���وزارة للمعلومات 
ال�س���حية، وو�س���ع خط���ة ت�س���غيلية كاملة 
بالتن�س���يق مع جميع اجلهات ذات العالقة 
ح�س���ب  مراح���ل  عل���ى  املرك���ز  لت�س���غيل 
توجيهات الدارة العلي���ا بالوزارة والعمل 
على تطبيق ال�سيا�سات واللوائح الداخلية 

لعمل املركز.

وكلف القرار باأن ي�سكل بوزارة ال�سحة 
فري���ق عم���ل لدرا�س���ة متطلبات ت�س���غيل 
املركز برئا�س���ة �س���يما زينل ون���وال علي 
ح�سن نائًبا للرئي�س، وع�سوية كل من ممثل 
عن الهند�س���ة وال�س���يانة حامد العري�س، 
ممث���ل عن اخلدمات منى غل���وم، ممثل عن 
املعلومات ال�س���حية ح�س���ني حممد، ممثل 
عن خدم���ات التمري����س بال�س���حة الولية 
مرمي م�سطفى، ممثل عن املواد اأمل مدن، 
ممث���ل ع���ن امل���وارد الب�رسية دين���ا عبداهلل 
ال�س���رتاوي، ممثل عن اإدارة الت�سال مرمي 
املنا�س���ري، خبري احلريق وال�سالمة مايكل 
دانلي���ز، وعبا����س من�س���ور حمل���اًل اإدارًي���ا 

ومقرًرا للفريق.

توصيات الفريق
واوجب القرار ب���اأن يجتمع الفريق بناًء 
على دعوة من رئي�س���ه مرتني �سهرًيا على 
الأقل اأو كلما دع���ت احلاجة لذلك، وتكون 
اجتماعاته �سحيحة بح�سور غالبية الأع�ساء 
على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه.

واأل���زم الوكي���ل ب���اأن يرف���ع الفري���ق 
تقريًرا دورًيا كل اأ�س���بوعني بنتائج اأعماله 
وتو�س���ياته اإلى الوكيل امل�س���اعد لل�سحة 
الأولي���ة ليتول���ى عر�س���ها لتخ���اذ الالزم 
نحوه���ا، وعل���ى املخت�س���ني تنفي���ذ ه���ذا 

القرار.

املنام���ة - بن���ا: اأك���د رئي����س اللجن���ة املنظمة 
ملعر�س دبي الدويل “الإجن���ازات احلكومية” داود 
ال�س���يزاوي اأن املمار�سات احلكومية التي تنتهجها 
احلكوم���ة برئا�س���ة رئي�س الوزراء �س���احب ال�س���مو 
امللكي الأمري خليفة بن �س���لمان اآل خليفة ت�س���كل 
منوذًجا للممار�سات العاملية املتطورة، التي ميكن 
ال�س���تفادة منه���ا وتعميمه���ا خليجًي���ا وعاملًيا، من 
خالل اإقام���ة �رساكات للتعاون وتب���ادل اخلربات مع 

اجلهات احلكومية يف الدول الأخرى.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها ال�س���يزاوي 
اإل���ى البحري���ن لالط���الع عل���ى جت���ارب اململك���ة يف 
جمال اأف�س���ل املمار�س���ات احلكومية، اإذ �سارك يف 
ور�س���ة العمل التي نظمها برنامج البحرين لأف�سل 
املمار�س���ات احلكومية حتت اإ�رساف ديوان �س���احب 
ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء يوم اخلمي�س املا�سي. 
واأعرب ال�سيزاوي عن تطلعه اإلى م�ساركة مملكة 
البحري���ن يف الن�س���خة ال�ساد�س���ة م���ن معر�س دبي 
ال���دويل لالإجن���ازات احلكومية املزم���ع اإقامته خالل 
الف���رتة 9 - 11 اأبريل 2018 يف مركز دبي التجاري 
العاملي مب�س���اركة جهات حكومي���ة متثل 20 دولة 
وح�س���ور متوقع لأكرث م���ن 20 األف زائر من خمتلف 
دول العامل، اإذ ينظم املعر�س يف دورته ال�ساد�س���ة 
حتت �سعار “ممار�سات حكومية... اإجنازات عاملية” 
وذلك برعاي���ة نائب رئي�س دولة الإم���ارات العربية 
املتح���دة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي �س���احب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم.
واطل���ع رئي����س اللجن���ة املنظم���ة ملعر�س دبي 
ال���دويل لالإجن���ازات احلكومية، خالل الور�س���ة على 
عرو�س مقدم���ة من عدد من اجله���ات احلكومية يف 
البحري���ن لأف�س���ل املمار�س���ات احلكومي���ة، والتي 
�سمت كل من وزارة اخلارجية )�رسعة وتكامل و�رسية 
اخلدمات املقدمة لل�س���فارات(، ووزارة املوا�سالت 
)خدمات ت�س���جيل ال�س���فن(، والإدارة العامة للمرور 
)مب���ادرة تقليل احلوادث(، وهيئ���ة الكهرباء واملاء 
)تقليل النقطاعات الكهربائية من خالل حت�س���ني 
اعتمادي���ة ال�س���بكة(، وجهاز امل�س���احة والت�س���جيل 

العقاري )البحث عن الرمال(.
واأ�س���اد ال�سيزاوي باملمار�س���ات والربامج التي 
تعتمده���ا حكومة البحرين يف اإطار �س���عيها الدوؤوب 
لتحقي���ق التميز واجلودة يف الأداء وتقدمي اأف�س���ل 

م�س���توى م���ن اخلدم���ات للمتعامل���ني م���ع اجلهات 
احلكومية كاف���ة، لفتا اإلى اأن هناك فر�س���ا واعدة 
يتيحه���ا معر�س دبي الدويل لالإجن���ازات احلكومية 
اأم���ام مملك���ة البحرين وغريه���ا من ال���دول لتعزيز 
التكام���ل وتب���ادل اخل���ربات لالإرتق���اء باخلدم���ات 

احلكومية.
وق���ال “اإن معر����س دب���ي ال���دويل لالإجن���ازات 
احلكومية منذ تد�س���ينه للمرة الأولى يف 2011، برز 
كمن�س���ة للتميز يف القطاع احلكومي حيث ت�س���ارك 
في���ه اجله���ات احلكومي���ة لعر����س اأح���دث براجمها 

وحلولها املبتكرة”.
واأ�سار اإلى اأن املعر�س يوفر للجهات امل�ساركة 
م���ن  وال�س���تفادة  اإجنازاته���ا  لعر����س  الفر�س���ة 
املالحظات الواردة من العمالء مبا�رسة حول اخلدمات 
املقدمة للمتعاملني وهو ما يوفر لها تقييًما فورًيا 
على امل�س���اريع قيد التنفيذ وامل�ستقبلية، م�سيفا 
اأن املعر�س ي�س���لط ال�س���وء كذلك عل���ى القيادات 
احلكومي���ة واحلواف���ز يف �س���بيل حتقي���ق التميز يف 

العمل احلكومي.
يذك���ر اأن وف���دا م���ن دول���ة الإم���ارات العربي���ة 
ل�س���احب  التنفي���ذي  املكت���ب  ميث���ل  ال�س���قيقة 
ال�س���مو ال�سيخ حممد بن را�س���د اآل مكتوم، كان قد 
زار البحري���ن الع���ام املا�س���ي واطلع على اأف�س���ل 
املمار�س���ات يف حكوم���ة البحري���ن واخت���ار 4 منه���ا 
للم�س���اركة يف املعر�س الدويل لالإجن���ازات الدويل 

ل�سنة 2017. 
ال�س���حة  وزارة  م���ن  كال  الختي���ارات  ومثل���ت 
)ممار�س���ة الك�س���ف املبكر عن الأمرا����س املزمنة(، 
ووزارة الأ�س���غال )م����رسوع تطوي���ر البني���ة التحتية 
لل�رسف ال�س���حي(، ووزارة الداخلية )م�رسوع الإنقاذ 
والإب���الغ ومراقب���ة ال�س���فن(، اإ�س���افة اإل���ى هيئ���ة 
املعلوم���ات واحلكوم���ة الإلكرتونية )م����رسوع مركز 

الت�سال الوطني( بال�رساكة مع �رسكة �سلة اخلليج.
ويعد معر����س دبي الدويل لالإجنازات احلكومية 
حدثا عامليا يتمّيز بتفرده؛ كونه اأول معر�س عاملي 
لعر�س اخلدمات والإجنازات واأف�س���ل املمار�س���ات 
احلكومية، اإ�سافة اإلى ا�ستقطابه ال�رسكات العاملية 
واملحلي���ة الت���ي تق���دم خدم���ات مبتك���رة وفريدة 
للقطاع احلكومي، مما يجعله من�سة تفعالية عاملية 

بني القطاعني احلكومي واخلا�س.

• التعميم ال�سادر من مكتب وكيل وزارة ال�سحة	

• ور�سة العمل 	

الرف���اع - قوة دفاع البحرين: �س���تجري 
ق���وة دف���اع البحرين بامل�س���اركة مع احلر�س 
الوطن���ي ووزارة الداخلية متري���ن القيادات 
)ق���وة العزم( اعتباًرا من �س���باح غد الثنني 
22 يناي���ر ولغاي���ة م�س���اء ي���وم الأربعاء 24 
يناير، وذل���ك يف خمتلف مناط���ق حمافظات 

اململكة. و�سي�سكل التمرين جتربة تقييمية 
القيادي���ة  ال�س���تجابة  وم�س���توى  ل�رسع���ة 
والعملياتي���ة لتنفي���ذ اآلي���ات التعام���ل م���ع 
الأزم���ات وحتقي���ق العوام���ل التي تن�س���دها 
املوؤ�س�سات الع�سكرية يف الرتقاء بالقدرات 
التن�سيقية فيما بينها يف مثل هذه احلالت.

مروة خمي�س
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ا�ستقرار العراق ركيزة لأمن اخلليج العربي

موقف ثابت للبحرين جتاه الق�سية الفل�سطينية

اتفاقية تعاون بني“بيبا”و“الدرا�سات الق�سائية”

يف لقائه احلكيم وال�صدر يف بغداد... العرادي:

“اخلريية امللكية” �صاركت مب�ؤمتر الأزهر لن�رصة القد�س... ال�صيد: 

لت�صميم نظام اإلكرتوين للتدريب يرتقي مبنظ�مة العمل احلك�مي 

الق�ص���يبية - جمل����س الن����اب: اأك���د 
الن����اب  الأول لرئي����س جمل����س  النائ���ب 
عل���ي العرادي ����رصورة احلف���اظ على اأمن 
وا�ص���تقرار اخلليج العربي من خالل تعزيز 
الرواب���ط والعالق���ات ب���ن دول املجل�س 
واأ�ص���قائها م���ن البلدان العربية، م�ص���دًدا 
عل���ى ����رصورة تن�ص���يق اجله����د م���ن اأجل 
حماربة الفكر املتطرف املغذي لالرهاب، 

ورف�س جميع اأ�صكال التدخالت الأجنبية.
كما اأك���د الع���رادي اأن عروب���ة العراق 
وا�صتقالل قراره ال�طني ركيزة اأ�صا�س يف 
حتقيق اأمن اخلليج العربي، واأ�صاف “اإننا 
نعتز بتعددية العراق و�ص���م�ليته وتعدد 
ثقافاته���م؛  واخت���الف  م�اطني���ه  اأع���راق 
املجتم���ع  ف�صيف�ص���اء  ميثل����ن  ك�نه���م 
العراق���ي، م���ع افتخارن���ا بتاأكي���ده عل���ى 
عروبت���ه ودوره الفاع���ل �ص���من منظ�م���ة 

الدول العربية”. 
جاء ذل���ك يف اللقاءين اللذين عقدهما 
العرادي وال�فد املرافق بح�ص����ر �ص���فري 
البحرين لدى العراق �ص���الح املالكي، مع 

كل من رئي����س تيار احلكمة العراقي عمار 
احلكيم، واملرجع الديني ح�صن ال�صدر.

و�ص���دد الع���رادي يف اللقاءين على اأن 
م�ق���ف البحرين ثابت ورا�ص���خ يف حماربة 
الإره���اب ورف����س التدخ���الت الأجنبية يف 

ال�ص����ؤون العربية، م�ؤكًدا �رصورة اأن تق�م 
العالق���ات م���ع دول اجل����ار عل���ى احرتام 
�ص���يادة الدول وعدم التدخل يف الق�صايا 
ال�طني���ة الت���ي ق���د تنتهك اأم���ن ووحدة 

ال�صع�ب العربية.

�ص����احية ال�ص����يف - امل�ؤ�ص�صة اخلريية 
امللكي����ة: بت�جيه م����ن ممثل جالل����ة امللك 
لالأعمال اخلريية و�ص�����ؤون ال�ص����باب رئي�س 
جمل�����س اأمناء امل�ؤ�ص�ص����ة اخلريي����ة امللكية 
�صم� ال�صيخ نا�رص بن حمد اآل خليفة وبرعاية 
رئي�س جمه�ري����ة م�رص العرب����ي عبدالفتاح 
ال�صي�ص����ي، �ص����ارك الأمن العام للم�ؤ�ص�صة 
اخلريية امللكية م�صطفى ال�صيد يف م�ؤمتر 
الأزهر العاملي لن�����رصة القد�س الذي نظمه 
الأزه����ر ال�رصيف وجمل�س حكماء امل�ص����لمن 
يف العا�ص����مة امل�رصي����ة خ����الل الفرتة 17 - 
18 يناير، بح�ص�����ر ح�ص����د من ال�صيا�صين 
ورج����ال الدي����ن واملفكري����ن م����ن 86 دولة 
عربية واإ�صالمية وهيئات ومنظمات دولية 

رفيعة امل�صت�ى. 
اإن  ال�ص����يد  ق����ال  املنا�ص����بة  وبه����ذه 
م�ص����اركة امل�ؤ�ص�ص����ة اخلريي����ة امللكي����ة يف 
م�ؤمتر الأزهر العاملي لن�رصة القد�س تاأكيد 
مل�ق����ف مملك����ة البحري����ن قي����ادًة وحك�مًة 
و�ص����عًبا الثابت جتاه الق�صية الفل�صطينية 
العادلة وم�ا�ص����لة الدعم والع�ن لل�ص����عب 
الفل�صطيني يف ق�صيته العادلة وا�صتمرارا 
مل�اقفه����ا الرا�ص����خة والداعم����ة للق�ص����ية 
اجله�����د  م����ع  واملت�ص����امنة  الفل�ص����طينية 
الإقليمي����ة والدولي����ة كاف����ة الرامي����ة اإل����ى 
حتقيق اآمال ال�ص����عب الفل�ص����طيني بقيامة 
القد�����س  وعا�ص����متها  امل�ص����تقلة  دولت����ه 

ال�رصيف.
وناق�س امل�ؤمتر خالل جل�ص����اته العديد 

م����ن اأوراق العم����ل واملحاور الت����ي تركزت 
على تاأكيد عروبة القد�س وعدالة الق�صية 
اأ�ص����در  اأعمال����ه  خت����ام  الفل�ص����طينية. ويف 
امل�ؤمتر بيانه اخلتام����ي الذي ح�ى العديد 
من الت��ص����يات التي ت�ؤكد اأن القد�س هي 

عا�صمة دولة فل�صطن الأبدية 
يذك����ر اأن امل�ؤ�ص�ص����ة اخلريي����ة امللكية 

وبدع����م من جالل����ة املل����ك وبقيادة �ص����م� 
ال�ص����يخ نا�����رص ب����ن حم����د اآل خليف����ة قامت 
باإن�ص����اء مكتبة عام����ة يف القد�س ال�رصيف يف 
م�قع مميز مطل على امل�ص����جد الأق�ص����ى، 
وذل����ك �ص����من �ص����عي مملك����ة البحري����ن يف 
احلف����اظ على ه�ية القد�����س ال�رصيف ودعم 

الأ�صقاء الفل�صطينين. 

�ص���احية ال�ص���يف - بيبا: اأكد املدير 
العام ملعهد الإدارة العامة “بيبا” رائد بن 
�ص���م�س �صعي املعهد الدائم اإلى حت�صن 
ومنهجي���ات  واآلي���ات  اأنظم���ة  وتط�ي���ر 
العم���ل احلك�مي يف البحرين، نح� م�اكبة 
التغ���ريات املت�ص���ارعة والرتق���اء ب���اأداء 
اجله���ات احلك�مي���ة م���ن خ���الل تط�ي���ر 
الإدارة  حتقي���ق  و�ص���مان  اخلدم���ات 
ال�صيا�ص���ات  املثل���ى، و�ص���ن  والقي���ادة 
املط�رة، واإبراز ثقافة التغيري امل�ص���تمر 

والإبداع. 
جاء ذلك عل���ى هام�س ت�قيع اتفاقية 
ومعه���د  “بيب���ا”  معه���د  ب���ن  تع���اون 
الق�صائية والقان�نية، والذي  الدرا�صات 
وال�ص����ؤون  الع���دل  وزارة  وكي���ل  مثل���ه 
الإ�ص���المية والأوقاف ل�ص�ؤون العدل وائل 

ب�عالي.
واأو�صح بن �صم�س اأن نظام التدريب 
الإلك���رتوين ال���ذي مت ت�ص���ميمه ملعهد 
الدرا�صات الق�ص���ائية والقان�نية يعتمد 
كلًيا على اأمتتة جميع العمليات التدريبية 
يف ال����زارة؛ بهدف ت�فري اجلهد وال�قت 

م���ن خالل اإلغ���اء العملي���ات اليدوية، اإلى 
جان���ب ت�ف���ري املعل�مات بدرج���ة عالية 
م���ن الدقة، و�صي�ص���مح يف ال�قت نف�ص���ه 
مل�ظف���ي ال�زارة من جميع امل�ص���ت�يات 
من الطالع ب�صال�صة على �صري العملية منذ 
اإدخال طلب تقدمي ال���دورات التدريبية 
اإل���ى اعتماده���ا ومراجعتها من الأق�ص���ام 
املخت�صة واإنهاء عمليات الت�صجيل كافة. 
من جانب���ه، اأكد وكيل �ص����ؤون العدل 

اأهمي���ة ه���ذا التعاون م���ع معه���د الإدارة 
العام���ة، والذي �ص���يتم م���ن خالله تط�ير 
الدرا�ص���ات  الإلك���رتوين ملعهد  النظ���ام 
الق�ص���ائية والقان�ني���ة؛ م���ن اأج���ل رفع 
كف���اءة الأداء وج�دة اخلدم���ات املقدمة، 
مثمًنا جه����د “بيبا” وم���ا يقدمه املعهد 
م���ن برام���ج متميزة ته���دف اإل���ى تط�ير 
ن�عية التدريب لالرتقاء مبنظ�مة العمل 

احلك�مي. 

• وفد جمل�س الن�اب يف لقاء مع املرجع الديني ح�صن ال�صدر	

• الأمن العام للم�ؤ�ص�صة اخلريية امللكية م�صاركا يف م�ؤمتر الأزهر العاملي لن�رصة القد�س	

• ت�قيع التفاقية	

حميدان ي�ستعر�ض مع بو ح�سن برامج التوظيف

تدريب العاملني بـ “الإعالم” على تقرير الرقابة

العبيديل ي�سيد باإ�سهامات “متكني” يف التدريب املهني

مدين���ة عي�ص���ى - وزارة العم���ل والتنمي���ة 
والتنمي���ة  العم���ل  وزي���ر  التق���ى  الجتماعي���ة: 
الجتماعية جميل حميدان، ع�ص���� جلنة ال�ص����ؤون 
اخلارجي���ة والدف���اع والأم���ن ال�طن���ي مبجل����س 
الن����اب النائ���ب جمال ب�ح�ص���ن، وذلك �ص���باح 
اأم����س اخلمي����س؛ لبح���ث امل�ص���اريع واملبادرات 
يف اإط���ار املج���الت العمالي���ة والجتماعية التي 
تلب���ي احتياجات امل�اطن���ن يف جميع حمافظات 
مملك���ة البحري���ن. وخ���الل اللقاء مت ا�ص���تعرا�س 
امل�صتجدات يف عمل ال�زارة واأن�صطتها وبراجمها 
امل�جه���ة اإل���ى امل�اطن���ن يف جم���الت تدريب 

وتاأهي���ل الباحثن عن عمل، و�ص���بل اإدماجهم يف 
خمتلف القطاعات ال�ظيفية املنا�ص���بة، وت�فري 
احلماية الجتماعية لهم، ف�ص���اًل عن ا�ص���تعرا�س 
نتائ���ج امل�ص���اريع واملب���ادرات الت���ي نفذته���ا 
ال����زارة م�ؤخًرا. وبهذه املنا�ص���بة، اأ�ص���اد ال�زير 
حميدان بالتعاون املثمر والبناء بن ال�صلطتن 
التنفيذي���ة والت�رصيعي���ة فيما يتعلق بالق�ص���ايا 
�رصائ���ح  وكاف���ة  لالأف���راد  والعمالي���ة  التنم�ي���ة 
املجتمع البحريني، والت�رصيعات التي من �ص���اأنها 
الرتقاء مب�صت�ى الأداء يف الأجهزة احلك�مية مبا 

يحقق الرفعة والتقدم للمملكة. 

املنام���ة - بنا: ح�رص وكيل وزارة �ص����ؤون 
الع���الم عبدالرحمن بحر وع���دد من املديرين 
وامل�ص����ؤولن بال�زارة ور�صة عمل »التعامل 
مع مه���ام وتقاري���ر دي����ان الرقاب���ة املالية 
والإداري���ة«، التي قدمه���ا الرئي�س التنفيذي 
ل�رصك���ة �ص���مارت تي���م لال�صت�ص���ارات اأحم���د 
البل��صي. وت�ص���منت ال�ر�صة التي ا�صتمرت 
مل���دة 3 اأيام يف مركز تدريب �ص����ؤون الإعالم 
بال�زارة، درا�ص���ة ومناق�ص���ة بع����س احلالت 
العملي���ة الت���ي وردت يف التقري���ر ال�ص���ن�ي 
لدي����ان الرقاب���ة املالية والإداري���ة وكيفية 
مقرتح���ات  اإل���ى  اإ�ص���افة  معه���ا،  التعام���ل 

وت��صيات ح�ل اآليات التكامل والتعاون مع 
الدي�ان. كما مت اإطالع امل�صاركن يف ال�ر�صة 
على عدد من اجل�انب املهمة منها �رصح لأهم 
امل�اد ال����اردة يف قان�ن الدي����ان املتعلقة 
ب�صالحياته واخت�صا�صه، واأن�اع الرقابة التي 
يق�م بها الدي�ان، واملراحل املختلفة ملهام 
الرقاب���ة ودور كل م���ن الدي����ان وال�زارة يف 
كل مرحلة واأف�ص���ل املمار�ص���ات للتعامل مع 
املالحظات وال���رد على الت��ص���يات، والآلية 
املتبع���ة لإع���داد واإ�ص���دار التقرير ال�ص���ن�ي 
للدي�ان، بالإ�صافة اإلى التطبيق العملي على 

عدد من النماذج احلية يف هذا ال�صاأن.

املنامة - بنا: اأ�ص���اد رئي�س جمل�س اإدارة 
اجلمعية البحرينية ملعاهد التدريب اخلا�ص���ة 
اأحمد العبيديل بالتط�ر الن�عي الذي ي�صهده 
قط���اع التدري���ب املهني يف البحري���ن، م�ؤكًدا 
اأن التط�ر ي�ص���ري ويتقدم بخطى ثابتة مبنية 
عل���ى الروؤية الثاقبة لقيادة اململكة. جاء ذلك 
لدى ا�ص���تقبال الرئي�س التنفيذي ل�ص���ندوق 
العمل )متك���ن( اإبراهيم جناح���ي، للعبيديل 
واأع�ص���اء جمل�س اإدارة اجلمعية. ومت يف اللقاء 
التط���رق مل�ؤمت���ر “متكن” الت�ص���اوري الذي 
عق���د م�ؤخًرا، اإذ اأ�ص���اد اأع�ص���اء اإدارة اجلمعية 
باإ�ص���هامات “متكن” ممثلة يف رئي�س جمل�س 
اإدارته���ا ال�ص���يخ حممد بن عي�ص���ى اآل خليفة، 
والرئي�س التنفيذي، وما قدمته من م�ص���اهمة 
بارزة يف تعزيز مق�مات بناء م�ص���تقبل ي�صتند 

اإل���ى اأ�ص����س ق�ي���ة م���ن التنمية امل�ص���تدامة 
وتن�ي���ع القت�ص���اد وتط�ير القط���اع اخلا�س 
باململك���ة. كم���ا اأ�ص���اد العبي���ديل بالإجنازات 
الن�عي���ة ال�ص���خمة الت���ي حققته���ا “متكن” 
لتط�ير ق���درات الباحثن عن عمل وتاأهليهم 
الأ�صا�ص���ية  امله���ارات  بربام���ج  وتدريبه���م 
املختلف���ة ودعم الرواتب املجزي للبحرينين 
وجعله���م اخليار الأمث���ل للت�ظيف يف القطاع 
اخلا����س. م���ن جان���ب اآخ���ر، اأك���د جناح���ي اأن 
ا�صرتاتيجية وخطة “متكن” اجلديدة 2018 
- 2020 تعد مرحلة تعزيزية لدور ال�صندوق 
يف تعزي���ز ا�ص���تدامة من� القت�ص���اد ال�طني، 
والتاأكيد على اأهداف ال�صتدامة و�صناعة الأثر 
املن�ص�د يف الدفع بعجلة التنمية القت�صادية 

والتنمية الب�رصية يف مملكة البحرين.

مشكالت عيون المسؤولين
 

اآمل اأن يك�ن دقيقا تلميُح وزير الإعالم علي الرميحي ب�ص���اأن تاأجيل اإحالة قان�ن 
ال�صحافة للربملان، وفق ما ن�رصته الزميلة »ال�طن«. 

لي�اأد هذا الت�رصيع؛ لأن بع�س م�اده اجلارية مداولتها بالأروقة �ص���يئة. ول تليق 
بتقدم ال�صحافة ونبل مقا�صدها.

بع�س م�اد القان�ن ت�رصعن التدخل بقرار امل�ؤ�ص�ص���ة ال�صحافية لختيار اأقالمها. 
وي�جب ح�ص����ل م���زاول املهنة عل���ى ترخي�س م���ن وزارة الإعالم، مبا يزج ال�ص���حف 
مبتاه���ة بريوقراطية جديدة ل داعي لها. واملعم�ل به حاليا مب�ص���ار الت�ظيف كاٍف، 
�ص����اء بطلب امل�ؤهالت واإفادة اللياقة ال�ص���حية و�ص���هادة ح�ص���ن ال�ص���ري وال�صل�ك 

)نتيجة الب�صمات(.
قد تفتح هذه املادة �ص���هية امل�ص����ؤولن ه�اة فر�س الر�ص����م، وما يرتتب على 

طلب الرتخي�س حتديد ر�صم، ولتجديده دنانري اأخرى، واحلبل على اجلرار!
وتبداأ ا�صط�انة مقارنة جتارب دول تفر�س اإتاوات مماثلة، يف مقابل غ�س النظر 
عن حق�ق اأع�ص���اء ال�ص���لطة الرابع���ة. وهذه »اأم م�ص���كالت« عي�ن امل�ص����ؤولن، عند 

ا�صتطالع التجارب، وا�صطفاء اأرداها.
 

تيار
»ما اأكرث ال�صاحلن، واأقل ال�صادقن يف ال�صاحلن«.
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ال�سحافة الورقية لي�ست تقليدية والفكر املتداول يحتاج للتغيري
املتلقي العربي مت�ستت اليوم نتيجة فو�سى و�سائل الإعالم الراهنة... املردي: 

�س���من فعالياته���ا لربنامج ال�س���باب 
الربملاين، نظمت جمعية الريادة ال�سبابية 
اأخ���را ن���دوة حواري���ة بعن���وان “الإع���الم 
والراأي العام” بفندق الدبلومات، ناق�ش 
ورقته���ا رئي����ش حترير “الب���الد” موؤن�ش 
امل���ردي، والكات���ب ال�س���حايف واملحل���ل 
القا�س���مي،  الإماراتي �س���لطان  بال�س���اأن 
والإعالمي���ة اإميان مره���ون، واأدار الندوة 

الكاتب غ�سان ال�سهابي.
واحت�س���نت القاع���ة ع���ددا كبرا من 
ال�سباب، واملهتمني بال�س���اأن ال�سيا�سي 
والإعالمي، اإ�س���افة لعدد من الإعالميني، 

واأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي. 
ورحب ال�سهابي باحل�سور، مثنًيا على 
اإقامة اجلمعية الندوات النافعة واملوؤثرة، 
قب���ل اأن يط���رح ع���ددا م���ن الت�س���اوؤلت 
املهمة ب�ساأن جدوى تاأثر الإعالم العربي 
بال�س���ارع، وقدرته على تغير القناعات، 

وبناء فكر جديد. 
وعل���ق القا�س���مي بالق���ول “الإع���الم 
بالع���امل العرب���ي واخلليج حتدي���ًدا، مير 
مبرحل���ة �س���عبة مبقدمته���ا التحدي���ات 
املالية، وبظل �س���ح الإعالنات، اإذ تتوجه 
الكث���ر من ال�رشكات اليوم لن�رش اإعالناتها 
بح�سابات �س���بكات التوا�سل الجتماعي؛ 
تاأثره���ا،  و�رشع���ة  الوا�س���ع  لنت�س���ارها 
ولذلك نادى جمع من الإخوة ال�سحافيني 
بال�س���عودية موؤخ���ًرا، احلكوم���ة بالتدخل 

مل�ساعدة ال�سحف على ال�ستمرار.
والتح���دي الث���اين هو اللغ���ة العربية، 
فهن���اك الكثر م���ن �س���بابنا ل يتحدثون 
العربي���ة م���ع رفقائه���م، وم���ع اأقاربه���م 
اأي�ًس���ا، ويرون احلديث باللغة الإجنليزية 
وخالفه���ا نوع���ا من التط���ور والتمدن. يف 
اخلليج هن���اك مفردات اأجنبي���ة متغلغلة 
بحديثنا، لكن ح�رش اللغة على الإجنليزية 
بعينه���ا، ميث���ل كارثة، وهو اأم���ر انعك�ش 
�س���لًبا على قراءة ومتابعة ال�س���حف، واأن 
مواقع التوا�س���ل الجتماعي متثل حتديا 
لل�س���حف م���ن حي���ث املحت���وى نف�س���ه، 
اآخرها تطوير “تويرت” بزيادة عدد اأحرف 

الكتابة.
وعلي���ه، فم���ا الأ�س���باب الت���ي تدفع 
ال�س���باب لأن يتجهوا ل�سبكات التوا�سل؟ 
اأولها اأن ال�سحف ل تدفع، ثانيها الرقابة 
بال�سحف ومنع الكتابة بهذا الأمر وذاك، 
ثالثا ح����رش الكتاب بحج���م املقال وعدد 
الكلمات، الأم���ر الذي يراه بع�ش الكتاب 

واملدونني نوعا من التقييد.
واأ�ساف القا�سمي “لحظت بالإمارات 
اأن بع����ش مطبوع���ات الطلب���ة اأرق���ى من 
ال�س���حافة، منها خمرجات كلي���ة التقنية 
العلي���ا للطالب���ات بدب���ي، جمل���ة )فج���ر 
اأم���ورا  به���ا  يطرح���ون  اإذ  ال�س���حراء(، 
ته���م الإن�س���ان، بعي���دا ع���ن املوا�س���يع 

اجلافة واملتداولة بال�س���حف، خ�سو�س���ا 
ال�سيا�سة، وعليه اأدعو الكتاب لأن يركزوا 

على هموم املواطن”.
ويف مداخل���ة لإمي���ان مره���ون قال���ت 
“من ي�س���كل الراأي العام بالقرن اجلديد 
اأنا�ش جمهولون يت�سرتون خلف �سبكات 
م���ن  والكث���ر  الجتماع���ي،  التوا�س���ل 
املتابعني ي�سرون خلف هذه احل�سابات 
ب���ال وعي اأو اإدراك، وم���ع جمهولية بع�ش 

هذه ال�سخ�سيات”.
وتابع���ت “ف���رتة امليث���اق والنج���اح 
الباه���ر ال���ذي تخلله���ا، كان من اأ�س���بابه 
عدم وجود �س���بكات التوا�سل الجتماعي 
بالتفعي���ل احل���ايل، ولو كان���ت موجودة 
حينها ل�س���عبت الأمر كث���ًرا عرب حتريف 

الراأي العام”.
بالفج���وة  ه���و  القائ���م  الإ�س���كال 
احلا�س���لة بني ال�س���باب وقادة احلمالت 
الإعالمية، مع عظيم الأ�س���ف فاإن و�سائل 
مقاب���ل  تتط���ور  مل  التقليدي���ة  الإع���الم 
التطور املت�س���ارع يف �س���بكات التوا�سل 
الجتماع���ي، فاأ�س���حت و�س���ائل الإع���الم 
الر�س���مية ت�س���تقي الأخبار من �س���بكات 

التوا�سل الجتماعي من دون تاأكد.
و�س���لنا  ه���ل  مره���ون:  وتت�س���اءل 
بال�س���هولة مب���كان لأن نك���ون منقادين 

وفقا حل�سابات التوا�سل الجتماعي؟
اأن  علًم���ا  تاأكي���د،  ب���كل  وجتي���ب: 
ال�س���حافة رمب���ا اأدرك���ت كيف ت�س���تغل 
هذه الو�س���ائل خلدمتها، عرب ت�س���خرها 
ر�س���مية  ح�س���ابات  واإن�س���اء  ل�س���احلها، 
ب�س���بكات التوا�س���ل الجتماع���ي متث���ل 

ال�سحيفة، وتوجهها القائم.
وبدوره، ق���ال املردي “ال���راأي العام 
والإعالم جدلية قدمية منذ ظهور و�سائل 
الإع���الم، م���ن ي�س���نع الآخ���ر؟ ويف الوقت 
الذي ميث���ل به الراأي العام الأكرثية، هذا 

ال�سوت عندما يعلو تتبناه و�سائل الإعالم 
التي هي مدعوة لأن تو�سل �سوته”.

التوا�س���ل  “و�س���ائل  اإن  وق���ال 
الجتماع���ي ه���ي جم���رد قن���وات اإعالمية 
ت�س���اعد عل���ى النت�س���ار، ومن ال�س���واهد 
اأن ظه���ور التلفزي���ون مل يل���غ ال�س���ينما، 
والرادي���و بدوره مل يل���غ دور التلفزيون، 
ولق���د اأث���رت الث���ورة املعلوماتي���ة التي 
ال�س���حافة  عل���ى   1994 الع���ام  ب���داأت 
الورقي���ة، لكنه���ا ل تنق���ل ع���ن و�س���ائل 
التوا�س���ل الجتماعي، والعك�ش �سحيح، 
علًما اأن من اأ�س���هل الأمور الآن هو تزوير 
الأخبار وبثها بح�س���ابات مواقع التوا�سل 

الجتماعي”.
وفيم���ا يخ�ش ما ي���ردده البع�ش باأن 
ع���امل ال�س���حف ين���درج حت���ت التقلي���د، 
والروت���ني، اأك���د امل���ردي اأن ال�س���حافة 
لي�س���ت تقليدية، واإمن���ا الفكر املتداول 
خالله���ا هو ال���ذي يحتاج للتغي���ر، ومن 
الأمثلة، ظهور �سبكة “نتفليك�ش” والتي 
غرت من مفهوم التلفزيون، واأ�س���همت 
بنزول اأ�س���عار “الر�س���يفرات”، لكنها مل 
تل���غ التلفزي���ون، وعلي���ه يج���ب اأن نغر 

املحتوى الورقي لتقدمي فكر مغاير.
وفيم���ا يخ�ش الإعالن، ذك���ر اأنه يظل 
�س���يد املواقف دائًما، �س���واء بال�سحافة 
الورقية اأو و�س���ائل الدعاية الأخرى، وهو 
الذي يروج لل�سلع، وعليه فهو املت�سدر 

منذ ظهور و�سائل الإعالم لل�سطح.
واأ�س���ار رئي����ش حترير “الب���الد” اإلى 
اأن معظم النا�ش الآن ي�س���تقون اأخبارهم 
م���ن “الوات�س���اب”، وال���ذي اأ�س���بح اأكرث 
مقروئي���ة، ومبحت���واه الأخبار ال�س���حيحة 
واخلاطئ���ة، فعندم���ا تكون ب�س���حيفة ما 
ومع���روف هيئتها الإداري���ة ومن مالكها، 
موؤ�س�س���ة  هن���اك  لأن  الو�س���ع؛  يختل���ف 
بهوي���ة، ملزمة بتقدمي اخلرب ال�س���حيح، 

وحما�سبة على ت�سحيح الأخبار املغلوطة.
بدوره ت�س���اءل ال�سهابي قائال “الراأي 
العام ل ينتظر ما تقدمه و�س���ائل الإعالم، 
اليوم الكل ينتج املادة واملحتوى القوي 
وال�سعيف، من الذي ي�سنع الفكر ال�سائد 
للتيار الأ�سا�س���ي بظل هذا الت�س���تت يف 

�سناعة املادة؟”.
����رشاع  “هن���اك  القا�س���مي  ويجي���ب 
على العق���ل العربي، ملاذا اأ�س����ش جمال 
عبدالنا����رش اإذاعة ال�س���وت العربي؟ لأن 
امل�س���تمع العربي كان يتلقى حينها كل 
�س���يء من اخل���ارج، وعليه انظ���روا اليوم 
ك���م ه���ي امليزاني���ات التي تخ�س�س���ها 
الدول اخلارجية لتاأ�س���ي�ش قنوات باللغة 
العربية، تركيا، اأمركا، بريطانيا، فرن�سا، 
ال�س���ني، رو�س���يا. ملاذا هذا ال�سيء؟ لأن 
هناك �رشاعا عل���ى التاأثر على اجلماهر 
العربي���ة، توجيهها مب�س���ار معني، وعليه 
فال���دول العربية مدع���وة للمحافظة على 
الكت���اب واملثقفني واملتنوري���ن، وباأن 

حتت�سنهم.
وقال ال�سهابي متداخال “هناك �سباق 
عاملي لت�س���كيل ال���راأي العام، والذي قد 
يفتت؛ لع���دم وجود اجت���اه معني ثابت، 

واأعني التيار الأ�سا�سي، كيف ترونه؟
واأجاب���ت مره���ون قائلة “ه���ي عبارة 
عن كعكة، وو�س���ائل الإع���الم التي متثل 
دولها، حتاول اأن تاأخذ اأكرب قطعة منها، 
وباإعالم مزيف هدفه الأول ت�سليل الراأي 
الع���ام، وتفتيت���ه، وعليه، فه���و نوع من 
احل���روب الإعالمية احلديث���ة، والتي يباح 
فيه���ا الك���ذب والت�س���ليل، وا�س���تخدام 
كل الو�س���ائل امل�رشوعة وغ���ر امل�رشوعة 
لتحقي���ق الأهداف املر�س���ومة، متاما كما 
ه���و احل���ال بالن�س���بة لالإع���الم التقليدي 
واخلا�ش، والذي ي�س���تخدم اأدوات معينة 

ل�ستقطاب النا�ش”.

وواأ�س���افت اأن “الإ�س���كال هن���ا، هي 
حني نك���ون منقادين ولي����ش قياديني، 
مما يدفعني للت�س���اوؤل، كيف نتحول من 

طرف املعادلة هذه للطرف الآخر؟”. 
العرب���ي  “املتلق���ي  امل���ردي  ورد 
مت�ستت اليوم، حول الق�س���ايا الأولوية، 
بظل فو�س���ى و�س���ائل الإع���الم الراهنة، 
ال�س���ينما العاملية اأ�س���حبت موؤثرة، ماذا 
قدمت ال�س���ينما العربي���ة يف قبال كل ما 

يجري؟”.
ال�س���هابي “ه���ل م���ا ير�س���د لالإعالم 
موؤث���را  اإعالم���ا  ليك���ون  كاف  العرب���ي 

وجذابا؟”.
فيل���م  اإنت���اج  “كلف���ة  مره���ون 
بالن�ستغرام ل تذكر، كذلك باليوتيوب، 
يف الزمن احلايل، ل حاجة لفريق متخ�س�ش 
لبن���اء ر�س���الت اإعالمي���ة، ناهي���ك عن اأن 
الر�سائل الإعالمية املطولة غر مطلوبة، 
املو�س���وع ل يتعل���ق بامليزانيات فقط، 
واإمن���ا بالفك���رة نف�س���ها. التلفزيون���ات 
احلكومية العربية عل���ى اختالفها، لكنها 
تتفق باأن لي�ش بها حار�س���ا للبوابة، وهو 
ما ي�س���عفها لأن تكون اأكرث م�س���داقية، 
بال�سابق يف الإعالم كنا ننتقي املفردات؛ 
لأنن���ا كن���ا نراع���ي اجلمهور، يف �س���بكات 
التوا�س���ل الآن حدث ول حرج، خ�سو�س���ا 
اأنها ت�سل للدونية - اأحيانا - يف اإي�سال 
املعلوم���ة، والتاأثر على اجلمهور. وفيما 
يخ�ش مو�س���وع نظرية املوؤام���رة، لدينا 
خوف مما وراءنا، ول ننظ���ر لالأمام، لذلك 
فاخلوف لي�ش من �سي�رشبني بظهري، بل 

من �سي�رشبني بوجهي”.
ال�سهابي: ما اآفاق العالم الجتماعي، 

وفتوحاته القائمة؟
التوا�س���ل  و�س���ائل  القا�س���مي: 
الجتماع���ي ل توؤثر عل���ى الكبار فقط بل 
ال�سغار اأي�س���ا، اإذ ميتلك كثرون منهم 
اليوم ح�سابات بها، وجميعنا نعرف ق�سة 
موؤ�س�ش في�س���بوك، ل�رشاء �س���ناب �سات، 
وكيف رف�ش موؤ�س�س���ها ال�س���اب، قائال: 
اأنت اأكرب عمرا م���ن اأن تفهم املغزى من 

�سناب �سات؟
وهن���اك “ب���ي بي �س���ي عرب���ي”، وما 
يتخللها من برامج متنوعة، كلها حوارات، 
وعليه فامليزانيات التي تعطى لو�سائل 
الإعالم العربي هي ملخاطبة الراأي العام، 

ولي�ش تثقيفه.
ولي�س���ت جميع الربامج احلوارية ذات 
فائدة، لكن �سيا�س���ة احل���وار والختالف 
مهمة، انظر لإذاعة “مونت كارلو”، وكيف 
تتنوع ما بني الأغ���اين والربامج احلوارية 
والثقافي���ة والعلمي���ة، واأحيي “تلفزيون 
اأبوظبي” ال���ذي اهتم بهذا الأمر، واأن�س���اأ 
قناة “نا�س���يونال جيواغرافيك اأبوظبي”. 
خال�س���ة القول اإن���ه وم���ا دام هناك جيل 

جديد، فهناك اأ�سياء جديدة مقبلة.

• جانب من ندوة “الإعالم والراأي العام” بفندق الدبلومات	

اإبراهيم النهام

اعتمــاد البحريـن مقــرا عامليــا ملوؤمتــر “مايو كلينــك”
اعتماد 26 �ساعة تعليم للم�ساركني... البدران ل� “$”:

بدور املالكي من فندق اخلليج 

اأعلن مدي����ر مركز حممد ب����ن خليفة بن 
التخ�س�س����ي للقل����ب  اآل خليف����ة  �س����لمان 
ري�س����ان الب����دران ع����ن اعتماد مرك����ز مايو 
كلينك لطب وجراحة القلب مملكة البحرين 

مقرا دائما للموؤمتر.
وق����ال البدران ل� “الب����الد” اإن هذا اأول 
اعتماد عامل����ي مينحه اأكرب مرك����ز اأمركي 
عاملي متخ�س�����ش باأمرا�����ش القلب ملركز 
حممد بن خليف����ة لإمرا�ش القلب بالبحرين 
والوط����ن العرب����ي والعامل، وبهذا �س����تعقد 
ن�س����خة املوؤمتر الأمركي����ة مبقر مركز مايو 
كلين����ك يف الولي����ات املتح����دة، والن�س����خة 
الثاني����ة للموؤمتر تنظم بالبحرين، مو�س����حا 
يف  البحري����ن  اعتم����د  كلين����ك”  “ماي����و  اأن 
ه����ذا اجلانب بكافة ال�س����الحيات اخلا�س����ة 
باملوؤمتر، ومنها التعليم ال�سحي امل�ستمر، 

وتدري����ب اأطب����اء القل����ب للح�س����ول عل����ى 
�سهادة وتخ�س�����ش “بورد اأمرا�ش القلب” 
�س����واء البورد العربي، اأو البورد الأمركي، 

اأو اأي بورد عاملي اآخر.
وك�س����ف عن اأنه �س����يتم تد�سني العمل 
يف مرك����ز حممد بن خليف����ة لأمرا�ش القلب 
نهاية يوينو املقبل، م�سرا اإلى اأن الن�سخة 
ال�ساد�س����ة ملوؤمتر العام 2019 �ستنظم يف 

مقر مركز خليفة لأمرا�ش القلب.
ج����اء ذل����ك خ����الل خت����ام موؤمت����ر “مايو 
كلينك” ن�س����خته اخلام�سة يف املنامة اأم�ش، 
مب�س����اركة اأك����رث م����ن 300 خب����ر وخمت�ش 

ومتحدث.
واأ�س����ار املن�س����ق الع����ام للموؤمتر هيثم 
اأم����ني يف ت�رشيح����ات ل����� “الب����الد” اإل����ى اأن 
املتحدثني من “مايو كلينك” قدموا خالل 

5 اأيام 40 حما�رشة علمية.
وذكر اأنه مت التفاق بني “مايو كلينك” 

التخ�س�س����ي  ب����ن خليف����ة  ومرك����ز حمم����د 
للقلب على اأن يكون هناك فريق م�س����رتك 
لبح����ث احلالت املر�س����ية القلبي����ة احلرجة 
وامل�ستع�س����ية، واأي�س����ا ترتي����ب لتع����اون 
م�سرتك لجراء عمليات “العيوب اخللقية” 

لدى الطفال قريبا.
ومن جانب����ه، ق����ال ا�ست�س����اري اأمرا�ش 
القل����ب وكهربة القل����ب يف مركز حممد بن 
خليفة التخ�س�س����ي حممد اأمني، اإن املركز 
يجري �سنويا من 150 اإلى 200 عملية لزرع 
بطاريات اأو منظمات، وتب����داأ من الأطفال، 

وحتى �سن 85 عاما لدى الكبار.
وعلى جانب مت�س����ل، اأ�س����ارت الرئي�ش 
التنفيذي للهيئ����ة الوطنية لتنظيم املهن 
واخلدم����ات ال�س����حية م����رمي اجلالهم����ة، يف 
ت�رشيح ل� “البالد” اإلى اأن اللجنة املخت�سة، 
مبراجعة برنامج التعليم املهني امل�ستمر، 
راجعت حمتويات وحما�رشات وور�ش العمل 

الت����ي نظم����ت باملوؤمتر عل����ى م����دى اأيامه 
اخلم�سة، ومت منح املوؤمتر 26 �ساعة تعليم 
مهني م�ستمر معتمدة لالأطباء امل�ساركني.

اأن دل  ه����ذا  اأن  واأو�س����حت اجلالهم����ة 
على �س����يء، فاإنه دللة وا�سحة على اأهمية 
املوؤمت����ر، وما يحتويه من حما�رشات وور�ش 

عمل مهمة لالأطباء امل�ساركني.
واأع����رب الأطب����اء امل�س����اركني من دول 
اخللي����ج العرب����ي، عن �س����كرهم وتقديرهم 
للبحري����ن، وللقائم����ني عل����ى تنظي����م هذا 
املوؤمت����ر امله����م، اإذ اأ�س����اد رئي�����ش جمعية 
الإم����ارات للقل����ب رئي�����ش جلن����ة الزمال����ة 
يف اأمرا�����ش القل����ب يف املجل�����ش العرب����ي 
والق�س����طرة  القل����ب  اأمرا�����ش  ا�ست�س����اري 
التداخلية عبداهلل �س����هاب باملوؤمتر وح�سن 
التنظيم والتخ�س�����ش، وما �س����مته الأوراق 
العلمية م����ن اآخر امل�س����تجدات والتطورات 
اجلراحي����ة والداخلي����ة والعالجي����ة يف ط����ب 

وجراحة القلب، موؤك����دا اأن البحرين حققت 
اإجنازا غر م�س����بوق، حتق����ق من خالل مركز 
حممد ب����ن خليف����ة لأمرا�ش القل����ب، بعقد 
ن�سخة املوؤمتر بالبحرين، وهو يعترب اإجنازا 
طبي����ا ي�س����اهم يف زي����ادة التب����ادل العلمي 
والطب����ي واملعريف واخلربات امل�س����تجدات 
ل����دى الأطب����اء اخلليج����ني والع����رب عموما، 
ومبا يخدهم يف جمال عملهم وتخ�س�سهم، 
ويوفر على الطباء معاناة ال�سفر والذهاب 

اإلى اأمركا حل�سور املوؤمتر.
واأك����د �س����هاب اأن املوؤمتر كان من�س����ة 
�س����مت كل ما يحتاجه الأطباء يف تخ�س�����ش 
ط����ب وجراح����ة القل����ب واآخر امل�س����تجدات 
والتط����ورات التي تخ����دم تطوي����ر عملهم، 
معرب����ا ع����ن �س����كره لل����كل القائم����ني على 
املوؤمت����ر، ال����ذي ينقل كل عام خ����ربة اأكرب 
مركز عاملي لأمرا�ش القلب لأطباء اخلليج 

واملنطقة.

ت�سوير: ر�سول احلجري
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باملتحف �فتتاح معر�ض “بني �ملحرق و�إ�شبيليا” 

15 مرًت� �حلد �لأدنى مل�شاحة �ملحالت �لتجارية

بح�شور 200 بحريني �إطالق برنامج “يال �شو�شال” 

يعك�س اأ�سالة اخلط العربي وي�ستمر حتى 20 مار�س

5 اأمتار ارتداد املحالت املطلة على البحر كممر للم�ساة

يت�سمن 18 ور�سة ويعزز مهارات رواد الأعمال

املنامة - هيئة البحرين للثقافة والآثار: �سهد 
متحف البحرين الوطني م�س����اء اأم�س افتتاح معر�س 
“ب����ن املح����رق واإ�س����بيليا.. حوار بولزا وبو�س����عد” 
الذي يت�س����من اأعمالاً فنية م�س����غولة باخلط العربي 
لكل من الفنان اإبراهيم بو�سعد والفنانة اإيليزابيث 
بولزا، بح�س����ور وزير اخلارجية ال�سيخ خالد بن اأحمد 
اآل خليفة، ورئي�س����ة هيئة البحري����ن للثقافة والآثار 
ال�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة، اإ�سافة اإلى وجود 
ع����دد من الفنان����ن واملهتمن بال�س����اأن الثقايف يف 

مملكة البحرين.
وي�س����تمر املتحف با�ست�س����افة املعر�س يوميا 
حت����ى 20 مار�����س من الع����ام اجلاري من ال�س����اعة 8 

ا وحتى 8 م�ساءاً. �سباحاً
وتق����ّدم هيئ����ة البحري����ن للثقافة والآث����ار هذا 
املعر�س �س����من برنام����ج الحتف����اء مبدينة املحرق 

عا�سمة للثقافة الإ�سالمية 2018. 
وبهذه املنا�س����بة قالت املدي����ر العام للثقافة 
والفن����ون بهيئ����ة الثقافة ال�س����يخة ه����ال بنت حممد 
اآل خليف����ة: “اجتمع فّنانان ممي����زان على حب اخلط 
العرب����ي؛ ليقدما اأعم����الاً فنية تعك�����س اأهمية اخلط 
العرب����ي ووجوده وما ي�س����يفه من خ�سو�س����ية على 
الأعم����ال الفني����ة املعا�رصة التي حتم����ل يف جوهرها 

جمال تراثنا وتاريخنا الغني”.
واأ�س����افت اأن احل����وار القائ����م ما ب����ن الفنان 
بو�س����عد والفنانة بولزا يجمع عنا�رص خمتلفة ومينح 
اجلمهور فر�سة لكت�ساف ما ميكن اأن ي�سكله اخلط 

بب�ساطته من بداية لأعمال فنية مهمة. 
ويف املعر�س ت�س����تعر�س هيئة الثقافة جتربة 

ال�رصق والغرب، الفن الكال�س����يكي واحلديث وفنون 
الت�س����كيل واخلط العربي الذي ير�س����م م�س����اره بيد 
الفنان اإبراهيم بو�س����عد من مدينة املحرق لي�س����ل 
اإل����ى مدينة اأندل�س����ية قدمية هي اإ�س����بيليا ويجتمع 

خّطه باأعمال الفنانة اإليزابيث بولزا. 
يذك����ر اأن اإبراهي����م بو�س����عد فنان م����ن مواليد 
مدينة املحرق. وهو ع�سو موؤ�س�س جلمعية البحرين 
للفنون الت�س����كيلية. وقبل تفرغ����ه للفن نهائيا بداأ 
بو�س����عد م�س����رته املهنية خطاط يف وزارة الرتبية 
والتعليم ومن ثم عمل يف منا�س����ب عدة يف الوزارة. 
وميكن اإيجاد اأعمال الفنان بو�سعد يف خمتلف اأنحاء 
العامل ويف متاحف كمتحف البحرين الوطني، املتحف 
الوطني يف ال�سارقة، ودار الفنون واملتحف الوطني 
يف الأردن واملتح����ف الربيطاين يف اململكة املتحدة 

وغرها. واإ�سافة اإلى �س����غفه باخلط العربي، يقدم 
بو�س����عد اأعمال الر�س����م بالزيت والأكريليك واأعمال 

احلفر والطبع على ال�سا�سة احلريرية وغرها. 
اأم����ا الفنان����ة اإليزابيث بولزا فول����دت يف مدينة 
�س����توتغارت الأملانية. در�س����ت الفنون والت�سميم 
باإيطالي����ا وم����ن ث����م وا�س����لت درا�س����اتها يف الأدب 
العرب����ي املعا�رص م����ن معهد اللغ����ات التابع جلامعة 
اإ�س����بيليا باإ�س����بانيا. عا�ست يف اإ�س����بانيا منذ 1990 
وكر�ست �س����نوات عمرها يف البحث ودرا�سة الفنون 
م����ن امل�س����اريع  العدي����د  �س����اركت يف  الإ�س����المية. 
الثقافية يف خمتلف بلدان ال�رصق الأو�س����ط وو�سلت 
اأعمالها اإلى خمتل����ف دول اأوروبا، املغرب، اململكة 
العربية ال�سعودية، البحرين، دبي، الهند، املك�سيك 

وكندا. 

حدد مقرح قرار ال�س���راطات التنظيمية 
ا اأدنى مل�س���احة العقارات  للتعم���ر 15 مرا حداً
التي ي�س���مح فيها باملح���الت التجارية، على األ 

تقل عر�س واجهة املحل الواحد عن 3 اأمتار.
وح����رص اإقام���ة ه���ذه املح���الت يف العقارات 
املطل���ة على �س���وارع جتارية معتم���دة اأو التي 
ي�س���مح فيه���ا بفت���ح حم���ات جتاري���ة يف غ���ر 

ت�سنيف مناطق املراكز التجارية.
و�س���مح املقرح باإ�س���افة ميزانن ل تزيد 
م�س���احته عن 70 % من م�ساحة املحل التجاري، 

دون احت�سابه �سمن ن�سبة البناء.
واأل���زم املح���الت بعم���ل ارت���دادات للبن���اء 
م�س���افة 5 اأمت���ار م���ن جه���ة الفت���ح التج���اري 
وتهيئته���ا كمواقف لل�س���يارات، وذلك يف حال 
عدم وجود مواقف عمومية �سمن حرم الطريق، 
على اأن تخ�س����س ه���ذه املواقف لال�س���تعمال 

التجاري فقط.
ويف حال���ة العق���ارات املطل���ة عل���ى البحر، 
ا�س���رتط املقرتح اأن يت���م عمل ارت���داد للمحل 
م�س���افة 5 اأمت���ار من جه���ة البحر، وتخ�سي�س���ه 

كممر للم�ساة.

وعن���د وقوع العق���ار يف املناطق ال�س���كنية 
اخلا�سة فاإنه يطبق عليها ا�سراطات العمارات 
3 طوابق، واأما يف حال وقوعه يف مناطق ال�سكن 
املت�سل فاإنه يطبق عليها ا�سراطات العمارات 

املت�سلة 3 طوابق.
و�س���مح املقرح بالبناء عل���ى اأحد احلدين 

اجلانبي���ن لالأر�س بالن�س���بة للطابق الأر�س���ي 
وامليزان���ن فق���ط، وبعمق ل يتج���اوز 8 اأمتار، 
على اأن تطب���ق الرتدادات اجلانبي���ة القانونية 

للطوابق العليا.
واأتاح للمح���الت عمل ب���روزات علوية تعلو 
الدور الأر�سي وامليزانن بحد اأق�سى 1.2 مر.

اأطل���ق كل من مركز تفوق ال�ست�س���اري للتنمية 
والن���ادي العامل���ي لالإع���الم الجتماعي �س���باح اأم�س 
ال�سبت برنامج “يال �سو�سال” بح�سور اأكرث من 200 
بحرين���ي. ويهدف ه���ذه الربنام���ج لتزويد ال�س���باب 
لالإع���الم  الأمث���ل  ال�س���تخدام  البحرين���ي مبه���ارات 
الجتماع���ي يف جمال ري���ادة الأعمال، ويت�س���من 18 
ور�سة عمل تقام يف جمعيات خرية ومهنية مبختلف 

مدن وقرى مملكة البحرين. 
وجرى تد�سن هذا الربنامج ب�رصاكة ا�سراتيجية 
مع �س���ندوق العمل “متك���ن” وبالتعاون مع برنامج 
الأمم املتحدة الإمنائي، وبتنظيم من �رصكة الأ�سطورة 

لال�ست�سارات الت�سويقية.
وقال���ت املدي���ر الع���ام ملرك���ز “تف���وق” مرمي 
الرويعي، يف كلمة لها خالل حفل الإطالق اإنه �س���يتم 
تنفيذ برنامج “#يال_�سو�سال” بالتعاون مع جمموعة 
م���ن جمعيات املجتمع املدين املنت�رصة يف قرى ومدن 
بحرينية خمتلفة، ومبا يخدم الفئات امل�ستهدفة من 
تل���ك اجلمعيات من ناحية ويتيح الو�س���ول اإلى اأكرب 

�رصيحة ممكنة من ال�سباب من ناحية اأخرى.
واأو�س���حت اأن هذا الربنامج ياأت���ي يف اإطار عمل 
مرك���ز “تف���وق” على بناء ق���درات املجتم���ع املدين 
وتعزي���ز ال�رصاكة الفاعل���ة مع موؤ�س�س���اته، معربةاً عن 
ثل ه���ذا الربنامج الطم���وح باكورة  تفاوؤله���ا ب���اأن ميمُ

تع���اون دائ���م وفاعل م���ع الن���ادي العامل���ي لالإعالم 
الجتماع���ي. بدوره ق���دم الرئي����س ال�رصي���ك للنادي 
العاملي لالإعالم الجتماعي علي �س���بكار عر�سا خالل 
اإط���الق برنامج “يال �سو�س���ال” حتدث فيه عن اأهمية 
الإع���ام الجتماعي بالن�س���بة ل���رواد الأعمال وغرهم 
م���ن �رصائح ال�س���باب الراغب���ن بتطوير م�س���اريعهم 
واأو�س���اعهم املهني���ة والوظيفي���ة، والتع���رف على 
الإمكان���ات الكب���رة الت���ي توفرها من�س���ات الإعام 

الجتماعي يف حال ا�ستثمارها بالطريقة املثلى.

فيم���ا حت���دث املن�س���ق املقي���م لأن�س���طة الأمم 
املتح���دة واملمث���ل املقي���م لربنامج الأم���م املتحدة 
الإمنائ���ي UNDP ل���دى البحري���ن اأم���ن ال�رصقاوي 
ب���دوره عن اأهمي���ة الإع���الم الجتماع���ي يف التعريف 
باأهداف التنمية امل�س���تدامة، والدفع بالأن�سطة التي 
من �س���اأنها تنفيذ هذه الأهداف عل���ى اأر�س الواقع، 
وكذلك التوجه نحو متكن ال�سباب على وجه التحديد 
م���ن الطالع على م�س���ارات التنمية وال�س���تفادة من 

معطياتها.

• وزير اخلارجية ورئي�سة هيئة البحرين للثقافة والآثار لدى ح�سورهما املعر�س	

• اللتزام بتهيئة مواقف لل�سيارات بطول 5 اأمتار	

تكثيف �لدوريات �لأمنية يف �لعطلة

ملتقى �لنخب يناق�ض بناء �ل�شخ�شية �لإلكرتونية �ملوؤثرة

ور�شة ملوظفي “�لأ�شغال” عن �حلقوق �لتقاعدية

رئي����س  الداخلي���ة: دع���ا  وزارة  املنام���ة - 
�س���عبة املركبات بالإدارة العامة للمرور النقيب 
اأحمد الأحمد ال�س���ائقن، خ�سو�س���ا مع بدء اإجازة 
الطلب���ة، اإلى اأخ���ذ احليطة واحلذر داخ���ل الأحياء 
ال�س���كنية، منوه���ا يف الوق���ت ذات���ه اإل���ى اأنه يف 
ح���ال التخطي���ط لل�س���فر ب���را، يج���ب التاأكد من 
جمي���ع م�س���تندات ال�س���يارة واأن تكون ال�س���يارة 
م�س���توفية �رشوط الأمن وال�س���امة، م���ع اللتزام 
بالقواع���د املرورية يف الدول املراد ال�س���فر لها. 
جاء ذلك يف برنام���ج “الأمن” الإذاعي الذي تعده 
وتقدمه الإدارة العامة لالإع���الم والثقافة الأمنية 
بالتعاون م���ع اإذاعة البحرين، والذي ا�ست�س���اف 
كذلك �س���ابط احلماية وال�س���المة بالإدارة العامة 
للدفاع املدنياملالزم مهند�س �س���الح عادل، اإذ 

�س���دد على �رصورة اتخاذ جميع اإجراءات ال�س���المة 
يف املنزل حال ال�س���فر خ���الل العطلة والتاأكد من 
ف�سل الغاز وجميع الأجهزة الكهربائية وحماب�س 
املي���اه. واأك���د رئي�س ف���رع القادم���ن بجوازات 
ج����رص امللك فهد ط���ارق الدو�رصي ����رصورة التزام 
امل�س���افر بالقوان���ن بالأنظمة املعم���ول بها يف 
البلد املتوج���ه له، واملحافظة على الهوية وعدم 
ت�س���ليمها اإل���ى اأي جهة غ���ر ر�س���مية، ويف حال 

فقدانها فيجب التوجه مبا�رصة اإلى ال�سفارة.
كما اأ�س���ار �س���ابط مركز خدمات املخيمن 
مبديري���ة �رصطة املحافظة اجلنوبي���ة املالزم اأول 
م�سعب ال�سعيدي اإلى و�سع خطة اأمنية وتكثيف 
الدوريات الأمنية وزيادة احلمالت التوعوية خالل 

فرة العطلة.

املنام���ة - بن���ا: حت���ت رعاية م�ست�س���ار 
الرئي����س  الإع���الم  ل�س���وؤون  املل���ك  جالل���ة 
الفخ���ري جلمعية العالق���ات العامة البحرينية 
امل�ست�س���ار نبي���ل احلمر، ينظ���م كل من اأكت 
العام���ة  العالق���ات  ل�ست�س���ارات  �س���مارت 
وجمعية العالق���ات العامة البحرينية امللتقى 
اخلليجي الثالث للنخب يف الفرة امل�س���ائية 
من يوم���ي اخلمي�س واجلمع���ة املوافقن 22 
و23 من �سهر مار�س املقبل بفندق ذا غروف 

للموؤمترات بجزر اأمواج مبملكة البحرين.

وبهذه املنا�سبة �رصح ع�سو جمل�س اإدارة 
جمعي���ة العالق���ات العام���ة البحريني���ة حممد 
�س���مر قائا: »اأ�س���بحت و�س���ائل التوا�س���ل 
الجتماع���ي ال�س���بيل الأف�س���ل للتاأث���ر على 
اجلماه���ر مبختل���ف اأنواعه���ا، حت���ى اأم�س���ى 
تاأثر الإعاميني اجلدد اأكرب بكثر من تاأثر 
نظرائهم التقليدي���ن. ومل يقت�رص ذلك على 
اجلانب املعنوي فق���ط، فقد باتت املداخيل 
املادية مل�س���اهر الإعام الجتماعي اأ�سعاف 

ما يح�سل عليه الإعالميون التقليديون«.

و�س���وؤون  الأ�س���غال  وزارة   - املنام���ة 
البلديات والتخطي���ط العمراين: نظمت وزارة 
والتخطي���ط  البلدي���ات  و�س���وؤون  الأ�س���غال 
العمراين بالتعاون مع الهيئة العامة للتاأمن 
الجتماع���ي ور�س���ة عم���ل توعوي���ة بقوان���ن 
ومزاي���ا وحق���وق التقاع���د بعن���وان “املزايا 

واحلقوق التقاعدية واإ�سابات العمل”.
وتاأتي هذه الور�س���ة �س���من �سل�سلة من 
الربامج التوعوية التي تقيمها اإدارة املوارد 
الب�رصية ب�س���وؤون الأ�س���غال ملوظف���ي الوزارة 
�سمن جمل�سها ال�سهري؛ وذلك بهدف تعزيز 
اجلان���ب التوعوي لدى اأكرب �رصيحة ممكنة من 
املوظف���ن لالإحاطة بالقوان���ن والت�رصيعات 
اخلا�س���ة بالتقاعد، وزيادة م�س���توى املعرفة 
ل���دى املوظف���ن اجل���دد بقان���ون التاأم���ن 
وحقوقه���م  واجباته���م  وباأه���م  الجتماع���ي 
مبوجب قانون التاأم���ن الجتماعي ملا لذلك 
من اأثر كبر يف ن�رش التوعية التاأمينية، اإ�سافة 

لتعزيز عالقات التوا�س���ل بن الهيئة العامة 
للتاأمن الجتماعي واملوؤمن عليهم.

���ا حول  ت�س���من برنام���ج الور�س���ة عر�ساً
قان���ون التقاع���د وفئ���ات اخلا�س���عن، كما 
رك���ز العر����س عل���ى ال�س���راكات واحلقوق 
التقاعدية مبا فيها حالت ا�ستحقاق املعا�س 
التقاعدي وكيفية احت�ساب املعا�س، اإ�سافة 
اإل���ى طريقة احت�س���اب الزيادة ال�س���نوية عند 
تقاع���د املوظف، واأنواع املكافاآت التقاعدية 
واملدة املح�سوبة وغر املح�سوبة يف التقاعد.

اخلدم���ات  الور�س���ة  تناول���ت  كم���ا 
التقاعدي���ة ممثل���ة يف القرو����س وا�س���تبدال 
املعا����س واخلدمة الفرا�س���ية و�س���م مدد 
اخلدمة ال�س���ابقة ف�س���الاً عن تاأمن اإ�سابات 
العمل واخلا�س���عن لأحكام الإ�س���ابة واأنواع 
الإ�سابات واملميزات قبل حتديد ن�سبة العجز 
والتحوي���ل للج���ان الطبية واملزاي���ا النقدية 

املقدمة خالل فرة العالج.

نكتب الحقيقة.. ألجلكم
قبل اأيام، وبينما كنت اأزور جمل�سا لأحد الأ�سدقاء، توج�ست من ثالثة ممن اأعرفهم، 
لأنهم كانوا يت�س���ددون، ويتاح�سون النظر يل، وكاأين ثعبان اأرقط، يتطلع اإليهم بجوع 

وج�سع. 
وبحديث منف�س���ل معهم، تبن اأن مقالتي اأوجدت لهم القناعة، باأن ما يطرح هو 

تعد على اخلطوط احلمراء للدولة، وباأنه اأمر ل ي�سح. 
وق���ال يل اأحده���م باحلرف: “لن طحت، مال���ك رفيج”. اأما الثاين فق���ال بحرج اإنه 
يتخوف اأن ي�س���غط على زر الإعجاب بان�س���تغرام؛ لأنها )على قولته( “بتنح�سب عليه، 

وهو راعي عيال”. 
اأم���ا الثالث، فقد اخت�رص الطريق، واأنعم ب� “البلوك” على ح�س���اباتي يف ان�س���تغرام 
وتوير، بالرغم من اأنه �سخ�س���ية مثقفة و�س���احب جمل�س، قائال: و�سع البلد ما يتحمل 

هالكالم.  
خال�س���ة ما ح���دث، اإنه يف الوقت الذي حت���رم به الدولة وقادة الراأي بها و�س���ناع 
القرار، كلمة ال�س���حايف البناءة، ويرون بها اأداة ل�س���نع التغير الإيجابي يف البلد، يرى 
اآخرون، من غر املتنفعني ب�س���يء، اأن الواقع املر هو اأكرث اأمنا من وطن جديد، ي�سعى 

اأبناوؤه ل�سنعه باأيديهم.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

�شيدعلي �ملحافظة

• حممد �سمر	 • نبيل احلمر	



“نا�سداك دبي” تدرج اأ�سهم “جي اإف اإت�ش” للعقود امل�ستقبلية
�إت����ش:  �إف  �ملنام���ة - ج���ي 
�أعلن���ت جمموع���ة ج���ي �إف �إت����ش 
�ملالي���ة �أم�ش ع���ن �إطالق �لعقود 
�مل�س���تقبلية لالأ�س���هم �ملنفردة 
�أ�س���هم �ملجموعة �ملتوفرة  على 
للتد�ول يف �س���وق نا�سد�ك دبي 
لالأ�سهم،  �مل�ستقبلية  للمعامالت 
وذلك �عتبار� من ي���وم 16 يناير 
2018. وتن�سم �ملجموعة �إلى 16 

�ركة �أخرى من كربى �ل����ركات �ملدرجة بدولة 
�لإم���ار�ت �لعربية �ملتح���دة، �لتي يت���م تد�ول 
معامالتها �مل�س���تقبلية يف �سوق نا�سد�ك دبي، 
وت�سم �ركات كربى مدرجة يف بور�سة �أبوظبي 
ل���الأور�ق �ملالية، �س���وق دبي �ملايل ونا�س���د�ك 
دبي. من بني هذه �ل�ركات �أي�س���ا بنك �أبوظبي 
�آر�بت���ك �لقاب�س���ة، دي ب���ي  �لتج���اري، �رك���ة 
وورل���د، بنك دب���ي �لإ�س���المي، دب���ي للرتفيه، 
�إعم���ار �لعقارية، �ت�س���الت وعق���ار�ت �لحتاد، 
وغريها م���ن �ل����ركات �لأخرى. يذك���ر �أنه متت 
�إ�سافة �لعقود على �أ�سهم �ملجموعة �إلى �سوق 
�ملعامالت �مل�س���تقبلية �لتي تاأ�س�ست يف �سهر 
�س���بتمرب 2016، يف �إط���ار ��س���رت�تيجية تطوير 

نا�س���د�ك دبي، �لتي تهدف �إلى 
�إ�سافة مزيد من �لعمق و�لت�ساع 
ل�س���وق �ملعامالت �مل�س���تقبلية 
لتوف���ري فر����ش �لت���د�ول عل���ى 
�لأ�س���ول  يف  �مل�س���تقة  �لأدو�ت 

�لإقليمية.
�لتنفيذي  �لرئي����ش  وق���ال 
ملجموعة ج���ي �إف �إت����ش �ملالية 
ه�سام �لري�ش “نحن �سعد�ء ب�سم 
�أ�سهم جمموعة جي �إف �إت�ش �ملالية بجانب �أ�سهم 
كربى �ل�ركات �ملدرجة يف �س���وق نا�سد�ك دبي 
للمعامالت �مل�ستقبلية لالأ�سهم بدولة �لإمار�ت 
�لعربي���ة �ملتح���دة. ما ت���ز�ل �أ�س���هم �ملجموعة 
م���ن بني �لأ�س���هم �لأكرث ن�س���اطا يف �لتد�ول يف 
�س���وق دبي �ملايل، كما تعترب جي �إف �إت�ش �أول 
�ركة م���ن خارج دولة �لإم���ار�ت يتم �إدر�جها يف 
�س���وق نا�س���د�ك للمعامالت �مل�س���تقبلية. ومن 
�ملوؤكد �أن �لتطوير �ملتو��سل لالأ�سو�ق �ملالية 
باملنطقة �س���يعود بالنفع على �ل�ركات و�أي�سا 
عل���ى م�س���تثمرينا �لذين منح���و� �لآن قدر� �أكرب 
من �حلري���ة و�خليار�ت �لتي متكنه���م من �إد�رة 

ا�ضتثماراتهم والتحوط �ضد املخاطر”. 

�ملبادلت �لتجارية ل� “�لتعاون 
�لإ�سالمي” تنمو 155 % 

�لريا����ش - و�����ش: �رتفعت قيم���ة �ملبادلت 
�لتجاري���ة بني �ل���دول �لأع�س���اء مبنظم���ة �لتعاون 

�لإ�سالمي بن�سبة 155 % خالل 10 �سنو�ت.
و�أف���اد �لتقرير �ل�س���نوي �لذي �أ�س���دره �ملركز 
قيم���ة  �أن  �ل�س���ادر  �لتج���ارة  لتنمي���ة  �لإ�س���المي 
�ملبادلت �لتجارية ب���ني دول �ملنظمة منذ تطبيق 
خمطط �لعمل �لع�ري، بلغت م�ستوى 694.23 مليار 
دولر �لع���ام 2015، مقابل 271.45 مليار دولر يف 

2005، وفًقا لوكالة �لأنباء �ل�سعودية “و��ش”.

�لثالثاء �نطالق فعاليات “�ل�رق �لأو�سط للتكرير” �لثاين 

�ملنامة - �لوطنية للنفط و�لغاز: تنطلق فعاليات موؤمتر ومعر�ش �ل�رق �لأو�س���ط �لثاين 
�سباح يوم �لثالثاء �مُلقبل 23 يناير �جلاري بفندق �لريتزكارلتون، �لذي ت�ست�سيفه �لبحرين 
عل���ى مدى يومني متتاليني برعاية وزير �لنفط �ل�س���يخ حممد بن خليفة �آل خليفة، وبتنظيم 
�لحتاد �لعاملي للتكرير بالتعاون و�لتن�س���يق م���ع �لهيئة �لوطنية للنفط و�لغاز وبدعم عدد 
من �ل�ركات �لنفطية �لعاملية �ركة نفط �لبحرين “بابكو” و�ركة �أر�مكو �ل�سعودية و�ل�ركة 
�لعربية �ل�س���عودية لل�س���ناعات �لأ�سا�سية “�سابك” و�ركة �س���د�رة و�ركة �لبرتول �لوطنية 
�لكويتية و�ركة �أبوظبي لتكرير �لنفط و�ركة ت�سنيع �ل�سعودية وموؤ�س�سة �لبرتول �لكويتية 
و�ركة �س���بكيم و�ركة �إك�ش موبايل وجمموعة �أدفايي�س���ن لال�ست�س���ار�ت و�ركة �إير ليكويد 
و�ركة فلور و�ركة هنيويل و�لعديد من �ل�ركات �لعاملية و�ل�ست�س���ار�ت يف جمال �س���ناعة 

�لنفط و�لتكرير. 
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�أعلن عدد من رجال و�سيد�ت �لأعمال 
�أم����ش عزمهم خو����ش �نتخاب���ات جمل�ش 
�إد�رة غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين �سهر 

مار�ش �ملقبل. 
وذك���ر رئي����ش “كتلة جت���ار 2018” 
�س���مري نا�ش، يف ت�ريح تلق���ت “�لبالد” 
ن�سخة منه �أن �لقت�ساد �لوطني �سيو�جه 
حتديات غري م�سبوقة يف �لتاريخ �ملعا�ر، 
تقت�س���ي حتالف���ا نوعي���ا ب���ني خمتل���ف 
م�ستويات رجال �ملال و�لأعمال، و�إ�سناد� 
ودعما ب���ني �لتكت���الت �لتجارية �لكربى 
�إلى �ل�ركات �ملتو�سطة و�ل�سغرية، �إلى 
جان���ب �لتن�س���يق و�لتع���اون �لوثيق بني 
�ل�سلطات و�ملوؤ�س�سات �لوطنية �ملعنية 
يف �لدولة؛ لتج���اوز �ملرحلة �ملقبلة بروح 
�مل�س���وؤولية و�مل�س���الح �مل�س���رتكة بني 

�جلميع كمو�طنني وجتار وم�سوؤولني.
وتعد “كتلة جتار 2018” �لتي �أعلنها 
نا�ش �أكرب حتال���ف جتاري مت �لإعالن عنه 
حتى �لآن خلو�ش �نتخابات “�لغرفة”، �إذ 

ت�سم 15 ع�سو� منهم �سيدتا �أعمال.
ويف معر����ش حديث���ه ع���ن �لتحديات 
تختل���ف  “ل  نا����ش  ق���ال  �مل�س���تقبلية، 
�لإقليمي���ة  ع���ن  �ملحلي���ة  �لتحدي���ات 
�لدقيق���ة  �لتفا�س���يل  يف  �إل  و�لدولي���ة 
�حلديث���ة  �لإد�رة  باأ�س���اليب  �ملتعلق���ة 
وق���درة �لقي���اد�ت عل���ى �إد�رة �لأزم���ات 
وموقع �لدولة يف د�ئرة �لفعل ورد �لفعل. 
ومنطق���ة دول جمل�ش �لتع���اون �خلليجي 
باأكمله���ا، ومنه���ا �لبحري���ن، معر�س���ة ل� 
6 حتديات �قت�س���ادية م�س���تقبلية على 
�مل�س���توى �لق�سري و�ملتو�س���ط )3 - 5 
�س���نو�ت(، وه���ي: تنام���ي �لدي���ن �لعام، 
�زدي���اد �لإج���ر�ء�ت �لتق�س���فية للدول���ة، 

��س���تمر�ر �لعتماد على �لنفط كم�س���در 
�أ�سا�ش لالقت�ساد �لوطني، �سعف �إ�سهام 
�لقط���اع �خلا����ش يف �لتنمي���ة، �ل�س���عف 
�لن�سبي للتناف�س���ية �لعاملية، �إلى جانب 
تو��س���ع �لتكاملي���ة �ل�س���وقية ملنظومة 

�خلليج �لتعاونية”.
�ست�س���بح  “�ل�ر�ئ���ب  �أن  و�أ�س���اف 
كرة ثلج مت�س���خمة كلما غرق �لقت�س���اد 
�لوطني يف �لعج���ز و�لدين �لعام تتدحرج 
على رقاب جتار �ل�س���وق، مما �سي�س���غط 
معي�سة �مل�ستهلك ب�سكل مقلق”، معترب� 
�أن “�إذ� كان �لنائب ميثل �سوت �ل�سعب، 
فممث���ل بيت �لتجار هو �س���وت �ل�س���ارع 
�لتج���اري، ولب���د م���ن �إيجاد �آلي���ات �أ�رع 
و�أكرث فعالي���ة يف �لعالقة بني �لطرفني، 
و�أن ي�س���رتك �لطرف���ان مبعي���ة �حلكومة 
يف �إطار من �ل�س���فافية و�لو�س���وح يف كل 
م���ا يتعل���ق بالقت�س���اد و�إع���ادة �إنعا�ش 

�ل�سوق”. 
به���ذ�  كتل���ة  تو�ف���ق  �س���بب  وع���ن 
�حلج���م م���ن رج���ال �لأعم���ال �ملعروفني 
عل���ى �لرت�س���ح عل���ق نا����ش “�إنن���ا ننظر 
�إل���ى �لغرفة كبيت جلمي���ع �لتجار ومنرب 
�أن يرتق���ي مل�س���توى حتدياتن���ا  يج���ب 
وو�قعن���ا �لعملي، فربغ���م كل �لتحديات 
�لت���ي نو�جهها و�س���نو�جهها قريبا �إل �أن 
غرفة جتارة و�س���ناعة �لبحرين ت�س���طلع 
ب���دور يحتاج �إلى �لتطوي���ر وخارج د�ئرة 
م���ع �حلكوم���ة ك�ري���ك ممث���ل  �لتاأث���ري 
للقط���اع �لتج���اري يف �س���نع �لق���ر�ر�ت 
�لقت�س���ادية، �إل���ى جان���ب غي���اب عن�ر 
�لن�س���جام يف جمل����ش �لإد�رة و�ل�ر�عات 
�لت���ي ت�س���ببت يف ت�س���اءل ق���وة �لغرفة 
وتقلي�ش فاعليتها، مما �أدى �إلى ت�ستت 
لغة �خلطاب و�ل�س���وت �ملتفرق �لقا�ر 
ع���ن �لدفاع ع���ن م�س���الح �ل�س���وق بكل 

�أطيافه وقطاعاته، ف�سال عن �أن هيكلية 
�لغرف���ة �لإد�رية �ملت�س���خمة جعلها غري 
ق���ادرة عل���ى توف���ري �لدع���م و�خلدمات 
ذ�ت �لقيمة، فاأع�ساء �لغرفة ل ي�سعرون 
بقيم���ة عملي���ة فيما يح�س���لون عليه من 
خدمات �س���به متو��سعة ل تتعدى �لأخبار 

و�لبالغات �لروتينية”.
وعن ماهي���ة وطبيعة تكوي���ن “كتلة 
جتار 2018” قال “هي جمموعة من قادة 
رج���ال ورو�د �لأعمال و�لتجار �ملتفانيني 
وذوي خ���ربة تر�كمي���ة ترب���و عل���ى 380 
عام���ا يف قطاع���ات و�س���ناعات متنوع���ة، 
و�سجل حافل بالإجناز�ت و�ملعرفة، وهم 
جمموع���ة رو�د �أعم���ال متكن���و� م���ن بناء 
�أعماله���م ومو�جه���ة �لتحدي���ات و�أوقات 

�ل�س���دة، ع���ن طري���ق �ل����ر�كات �ملحلية 
و�لإقليمي���ة و�لعاملية، كما �أنهم يديرون 
�أعمال جتارية ناجح���ة تغطي جميع فئات 
�لأعم���ال، م���ن ����ركات �س���خمة - باآلف 
�ملوظفني - �إلى �ملوؤ�س�سات �ملتو�سطة 

و�ل�سغرية”.
يذك���ر �أن �لكتل���ة ت�س���م �إل���ى جانب 
رئي�سها �سمري عبد�هلل نا�ش كال من: �سيدة 
�لأعمال بتول حممد د�د�باي، �سونيا حممد 
جناح���ي، رج���ل �لأعم���ال عبد�ملجيد علي 
�لعو�س���ي، حمم���د عبد�جلب���ار �لكوهجي، 
خال���د حممد جنيبي، حمم���د �أحمد جمعان، 
وليد �إبر�هي���م كانو، عارف �أحمد هجر�ش، 
عبد�حلميد عبد�حل�سني �لع�سفور، ور�ئد 
�لأعمال عزير حممد عثمان، ووهيب �أحمد 

�خلاج���ة، رج���ل �لأعمال فريد غل���وم بدر، 
ر�ئد �لأعمال با�سم حممد �ل�ساعي، ور�ئد 

�لأعمال جميل يو�سف �لغناه.
�إلى ذلك �سدد رئي�ش �لكتلة �أن وجهة 
�لكتل���ة وغايتها �لرئي�س���ة ه���ي “حتويل 
غرفة جتارة و�س���ناعة �لبحرين �إلى �ريك 
موؤثر يف �سنع �لقر�ر �لقت�سادي من خالل 
تفعيلها لتكون ممثال حقيقيا لأع�سائها، 
وهذ� ل���ن يكون �إل باأن تكت�س���ب �لغرفة 
مكانته���ا عن جد�رة و��س���تحقاق، ك�ريك 
كف���وء مع �حلكومة، للم�س���اعدة يف عملية 
�لنم���اء وخل���ق �لفر����ش و�لوظائف جيدة 
�لأجر، �إذ �إن قطاعا خا�سا �سعيفا ومنهكا 
بتكاليف �إ�س���افية و�ر�ئب ور�س���وم لن 
يكون قادر� عل���ى حتمل ما هو مقبل...”، 
و�أردف قائ���ال “�إننا �س���نعمل عل���ى �إيجاد 
من�سة فاعلة وموؤثرة قادرة على �لتعاطي 
مع �لو�قع �لقت�س���ادي و�مل�ستقبلي مبا 
ي�س���ند عمل �حلكوم���ة و�لقط���اع �خلا�ش 
جنب���ا �إل���ى جن���ب؛ للتغل���ب عل���ى ه���ذه 
�لتحدي���ات و�إد�رتها، فال�س���ارع �لتجاري 
بحاج���ة لكيان قوي قادر على �لإ�س���افة، 
وعل���ى م�س���اعدة رج���ال ورو�د �لأعم���ال 
و�ملوؤ�س�س���ات �ملتو�س���طة و�ل�سغرية يف 
�لتعامل مع �لتحدي���ات �لتي يو�جهونها؛ 
ويتحدث ب�سوت و�حد ويوؤثر على �سناع 

�لقر�ر”.
وخت���م نا����ش بالق���ول “�إنن���ي �أوم���ن 
ب���اأن جت���ار �لبحرين ي�س���تحقون من�س���اأة 
فاعلة متجاوبة، ذ�ت ق���درة على دعمهم 
وم�ساعدتهم على �لنمو و�لنجاح، وحماية 
م�س���احلهم، و�س���نعمل مع �جلمي���ع بكل 
ج���ر�أة و�س���فافية مع �لتز�م ت���ام وتفكري 
خارج �لإط���ار �لتقليدي للحلول، ب�س���كل 
�سمويل يغطي هموم �ل�سوق وم�سوؤوليات 

�لغرفة.”

اإعالن “كتلة جتار 2018” خلو�ش انتخابات “الغرفة”
 ممثل بيت �لتجار هو �سوت �ل�سارع �لتجاري... نا�ش:

• �سمري نا�ش	

النامليتي: ال�سارع التجاري يريد جمل�ش اإدارة متجان�سا بالغرفة
دعا للعمل كفريق و�حد

قال رج���ل �لأعمال مر�س���ح �نتخابات 
حمم���ود  �لتج���ارة  غرف���ة  �إد�رة  جمل����ش 
�لنامليت���ي �إن �ل�س���ارع �لتج���اري يري���د 
روؤي���ة جمل����ش �إد�رة متجان�س���ا بالغرفة، 
يعمل �أع�س���اوؤه كفريق و�حد على تنفيذ 
��س���رت�تيجية و��سحة للدفاع عن م�سالح 
�لقت�س���اد  وخدم���ة  �خلا����ش  �لقط���اع 
�لوطن���ي، لفتا �إلى �أن �ل�س���ارع �لتجاري 
ملَّ �مل�س���احنات بني ع���دد غري قليل من 
�أع�س���اء �ملجال�ش �ل�س���ابقة، و�لتي �أثرت 

�سلبا على دور �لغرفة و�سمعتها.
وحذر �لنامليتي من وجود “حتالفات 
موؤقتة” بني �أع�ساء هذه �لكتلة �لنتخابية 
�أو تل���ك، �رعان م���ا تزول عندم���ا يدخل 
جميع �أو بع�ش �أع�س���ائها جمل�ش �لإد�رة 
�ملقبل، فتظهر �خلالفات �ل�سخ�سية على 
توزيع �ملنا�سب وت�سمية �أع�ساء �ملكتب 
�لتنفي���ذي، وت���وؤدي تلك �خلالف���ات �إلى 

�بتعاد �لأع�ساء غري �لر��سني عن جمل�ش 
�لإد�رة، ب���ل وحتوله���م �إل���ى معطلني يف 

بع�ش �لأحيان.
و�أكد �أن �لهدف يجب �أن يكون و��سحا 
للجمي���ع، وهو خدمة �لقت�س���اد �لوطني، 

خ�سو�س���ا يف ظل �لتحديات �لقت�سادية 
�لر�هنة، بعيد� عن �أي م�س���الح �سخ�سية، 
و�س���بَّه �لغرفة ب� “�لق���ارب �لذي يفر�ش 
على �جلميع �لتجدي���ف بتناغم ويف �جتاه 
و�حد، و�إل ُفِقدت �لبو�سلة و�ساع �لقارب 

يف عر�ش �لبحر”.
وق���ال “ن���رى �أن جمي���ع �ملر�س���حني 
و�لكتل لديه���م وعود �نتخابي���ة وبر�مج 
عم���ل ممتازة جد�، على �س���عيد تن�س���يط 
�لقت�س���اد ودعم �ملوؤ�س�س���ات �ل�سغرية 
�لعم���ل  �س���وق  وتنظي���م  و�ملتو�س���طة 
وغريه���ا، وطامل���ا �أن جميع �ملر�س���حني 
متفقني على �أهمية ه���ذ� �لرب�مج فعلى 
من ينجح منهم يف �لو�س���ول �إلى جمل�ش 
�لإد�رة �أن يعم���ل مع باقي �لأع�س���اء على 
ت�سمينها يف ��سرت�تيجية �لغرفة لالأعو�م 

2018 - 2022، وتنفيذها باإخال�ش”.

• حممود �لنامليتي	

•  ه�سام �لري�ش	

م�������س���ت���ق���ب���ل���ي���ة  �ق�����ت�����������س�����ادي�����ة  حت��������دي��������ات   6 ل���������  م�����ع�����ر������س�����ة  �مل�����ن�����ط�����ق�����ة  دول 

�لق����ت���������س����ادي �ل�������ق�������ر�ر  �����س����ن����ع  يف  م�������وؤث�������ر�  �����ري����ك����ا  “�لغرفة”  جل����ع����ل  ن�����ه�����دف 
�ل�����������ر�ئ�����ب ����س���ت�������س���ب���ح ك�������رة ث����ل����ج م���ت�������س���خ���م���ة ك���ل���م���ا غ�������رق �لق����ت���������س����اد �ل���وط���ن���ي

�أوؤم���������������ن ب�����������اأن جت���������ار �ل�����ب�����ح�����ري�����ن ي���������س����ت����ح����ق����ون م�����ن�����������س�����اأة ف�����اع�����ل�����ة م����ت����ج����اوب����ة
املحرر االقت�سادي
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ارتفاع املناولة مبيناء خليفة اإلى 400 األف حاوية رغم “القر�صنة”

92 م�صتاأجرا بحرينيا يطالبون بحمايتهم من حتايل م�صتثمر اآ�صيوي

تر�جع عدد �ل�سيار�ت �مل�ستوردة �إلى 39 �ألًفا يف 2017

 مل ينفذ �لتز�ماته بتجهيز �ملر�فق �لالزمة... ورفع دعاوى �سدهم 

�رتفع���ت عملي���ات �ملناول���ة عرب مين���اء خليفة 
بن �س���لمان، وه���و �ملين���اء �لرئي����س بالبحرين، رغم 
�لقر�س���نة �لإلكرتونية �لتي حدثت لل�رشكة �مل�سغلة 
للمين���اء و�لتي تت�س���بب يف تعطي���ل �لعمليات خالل 
�لع���ام 2017. و�أظه���رت بيانات ر�س���مية حديثة �أن 
عمليات مناولة �حلاوي���ات �لتي تقوم بها �رشكة “�أي 
بي �إم تريمينالز” �مل�سغلة مليناء خليفة بن �سلمان، 
�رتفع���ت يف �لع���ام 2017 �إلى نح���و 400 �ألف حاوية 
مقارن���ة بنح���و 374 �أل���ف حاوي���ة يف �لعام �ل�س���ابق 
له. وتقدر ن�س���بة �لزيادة �ل�س���نوية حلرك���ة �ملناولة 

)ت�سمل �لتفريغ و�لتحميل( بنحو 7 %. 
وتعر�س���ت �رشكة �أي ب���ي �إم تريمينالز �لعاملية 
لعملية قر�س���نة �إلكرتونية يف منت�سف 2017، على 
نطاق و��س���ع من �أنظمة �ل�رشكة و�سملت نظام �ل�رشكة 
�مل�سغلة مليناء خليفة بن �سلمان. وبناًء عليه �تخذت 
�ل�رشكة �مل�س���غلة للميناء جمي���ع �لتد�بري و�لإجر�ء�ت 
�لحرت�زي���ة وفعلت خطة �لط���و�رئ �لبديلة للتعامل 
مع ذلك �لو�س���ع، �إذ �أكدت �سوؤون �ملو�نئ و�ملالحة 
�لبحرية حينها �أن �رشكة �ي بي �م تريمينالز �لعاملية 
عملت بكل طاقتها لإيجاد �حللول �ملنا�س���بة و�إعادة 
تفعيل جميع �لأنظمة �خلا�سة بت�سغيل �ملو�نئ، قبل 

�أن يت���م �لإعالن عن ��س���تعادة �لعملي���ات و�لتعامل 
مع م�س���كلة �لبيانات �ملفقودة للكثري من �حلاويات 
�أو �ل�س���حنات. ويف تفا�س���يل �لبيانات، �أ�سار �ل�رشكة 
�مل�س���غلة �إلى �أنها قامت بتفريغ 136 �ألف حاوية يف 
حني مت حتميل 135 �أل���ف حاوية، وبلغت �حلاويات 
�ململوءة 282.7 �ألف حاوية، يف حني بلغت �حلاويات 
�لفارغة قر�بة 117.5 �ألف حاوية.  ويف جمال �ل�سحن 
�لعام �أو �س���حن �لب�س���ائع، ت�س���ري �لبيان���ات �إلى �أن 
حركة ��ستري�د �ل�سيار�ت تر�جعت ب�سدة خالل �لعام 
2017. وبلغ عدد و�رد�ت �ل�سيار�ت يف 2017، 39.6 
�ألف �س���يارة مقارن���ة مع 53.8 �ألف �س���يارة يف �لعام 
�ل�س���ابق له، �أي بن�س���بة هبوط بلغت 26.4 %، �إذ �إنه 

قبل �س���نو�ت كانت �أعد�د و�رد�ت �ل�س���يار�ت تفوق 
90 �ألف���ا، حي���ث تع���د �لبحرين مركز� كذل���ك لإعادة 
ت�سدير �ل�س���يار�ت و�لب�س���ائع �إلى �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية.
وتر�جعت عمليات �ل�سحن �لعامة �إلى 174 �ألف 
طن مقارنة مع 84 �ألف طن. وت�س���ري �لبيانات �أي�سا 
�إلى �رتفاع و�رد�ت �ململكة من �ل�س���منت عرب ميناء 
خليفة بن �س���لمان من 11 �ألف طن �إلى 86 �ألف طن 
خالل �لع���ام �ملن�رشم. وبخ�س���و�س عملي���ات تفريغ 
و�سحن �حلديد عرب �مليناء، �أ�سار�ت �لإح�ساء�ت �إلى 
بلوغها نحو 474 �ألف طن يف 2017، مقارنة مع 314 

�ألف طن يف 2016.

رفع 92 م�س���تثمر� وم�س���تاأجر� بحرينيا ر�س���الة 
��س���تغاثة �إل���ى غرف���ة جت���ارة و�س���ناعة �لبحري���ن 
 يطالبون فيها بالتدخل ورفع �ل�س���كوى لدى رئي�س 
�ل���وزر�ء �س���احب �ل�س���مو �مللكي �لأم���ري خليفة بن 
�س���لمان �آل  خليف���ة، حلمايتهم وحل م�س���كلتهم مع 
م�س���تثمر �آ�س���يوي رف�س ��س���تكمال  �لبنية �لتحتية 
�لالزمة مل����رشوع جتاري �س���خم قرب �رشك���ة “�ألبا”، 
وعطل ع�رش�ت  �مل�س���تثمرين عن ��س���تثمار �أمو�لهم 
ثم هددهم ب�سحب �لأر��سي بعد ��ستكمال �لتطوير 
�لالزم  للق�س���ائم �ل�س���ناعية �مل�س���تاأجرة من قبله، 
وقدم �ل�س���يكات �خلا�س���ة بقيم���ة �لإيج���ار�ت �إلى 
�لبنوك يف حتايل و��س���ح على �لقانون، وذلك وفقا 

لبيان �سادر عنهم تلقت “�لبالد” ن�سخة منه �أم�س.
وذك���ر �لبي���ان �أنه “مت رفع ر�س���الة مماثلة �إلى 
وزير �ل�س���ناعة و�لتجارة و�ل�س���ياحة ز�يد بن ر��سد 
�لزي���اين ملحاولة �إيجاد حلول للم�س���كلة و�إنقاذ هذ� 

�لعدد �لكبري من �مل�ستثمرين”.
م���ن  بع���دد  �س���كو�هم   ودع���م �مل�س���تثمرون 
�مل�ستند�ت و�لر�سائل �ل�سادرة من بع�س �لوز�ر�ت 

و�لهيئات �حلكومية �لتي توؤكد �إخالل هذ� �مل�ستثمر 
بو�جباته يف جتهيز �لأر����س بالبنية �لتحتية �لالزمة 
ومنها ر�س���ائل �س���ادرة عن وز�رة �لأ�سغال و�سوؤون 
�لبلدي���ات، و�أخ���رى من هيئ���ة �لكهرب���اء و�ملياه يف 

�لبحرين.
 وق���ال �مل�س���تثمرون يف �س���كو�هم �إنهم وقعو� 
لعملي���ة خ���د�ع و��س���حة من ج���ر�ء هذ� “�مل�س���تثمر 
 �لآ�سيوي �ملتنفذ” �لذي يعتمد على �سبكة عالقاته 
�لو��س���عة يف تخلي����س �لعدي���د من �لأم���ور.   و�أكدو� 
�أن �مل�س���تثمر �ل���ذي �تف���ق م���ع �جله���ات �ملالك���ة 
على �رش�ء خمط���ط لقطعة �أر�س �س���خمة  وجتهيزها 
للم�س���تثمرين �لبحريني���ني باإدخال �لبني���ة �لتحتية 
�لالزم���ة، ثم �أجرها لهم على �أمل  �لنتهاء من ترتيب 
كافة ه���ذه �لإجر�ء�ت وفق جدول زمني معني، لكنه 
مل يلتزم بذلك ثم  بادرهم بتقدمي �ل�س���يكات �لتي 
وقعوها كاإيجار�ت لهذه �لق�س���ائم �ل�س���ناعية �إلى 
�لبن���وك ومن ثم �إل���ى �ملحاكم لإجباره���م  على دفع 
ثم���ن �لق�س���ائم �أو �س���حبها منه���م، دون �أن يلت���زم 
مبا يق���ره �لقان���ون �لبحريني م���ن  �لتز�م���ات عليه 
كمطور م�س���تخدما نفوذه وعالقات���ه يف �إجبار هوؤلء 
�مل�س���تثمرين، و�لن�س���بة  �لعظمى منهم بحرينيون، 
على دفع �لإيجار�ت دون حتقيق �أي منفعة من هذه 

�لق�سائم  �ل�سناعية. 

• �إحدى �ملر��سالت ب�ساأن تاأخر جتهيز �ملر�فق �ملعنية	

عواجي يحذر من الت�رسع بفر�ض “القيمة امل�صافة”
حذر �خلبري �لقت�سادي عمار 
عو�ج���ي م���ن �أن �لت����رشع يف فر�س 
�رشيب���ة �لقيم���ة �مل�س���افة عل���ى 
خ�سو�س���ا  �لبحريني���ة  �ل����رشكات 
منه���ا  و�ملتو�س���طة  �ل�س���غرية 
�س���ي�رش بتلك �ل�رشكات من ناحية، 
وباحلكومة ك�س���احبة م�س���لحة يف 
�حل�سول على عو�ئد هذه �ل�رشيبة 
دون ت����رشر �لقطاع �لتج���اري من 

ناحية �أخ���رى، معترب� �أن �لعو�ئد �لتي �س���تحرم 
منه���ا ميز�ني���ة �لدولة جر�ء تاأخ���ري تطبيق هذه 
�ل�رشيب���ة هي �أق���ل بقليل م���ن �لآثار �ل�س���لبية 
�لكب���رية �لتي �س���تنجم ع���ن �لتطبي���ق �خلاطئ 
له���ا. ودعا عو�جي �إلى �أن تنح���و �لبحرين منحى 
كل م���ن �ل�س���عودية �لت���ي �أعفت �ملوؤ�س�س���ات 
�لتي حتقق عو�ئد �س���نوية �أقل من مليون ريال 
م���ن ه���ذه �ل�رشيبة، وكذل���ك دبي �لت���ي �أعفت 
�ملناط���ق �حلرة فيه���ا من هذه �ل�رشيبة �أي�س���ا. 
عو�جي، �لذي يعمل مع �ملوؤ�س�س���ات �ل�س���غرية 
و�ملتو�س���طة منذ نحو 25 عاما، �قرتح منح تلك 
�ملوؤ�س�س���ات يف �لبحرين فرتة �سماح ل�6 �أ�سهر 
�أو �س���نة قبل تطبي���ق �رشيبة �لقيمة �مل�س���افة 
عليها فعليا، لفتا �إلى �إمكان �إجر�ء ما ي�سمى ب� 
“�لتطبيق �لوهمي” لل�رشيبة على تلك �ل�رشكات 
حت���ى تتمك���ن م���ن مو�ءم���ة �أنظمته���ا �لإد�رية 
و�ملحا�س���بية م���ع ه���ذ� �لن���وع م���ن �ل�رشيبي���ة. 
و�أو�س���ح �أن �رشيب���ة �لقيمة �مل�س���افة هي نوع 
من �ل�رش�ئب �ملركب���ة �أو �ملعقدة، �إذ �إن �لتاجر 

يدفعها عندما ي�سرتي خدمة �أو 
�سلعة ثم ي�س���رتدها من �لتاجر 
�لذي يليه عندما يعيد بيع تلك 
�ل�س���لعة �أو �خلدمة، وهكذ� �إلى 
�أن يتحمله���ا �أخري� �مل�س���تهلك 
�لنهائي، وق���ال “هذ� قد يبدو 
ب�س���يطا من �لناحي���ة �لنظرية، 
لك���ن عملي���ا هن���اك �لكثري من 
�لإجر�ء�ت غ���ري �ملفهومة على 
م�س���توى �ل����رشكات وعل���ى م�س���توى �حلكومات 
نف�س���ها، مثال، ماذ� عن تاجر ��س���رتى مو�د خاما 
من �ل�سعودية ودفع عليها �رشيبة قيمة م�سافة 
هناك، هل �سيدفع جمدد� عندما يدخل بها �إلى 
�لبحرين؟ وماذ� عن �ملو�د �ملعفاة من �ل�رشيبة 
�لت���ي تدخل يف ت�س���نيع م���و�د �أخرى خا�س���عة 
لل�رشيبة؟ وماذ� عن منتجات �لبنوك �لإ�س���المية 
�لت���ي حتتاج �إل���ى معاملة �رشيبة خا�س���ة؟ وغري 
�س و�س���ع  ذل���ك �لكث���ري م���ن �حلالت”. و�س���خَّ
�ل����رشكات �لبحرينية بالن�س���بة لتطبي���ق �رشيبة 
�لقيمة �مل�سافة بالقول “منذ �حلديث عن هذه 
�ل�رشيبة ��س���تعانت معظم �ملوؤ�س�س���ات �لكربى 
مثل �لبن���وك ب�رشكات حما�س���بة عاملية من �أجل 
تزويدها با�ست�س���ار�ت ودر��سات ب�ساأن كيفية 
تاأثري �رشيبة �لقيمة �مل�سافة على �أد�ئها، لكن 
معظم �ملوؤ�س�س���ات �ل�سغرية و�ملتو�سطة �لتي 
ت�س���كل �أك���ر م���ن 95 % لي�س لديه���ا �لقدرة 
�ملالي���ة على دف���ع تكاليف تلك �ل�ست�س���ار�ت 
و�لدر��سات، فبقيت يف مرحلة �لرتقب و�حلذر”.

• عمار عو�جي 	

“دار القرار”: منازعات بـ 91 مليون دوالر  يف 2017
�ملنامة - د�ر �لقر�ر: ت�س���لم 
مرك���ز �لتحكي���م �لتج���اري ل���دول 
جمل����س �لتع���اون �خلليج���ي “د�ر 
�لقر�ر” 10 منازعات خالل �لفرتة 
من 1 يناير �إلى 31 دي�سمرب 2017 
�لإجمالية للمبالغ  �لقيم���ة  وبلغت 
�ملتن���ازع عليه���ا نح���و 91 مليون 
�ط���ر�ف  معظ���م  وكان���ت  دولر، 

�ملنازع���ات �ل���و�ردة تع���ود لأطر�ف 
بحريني���ة بو�قع 12 طرفا �أي ما ن�س���بته 60 %، 
ث���م �لكويتية 3 �أط���ر�ف، فالقطرية و�لإمار�تية 
بوق���ع طرفني ل���كل منهما و�ل�س���عودية طرف 

و�حد. 
 كما �أ�سدر �ملركز خالل �لفرتة من 1 يناير 
2017 �إل���ى 31 دي�س���مرب 2017 عدد 3 �أحكام 
ملزم���ة ونهائي���ة غري قاب���ل للطع���ن بالطريق 
�لع���ادي �أو غري �لعادي، كما يحظر �إقامة دعوى 
مبتد�أة بطل���ب بطالنه، وبلغت �لقيمة �لإجمالية 
للمبال���غ �ملتن���ازع عليه���ا و�لت���ي مت �لف�س���ل 
فيها نحو 5.9 ملي���ون دولر. ومن �أبرز �لأحكام 
�ل�س���ادرة حكم قيا�س���ي �س���در خالل 46 يوما 

لن���ز�ع ب���ني �أطر�ف �س���عودية، 
مت  ن���ز�ع  �أ�س���خم  كان  فيم���ا 
�لف�سل كان بقيمة 4.9 مليون 
دولر لن���ز�ع مق���ام من حمتكم 
�س���عودي �جلن�سية �سد حمتكم 
دول���ة  مقره���ا  �رشك���ة  �س���دها 
�إ�س���تونيا ب�س���اأن �خالل بتنفيذ 
عق���د مقاولت ب���ني �لطرفني. 
وكانت �أعلى منازعة مت�سلمة من 
حيث قيم���ة �ملبالغ �ملتن���ازع عليهما لطرفني 
�أحدهم���ا قط���ري و�لآخ���ر �إمار�ت���ي و�لتي كانت 
�لأعلى من حيث �ملبال���غ �ملتنازع و�لتي بلغت 

نحو 68.1 مليون دولر.  
وقال �لأم���ني �لعام ل� “د�ر �لق���ر�ر” �أحمد 
جن���م “تنوع���ت �لقطاع���ات �لت���ي تنتم���ي لها 
هذه �لنز�عات بني �لنز�ع���ات �ملتعلقة بالنقل 
�لربي، �تفاقات �لبي���ع، �ملقاولت، �لإيجار�ت، 
و�لكتت���اب، وهو �إن دل على �س���يء فاإمنا يدل 
عل���ى �لثق���ة �لت���ي بات يتمت���ع به���ا �ملركز يف 
خمتل���ف �لقطاعات �لتجارية وقدرته على ف�س 

�لنز�عات فيها ب�سكل �سلمي”.

• �أحمد جنم	

علي الفردان 

طرح جتار �خل�سار و�لفو�كه �أكر من 
�ألفي طن خالل �لأيام �لثالثة �ملا�س���ية، 
�إذ زودت حو�يل 35 �س���احنة �ل�سوق مبا 
يقارب 770 طنا يوم �خلمي�س و�جلمعة 

و�ل�سبت.
�لب�س���تاين  �رشك���ة  �س���احب  و�أك���د 
ر�س���ا  �لطازج���ة  و�لفو�ك���ه  للخ�س���ار 
�لب�ستاين، �أن �حلركة �نتع�ست يف �لفرتة 
�لأخرية بن�س���بة ترت�وح بني 20 % و30 
%، عازيا ذلك �إلى �عتد�ل �جلو وزيادة 

�لكميات �ملتوفرة يف �ل�سوق.
وق���ال �إن �لكمي���ات �لتي مت طرحها 
موؤخ���ر� تكفي �لطل���ب لذل���ك تر�جعت 
�ملحا�س���يل  مو�س���م  �إن  �إذ  �لأ�س���عار، 
�ل�سعودية و�لأردنية و�لعمانية حان كما 
تتو�ف���ر كميات م���ن �لهند وباك�س���تان 

وغريها.
)�س���عر  �خل�س���ار  �أ�س���عار  وبلغ���ت 
�ل�سندوق �أو �لكي�س باجلملة( يوم �أم�س 
كالتايل: �لطماطم دينار و�حد، �لكو�سا 
دين���ار�ن، �خل����س 3 دنان���ري، �لبطاط���ا 
800 فل�س، �جلزر �ل�سعودي 1.5 دينار 

و�لأ�سرت�يل 3 دنانري.
ومن جانب �أ�سعار �لفو�كه )باجلملة( 
بلغ �س���عر �لتف���اح �لير�ين لل�س���ندوق 
�ل�س���غري 1.5 دينار و�لكب���ري 4 دنانري، 
�للبناين دين���ار�ن و�لفرن�س���ي  �لتف���اح 
 1.5 �للبن���اين  �لربتق���ال  دنان���ري،   10
دين���ار و�لربتق���ال �ل�س���كري و�مل�رشي 

بدينارين و�لإفريقي 6 دنانري، �ل�سنطر 
�للبن���اين  دين���ار،   2.5 �لباك�س���تاين 
دين���ار�ن، �لرتكي 2.5 دين���ار، �مل�رشي 
1.5 دين���ار، �لإ�س���باين و�ملغرب���ي 6.5 

دينار.
ي�سار �إلى �أن �لأ�سعار �ل�سابقة كانت 
لكميات �جلملة كما �أنها تختلف باأحجام 

�ل�سناديق و�لبلد �مل�ستورد منها.
م���ن جانب���ه، ق���ال �جلز�ف يف �س���وق 
�إن  �س���لمان،  عل���ي  �ملرك���زي  �ملنام���ة 
�حلرك���ة يف �ل�س���وق عادي���ة، مبيًن���ا �أن 
�لإجازة مل ت�س���اعد يف زيادة �لطلب على 
�لأ�س���ماك؛ �إذ �إن غالبية �لنا�س ��ستغلو� 

�لإجازة لل�سفر.
�رتفع���ت يف  �لأ�س���عار  �أن  و�أو�س���ح 
�لفرتة �لأخرية؛ ب�سبب قوة �لرياح وقلة 
�ل�س���يد، �إذ �إن هناك حو�يل 10 قو�رب 

مت �إيقافها بالقرب من قطر. 
ويرت�وح �س���عر كيلو �س���مك �ل�سايف 
ب���ني 2.5 و3.5 دين���ار، �ل�س���عري ب���ني 
2.5 و3 دنان���ري، �لهامور �لبحريني بني 
5 و5.5 دين���ار، و�مل�س���تورد من �لهند 
ب���� 3 دنان���ري، �لكنعد 5 دنان���ري، �جلنم 
3 دنان���ري، �لف�س���كر 2.5 دين���ار، �مليد 
متوف���ر،  غ���ري  و�مل�س���تورد  �لبحرين���ي 
�لعندق 2.5 دين���ار، �لقرقفان �لذي مت 
�س���يده م���ن مناطق بعيدة دين���ار و�حد 
وم���ن �ملناطق �لقريبة ب���� 1.5 دينار �إذ 
يعترب �ألذ و�أ�سمن، �أما �لروبيان فيرت�وح 

�سعر �لكيلو بني دينارين و3.5 دينار.
ب���دوره، ق���ال �لق�س���اب يف �س���وق 

�ملنامة �ملركزي �س���يد نا����رش �حلليبي، 
�إن �لإج���ازة ل تنع����س �ل�س���وق بعك����س 
�لرو�ت���ب، لذ� فاإن �حلركة م�س���تقرة يف 
�لأيام �لأخرية؛ ب�سبب �سفر �ملو�طنني.

و�أو�س���ح �أن �لأ�س���عار مل تتغ���ري، �إذ 
يرت�وح �سعر كيلو حلم �لغنم �ل�سود�ين 
بني 2.6 دينار و2.8 دينار، و�لأ�سرت�يل 
ب����2.4 دين���ار، �أما حل���م �لبقر ف�س���عره 
�ملعت���اد مل يتغ���ري �إذ يبل���غ �لكيلو 2.2 
دينار �سو�ء �لباك�ستاين �أو �ل�سود�ين �أو 

�لثيوبي.
وم���ن جان���ب �لدو�ج���ن، ق���ال تاجر 
�لدج���اج و�لبي�س �س���ادق �س���لمان، �إن 
�لكمي���ات �لت���ي تطرحه���ا �رشكة دملون 
للدو�ج���ن يف �لفرتة �لأخ���رية قليلة جد� 

ول تغطي �لطلب.
و�أو�س���ح �أنه ��س���تلم �أم�س �ل�س���بت 
150 حب���ة دج���اج ت���رت�وح �أوز�نها بني 
1200 و1300 غ���ر�م، مبيًنا �أن �ل�س���عر 
ل ز�ل م�س���تقر� عن���د 1.2 دينار، كما �أن 
�لدجاج �ل�سعودي “�لتنمية” و “�ليوم” 

بنف�س �ل�سعر ب�1.200 دينار للكيلو.
وع���ن �لبي�س �أك���د �أن �س���عر �لطبق 
�لبحرين���ي )�ل�س���يتة( م���از�ل عن���د 1.8 
دينار، �أما بقية �لبي�س �مل�س���تورد فقد 
�رتف���ع �س���عره، عازي���ا ذلك �إل���ى زيادة 

�لطلب وقلة �لعر�س.
و�رتفع طبق �لبي�س �ل�س���عودي �إلى 
1.6 دينار، �لرتكي و�لكويتي و�لأردين 
عن���د 1.5 دين���ار، �أم���ا �لهولن���دي فغري 

متوفر. 

أسعار األسماك والروبيانأسعار سلع الخضار والفواكه )سعر الصندوق أو الكيس بالجملة(

20 يناير 232018 ديسمبر 202017 يناير 232018 ديسمبر 2017

)3.5-2.5(2الصافي1.51.5الجزر السعودي
)3-2.5(2.5الشعري3.53الجزر األسترالي

)5.5-5(5الهامور البحريني1.51.5الطماطم األردني
3_الهامور الهندي32الكوسا األردني

5)3.5-3(الكنعد _2الكوسا السعودي
22.5الفسكر_2الفلفل األردني

23الجنم_1.5الفلفل العماني
الفلفل السعودي )صندوق 

غير متوفرغير متوفرالميد البحريني_0.7صغير(

غير متوفر2.5الميد المستورد__الليمون
22.5العندق_4الليمون التركي

)1.5-1(_قرقفان33الخس
)3.5-2()3-1.2(الروبيان10.8البطاطا اللبناني

_1.5البطاطا الباكستاني
22تفاح لبناني
أسعار اللحوم_3تفاح تركي

20 يناير 232018 ديسمبر 542017تفاح ايراني )سلة كبيرة(

لحم غنم خروف أو 1.51.5تفاح ايراني
)2.8-2.5()2.7-2.5(تيس )سوداني(

2.4_لحم غنم )أسترالي(10_تفاح فرنسي

لحم بقر 1.5غير متوفرالبرتقال اللبناني 
2.22.2)باكستاني(

2.52البرتقال المصري
22البرتقال السكري

أسعار الدواجن )للكيلو( والبيض )الطبق(5.56البرتقال اإلفريقي 

20 يناير 232018 ديسمبر 2017__الموز

دجاج المزرعة22السنطر اللبناني

ال توجد 
أسعار

1.2

دجاج التنمية 2.52.5السنطر التركي
1.2)سعودي(

دجاج اليوم 2.51.5السنطر المصري 
1.2)سعودي(

1.8البيض البحريني_2.5السنطر األردني
1.6البيض السعودي2.5السنطر الباكستاني

1.5البيض الكويتي6.5_السنطر المغربي
1.5البيض التركي 56.5السنطر االسباني

غير متوفرالبيض الهولندي_2العنب اللبناني
1.5البيض األردني_4العنب التركي

انخفا�ض اأ�صعار اخل�صار وارتفاع االأ�صماك وا�صتقرار الدواجن واللحوم
طرح �ألفي طن خ�رشو�ت وفو�كه خالل 3 �أيام... جتار:

زينب العكري
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ال�شعودية تعرت�س �شاروخا بالي�شتيا اأطلقه احلوثيون على جنران
دبي ـ العربية.نت:

اعرت�س الدفاع اجلوي ال�شعودي، اأم�س ال�شبت، �شاروخا بالي�شتيا اأطلقه احلوثيون على جنران. و�رصح 
املتحدث الر�ش���مي لقوات حتالف دعم ال�رصعية يف اليمن العقيد الركن تركي املالكي اأنه ويف متام ال�شاعة 
12:38 من ظهر ال�ش���بت ر�ش���دت قوات الدفاع اجلوي للتحالف عملية اإطالق �ش���اروخ بالي�ش���تي من قبل 
امللي�ش���يات احلوثية التابعة الإيران من داخل االأرا�ش���ي اليمنية )حمافظة �شعدة( باجتاه اأرا�شي اململكة. 
وذك���ر العقيد املالك���ي اأن ال�ش���اروخ كان باجتاه مدينة جن���ران ومت اإطالقه بطريقة ُمتعمدة ال�ش���تهداف 
املناط���ق املدني���ة واالآهلة بال�ش���كان، وقد مت اعرتا�ش���ه وتدمريه من قب���ل قوات الدف���اع اجلوي امللكي 
ال�ش���عودي. واأ�ش���اف املالكي اأن “هذا العمل العدائي من قبل اجلماعة احلوثي���ة املدعومة من اإيران يثبت 
ا�ض���تمرار تورط دعم النظام الإيراين بدعم اجلماعة احلوثية امل�ض���ّلحة بقدرات نوعية يف حتٍد وا�ضح و�رصيح 
خلرق القرار االأممي )2216( والقرار )2231( بهدف تهديد اأمن اململكة العربية ال�شعودية وتهديد االأمن 
االإقليم���ي والدويل، واأن اإطالق ال�ش���واريخ البالي�ش���تية باجتاه املدن والقرى االآهلة بال�ش���كان يعد خمالفاً 

للقانون الدويل االإن�شاين”.

السنة العاشرة - العدد 3386 
األحـد

21 يناير 2018 
4 جمادى األولى 1439

international@albiladpress.com
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دبي ـ العربية.نت:

ق���ال التلفزي���ون التاب���ع للنظ���ام 
االأ�ش���د  ب�ش���ار  ق���وات  اإن  لل�ش���وري 
ا�شتعادت ال�ش���يطرة على قاعدة جوية 
رئي�ش���ية �ش���مال غرب���ي الب���الد كان���ت 
فقدته���ا ل�ش���الح املعار�ش���ة يف ع���ام 

.2015
واأ�شاف التلفزيون اأن قوات النظام 
ال�ش���وري �ش���قت طريقه���ا اإل���ى قاعدة 
اأبو ال�ش���هور اجلوية االإ�ش���رتاتيجية يف 

حمافظة اإدلب اأم�س ال�شبت.
ويعد اال�شتيالء على القاعدة خطوة 
كبرية بالن�ش���بة للنظام وامليلي�ش���يات 
املتحالفة معها الذين �ش���قوا طريقهم 
معق���ل  يعت���ر  كان  م���ا  عم���ق  داخ���ل 
املعار�ش���ة وعنا�رص من تنظيم القاعدة 

منذ بدء العمليات يف دي�شمر.
لك���ن الهج���وم �رصد اأك���ر من 200 
األ���ف م���دين، وفق���اً لالأمم املتح���دة، ما 
اأدى اإلى تفاقم الو�شع االإن�شاين املوؤمل 

اأ�شالً يف �شمال البالد.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

قت���ل اأك���ر م���ن 20 م�ش���لحا م���ن 
ميلي�ش���يات احلوثي االإيرانية، يف ق�شف 
ج���وي لطائ���رات حتالف دع���م ال�رصعية، 
ومواجه���ات مع ق���وات ال�رصعية يف جبهة 
ال�ش���احل الغربي اليمني اأم�س. وح�ش���ب 
م�ش���ادر “�ش���كاي نيوز عربية”، تركزت 
املواجه���ات يف اأط���راف مديريتي حي�س 
والتحيتا. وم���ن بني القتلى جنل رئي�س 
التابع���ة  الثوري���ة  اللج���ان  م���ا ي�ش���مى 
مليلي�ش���يات احلوثي باحلديدة، ويدعى 

نبيل عبد الرحمن اجلماعي.
كم���ا ا�ش���تهدفت طائ���رات الق���وة 
االإماراتية العاملة �شمن التحالف، مركبة 
تابع���ة مليلي�ش���يات احلوثي  ع�ش���كرية 
حمملة باالأ�شلحة والذخائر جنوبي حي�س 

مبحافظة احلديدة.
واأدى الق�ش���ف اإل���ى تدم���ري االآلية 

ومقتل جميع امل�شلحني فيها.

القاهرة – وكاالت:

و�ش���ل نائ���ب الرئي����س االأمريكي، 
مايك بن�س، اأم�س ال�ش���بت اإلى القاهرة 
يف بداي���ة جول���ة ����رصق اأو�ش���طية. وبداأ 
بن����س زي���ارة �رصيعة اإل���ى منطقة ال�رصق 
االأو�شط ت�ش���تغرق 4 اأيام، يزور خاللها 
م����رص واالأردن واإ�رصائيل، لي�ش���بح اأرفع 
م�ش���وؤول اأمريكي يزور ال�رصق االأو�ش���ط 
من���ذ اعتب���ار الرئي����س دونال���د ترامب 
القد����س عا�ش���مة الإ�رصائيل، دي�ش���مر 
املا�شي، واتخاذه قراراً بنقل ال�شفارة 
االأمريكي���ة اإليه���ا، وه���و الق���رار الذي 
اإدان���ات واحتجاج���ات  ت�ش���بب مبوج���ة 
عربياً واإ�ش���المياً ودولياً، واأحدث توتراً 
يف العالق���ات خا�ش���ة ب���ني وا�ش���نطن 
الزيارة  الفل�شطينية. وكانت  وال�شلطة 
مقررة اأ�ش���اًل يف نهاية دي�شمر، لكنها 
تاأجلت يف ظل الغ�شب الذي اأثاره قرار 
ترامب ب�شاأن القد�س واإلغاء العديد من 

االجتماعات املقررة.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

دع���ت املقاوم���ة االإيرانية، اجلهات 
الدولي���ة املعنية بحقوق االإن�ش���ان، اإلى 
التدخ���ل لوقف “االإعدامات التع�ش���فية 
والعقوب���ات الهمجية” الت���ي يقوم بها 
النظام االإيراين بحق املتظاهرين الذين 
اعتقلهم، منذ بدء االحتجاجات قبل نحو 
اأ�شبوعني. وقال ع�شو املجل�س الوطني 
للمقاومة االإيرانية ح�شني داعي االإ�شالم 
يف ت�رصي���ح �ش���حايف، اأم�س ال�ش���بت، اإن 
النظام االإيراين “اأعدم خالل 3 اأيام )من 

15 اإلى 17 يناير( 5 �شبان �شجناء”.
واأ�ش���اف اأنه “يف يوم 17 يناير نفذ 
ج���الدو النظام يف �ش���جن مدينة م�ش���هد 
حكم���ا وح�ش���يا ببرت اأ�ش���ابع يد �ش���اب، 

بتهمة �رصقة عدد من اخلراف”.
الوطن���ي  املجل����س  ع�ش���و  ودع���ا 
للمقاوم���ة االإيراني���ة الهيئات واجلهات 
الدولي���ة املعني���ة بحقوق االإن�ش���ان اإلى 
عمل فوري وفاعل للت�شدي لالإعدامات 

التع�شفية والعقوبات الهمجية.

 “اأبو ال�شهور” يف 
قب�شة النظام ال�شوري

 مقتل 20 حوثيا يف 
ال�شاحل الغربي لليمن

 بن�س ي�شتهل من القاهرة 
جولة �رصق اأو�شطية

 “املقاومة االإيرانية” تدعو لتحرك 
دويل لوقف اإعدام املتظاهرين

اأردوغان: عملية عفرين بداأت... ومنبج التالية
رو�شيا �شتطلب من االأمم املتحدة دعوة تركيا لوقف عمليتها              

وقال اأردوغان “�ش���ندمر املم���ر االإرهابي 
تدريجيا كما فعلنا يف عمليتي جرابل�س والباب 
ب���دءا من الغرب. بداأت عملي���ة عفرين بالفعل 

على االأر�س. منبج �شتاأتي بعدها”.
وم���ن �ش���اأن العم���ل الع�ش���كري املبا�رص يف 
منطقة ي�ش���يطر عليها م�ش���لحون اأك���راد فتح 
جبه���ة جدي���دة يف احل���رب الدائرة يف �ش���وريا 
وزيادة التوتر بني تركي���ا والواليات املتحدة 
يف وقت و�ش���لت فيه العالقات بني وا�شنطن 

واأنقرة اإلى نقطة حرجة.
ودع���ت وزارة اخلارجي���ة االأمريكية تركيا 
اإل���ى الرتكي���ز عل���ى قت���ال مت�ش���ددي تنظيم 
داع�س وو�ش���فت االأن�ش���طة الرتكية يف عفرين 

باأنها مزعزعة لال�شتقرار.

اإلى ذلك اأبلغ ع�شو بلجنة االأمن يف جمل�س 
االحتاد الرو�ش���ي وكالة االإعالم الرو�شية اأم�س 
ال�شبت باأن رو�شيا �شتدعم �شوريا دبلوما�شيا 
و�ش���تطلب م���ن االأم���م املتح���دة دع���وة تركيا 
لوقف عمليتها الع�شكرية يف عفرين ال�شورية.

اإنرتفاك����س ع���ن فران���ز  ونقل���ت وكال���ة 
كلينت�ش���يفيت�س قوله “لي�ش���ت �ش���وريا فقط 
م���ن �ش���تطلب وق���ف ه���ذه العملي���ة. رو�ش���يا 
�شتدعم هذا الطلب اأي�شا و�شوف تقدم الدعم 

الدبلوما�شي ل�شوريا”. 
وقال���ت الوكال���ة نق���ال ع���ن وزارة الدفاع 
الرو�ش���ية اإن اجلي����س الرو�ش���ي اأع���اد مترك���ز 
جمموع���ات تابع���ة ل���ه واأف���راد م���ن ال�رصط���ة 
الع�ش���كرية بع���د نقله���ا م���ن منطق���ة عفرين 

ال�ش���ورية. وق���ال وزي���ر الدف���اع ن���ور الدي���ن 
جانيكل���ي ي���وم اجلمع���ة اإن عملي���ة تركي���ا يف 
املنطق���ة بداأت بق�ش���ف عر احل���دود لكن مل 

تعر اأي قوات اإلى عفرين. 
وت�ش���يطر وحدات حماية ال�شعب الكردية 
التي تعتره���ا اأنقرة “اإرهابي���ة” على عفرين 

ومنبج.
االأي���ام االأخ���رية  واأر�ش���لت تركي���ا خ���الل 
ع�رصات العربات الع�ش���كرية ومئات اجلنود اإلى 
املنطقة احلدودية و�ش���ط تهدي���دات متكررة 
من كبار م�شوؤوليها باأن العملية باتت و�شيكة.

وتته���م تركي���ا وح���دات حماي���ة ال�ش���عب 
الكردية باأنها فرع حلزب العمال الكرد�شتاين 
الذي �شن متردا يف جنوب �رصق تركيا الأكر من 

3 عق���ود وتعتره اأنق���رة وحلفاوؤها يف الغرب 
جمموعة اإرهابية. لكن وحدات حماية ال�ش���عب 
الكردية حتالفت ب�ش���كل وا�ش���ع م���ع الواليات 
املتحدة يف احلرب �ش���د مقاتل���ي داع�س حيث 
لعبت دورا اأ�شا�ش���يا يف اإخراج املتطرفني من 

معاقلهم يف �شوريا
وي���رى املحلل���ون اأن اأي هج���وم كب���ري يف 
�شوريا ال ميكن اأن يطلق بدون موافقة رو�شيا 
الت���ي تقوم عالق���ات جيدة مع وح���دات حماية 

ال�شعب الكردية.
وتوج���ه قائ���د اجلي����س الرتك���ي اجلرنال 
خلو�ش���ي اكار ورئي����س اال�ش���تخبارات حق���ان 
فيدان اإلى مو�ش���كو اخلمي�س الإجراء حمادثات 

مع نظرييهما الرو�شيني حول �شوريا.

•  قافلة ع�شكرية تركية ت�شل قاعدة للجي�س ببلدة قرب احلدود مع �شوريا يوم 17 يناير 2018 )رويرتز(	

اسطنبول  - رويترز/أ ف ب:

قال �لرئي�س �لرتكي رجب طيب �أردوغ��ان �أم�س �ل�سبت �إن عملية ع�سكرية يف منطقة عفرين 

�خلا�سعة ل�سيطرة �لأكر�د ب�سوريا بد�أت بعد ق�سف عرب �حلدود نفذه �جلي�س �لرتكي.

�جلمعة  يومي  �ل�سورية  عفرين  منطقة  يف  للأكر�د  مو�قع  ق�سف  �إن��ه  �لرتكي  �جلي�س  وق��ال 

و�ل�سبت حيث ��ستهدف خمابئ ومعاقل ي�ستخدمها مقاتلو حزب �لعمال �لكرد�ستاين وحزب �لحتاد 

�لدميقر�طي ووحد�ت حماية �ل�سعب �لكردية.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

و�ش���عت احلكوم���ة العراقي���ة 10 �رصوط 
الع���راق  كرد�ش���تان  اإقلي���م  حكوم���ة  عل���ى 
لت�شفية اأزمة �شيا�شية بني الطرفني، ح�شب 
معلومات ر�ش���حت ع���ن لقاء رئي����س الوزراء 
العراق���ي حي���در العب���ادي ورئي����س حكوم���ة 
كرد�شتان نيجريفان برزاين، وح�شلت عليها 

“�شكاي نيوز عربية”.
والتقى امل�ش���وؤوالن يف العا�شمة بغداد، 
اأم����س ال�ش���بت، للم���رة االأول���ى من���ذ اأج���ري 
ا�شتفتاء على ا�ش���تقالل اإقليم كرد�شتان يف 
�شهر �شبتمر من العام املا�شي، الذي جاءت 
نتيجته باملوافقة على انف�شال االإقليم، مما 
اأدى اإل���ى توترات عميقة م���ع بغداد تطورت 

اإلى مواجهات ع�شكرية.
وال����رصوط الت���ي و�ض���عتها بغ���داد تلزم 
حكوم���ة كرد�ش���تان بوحدة و�ش���يادة العراق 
على كامل اأرا�شيه، مبا فيها االإقليم، وتعيد 
تفعي���ل �ش���لطات احلكوم���ة االحتادي���ة على 
االإقلي���م وم���ن �ش���منها املناف���ذ احلدودية 

واملطارات.
كما ا�شرتطت احلكومة العراقية ا�شتمرار 
عم���ل اللج���ان املخت�ش���ة بفت���ح املط���ارات 

حتت ال�ش���لطة االحتادية، وا�ش���تكمال جميع 
االإجراءات اخلا�ش���ة بعودة كامل ال�ش���لطات 

والقوات االحتادية لها.
فق���د  املتوف���رة،  املعلوم���ات  وح�ش���ب 
األزمت بغداد كرد�ش���تان ب���اأن تكون احلدود 
الدولية حتت ال�شيطرة االحتادية، باعتبارها 
م���ن ال�ش���الحيات احل�رصية لها، م���ع االلتزام 
بح���دود االإقلي���م يف ع���ام 2003 الت���ي ن�س 

عليها الد�شتور وعدم جتاوزها.
وا�ش���رتطت بغداد اأي�شا اأن ي�شلم النفط 

امل�ش���تخرج من احلق���ول داخ���ل االإقليم اإلى 
ال�شلطات االحتادية، وي�شدر ح�رصيا من قبل 
احلكوم���ة االحتادية م���ن خالل �رصك���ة النفط 

الوطنية �شومو.
اأم���ا ال�رصط���ان االأخ���ريان لبغ���داد فهم���ا 
ا�ش���تكمال عم���ل اللج���ان املعني���ة بروات���ب 
موظفي االإقليم ل�شمان و�شولها للموظفني 
الفعليني، وخ�شوع ح�شابات رواتب موظفي 
االإقليم لدي���وان الرقابة املالية االحتادي يف 

بغداد.

بغداد تضع 10 شروط للمصالحة مع أربيل
 العبادي اجتمع مع برزاني ألول مرة منذ االستفتاء

• لقاء العبادي وبرزاين	

 دبي - قناة العربية:

قاط���ع حتال���ف الق���وى العراقي���ة، 
اأم�س ال�شبت، جل�ش���ة الرملان العراقي 
للت�ش���ويت عل���ى موع���د االنتخاب���ات، 
بينم���ا يجتم���ع الرمل���ان الي���وم لبحث 
االتفاق ب�شاأن موعد وقانون االنتخابات 
املنتظرة. وب���داأ جمل�س النواب جل�ش���ة 
للت�ش���ويت على موعد اإجراء االنتخابات 
بح�ش���ور 220 نائب���اً. واأر�ش���ل الرملان 
العراقي، طلباً للمحكمة االحتادية للبت 

مبوعد االنتخابات الت�رصيعية املرتقبة.
و�ش���وت 123 نائباً ميثلون الكتل 
ال�ش���نية والكردي���ة قب���ل يوم���ني على 
تاأجيل االنتخابات يف اجلل�ش���ة املا�شية 
بعد اأن ان�ش���حب نواب التحالف الوطني 
اإلى جانب نواب كتلة التغيري الكردية، 
ما اأدى اإلى فقدان الن�شاب القانوين يف 

اجلل�شة.

برملان العراق يجتمع اليوم 
لبحث موعد وقانون االنتخابات
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قد ال اأعي متاما جل املواقف ال�سيا�س���ية 
على مر الع�س���ور، اإال اأنني ا�س���توعبت الكثري 
منه���ا من خ���ال قراءات���ي املتك���ررة، حتى اأن 
بع����ض االأحداث يخي���ل يل اأنني ع�س���تها رغم 
وقوعها قبل ميادي، فيما اأحفر يف الذاكرة كل 
ما كتب عن وطني يف تاريخه القدمي واحلديث 
واأعي متاما حال���ة الوئام ببلدي، واأتذكر ما مر 
به الوطن، كما بقية االأوطان من �سحابة �سيف 
عابرة ا�س���تطعنا اأن نتخطاه���ا بحكمة القيادة 
وتراب���ط اأبن���اء الوطن الذين �س���طروا اأ�س���مى 
 لوح���ات التفاين ف���داء لهذا الوط���ن املعطاء. 
فالبحرين���ي بطبع���ه اأ�س���يل، معط���اء، وحمب 
لاآخ���ر، واالأجم���ل من ذلك اأن طبيع���ة البحرين 
اجلغرافية ال�س���احلية وو�س���عها كميناء رابط 
للح�س���ارات عرب الع�س���ور ارت�س���م ك�س���بغة 
DNA للبحرينيني، فاأه���ل امليناء يتميزون 
بذكاء مفرط وجتارة رابحة وا�س���تقبالهم الآخر 
واحتفائه���م به، بل املع���روف عن اأهل دملون 
واأر�سها اأن الغريب بها ي�سبح قريبا، واأن من 
ياأن�س���ها تاأن�س���ه حتى مماته، وال عجب، فتلك 
االأر�ض عا����ض فيها الكث���ريون واختلطت مع 
احل�س���ارات من حولها وقدر العلماء اأن تكون 
هذه احل�سارة موازية حل�سارات باد الرافدين 
 والهن���د واحل�س���ارة الفرعوني���ة يف نهايته���ا. 
ومل���ن ال يع���رف البحري���ن واأهله���ا رغ���م اأنها 
معروفة للقا�س���ي والداين، فالبحرين من اأول 
ال���دول التي دخل���ت االإ�س���ام دون نزاع، فقد 
حمل اإليها العاء احل�رضمي ر�س���الة ر�سول اهلل 
)����ض( اآنذاك، وقد اأ�س���لمت، وقال املنذر بن 
�س���اوى يومها )نظرت يف ه���ذا الذي بيدي من 
املل���ك، فوجدته للدني���ا، ونظ���رُت يف دينكم 
فوجدت���ه للدني���ا واالآخ���رة، فم���ا مينعني من 
قبول دي���ن فيه اأمنية احلي���اة وراحة املوت(، 
فلما بلغ ر�س���ول اهلل جواب ملك البحرين دعا 
له والأهله���ا. ومرورا بتاري���خ البحرين القدمي 
واحلدي���ث كانت حمط االأنظار ومطمع االآخرين 
ومازالت، مم���ن يحاول���ون تاأوي���ل التاريخ اأو 
ي�ست�سغرون قيمة �سعبها العماق الذي وقف 
جنبا اإلى جنب مع ال�س���يخ اأحم���د الفاحت الذي 
حماه���ا وداف���ع عنها بع���د ما بلغه م���ن تواطوؤ 

عليها.
اأي���ة قيم���ة رفيع���ة يحملها ه���ذا الوطن 
و�س���عبه، اأي تاحم وترابط يعزفه هذا الوطن 
واأبن���اوؤه، اأي ج���ود وك���رم يقدمه ه���ذا الوطن 
مبن عليه لكل غريب وقريب، فا ت�س���األن عن 
البحرين���ي فه���و موجود يف كل كت���ب التاريخ 
وم���ن حولنا وه���و اأك���ر بكثري مما ت�س���تطيع 

و�سفه عيناي.

 أبناء وطني... بعيني

ُصنع في البحرين

بداية البد من اإ�س����ارة الزمة وم�ستحقة ملن 
و�س����ع اأ�س����ا�ض وقواع����د بن����اء الدول����ة احلديثة 
الع�رضية، والف�سل مو�س����ول بكل تاأكيد ل�سمو 
رئي�����ض الوزراء االأمري خليفة بن �س����لمان حفظه 
اهلل ورعاه الذي بف�سله اأ�سبحت البحرين مركزا 
ماليا وموقع����ا ا�س����راتيجيا يف املنطقة، كانت 
نقطة لع�رشات اخلطوط اجلوية ولع�رشات البنوك 
الدولية، بل يف وقت ما فا�ض العدد عن ع�رضات، 
باخت�سار كانت البحرين لوؤلوؤة ال�رضق، ومازالت 
تدين بهذا املركز لتلك احلقبة التي �ساآتي االآن 

على اأ�سباب حتول الطفرة اإلى اأزمة.
دولي����ني  وحو�����ض  ثاث����ة  ت����ام  بو�س����وح 
ير�س����دون بكل دول����ة ناجحة مزده����رة تعتمد 
عل����ى نف�س����ها وكوادره����ا وخرباته����ا وجتاربها 
الوطني����ة التي ال تخ����ون وال تغدر، ثاث����ة اأعداء 
يرب�س����ون باأية دولة م�ستقرة ناجحة كما كانت 
البحرين، االأول �س����ندوق النقد الدويل، والثاين 
املنظمات احلقوقية الدولية، والثالث ال�رضكات 
اال�ست�س����ارية اال�س����تعمارية )مكن����زي منوذجاً(. 
ه����وؤالء الثاثة اأ�س����ا�ض دمار الدول وال�س����عوب، 
يح����ل  ل����ن  مبلغ����اً  ال����دويل يقر�س����ك  فالبن����ك 

م�سكلتك وبعدها يتدخل يف �سيا�ستك ويفر�ض 
عليك �رضوطه، وهو �س����بب اإ�سعال االنتفا�سات 
املنظم����ات  اأم����ا  الفو�س����ى،  وزرع  التخريبي����ة 
احلقوقية حينم����ا تفتح لها االأبواب وت�س����تورد 
اأفكاره����ا وت�س����تمع له����ا وتخاف منه����ا “فعليك 
العو�����ض”، فه����ي غطاء لاإرهاب و�س����ند للفنت 
ومنظ����ف وملم����ع لاإرهابيني، وثال����ث الكوارث 
ال�����رضكات اال�ست�س����ارية العاملي����ة ذات التوج����ه 
اال�س����تعماري وعلى قمته����ا مكنزي التي حتاكم 
اليوم يف جنوب اأفريقيا بتهم تخريب االقت�ساد، 
حيث جمدت املحكم����ة هناك 130 مليون دوالر 
لل�رضكة بتهمة التخريب، وال�س����وؤال هل �س����ياأتي 

الوقت لنعرف ماذا فعلت بالبحرين؟
هن����اك مثل خليج����ي، “ما يح����ك ظهريك اإال 
ظف����ريك”، ول����و ترجمن����اه للتطبي����ق املنهجي 
و�س����من �س����ياق مو�س����وعي جن����د اأن االعتم����اد 
عل����ى البناء الوطني واخل����رة والتجربة واعتماد 
االأ�سا�س����ات االأعمدة التي ترتك����ز عليها الدول، 
ال ال�س����ندوق ال����دويل ب�رضوط����ه امل�س����بوهة وال 
باأجندته����ا  الدولي����ة  احلقوقي����ة  املنظم����ات 
�س����انعة  االبتزازي����ة  ال�����رضكات  وال  التدمريي����ة 

الفو�س����ى هي التي ترتقي بال����دول، لو تتبعنا 
الي����وم خطواتن����ا الت����ي انتهجناها قب����ل ثاثني 
�س����نة واعتمدنا نف�ض النهج الوطني دون تدفق 
اال�ست�س����ارات واملوؤ�س�سات الفا�س����لة املنبثقة 
عنها، لو ا�ستمرينا باعتماد ذلك لتمكنا من �سد 
كل الثغ����رات التي ان�س����طرت اليوم وو�س����عتنا 
حت����ت رحمة مثل ه����ذه ال�س����ناديق واملنظمات 
وال�رضكات، لو اعتمدنا على “�ُس����نع يف البحرين” 
كم����ا و�س����ع اأ�سا�س����ه �س����مو رئي�ض ال����وزراء ملا 
احتجنا اليوم ال�س����ترياد اأفكار وخ����ربات اأجنبية 
�س����وهت اقت�س����ادنا ودمرت اأ�سا�ساته، فا هي 
حافظت على ما حققناه من مكا�س����ب ومنجزات، 
وال هي دفعتنا لاأمام، لقد و�سعتنا حتت رحمة 
ال�س����دفة الت����ي عادة ت�س����ري من خاله����ا االأمور 
بالربكة، العودة للقواعد �ستكون قناعة اجلميع 
يف النهاية ولكن حينها لاأ�س����ف �س����يكون فات 

االأوان.

تنويرة: 
جل����ب ال�س����عادة بال�س����عور فيه����ا ال البحث 

عنها.

نزار جاف

امللكي  ال�سمو  ���س��اح��ب  ك��ل��م��ات  ك��ان��ت 
رئي�ض  خليفة،  اآل  �سلمان  ب��ن  خليفة  االأم���ري 
الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه ومتعه بال�سحة 
من  ح�رض  من  وقلوب  عقول  تخاطب  والعافية، 
املا�سي،  الثاثاء  يوم  لقاء  يف  العا�سمة  اأهايل 
وو�سائل  املجال�ض  تناقلته  ما  ا�ستلم  من  اأو 
الكثري  ن�سو�ض فيها  االجتماعي من  التوا�سل 
اأه��ل  اأن  يف  والثقة  ال��ت��ف��اوؤل  على  يبعث  مم��ا 
يف  �سريتهم  ذات  على  ه��م،  كما  هم  البحرين 
اأًي��ا  والتعا�سد  ال��ظ��روف،  كانت  مهما  التاحم 
مهما  والتفاهم  وال��ت��ح��والت،  امللمات  كانت 
ذلك  يف  �سموه  اخت�رش  فقد  اخل��اف��ات،  كانت 
اللقاءات  اأكر  الذي يعد بحق واحدا من  اللقاء 
من  ال��ق��ادم  يف  تتكثف  اأن  النا�ض  متنى  التي 

االأيام، وياأتي وقت قطاف ثمارها قريًبا.
رحاب  يف  تقال  مفردة  لي�ست  “االإيثار” 
اإمنا  بلده،  اأهل  له مكانته يف قلوب  قائد كبري 
االأمري  �سمو  بها  عرفنا  التي  احلقيقة  تلك  هي 
ال��زم��ن،  م��ن  ع��ق��ود  ط���وال  �سلمان  ب��ن  خليفة 
الوطن  راحة  على  اطماأن  اإذا  اإال  يرتاح  ال  حيث 
يلتقي  اأن  �سموه  غريبًا على  واملواطن، فلي�ض 
اأن  يلزم  الذي  الوقت  واأبنائه يف  واإخوته  باأهله 
ال�سحة  مبوفور  ومتعه  اهلل  عافاه  فيه  يرتاح 
والعافية، وهل هناك دليل اأعمق من اأن ت�سود 
اللقاء رحابة �سدره وابت�سامته وتلك الهالة من 
االآمال والتطلعات التي يفي�ض بها على الوطن.
ت��ن��اق��ل ك���ث���ريون ب��ع�����ض امل��ع��ل��وم��ات 
التوا�سل  و�سائل  يف  واملرا�سات  والن�سو�ض 
االج��ت��م��اع��ي ع��ن اأح���ادي���ث ذل���ك ال��ل��ق��اء ال��ذي 
يكت�سب اأهمية خا�سة يف ق�رض الق�سيبية وحمطة 
ينفرد  التي  ال�سمات  ذات  الثوابت  من  حتمل 
والرابط  التما�سك  من  البحريني  املجتمع  بها 
االأ�سيل  �سعبه  مكونات  بني  وال��والء  واالنتماء 
ال��ك��رمي، ول��ع��ل امل��ح��ور االأب����رز ال���ذي حت��دث 
اإلى  االإ���س��ارة  هو  النا�ض  من  الكثري  وفيه  عنه 
الغريفي  عبداهلل  ال�سيد  العامة  مع  التوا�سل 
الوطني،  االلتفاف  من  املزيد  اإ�سافة  اأجل  من 
وا�سحا  وبدا  الغايل،  وطننا  عن  املخاطر  ودرء 
ورغبة  اال�ستفهام  وع��ام��ات  الت�ساوؤالت  م��ن 
معرفة  واملواطنني  ال�سخ�سيات  من  العديد 
هذا  قيادة  يف  وواثقة  اآملة  وثابة  بروح  املزيد 
والوطن  ال  ال�سعب، كيف  هذا  واإخا�ض  الوطن 
واأهله يحمل العرفان الكبري ل�سمو االأمري خليفة 
مراحل  خمتلف  يف  امل�سهود  ودوره  �سلمان  بن 
واملواطن،  بالوطن  والرقي  والنه�سة  البناء 
وهو الذي يعلمنا دائًما اأن يكون العمل واجلهد 
للبحرين،  موجها  املخل�ض  وال��ب��ذل  والعطاء 
من  اأعلى  �سيء  وال  العليا  وم�سلحتها  البحرين 

هذه امل�سلحة.
التي  الثنائية  هي  والواجبات  احلقوق  اإن 
املبادرات  تاأتي  ومنها  املواطنة،  عليها  ترتكز 
وثيقة  تكون  بحيث  خاف  اأي  الإنهاء  املخل�سة 
الرتباط بالعمل على منع اخلافات وال�رشاعات 
�سمو  توجيهات  ج��اءت  وك��م  املجتمع،  داخ��ل 
�سياق  يف  ودائ���م  جلي  ب�سكل  ال���وزراء  رئي�ض 
يد  يف  يدهم  اجلميع  ي�سع  الأن  املنجز  التحفيز 
ويف  و�سعبها  وقيادتها  البحرين  يف  حًبا  بع�ض 
الوطن  اأبناء  �سواعد  كل  ل��دور  االأه��م  االإدراك 
البيت  ا�ستقرار  على  وحر�سهم  واأف��ك��اره��م 

البحريني مهما كانت الرياح العاتية.
االأع��زاء  كما عرب  العا�سمة  اأه��ايل  لقد عرب 
مع  لقاءاتهم  كل  يف  الكرمي  الوطن  هذا  اأبناء 
�سمو رئي�ض الوزراء عن خال�ض احلب وااللتفاف 
عايل  بتقدير  بع�سهم  وح���ول  ال��ق��ي��ادة  ح��ول 
واعدة وكلمة  املكانة لكل كلمة طيبة ومبادرة 
ن�ساأل  اجل��راح،  ت��داوي  تفرق،  وال  جتمع  �سواء 
مع  ونر�سم  بالنجاح  اجلهود  كل  تتكلل  اأن  اهلل 

قيادتنا �سورة امل�ستقبل امل�رضق لنا جميعًا.

إيثار خليفة بن سلمان 
وحديث السيد العريفي

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

اأغل����ب املجل����دات الت����ي ن�س����اهدها للنواب 
وكل  ال�سخ�س����ية،  املذك����رات  طاب����ع  تتخ����ذ 
الت�رضيح����ات الت����ي تتحم�ض للمواط����ن وتكرارها 
بني فرة واأخرى �رضعان ما مت�س����ي وتن�س����ى كل 
ما خلف����ت وراءها الأنها غري �س����ادقة وغري قابلة 
للحياة من االأ�س����ا�ض، “والل����ي كملها بعد” خروج 
كتلة “االأ�سالة” بت�س����عيد جديد و�رضاخ ال ميثل 
اأي وزن عند املواطن، حني حذرت على ل�سان اأحد 
نوابها من اأنها لن تر�سى العبث بقوت املواطن!

يا اأعزائي يف االأ�س����الة... هذه مرحلة انتهت، 
وفزعتك����م مل يعد له����ا وجود، وكامك����م يف هذه 

االأوقات �س����ار اأقل �س����اأنا واأهمية عند من رك�ض 
و�سوت لكم، فهو ق�سى �س����نوات مليئة ب�سنك 
العي�����ض والعن����اء واأنتم من�س����جمون يف امل�س����اهد 
امل�رضحي����ة ورمب����ا اأعجبك����م ه����ذا النوع م����ن الفن 
الرفي����ع واالإبداع واجلم����ال الفني، لقد ات�س����عت 
وتعددت خ����ربة املواطن وعرف بدق����ة “االأمانة” 
وم����ا ه����ي االمتي����ازات والت�س����هيات الوا�س����عة 
وال�سبب املبا�رض يف احل�سول عليها، وكيف يكون 
الو�سع عند تنفيذ املرحلة االأولى وال�سهرة التي 
تاأتي عن����د اإمتام املرحلة يف موعده����ا، واالأحداث 
املا�س����ية كان����ت بح����ق منطلقا لفح�����ض احلا�رض 

واآث����اره، ف����كل خفق����ات احل����ب واحلن����ان وه����ذه 
الرومان�س����ية التي اأطلقت العواط����ف من عقالها 
“م����ا لها معنى” وال ميكن تف�س����ريها وال قراءتها 

اأ�سا.
اإن ج����زءا كبريا من ما يرنفز املواطن ويخلق 
اأمام����ه التواب����ع والزواب����ع وق�س�����ض هومريو�ض 
واأر�س����طو فاني�ض ولو�سيان هو قيام اأحد النواب 
هذه االأي����ام باإطاق �س����واريخ الت�رضيحات وحمل 
ر�س����ا�ض الدفاع عن املواطن على كتفه، معتقدا 
– اأي النائ����ب – اأن �س����افرات االإن����ذار �ست�س����م 
الآذان و�س����تنفتح عل����ى اإثرها اجلنائ����ن اخل�رشاء 

للمواطن. “�س����دقوين خا�����ض”، انف�ض املجل�ض 
وفت����ح الطريق لك����م وال تتكلمون ع����ن املواطن 
بعد اليوم وم�س����اكله اأبدا، فهي �س����فحة انطوت 
واملواطن اأزاحكم م����ن عملية البناء وهناك اإجماع 
تام على اأنكم تعي�س����ون واقعا خمتلفا عن النا�ض 
الذي����ن انتخبوكم ولي�ض هن����اك اأدنى عاقة بني 
الطرفني، ومن يت�س����ور اأنه “ب�سوية زعيق ورفع 
الي����د” واخت����اق البط����والت �س����يوؤثر يف النا�����ض 
واملواطنني، لي�س����فق على نف�سه الأن املواطنني 

يهزون روؤو�سهم تعجبا وا�ستخفافا.

أكثر ما “ينرفز” المواطن... 
صواريخ تصريحات النواب

هل ت�س����هد ال����دول الدميقراطية “بحق” فتنا وانتفا�س����ات 
�س����دها؟ وال اأ�ست�س����هد بال����دول الغربي����ة، اإمنا اأذكر على �س����بيل 
املثال ال احل�رض، دوال مثل الهند وكوريا اجلنوبية وجنوب اأفريقيا 
واأخ����رى مماثلة لها، ففي هذه ال����دول حتدث اإ�رضابات وتظاهرات 
واعت�س����امات وعلى اإثرها ت�س����تقيل حكومات اأو يقدم م�سوؤولون 
كب����ار للمحاكم����ة، اأم����ا يف ال����دول الديكتاتورية ف����اإن التظاهرات 
واالإ�رضابات واالحتجاجات التي تت�سدى للنظام وتطالب بتغيريه، 
فاإنها تعترب فتنة وموؤامرة ويجب حماكمة وحما�سبة قادة الفتنة! 
اأت�س����اءل؛ لو كانت قد حدثت انتفا�ستا حزيران 2009 ودي�سمرب 
2017، اللت����ان قام بهما ال�س����عب االإي����راين يف دول دميقراطية 
ك�س����نغافورة اأو ماليزي����ا اأو كوريا اجلنوبية، فهل كانت �س����توؤدي 

اإل����ى م����ا اأدت اإليه على يد ال�س����لطات االإيرانية؟ امل�س����كلة اأن اآية 
اهلل خامنئ����ي، الذي يعترب نف�س����ه ظ����ل اهلل على االأر�����ض، ال يزال 
ي�رض ه����و ورهطه من امل����ايل احلاكمني يف اإيران عل����ى اأن هاتني 
االنتفا�س����تني كانتا “فتنة �س����د النظام”، ومبا اأن النظام يخت�رض 
يف �س����خ�ض اآية اهلل خامنئي، فاإن املنتف�س����ني يعتربون بح�س����ب 
اأدبي����ات النظ����ام، خمطئني ومارقني وحماربني �س����د اهلل، اأما اآية 

اهلل خامنئي ورهطه من املايل احلاكمني فحا�ساهم من ذلك!
ل يوجد نظام �سيا�س����ي يف العامل كله يتهم ال�سعب باخليانة 
وامل����روق والفتن����ة ويعت����رب نف�س����ه ف����وق االأخطاء كم����ا احلال مع 
اجلمهورية االإ�س����امية االإيرانية التي حتفل بتناق�س����ات �سارخة 
ومفارقات تثري التقزز ولي�ض ال�س����حك وال�س����خرية، اإذ يف الوقت 

الذي يعرف فيه م�س����وؤولون اإيرانيون باأن ن�سف ال�سعب يعي�ض 
حتت خ����ط الفقر، وتعاين اأع����داد كبرية جدا تق����در باملايني من 
املجاعة، وتت�س����اعف اأع����داد العاطلني عن العمل، حيث �س����اروا 
ي�سكلون جيو�س����ا، فاإن القادة الكبار يف النظام يتهمون بع�سهم 
بالف�س����اد ونهب املال العام، ولعل ما يج����ري بني جناحي النظام 
ب�س����ورة عام����ة وبني الرئي�ض ال�س����ابق اأحمدي جن����اد وبني رئي�ض 
ال�سلطة الق�سائية اآية اهلل �سادق الريجاين، ب�سورة خا�سة، وهذا 
ما يو�س����ح �س����بب ما يعانيه ال�سعب من اأو�س����اع معي�سية وخيمة، 
متام����ا كما يقول االإمام علي ابن اأب����ي طالب: ما من نعمة موفورة 

اإال وبجانبها حق م�ساع.
الفرح����ة الزائف����ة واملخادعة الت����ي ميوه امل����ايل يف طهران 

وال�س����يما خامنئي، اأنف�س����هم باأن الفتنة “اأي االنتفا�س����ة بح�سب 
اأدبياته����م الفريدة من نوعها” قد انتهت، ال تتطابق اأبدا مع حالة 
القلق والتوج�ض التي تعريهم وتهيمن عليهم، وعن ما ي�س����مونه 
“الفتن����ة” اع����رف الع����امل كل����ه بها كانتفا�س����ة حت����ى حلفاوؤهم 
الرو�����ض واأردوغ����ان، ولع����ل ما جرى الآي����ة اهلل حممود �س����هرودي 
يف اأملاني����ا عندما ا�س����طر لقطع عاجه والعودة خل�س����ة مبا ي�س����به 
الهروب خوفا من ا�ستدعائه للمثول اأمام املحاكم االأملانية بتهم 
ارتكابه جرائم �سد ال�سعب االإيراين، دليل وا�سح على اأن العامل ال 
ينظر للق�سية من خال عباءات املايل يف طهران ولو كان اآية اهلل 
�سهرودي واثقا من نف�سه فلماذا مل يبق ليواجه التهم املوجهة له 

ويدح�سها؟. “اإياف”.
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البالد سبورت

كرر فريقا املنامة واالتحاد انتصارهام 
ع��ىل حس��اب الحال��ة والح��د عىل 
الت��وايل، يف املباراتني اللتني جمعتهام 
مس��اء أمس )الس��بت( ع��ىل صالة 
اتحاد الس��لة ب��أم الحص��م، ضمن 
منافس��ات الجولة 22 ملرحلة اإلياب 

من الدور التمهيدي لدوري زين.
وجاء ف��وز حامل اللق��ب يف اللقاء 
األول ليحاف��ظ ب��ه ع��ىل مركزه يف 
الصدارة التي اس��تعادها من جديد 
بع��د 24 س��اعة فق��ط م��ن صعود 
األه��ي له��ا، بتفوق��ه ع��ىل الحالة 
بنتيج��ة )94/67( رافًع��ا رصيده إىل 

39 نقطة.
ووضعت الخس��ارة الحالة يف موقف 
صعب، بع��د أن أصب��ح رصيده 33 
نقط��ة يف املرك��ز الس��ادس، ليدخل 
دّوامة الحسابات املعقدة، إذ ينتظر 

الربتقايل لق��اءان صعبان أمام الرفاع 
واملحرق يف الجوالت األربع األخرية.

وسيطر املنامة عىل مجريات املباراة 
وخ��رج فائ��زًا يف أش��واطها األربعة 
 ،19/16  ،29/19 اآلتي��ة:  بالنتائ��ج 

29/17 و17/15.
ويف املب��اراة الثانية، متس��ك االتحاد 
بكام��ل حظوظ��ه يف املنافس��ة عىل 
التأه��ل لتصفيات املرب��ع الذهبي، 

بفوزه عىل الحد بنتيجة 89/63.
ورفع االتحاد رصيده إىل 33 نقطة يف 
املركز السابع، فيام أصبح رصيد الحد 

عند 22 نقطة يف املركز 11.
وجاءت بداية الحد جيدة يف املباراة 
بعد أن فاز يف الرب��ع األول 21/14، 
فيام خرس الربع الثاين لصالح االتحاد 
29/11، قبل أن يعود يفوز ويف الربع 

الثالث 23/33.

ورضب االتح��اد بيد م��ن حديد يف 
الربع األخري الذي فاز فيه بفارق 16 
نقط��ة وبنتيجة 24/8 ليحس��م فوزا 

مهام ومثينا.

مباريات اليوم

تختتم مساء اليوم )األحد( منافسات 
الجول��ة ال���22، بإقام��ة لقاءين، إذ 
يلتقي يف املباراة األوىل مدينة عيىس 
السادس��ة  الس��اعة  وس��امهيج، يف 
مس��اًء، وتليها مبارشة مباراة املحرق 
وس��رة عند الس��اعة 7:45 مس��اًء، 
وتق��ام املبارات��ان عىل صال��ة اتحاد 

اللعبة بأم الحصم.
عي��ىس  مدين��ة  فريق��ا  ويس��عى 
وس��امهيج لتحقي��ق الف��وز ال��ذي 
س��يعطي صاحبه دفعة معنوية، يف 
لقاء يش��كل فرصة مناسبة للطرفني 

م��ن أجل االس��تعداد والحفاظ عىل 
الجاهزية ملنافسات الدوري الفيض.

ويتذي��ل الفريقان ج��دول الرتيب، 
إذ يحت��ل مدينة عي��ىس املركز ال�12 
وقبل األخري برصي��د 21 نقطة، فيام 
يقبع سامهيج يف املركز ال�13 واألخري 

برصد 19 نقطة.
ويف اللقاء الثاين، ستكون مهمة فريق 
املحرق سهلة يف تخطي محطة سرة؛ 
عطفا عىل فارق اإلمكانات واملستوى 
الفني بني الفريقني الذي يرجح كفة 
األحم��ر الطام��ح يف الحص��ول عىل 
املركز الثاين املؤهل املبارش ملنافسات 
املربع الذهبي واالبتعاد عن مرحلة 

ال� “بآلي أوف” املرهقة.
ويحتل املحرق املركز الثالث برصيد 
34 نقط��ة، فيام يحتل س��رة املركز 

العارش برصيد 25 نقطة.

ال���م���ن���ام���ة واالت�����ح�����اد ي����ك����رران 
ان��ت��ص��اره��م��ا ع��ل��ى ال��ح��ال��ة وال��ح��د

اليوم ختام الجولة 22 بدوري زين

من لقاء االتحاد والحد

محمد الدرازي

السنة العاشرة - العدد 3386 
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ش��ارك األمني العام باالتح��اد البحريني 
لك��رة الس��لة عبداإلل��ه عبدالغف��ار يف 
“الكونغرس” اآلس��يوي نصف الس��نوي 
ال��ذي عق��د أم��س األول يف العاصم��ة 
املاليزية )كواالملبور(، وجرت اجتامعاته 
يف فندق “رويال بارك” مبشاركة مندويب 

االتحادات اآلسيوية للعبة.
وع��ن ه��ذا االجتامع وما نت��ج عنه من 
ق��رارات، رصح عبدالغفار ب��أن مندويب 
االتح��ادات اطلعوا ع��ىل التقرير الذي 
أع��ده األمني الع��ام باالتحاد اآلس��يوي 
بخصوص فعاليات وأنش��طة االتحاد من 

العام 2016 لغاية 2017.
وأض��اف “ق��ام األم��ني الع��ام باالتحاد 
اآلس��يوي برشح طريقة النظام املعمول 
به للتصفيات املؤهلة لكأس آسيا 2021، 
والخ��ط ال��ذي تس��ري علي��ه املنتخبات 
للوصول إىل النهائيات، واس��تعرض أيضا 
بع��ض املقرحات املتعلقة بهذه البطولة 
للس��نوات املقبل��ة، ومن ضمنه��ا أيضا 

بطوالت الفئات العمرية”.
أن  إىل  عبدالغف��ار  عبداإلل��ه  وأش��ار 

االجتامع ناقش أيض��ا بعض الصعوبات 
التي تواجه االتحادات اآلسيوية، خصوصا 
فيام يتعل��ق باس��تضافة البطوالت، كام 
اس��تعرض االجتامع التقرير املايل للفرة 
ب��ني 2016 و2017، وبعض األمور املالية 

األخرى.
واسرس��ل بالقول “ناقش االجتامع أيضا 
وخطط  اآلسيوية  االتحادات  اسراتيجية 
التطوي��ر املطروح��ة ال��ذي يتطلع إىل 

تحقيقه��ا االتح��اد اآلس��يوي يف الف��رة 
املقبلة”.

أن  إىل  عبدالغف��ار  عبداإلل��ه  وأش��ار 
“الكونغرس” اآلس��يوي شدد عىل أهمية 
الركي��ز ع��ىل االتص��ال واإلع��ام؛ ملا له 
من أهمية بالغة ع��ىل نجاح االتحادات 

اآلسيوية وإبراز أنشطتها.
ولف��ت عبدالغف��ار إىل أنه ت��م التطرق 
إىل عدد من الجوان��ب املتعلقة بتطوير 

املدرب��ني باللعب��ة والح��كام، والعم��ل 
عىل وضع األسس الس��ليمة إلبراز هذه 
الفئ��ات املهم��ة، وكذل��ك إىل عملي��ة 

تسجيل الاعبني إلكرونيا.
ع��ىل هام��ش “الكونغ��رس” اآلس��يوي 
اجتم��ع عبدالغف��ار م��ع األم��ني العام 
باالتح��اد ال��دويل باتري��ك، ونق��ل ل��ه 
تحيات رئي��س االتح��اد البحريني لكرة 
السلة س��مو الش��يخ عيىس بن عي بن 

خليفة آل خليفة، ورحب بدعوة سموه 
لزي��ارة مملكة البحري��ن، مؤكدا تطلعه 
إىل تحقيق ه��ذه الزيارة يف املس��تقبل 
القريب لاطاع عىل م��ا حققه االتحاد 
البحريني لكرة الس��لة من نجاحات وما 

ينشده من تطوير ورقي للعبة.
ك��ام اجت��امع عبدالغف��ار م��ع مدي��ر 
العاقات واإلع��ام واالتصاالت باالتحاد 
اآلس��يوي هوس��يب، وال��ذي أش��اد مبا 

اس��تعرضه من طريق��ة العمل اإلعامي 
باالتحاد البحريني لكرة السلة، كام أبدى 
إعجاب��ه بالتطبيق ال��ذي أطلقه االتحاد 

عرب األجهزة الذكية.
لعق��د  اس��تعداده  هوس��يب  وأب��دى 
ورش��ة عمل للعامل��ني يف جانب اإلعام 
مملك��ة  يف  اإللكروني��ة  والحس��ابات 
البحرين، كام أش��اد مبا حققه الحساب 
الرس��مي لاتحاد عىل “االنستغرام” من 
متابعة بلغت أكرث من 16 ألف ش��خص، 
مؤك��دا أنه س��وف يكت��ب تقريرا عىل 
نجاح مملكة البحري��ن بهذا الجانب يف 
مختلف وسائل اإلعام اآلسيوية واملوقع 

اإللكروين.
ورشح عبداإلل��ه عبدالغف��ار إىل مدي��ر 
االتص��ال واإلع��ام باالتح��اد اآلس��يوي 
الخط��ط التطويرية لاتح��اد البحريني 
لكرة الس��لة يف جانب اإلعام، مؤكدا أن 
إطاق التطبيق اإللكروين هو أحد نتاج 
هذه الخطط املرس��ومة من قبل رئيس 
مجلس اإلدارة س��مو الش��يخ عيىس بن 

عي آل خليفة.

عبدالغفار يشارك في “الكونغرس” اآلسيوي المنعقد في كوااللمبور 
اجتمع مع باتريك ونقل له تحيات سمو الشيخ عيسى بن علي 

أم الحصم            اتحاد السلة
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... ومتحدثا مع األمين العام باالتحاد الدوليعبداإلله عبدالغفار أثناء حضوره الكونغرس اآلسيوي

تفتتح اليوم منافسات الجولة 
التاس��عة )األخرية ذهابا( من 
دوري الدرجة الثانية “الظل” 
لك��رة الق��دم، وذل��ك بإقامة 

لقاءين.
ويلع��ب الحال��ة م��ع مدينة 
النادي  اس��تاد  ع��ىل  عي��ىس 
األهي، والبدي��ع مع االتفاق 

عىل ملعب مدينة حمد.
وتس��تكمل مباري��ات الجولة 
أيضا:  بلقاءين  )اإلثن��ني(  غدا 
البحرين مع قايل، والبسيتني 
مع س��رة، فيام يغيب فريق 
التضام��ن؛ لخضوع��ه للراحة 

اإلجبارية.
الدوري حاليا  ويش��ري ترتيب 
إىل ص��دارة الحال��ة برصي��د 
19 نقط��ة م��ن 7 مباري��ات، 
مدينة عي��ىس والبديع ب� 16 
نقطة لكل واحد منهام من 7 
مباريات، البسيتني 14 من 7، 

التضامن 8 من 8، سرة 8 من 
7، البحري��ن 7 من 7، قايل 3 
من 7، االتفاق با نقاط من 7 

مباريات.
وبالعودة ملباريات اليوم، فإن 
مواجهة الحالة ومدينة عيىس 
تعترب هي األبرز عىل مستوى 
أنها تجمع  الجولة، خصوص��ا 
صاحبي املركزين األول والثاين.
ويرشف عىل الطرفني املدربان 
مع  العسمي  عارف  الوطنيان 

الحال��ة وجاس��م محم��د مع 
مدينة عيىس.

وتكتيس املب��اراة طابعا خاصا 
عىل مستوى الرتيب العام، إذ 
إن فوز الحالة سيؤكد جدارته 
بالصدارة وابتعاده عن املدينة 
بف��ارق 6 نق��اط، يف الوق��ت 
ال��ذي يرغب في��ه املدينة يف 
الفوز ومش��اركة الحاالوية يف 

الصدارة.
ويف املواجهة الثانية، يس��عى 

والبقاء  الفوز  لتحقيق  البديع 
ضمن املراكز األمامية، خصوصا 
أنه يبعد عن املتصدر بفارق 3 
نقاط فقط، يف وقت يأمل فيه 
االتفاق بتحقي��ق فوزه األول 
هذا املوس��م، إذ خرس جميع 

املباريات السابقة.
ويرشف عىل تدريب الطرفني 
عبداملنعم  الوطنيان  املدربان 
الدخي��ل يف البدي��ع وص��اح 

حبيب يف االتفاق.

البحرينية  األوملبي��ة  اللجنة  تعقد 
الي��وم األح��د الس��اعة 12 ظه��رًا 
بفن��دق رام��ي غران��د بضاحي��ة 
للحديث  الس��يف مؤمتراَ صحافًيا 
عن مب��ادرات اللجنة وأنش��طتها 
الخارجية  ومش��اركاتها  وفعالياتها 

للعام 2018.
وس��يتحدث خال املؤمتر الصحايف 
األوملبي��ة  للجن��ة  الع��ام  األم��ني 
عس��كر،  عبدالرحمن  البحريني��ة 
والذي سيكشف النقاب عن حزمة 

من الربامج واألنش��طة واملبادرات 
اللجن��ة األوملبية  التي س��تنظمها 
خال العام الجاري، فيام سيتحدث 
ع��ن التفاصي��ل مجموع��ة م��ن 
املديرين واالختصاصيني املسؤولون 

عن تنفيذ تلك املبادرات.
ووجهت دائ��رة اإلعام والعاقات 
العامة والتس��ويق دعوة الحضور 
املحلية  اإلع��ام  ملمث��ي وس��ائل 
ووس��ائل  الصح��ف  يف  املمثل��ة 
وقن��اة  االجتامع��ي  التواص��ل 

من  وع��دد  الرياضي��ة  البحري��ن 
اإلعاميني، إضاف��ة إىل دعوة عدد 
م��ن الش��خصيات الرياضية ذات 

العاقة.
وي��أيت هذا املؤمت��ر يف إطار حرص 
اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية عىل 
التواصل مع مختلف وسائل اإلعام 
املحلية واإلجابة عىل استفساراتهم 
وأس��ئلتهم املتعلقة ح��ول برامج 
اللجن��ة األوملبية خال  وأنش��طة 

العام الجاري 2018.

دخل فريق جارمكو طرًفا ثالًثا يف حسابات املنافسة عىل لقب دوري الرشكات واملؤسسات لكرة القدم بعد فوزه الكبري عىل فريق جيبك 1/5 يف ختام 
األسبوع السادس. ورفع جارمكو رصيده إىل 11 نقطة ومتقدًما إىل املركز الثالث، فيام بقي رصيد جيبك عند 5 نقاط. وتفتتح اليوم مباريات األسبوع 

األخري من املسابقة بلقاء مصريي وصعب يجمع بني ألبا والكهرماء يف متام الساعة 5:30 مساًء. وتقام املباراة عىل ملعب نادي بابكو بعوايل.
وسيكون مصري جارمكو من املنافسة عىل لقب املسابقة معلًقا عىل نتيجة مباراة اليوم املصريية التي تجمع بني املتصدر ألبا )14 نقطة( وثاين الرتيب 

الكهرماء )11 نقطة(، ففي حال فوز األخري ومن ثم فوز جارمكو عىل التطوير يعني تعادل الفرق الثاث مبجموع النقاط، وبحسب قوانني املسابقة تلعب 
الفرق الثاث دوريا من دور واحد يحدد بطل املسابقة.

واستطاع الفريق األبيض أن يفتح حساب املنافسة مجدًدا من خال تفوقه عىل جيبك، وسجل أهدافه كل من أحمد منصوري عند الدقيقة 16، 59 
وحسني أحمد يف الدقيقة 20 ومحمد جعفر ثنائية عند الدقيقة 78 و85.

فريق جيبك افتقد النجاعة الهجومية وسجل هدفه محمد سامل عند الدقيقة 73. 

الحالة أمام المدينة... والبديع يالقي االتفاق

لقاءان في افتتاح الجولة التاسعة لدوري “الظل” الكروي

“األولمبية” تعقد مؤتمرا صحافيا اليوم 
للكشف عن مبادرات 2018

مواجهة مصيرية بين ألبا والكهرماء في دوري الشركات الكروي 

أحمد مهدي

ضاحية السيف         اللجنة األولمبية

  للتوا�شل:  )ق�شم الريا�شة: 17111499(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

انطالق كأس االتحاد البحريني 
لكرة القدم للسيدات اليوم

اتحاد الكرة - املركز اإلعامي: 
تنطلق اليوم )األحد( منافسات 

كأس االتحاد البحريني لكرة 
القدم للسيدات، وذلك عىل 

املاعب الخارجية التابعة 
لاتحاد.

ويشارك يف البطولة 7 فرق 
Blue Pearl، Ravens FC، Super Soc-  ههي:
 cer Academy، Bahrain Sparks، Eastern

Flames، Black Castle Academy، Mu-
.harraq Club Tekkers

ويف هذا الصدد، أكدت رئيسة اللجنة النسائية 
باتحاد الكرة الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة 
أن إقامة مسابقة الكأس تأيت ضمن خطة اللجنة 

يف زيادة تفعيل الربامج املتعلقة بالجانب النسوي؛ 
وذلك توافقا مع توجيهات رئيس االتحاد الشيخ 

عي بن خليفة بن أحمد آل خليفة.
ونوهت الشيخة حصة بنت خالد بالدعم الكبري 

الذي تلقاه اللجنة النسائية من قبل رئيس 
االتحاد، مشرية إىل حرص اللجنة عىل االهتامم 

بشكل كبري مبسابقات السيدات مبا ينعكس إيجابا 
عىل الكرة النسائية البحرينية.

ولفتت إىل أن مسابقة الكأس فرصة لاطاع عىل 
قدرات الاعبات بشكل أكرب، خصوصا أنه يقام إىل 

جانب مسابقة الدوري أيضا.
وبينت أن املشاركة من قبل الفرق السبعة تعكس 

تعاونها اإليجايب واملثمر من أجل إنجاح البطولة، 
مبا يسهم يف تحقيق أهدافها الكتشاف املواهب 

وزيادة الخربات.
وبحسب قرعة املنافسات، فإن مباريات الدور 

ربع النهايئ ستبدأ اليوم األحد بإقامة لقاء يجمع 
Ra- مع فريق Super Soccer Academy  رريق

vens FC عند 7:30 مساء عىل املاعب الخارجية 
.4

وتستكمل مباريات هذا الدور األربعاء املوافق 24 
 Eastern Flames :يناير الجاري بإقامة لقاءين
معBahrain Sparks عىل املاعب الخارجية 3، 

 Black Castle مع Muharraq Club Tekkers
Academy عىل املاعب الخارجية 4، وذلك عند 

7:30 مساء.
وتقام مباريات نصف النهايئ يوم األربعاء املوافق 

31 يناير الجاري، فيام تقام املباراة النهائية يوم 
األحد املوافق 4 فرباير املقبل.

الشيخة حصة بنت خالد

اتحاد الكرة       المركز اإلعالمي

افتتحت يوم أمس دورة االتحاد اآلسيوي 
للياقة البدنية املستوى الثاين “L1B”، وذلك يف 

مقر اتحاد الكرة بالرفاع.
وجرت مراسم االفتتاح برعاية عضو مجلس 
إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم ورئيس 

لجنة التدريب والتطوير يارس الرميثي.
ويحارض يف الدورة املحارض اآلسيوي الكويتي 

طارق البناي، وتشتمل عىل جوانب نظرية 
وأخرى عملية، وتستمر حتى 23 يناير الجاري.

وخال كلمته بحفل االفتتاح، نقل الرميثي 
تحيات مجلس إدارة االتحاد برئاسة الشيخ 

عي بن خليفة بن أحمد آل خليفة إىل 
الدارسني.

وأكد الرميثي أن االتحاد مستمر يف نهجه 
التدريبي والتطويري للكوادر الفنية واإلدارية.

وأوضح أن دورة اللياقة البدنية يف املستوى 
الثاين تأيت ضمن خطة االتحاد يف الجانب 

التدريبي والتطويري؛ وذلك لدعم الكفاءات 

الفنية، مبا ينعكس إيجابا عىل مستوى 
املنتخبات واألندية الوطنية.

ومتنى أن يحقق الدارسون االستفادة املثىل 
من مخرجات الدورة، مشيدا بالدور الكبري 
للدورات التخصصية يف إثراء عمل الكوادر 

الفنية.
وأشاد بتواجد املحارض طارق البناي، مشريا 

إىل أنه من خرية املحارضين املشهود لهم 
بالكفاءة، والذين سبق لهم اإلرشاف عىل 

دورات أخرى أقامها االتحاد البحريني لكرة 
القدم، مؤكدا أن البناي صاحب خربة كبرية 

يف املجال.
ويشارك يف الدورة 12 دارسا هم أحمد عباس، 

أحمد عبدالله، حمد الرشيدي، سيد صادق 
حميد، صاح عبدالجليل، صاح جوهر، 

عبدالعزيز العنزي، عبدالعزيز محمد، محمد 
السامي، محمد صالح، محمد صهيب ومحمد 

العنزي.

افتتاح دورة المستوى الثاني اآلسيوية للياقة البدنية

الرميثي يتوسط المشاركين

عبدالرحمن عسكر

دشنت رئيسة بعثة مملكة البحرين 
بدورة األلعاب الرابعة لألندية العربية 
للسيدات التي ستقام بإمارة بالشارقة 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشقيقة خال الفرة من 2 حتى 12 

فرباير املقبل عضو مجلس إدارة اللجنة 
األوملبية البحرينية رئيسة لجنة الرياضة 
واملرأة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل 

خليفة،دشنت زيارتها لاندية البحرينية 
املشاركة بالدورة؛ وذلك من أجل متابعة 

تحضرياتهن والوقوف عىل جهوزيتهن.
وقامت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 

بزيارة تدريبات نادي املحرق للكرة 
الطائرة بحضور مديرة البعثة مريم 

مريزا والوفد اإلداري املرافق، وكان يف 
استقبالها الشيخ عي بن محمد آل 

خليفة رئيس االتحاد البحريني للكرة 
الطائرة وبحضور نائب الرئيس جهاد 

خلفان وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة.
واطلعت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 

عىل برنامج تحضريات طائرة املحرق 
ومتابعة سري التدريبات وكذلك التعرف 
عىل مستوى الاعبتني املحرفتني اللتني 
سيتم التعاقد معهام من أجل تدعيم 

صفوف الفريق.
كام حرصت الشيخة حياة بنت 

عبدالعزيز الاعبات عىل االلتقاء 
بالاعبات املشاركات وحثتهن عىل 
تقديم أفضل املستويات من أجل 

ترشيف اململكة يف مشاركتها الرابعة 
عىل التوايل بالدورة وتحقيق النتائج 

اإليجابية التي تتوافق مع شعار 

“الذهب فقط”، الذي أطلقه ممثل 
جالة امللك لألعامل الخريية شؤون 

الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 

البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة.

وأوضحت أن مشاركة فتيات الطائرة 
يف النسخ املاضية كانت حافلة بالنتائج 

اإليجابية والتي كان آخرها تحقيق 
امليدالية الفضية بالعام 2016 وهو ما 

يستدعي مضاعفة الجهود من أجل 
الخروج بنتائج أكرث متيزا يف النسخة 

الحالية، معربة عن ثقتها يف قدرة 
الاعبات عىل التمثيل املرشف والظهور 

باملستوى الذي يليق بسمعة الكرة 
الطائرة البحرينية.

حياة بنت عبدالعزيز تتفقد تحضيرات سيدات الطائرة
ضاحية السيف       اللجنة األولمبية

أوقع��ت قرع��ة منافس��ات البطولة 
السادس��ة والثاث��ني لألندية العربية 
للرجال للكرة الطائرة التي ستحتضنها 
تون��س يف الف��رة م��ن 14 لغاية 26 
فرباي��ر املقبل الن��ادي األهي ممثل 
مملكة البحري��ن الوحيد يف البطولة 
باملجموع��ة األوىل التي تضم تنورين 
اللبناين، الجيش املليك املغريب، األهي 
بنغازي الليبي، الرشطة العراقي والتي 

تعترب مجموعة ليست بالسهلة.
جاء ذلك خال مراسم سحب القرعة 
التي جرت مساء أمس السبت بقاعة 
املؤمت��رات مبق��ر االتح��اد البحريني 
للك��رة الطائ��رة بحضور أم��ني عام 
االتحاد العريب للك��رة الطائرة جهاد 
حس��ن خلف��ان وممث��ل الجامع��ة 
التونس��ية للكرة الطائرة محسن بن 
عبدالعزيز وعدد من موظفي األمانة 
العام��ة لإلتح��اد الع��ريب، واعض��اء 
مجل��س إدارة االتح��اد البحرين��ي، 
وممثي النادي األهي عاء الحلواجي 

وعيىس حسن.
ك��ام أس��فرت باق��ي نتائ��ج القرعة 
االتحاد  القط��ري،  الري��ان  كالت��ايل: 
السعودي، السويحي الليبي، املجمع 
البرويل الجزائري، سنجل الفلسطيني 

)املجموعة الثانية(، الس��ام العامين، 
الع��ريب القطري، الهال الس��عودي، 
س��بيد بول اللبناين، النجم الس��احي 
الثالث��ة(،  )املجموع��ة  التون��يس 
بوعريريج  برج  العراقي،  البش��مركة 
الجزائري، األمان الس��وداين، السيب 
العامين، الرج��ي التونيس )املجموعة 

الرابعة(.
البحرين��ي  داركلي��ب  ن��ادي  وكان 
أرسل موافقته الرسمية لدى االتحاد 
الع��ريب للكرة الطائرة للمش��اركة يف 
البطول��ة بصفته وصي��ف بطل كأس 
ويل العهد يف املوس��م املايض، إال أنه 
الغى مش��اركته قبل إجراء مراس��م 
القرعة لع��دم حصوله ع��ىل الدعم 

املايل للمشاركة من قبل وزارة شئون 
الش��باب والرياضة ليبلغ عدد الفرق 
املش��اركة 20 نادياً ميثل��ون 12 دولة 

عربية.
وينص نظ��ام النس��خة القادمة عىل 
توزي��ع الف��رق ال��� 20 ع��ىل أرب��ع 
أندية  بواق��ع خمس��ة  مجموع��ات 
يف كل مجموع��ة يتأه��ل منها األول 
والث��اين إىل الدور رب��ع النهايئ )دور 
الثامنية(، ومن ثم تتأهل أربعة فرق 
إىل الدور نصف النهايئ )قبل النهايئ( 

ومن ثم يتأهل اثنان إىل النهايئ.
يذك��ر أن األهي البحريني هو حامل 
لقب النس��خة املاضية م��ن البطولة 
الت��ي اقيم��ت ألول م��رة عىل أرض 

اململك��ة يف العام امل��ايض 2017 كام 
أنه س��بق وأن فاز بلقب النسخة 32 
التي أقيمت يف مرص عام 2015 وهو 
الن��ادي البحريني الوحيد الذي يتوج 

بلقب املسابقة.

الحلواجي: مجموعتنا 
األقوى والحظوظ متساوية 

وصف عضو مجلس إدارة النادي األهي، 
رئيس جه��از لعب��ة الكرة الطائ��رة عاء 
الحلواجي املجموعة التي وقع فيها فريقه 
باملجموع��ة األقوى من ب��ني املجموعات 
األربع بعدما وقع يف املجموعة )أ( األوىل 
الت��ي تض��م إىل جانب��ه كا م��ن الجيش 
املغ��ريب وتنورين اللبن��اين وأهي بنغازي 

الليبي والرشطة العراقي.
وأضاف الحلواجي ل� “الباد سبورت” بعد 
إجراء مراس��م القرعة أمس أن املجموعة 
)أ( تضم جميع األندية املتصدر ملس��ابقة 
الدوري يف بلدانها وه��و ما يعطي مؤرش 
واضح عىل قوة تلك األندية مبا فيها األهي 
الذي س��يدخل بالطبع من أجل املنافسة 
عىل اللق��ب واملحافظة عىل البطولة التي 

خطفها يف النسخة املاضية.
وقال الحلواجي ب��أن حظوظ جميع فرق 
املجموع��ة تعت��رب متس��اوية لنيل احدى 
بطاقت��ي التأه��ل عن املجموع��ة األوىل، 
مضيف��ا “ الفرق جميعها قوية وحظوظها 
متساوية وال ميكن ترجيح كفة فريق عىل 
حس��اب آخ��ر أو التقليل م��ن حظوظه.. 
حتى تنورين اللبناين الذي سبق وأن تغلبنا 

علي��ه يف النس��خة املاضية ف��إن حظوظه 
قامئ��ة ولقد فزنا علي��ه بصعوبة والفريق 
رمبا يدخل بتشكيلة مغايرة خصوصا عىل 
مس��توى املحرفني األجانب وهو ما يرفع 
من حظوظه..ويف حال تأهلنا للدور الثاين 
فإن طريقن��ا لن يكون مفروش��ا بالورود 
ألننا سناقي احد املتأهلني من املجموعة 

الثالثة”.
ورأى الحلواجي بأن البطولة القادمة رمبا 
تك��ون األقوى خ��ال الس��نوات الخمس 
املاضية نظراً لألندية الكبرية املش��اركة يف 
البطول��ة، باإلضاف��ة إىل مش��اركة األندية 
وتط��ور  بقوته��ا  املعروف��ة  التونس��ية 
مس��توياتها، موضح��اً بأن الجه��از الفني 
بقي��ادة امل��درب التونيس منري ب��ن قارة 
سيعمل عىل جميع العديد من املعلومات 
حول فرق املجموعة ملعرفة نقاط الضعف 

والقوة لديها.
وأض��اف ب��أن الفري��ق ال��ذي يرغب يف 
املنافسة عىل لقب البطولة ينبغي عليه أن 
ينظر إىل جميع األندية بسواسية ويسعى 
لتج��اوز جميع��ا دون اس��تثناء خصوصا 
وأن األندية املش��اركة ستس��لح صفوفها 
باعب��ني اثن��ني محرف��ني وهو م��ا يؤدي 
إىل قل��ب املوازين لجمي��ع الفرق، مؤكداً 
ح��رص األه��ي املمثل الوحي��د للمملكة 
عىل املنافسة بقوة وترشيف سمعة الكرة 

الطائرة البحرينية يف املعرك العريب.

األهلي بجانب الشرطة العراقي وتنورين اللبناني والجيش المغربي واألهلي الليبي 
قرعة بطولة األندية العربية للطائرة

حسن علي

   جانب من مراسم سحب القرعة
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حصل��ت جرافيتي اندور س��كاي دايفينغ 
“جرافيت��ي” ع��ى ذهبيت��ن يف بطول��ة 
Califor� “االيفورني��ا درمينغ داينامي��ك 
للط��ران   ”niaDreamin’ Dynamic
الح��ر الداخيل، التي أقيم��ت يف 13 يناير 
 ”iFly Oceanside“ بنف��ق  الج��اري 

الداخيل الزجاجي بوالية كاليفورنيا.
وحقق بط��ل جرافيتي العامل��ي بن روان 
املرك��ز األول يف فئتن يف بطولة كاليفورنيا 
درمينغ دايناميك، إذ قام بتشكيل فريقن 
للطران الحر الداخيل لخوض منافس��ات 
البطولة، إحداهام فئة زوجية باالش��راك 
م��ع أخيه ديفن رون واألخرى رباعية مع 
أخيه أيض��ا وبطيليَ “ريد ب��ول” العاملين 
جي��ف بروفنزانو وإميي ش��يماليك. فكان 
أداء الفريقن مميزا بالرغم من املنافسات 
الشديدة التي واجهوها من الفرق العاملية 
األخ��رى، وبفض��ل تدريباتهم املس��تمرة 
فازوا بالذهبية يف فئة التش��كيالت املركبة 
املكون��ة م��ن العبيَ��ن وفئة التش��كيالت 

املركبة املكونة من 4 العبن.
واحتضن��ت “جرافيتي” الالع��ب العاملي 
الريايض ب��ن روان يف أكتوبر 2016، الذي 
بدأ رحلته محرف��ا يف مجال الطران الحر 
يف النفق الهوايئ الداخيل من العام 2011.

وتق��وم “جرافيت��ي” بدعم��ه يف جمي��ع 
التدريبات وتش��جيعه عى االس��تمرار يف 
االرتقاء يف هذا املجال الذي من شأنه رفع 
وإب��راز مكانة اململكة عامليا، إذ اس��تطاع 
أن يحقق الف��وز يف العديد من البطوالت 

العاملي��ة يف الوالي��ات املتحدة، الس��ويد، 
ب��راغ، اس��بانيا، ديب ويف البحرين أيضا يف 

بطولة فاليت فايرز العاملية بجرافيتي.
وبهذه املناسبة عرب العب جرافيتي، البطل 
وامل��درب العاملي بن عن مدى س��عادته 

البالغ��ة، بعد إح��رازه ميداليتن ذهبيتن 
تزي��د م��ن رصي��د امليدالي��ات الذهبية 
للبحري��ن، معرب��ا ع��ن ش��كره وتقديره 
إلدارة جرافيتي عى الدعم املستمر وعى 

رعايتهم له. 

وأض��اف أن هذا الفوز تح��د ودافع كبر 
لالس��تمرار يف التدريبات وني��ل الذهبية 
يف البطوالت املقبل��ة خصوصا كأس العام 
الثال��ث للط��ران الح��ر الداخ��يل، الذي 
س��يقام يف مملكة البحرين يف أكتوبر من 

العام الجاري.
ومن جانبها، هنأت املدير العام لجرافيتي 
خولة الحامدي، ب��ن رون وجميع أعضاء 
فريقه عى هذا الفوز الكبر املرشف قائلة 
“إننا يف جرافيتي نؤمن بقوة أن روان يعد 
خر مثال للشاب املثابر الذي كافح الحياة 
لتحقي��ق طموحاته وإبراز رياضة الطران 
الحر الداخيل يف دول عدة. آملن أن نرى 
املزيد من الش��باب البحرينن ميارس��ون 
هذه الرياضة وميثلون مملكة البحرين يف 

البطوالت العاملية”.
ويس��تعد الالعب ب��ن روان حاليا لبطولة 
“Wind Games 2018” التي سيش��ارك 
فيها فريق جرافيتي للم��رة الثانية ابتداء 

من يوم 1 فرباير. 

“جرافيتي” تنال ذهبيتي بطولة كاليفورنيا
البالد سبورت

جانب من التتويججانب من المنافسات

تص��در منتخبن��ا الوطن��ي لك��رة اليد 
منتخب��ات املجموعة الثاني��ة بالبطولة 
اآلس��يوية الثامن��ة ع��رشة بع��د فوزه 
املستحق عى املنتخب العامين بنتيجة 
)30/23( يف خت��ام منافس��ات ال��دور 
األول بالبطول��ة املقامة حالًيا يف مدينة 
سوان الكورية واملؤهلة لنهائيات كأس 

العامل بأملانيا والدمنارك 2019.
وق��دم األحمر عرًض��ا متفاوًتا يف هذه 
املباراة، فبعد أن س��يطر عى مجريات 
األم��ور يف ش��وطها األول )19/8( وكان 
الطرف األفضل يف جميع فراته، ش��هد 
الش��وط الثاين هدوًءا واضًحا يف األداء 
وقد يعود ذلك إىل الفارق الكبر الذي 
أنه��ى به الش��وط األول م��ام أدى إىل 
تراجع األداء بعد االطمئنان عى نتيجة 

املباراة.
إىل  منتخبن��ا  يتأه��ل  الف��وز  وبه��ذا 
املجموع��ة الثاني��ة بال��دور الثاين إىل 
اليابان  جان��ب منتخب��ات اإلم��ارات، 
وقط��ر، ويلع��ب أوىل مباريات��ه م��ع 

املنتخب اإلمارايت يوم غٍد اإلثنن.

سيطرة بحرينية

وبدأ املنتخب املباراة بتش��كيلة مكونة 
م��ن محم��د عبدالحس��ن يف حراس��ة 
املرمى ويف الدف��اع اعتمد الفريق عى 
مشاركة حسن مدن ومحمد مرزا فيام 

يتم استبدالهام يف حالة الهجوم بدخول 
حس��ن الصياد كصانع ألعاب، وحسن 
ش��هاب يف مرك��ز الدائ��رة، اىل جانب 
مشاركة محمد حبيب وعيل عبدالقادر 
يف الظهري��ن، وأحمد جالل مع مهدي 

سعد يف مركزي األطراف.
وكعادت��ه اعتم��د منتخبن��ا يف املباراة 
عى أس��لوبه الدفاعي املغل��ق )6/0( 
بالطريقة الضاغطة عى هجوم الخصم 
حس��ب تحركاته، ويف الهجوم اس��تفاد 
منتخبنا من أس��لوب املنتخب العامين 
بدفاع��ه املتقدم )1�2�3( ما س��هل له 
عملي��ة إيج��اد الثغرات واملس��احات 
الخص��م  مرم��ى  ملواجه��ة  املناس��بة 

والتسجيل يف أكرث من مركز.

وبرز الالعب محمد م��رزا يف الدقائق 
أه��داف   3 بتس��جيله  األوىل  الع��رش 
متتالي��ة، يف املقاب��ل س��اعد الركي��ز 
الدفاع��ي لالعب��ي منتخبن��ا يف إيقاع 
املنتخب العامين يف العديد من األخطاء 
الفنية الهجومي��ة التي تم ترجمتها إىل 
أهداف مبارشة أعطت فارق التقدم اىل 
5 أهداف )6/1(، ثم )7/2( عن طريق 
الالع��ب محم��د حبيب م��ن اخراق 
ناجح رغم النق��ص العددي للفريق يف 

منتصف الشوط.
أفضلي��ة األحمر البحرين��ي ظلت كام 
ه��ي، وكان للدف��اع املرّك��ز ويقظ��ة 
الحارس محمد عبدالحسن الدور األكرب 
يف توسيع الفارق وزيادة غلة األهداف 

إىل فارق 9 أهداف )11/2( يف الدقيقة 
)17( يف الوقت الذي تاه العبو املنتخب 
الع��امين يف كيفية الترصف والعودة اىل 
املب��اراة ما حذا مبدربهم لطلب الوقت 
املس��تقطع إلدراك املوق��ف وإع��ادة 

األمور إىل نصابها من جديد.
البحريني��ة والركيز  األفضلية  ووس��ط 
اس��تمرت  املنتخ��ب  لنج��وم  الع��ايل 
الس��يطرة بش��كل واضح ع��ى الوقت 
املتبقي من الش��وط، وعى الرغم من 
املحاوالت العامنية لتحس��ن أوضاعهم 
الهجومية إال أنه��م عجزوا عن تقليص 
الف��ارق، يف املقابل ارتفع��ت النتيجة 
إىل أك��رث من 10 أهداف مع نهاية هذا 

الشوط.

الشوط الثاني

أجرى مدرب املنتخب جودنسون عددا 
من التغيرات مع انطالقة الشوط الثاين 
بإرشاك الالعبن ع��يل عيد وعيل مرزا 
ومحم��ود عبدالقادر ومحم��د املقايب، 
ك��ام ش��ارك محم��د م��رزا يف الدائرة 
بدياًل لحس��ن ش��هاب، ويف الحراس��ة 
ت��م إرشاك الحارس ع��يل خميس بداًل 
ملحمد عبدالحسن، وشهد هذا الشوط 
تراجًعا ملحوًظا يف أداء املنتخب بسبب 
فارق النتيجة. يف املقابل تحس��ن أداء 
العامني��ن وكان��وا الط��رف األفضل يف 
بعض الفرات مس��تفيدين يف ذلك من 
العبهم  وب��روز  الهجومية  إيجابيته��م 
لس��عد الحوس��ني عى عكس منتخبنا 

ال��ذي أضاع العبوه الكث��ر من الفرص 
واأله��داف املحقق��ة بس��بب الترسع 

واالستعجال.
ومل يتغ��ر أداء منتخبن��ا م��ن الناحية 
الفنية يف الدفاع، يف مقابل ذلك اعتمد 
املنتخب العامين عى األسلوب املتقدم 
والتحول اىل الطريق��ة )3/3( يف بعض 
الف��رات مام س��اعده ع��ى الحد من 
خطورة العب��ي منتخبن��ا وإيقافهم يف 
أكرث من هجم��ة، وتدريجًيا مع التقدم 
يف ش��وط املباراة ظل منتخبنا محافًظا 
ع��ى فارق التقدم بكل ه��دوء وتجنًبا 
ألية عودة مفاجئة من جانب العامنين 
مام مكنه من حس��م النتيجة لصالحه 

عن جدارة واستحقاق.

عيد أفضل العب في المباراة

حص��ل الالع��ب عيل عيد ع��ى جائزة 
أفض��ل الع��ب يف املباراة ع��ى الرغم 
من مش��اركته يف الش��وط الثاين بدياًل 
لالعب حس��ن الصي��اد، ولعب عيد يف 
مرك��ز صانع ألعاب، وبحس��ب اللجنة 
الفنية اس��تحق الالعب الجائ��زة نظرًا 
لل��دور الذي قام ب��ه كصانع ألعاب يف 
التمريرات الحاس��مة عطًفا عى بروزه 

يف الدفاع طوال مجريات الشوط.
وق��دم رئيس لجن��ة الح��كام باالتحاد 
اآلس��يوي لكرة اليد صالح عيد الجائزة 
إىل الالعب عيل عيد بعد انتهاء املباراة.

أحمر اليد يتجاوز عمان ويتصدر المجموعة الثانية في البطولة اآلسيوية
حسم أموره في الشوط األول وأكد جدارة التأهل للدور الثاني

كوريا الجنوبية       اتحاد اليد

علي عيد أفضل العب في المباراة جانب من المباراة 

قررت اللجنة املنظمة ملسابقة نارص 
بن حمد للصقور والصيد تأجيل اليوم 
الثالث من منافسات األسبوع الثالث 

للمسابقة التي تقام تحت رعاية 
ممثل جاللة امللك لألعامل الخرية 

وشؤون الشباب رئيس املجلس األعى 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة 

األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة، وذلك عى كأس 

سمو الشيخ محمد بن نارص بن حمد 
آل خليفة.

وجاء تأجيل منافسات فئة الشواهن 
وفئة جرات الشواهن بسبب موجة 

الغبار وقوة الرياح التي شهدتها 
اململكة.

وانطلقت املنافسات يف الساعة 
12:30 ظهرًا لكن اللجنة املنظمة 

برئاسة خليفة عبدالله القعود ارتأت 

تأجيل املنافسات؛ بسبب ازدياد 
موجة الغبار وقوة الرياح مام يؤثر 

عى املنافسات.
وتقام مسابقة نارص بن حمد للصقور 

والصيد عى كؤوس سمو الشيخ 
عبدالله بن خالد بن حمد آل خليفة 

وسمو الشيخ محمد بن نارص بن 
حمد آل خليفة وسمو الشيخ حمد 
بن نارص بن حمد آل خليفة وسمو 

الشيخ فيصل بن خالد بن حمد 
آل خليفة وكأس الخليجين وسيف 

النخبة عى كؤوس سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة.
 

القعود: حريصون عى دعم املالك
هذا وأكد رئيس اللجنة املنظمة 

العليا ملسابقة نارص بن حمد للصقور 

والصيد خليفة عبدالله القعود أن 
اللجنة املنظمة حريصة عى دعم 

املالك والصقارين املشاركن يف 
املسابقة، مشرًا إىل أن تأجيل شوط 
فئة الشواهن وفئة جرات الخلط؛ 

بسبب قوة الرياح وموجة الغبار التي 
شهدتها البالد.

وأوضح القعود أن املنافسات أقيمت 
مع رياح خفيفة لكن بعدها ازدادت 
الرياح والغبار، وفضلنا كلجنة منظمة 
أن يتم تأجيل منافسات اليوم الثالث 

من األسبوع الثالث.
وأضاف أن اللجنة املنظمة ستعلن يف 

اليومن املقبلن عن املوعد الجديد 
الذي سيشهد إقامة منافسات 

الشواهن وجرات الشواهن عى 
كأس سمو الشيخ محمد بن نارص بن 

حمد آل خليفة.

المري يجتمع بالمالك 
والصقارين

اجتمع نائب رئيس اللجنة املنظمة 

العليا محمد عايض املري مع 

الصقارين واملالك؛ من أجل التحدث 

معهم بشأن تأجيل منافسات اليوم 

الثالث من األسبوع الثالث ملسابقة 

نارص بن حمد للصقور والصيد.

ونقل محمد عايض املري تحيات 

وتقدير رئيس اللجنة املنظمة العليا 

خليفة عبدالله القعود للمالك 

والصقارين املشاركن، وأكد أن اللجنة 

املنظمة ارتأت تأجيل املنافسات؛ 

بسبب قوة الرياح وموجة الغبار التي 
شهدتها اململكة.

 األسبوع الرابع على كأس 
حمد بن ناصر

سيقام األسبوع الرابع ملسابقة نارص 
بن حمد للصقور والصيد عى كأس 

سمو الشيخ حمد بن نارص بن حمد 
آل خليفة انطالًقا من يوم الخميس 

25 يناير الحايل بإقامة منافسات 
الصقار الصغر يف الساعة 12:30 

ظهرًا. ويشهد يوم الجمعة 26 يناير 
الحايل إقامة فئة الحرار وفئة جرات 
الخلط عى كأس سمو الشيخ حمد 

بن نارص بن حمد آل خليفة.
ويوم السبت 27 يناير ستقام 
منافسات الشواهن وجرات 

الشواهن الساعة 12:30 ظهرًا.

جانب من المنافسات

الرياح والغبار يؤجالن منافسات اليوم الثالث لمسابقة ناصر بن حمد للصقور والصيد
القعود أكد أن اللجنة ستعلن عن الموعد الجديد

تغطية        اللجنة اإلعالمية
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حافظ املحرق عللى فارق النقاط 
الخمللس يف صللدارة دوري بنللك 
البحرين الوطنللي ألندية الدرجة 
األوىل لكللرة القللدم، بعدما حقق 
فوزا مسللتحقا عى الرفاع بنتيجة 
جمللع  الللذي  اللقللاء  يف   ،)3-0(
الطرفني مسللاء أمس، عى اسللتاد 
الرياضيللة، ضمن  مدينللة خليفة 

ختام الجولة 11 من املسابقة.
وأبقى املحرق فللارق النقاط عى 
مللا هو عليه مع أقرب املنافسللني 

فريق النجمة.

ويدين املحرقاويون بهذه الثالثية 
للنجم إسامعيل عبداللطيف الذي 
سللجل هدفني، فيام سجل جامل 

راشد هدفا وصنع آخر أيضا.
وبنتيجللة أمللس، واصللل املحرق 
مللن دون  الللدوري  مشللواره يف 
خسللارة حتى اآلن، ومع استقباله 

شباكه هدفا وحيدا فقط.
أما الرفللاع، فإنه مل يظهر بالصورة 
للخسللارة  وتعللرض  املطلوبللة، 

السابعة له يف الدوري.
وشللهد لقاء القمة بللني الغرميني 

جامهرييللا  حضللورا  التقليديللني 
جيدا، إذ جلست جامهري املحرق 
يسار املنصة وجامهري الرفاع ميني 

املنصة.
ويف لقاء ثان أقيم أمس عى ذات 
امللعب، فاز املالكية حامل اللقب 
عى االتحاد بثالثة أهداف مقابل 

اثنني.
وسللجل للاملكية أحمد يوسللف 
)هدفللان( وسلليد هاشللم عيىس، 
ولالتحاد سيد حسني ريض وأحمد 

عابد.

المحرق يكسب القمة التقليدية بثالثية في الشباك السماوية 
أبقى على فارق النقاط الخمس متصدرًا

ي����وس����ف ي����ق����ود ال���م���ال���ك���ي���ة ل���ق���ل���ب ال����ط����اول����ة ع���ل���ى االت����ح����اد
أحمد مهدي       تصوير: خليل إبراهيم

جماهير المحرق احتفلت مع فريقها بالفوز

جاء الشوط األول متوسط 
املستوى، مع أفضلية للمحرق 

أداء ونتيجة.
املحرق سجل مبكرا بعدما بذل 
عبدالوهاب عيل مجهودا فرديا 

رائعا ميينا ولعب كرة عرضية 
متقنة تابعها جامل راشد برأسه 

يف مرمى الحارس عبدالله 
الكعبي )3(.

وكاد إسامعيل عبداللطيف أن 
يوقع عى الهدف الثاين لفريقه، 

بعدما حاول من رضبة ثابتة 
قرب املرمى، لكن الكرة اعتلت 

املرمى الساموي قليال )9(.
وسجل املحرق الهداف الثاين، 

بعدما واصل جامل راشد تألقه 
ولعب كرة ركنية متقنة عى 
رأس إسامعيل عبداللطيف، 

والذي أودع الكرة يف الشباك 
معلنا تقدما مستحقا لفريقه 

.)21(
وتوغل العب املحرق عبدالله 

يوسف بشكل رائع يسارا، قبل 
أن يلعب كرة عرضية أرضية 
وصلت لجامل راشد املتمركز 

داخل املنطقة، لكن جامل سدد 

الكرة قوية فوق املرمى )31(.
وكاد املحرتف الجديد لفريق 

الرفاع عادل حفاري أن يقلص 
النتيجة لل “الساموي”، إال أن 
كرته املسددة داخل املنطقة 
أبعدها الحارس سيد محمد 

جعفر )37(.

الشوط الثاني

يف الشوط الثاين وبعد هجمة 
مرتدة مرر فيها عبدالله يوسف 

كرة للبديل الليبي محمد 
صولة، والذي توغل إىل داخل 

املنطقة قبل أن يسدد كرة 

أبعدها الحارس الكعبي؛ لرتتد 

إىل إسامعيل عبداللطيف، الذي 

أسكن الكرة يف الشباك موقعا 

عى هدفه الشخيص الثاين يف 

املباراة والثالث لفريقه )50(.

وحاول الرفاعي محمد مرهون 

عرب كرة مسددة من خارج 

املنطقة، إال أنها جاءت سهلة يف 

يد الحارس سيد محمد جعفر 

.)57(

ولعب عبدالله يوسف كرة 

بينية ملحمد صولة، والذي دخل 

املنطقة وسدد كرة تألق يف 

إبعادها الحارس الرفاعي )71(.

جاءت بداية املباراة قوية ورسيعة، 
إذ استطاع االتحاد تسجيل هدف 
السبق مبكرا، وذلك بعدما انطلق 
مهدي عبدالجبار ميينا ولعب كرة 
عرضية أرضية لزميله سيد حسني 

ريض؛ ليسدد األخري كرة أرضية 
سكنت ميني الحارس امللكاوي 

الشاب يوسف حبيب الذي مثل 
الفريق للمرة األوىل هذا املوسم، 

وذلك بعد مرور 30 ثانية عى 
االنطالقة.

وحاول املالكية العودة، وهيأ 
عيىس الربي الكرة لزميله سيد 

هاشم عدنان، إال أن يسارية األخري 
جاورت القائم األيرس ملرمى حارس 

االتحاد سيد محسن عيل )9(.
ومرر مهدي عبدالجبار كرة 
لفورتشن الذي واجه املرمى 

جانبيا، لكن كرته القوية جاورت 
القائم األمين )22(.

وحملت الدقيقة )29( البشارة 
للملكاوية، إذ استطاع الفريق 
تسجيل التعادل بعدما سدد 

أحمد يوسف كرة قوية ارتطمت 
بالعارضة قبل أن تعانق الشباك 

البنفسجية.

ووضع فورتشن زميله مهدي عى 
طبق من ذهب لوضع االتحاد 

يف املقدمة من جديد، إال أن 
مهدي لعب الكرة أرضية وأبعدها 

الحارس يوسف )33(.
وسجل املالكية الهدف الثاين بعدما 

توغل أحمد يوسف ميينا، وسدد 
كرة قوية عى يسار الحارس )45(.

واستطاع امللكاويون مواصلة 
التميز، ولعب إرساء عامر كرة 
عرضية متقنة عى رأس سيد 

هاشم عيىس، إذ مل يتوان األخري يف 
إسكانها داخل املرمى معلنا عن 
الهدف الثالث لفريقه )45+3(.

الشوط الثاني

ويف الحصة الثانية من اللقاء، أجرى 
مدرب االتحاد إسامعيل كرامي 
تبديال اضطراريا بدخول محمد 

عبدالوهاب مكان املصاب مهدي 
عبدالجبار )56(.

وحاول العب االتحاد سيد حسني 
ريض التسديد من خارج املنطقة، 
فسدد كرة قوية أمسكها حارس 

املالكية عى دفعتني )59(.
وعاود سيد حسني ريض املحاولة، 

وسدد كرة قوية من خارج املنطقة 
أيضا، إال أن الحارس امللكاوي واصل 

تألقه، وأبعد الخطر عن مرماه 
بروعة وتألق كبريين )63(.

واستطاع الفريق البنفسجي 
تقليص النتيجة، بعدما سجل أحمد 

عابد الهدف الثاين لفريقه وصوال 
للدقيقة )69(.

وأنقذ حارس االتحاد سيد محسن 
عيل كرة سددها مهاجم املالكية 

سيد هاشم عيىس من داخل 
املنطقة )80(.

ومل تشهد الدقائق التالية أي جديد 
يذكر؛ لتنتهي املباراة بفوز ملكاوي 

مثني.

ال�����م�����ال�����ك�����ي�����ة واالت��������ح��������ادال�������م�������ح�������رق وال���������رف���������اع

من لقاء المالكية واالتحادمن لقاء المحرق والرفاع

أحمد يوسف قاد المالكية للفوزفرحة محرقاوية بأحد األهداف

الحكم علي السماهيجي، وعاونه سيد جالل محفوظ 
وعبداهلل صالح، والحكم الرابع إسماعيل حبيب.

الحكم محمد خالد، وعاونه أحمد جابر ومحمود الديري، 
والحكم الرابع عبدالعزيز شريدة. أدار اللقاءأدار اللقاء
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)31( نقطة1. المحرق 

 )26(2. النجمة

 )23(3. المالكية

 )15(4. الشباب

 )13(5. المنامة

 )10(6. الرفاع

 )10(7. الرفاع الشرقي

 )8(8. الحد

 )8(9. األهلي

 )6(10. االتحاد

الشباب والحد يقتسمان نقاط 
مواجهتهما

خرج فريقا الشباب والحد بنقطة التعادل اإليجايب )2-2(، يف 
اللقاء الذي جمعهام مساء أمس عى استاد النادي األهيل.

ورغم تقدم الحد بهدف للمحرتف دايو يف الدقيقة )15(، إال أن 
الفريق املاروين قلب الطاولة يف الشوط الثاين، وسجل هدفني، 

األول عرب حسن مدن يف الدقيقة )70( والثاين عرب املحرتف 
عزيز يف الدقيقة )80(، بيد أن الحد رفض الخروج خارسا 

وسجل هدف التعادل يف الدقيقة )87( عرب الالعب عيل سعيد.
أدار اللقاء الحكم محمد بونفور، وعاونه فيصل علوي وصالح 

جناحي، والحكم الرابع أسامة إدريس.
وبهذه النتيجة، عجز الفريقان عن تحقيق الفوز بعد تعرثهام 

الجولة املاضية، إذ خرس الشباب من النجمة والحد من 
من لقاء الشباب والحداملالكية.



تح��ت رعاي��ة ممثل جالل��ة امللك 
الشباب  الخريية وش��ؤون  لألعامل 
رئي��س املجل��س األعىل للش��باب 
والرياض��ة رئيس اللجن��ة األوملبية 
لالتحاد  الفخري  الرئيس  البحرينية 
املليك للفروس��ية وسباقات القدرة 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة، تواصلت منافس��ات بطولة 
املغفور له بإذن الله س��مو الشيخ 
فيصل بن حم��د آل خليفة )طيب 
الله ث��راه( الدولي��ة الثانية لجامل 
الخي��ل العربية عىل قرية البحرين 

الدولية لسباقات القدرة.
وأعرب سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة عن بالغ شكره وتقديره 
لعاهل البالد صاحب الجاللة امللك 
حم��د ب��ن عي��ى آل خليفة عىل 
اهتامم ودعم جاللته للبطولة التي 
ش��هدت نجاحا منقطع النظري من 
حي��ث التنظيم واملش��اركة، مؤكًدا 
س��موه أن االتحاد املليك للفروسية 
وس��باقات القدرة برئاس��ة س��مو 
الش��يخ فيصل بن راشد آل خليفة 
حريص عىل تنظيم ه��ذه البطولة 

وإخراجها بأفضل صورة تنظيمية.
وهنأ سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
واالس��طبالت  املالك  خليفة جميع 
مؤك��ًدا  األوىل،  باملراك��ز  الفائ��زة 
أن البطول��ة رضب��ت أروع األمثلة 
بجامل الخي��ل العربية األصيلة من 
حيث تناس��قها وجاملها وهو نتاج 
عمل مميز من املالك واالسطبالت، 
اململك��ة  أن  إىل  س��موه  مش��ريًا 
ُعرفت به��ذه الرياضة الرتاثية التي 
تحظى باهت��امم كبري م��ن املالك 

واالسطبالت.

وأثنى س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة ع��ىل جه��ود اللجن��ة 
املنظمة العليا برئاسة سمو الشيخ 
فيصل بن راشد آل خليفة واللجنة 
املنظمة برئاسة خالد أحمد وجميع 
رؤس��اء وأعض��اء اللج��ان العاملة، 
مقدًم��ا س��موه له��م التقدير عىل 
عمله��م ال��دؤوب وال��ذي يحفظ 
البحرين  ململك��ة  العالية  املكان��ة 
الك��رى  البط��والت  باس��تضافة 

وإخراجها بصورة تنظيمية رائعة. 

خالد أحمد: سعداء بنجاح 
البطولة

أعرب رئي��س اللجنة املنظمة خالد 
أحم��د عن بال��غ س��عادته بنجاح 
تنظيم بطولة س��مو الشيخ فيصل 
بن حمد آل خليفة الدولية الثانية 
لج��امل الخي��ل العربي��ة األصيلة، 
مش��ريًا إىل أن ه��ذا النج��اح يؤكد 

املكانة العالية التي متتاز بها مملكة 
الفعالي��ات  باحتض��ان  البحري��ن 
وخروجه��ا  الك��رى  واملس��ابقات 
بص��ورة تنظيمية ممي��زة ما يؤكد 
أن البحري��ن غنية ع��ن التعريف 
بامتالكه��ا العدي��د م��ن الك��وادر 

اإلدارية والفنية واإلعالمية.

النتائج

يف مس��ابقة املهرات 3 س��نوات، 

احتلت امله��ر ماغنيومس املركز 
األول للاملك الشيخة منى صالح 

بنتيجة إجاملية )90.75(.
ويف منافس��ات فئ��ة األفراس 4 
 D 6 س��نوات، احتلت الفرس -
لينا املركز األول للاملك اس��طبل 
النوادر بنتيجة إجاملية )91.38(.
ويف فئة األفراس 7 س��نوات فام 
فوق، جاء يف املركز األول الفرس 
ايوستوميا للاملك عبدالله يوسف 

بنتيجة إجاملية )90.38(.
األبط��ال،  بط��ل  بط��والت  ويف 
أقيمت فئة بطول��ة املهرات، إذ 
احتل��ت املرك��ز األول املهر نيله 
أس��امة عبدالله  للامل��ك  امله��ا 

بنتيجة إجاملية )15.00(.
ويف بطولة بطل األبطال لبطولة 
املهرات )عمر سنتني و3 سنوات(، 
فاز باملركز األول املالك الش��يخة 
من��ى صالح للمه��ر ماغنيومس 

بنتيجة إجاملية )20.00(.
أم��ا يف بطول��ة بط��ل األبط��ال 
ملنافس��ات فئة األفراس، جاء يف 
املرك��ز األول الفرس D كاس��يبا 
للامل��ك س��عيد جعف��ر بنتيجة 

إجاملية )16.00(.

سعيد جعفر: الفوز نتاج عملنا

أكد املالك س��عيد جعف��ر أن فوزه 
باملركز األول يف بطولة بطل األبطال 
لفئة األفرس ج��اء نتيجة عمله مع 
األفرس طوال الفرتة املاضية، مشريًا 
إىل أن املنافس��ة عىل اللقب كانت 
قوية وصعبة لكن جامل وتناس��ق 

الفرس حسم األمور لصالحنا. 
أسامة عبدالله: تأكيد عىل النجاح

أك��د املالك أس��امة عبدالله الفائز 
بلقب بطل األبطال يف فئة املهرات 
أن البطول��ة تؤك��د نج��اح مملكة 
البط��والت  باس��تضافة  البحري��ن 
الكرى، مشريًا إىل أن التنظيم املثايل 
للبطولة يؤك��د كتابة نجاح آخر يف 
مس��ابقات جامل الخي��ل العربية 

األصيلة. 

ناصر بن حمد: دعم جاللة الملك ساهم في إنجاح البطولة
بطولة فيصل بن حمد الدولية لجمال الخيل

تغطية       اللجنة اإلعالمية
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تشهد مملكة البحرين يف الفرتة من 
6 وحتى 10 من شهر فراير املقبل 

حدًثا رياضًيا مهاًم كأول بلد إقليمي 
يستضيف بطولة كأس االتحادية 

الدولية للتنس للسيدات للمجموعة 
الثانية اآلسيوية )فيد كاب( والتي 

يستضيفها وينظمها االتحاد البحريني 
للتنس وتحت إرشاف االتحاد الدويل 

للتنس؛ وذلك ملا تتمتع به اململكة 
من سمعة طيبة ومكانة مرموقة يف 

تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية 
الضخمة وإمكانات عالية عىل مختلف 

املستويات.

14 بلدا تسجل أسماءها في 
البطولة

ومن املقرر أن تقام منافسات 
هذه البطولة عىل مالعب االتحاد 

البحريني للتنس مبقره بجامعة 
بوليتكنك البحرين مبدينة عيى 

يف الفرتة من 6 وحتى 10 من شهر 
فراير املقبل، وكشف اتحاد التنس 

عن أنه قام بتسجيل واعتامد 
مشاركة 14 دولة إىل جانب مملكة 

البحرين وهي: اندنوسيا، إيران، 
قرغيزستان، لبنان، نيوزيلندا، 

سلطنة عامن، باسيفيك أوشينيا، 
باكستان، الفلبني، سنغافورة، 

سرييلنكا، ماليزيا وأوزباكستان، 
إذ حرص اتحاد املبارزة البحريني 

مبخاطبة الكثري من الدول عر 
التنسيق مع االتحاد اآلسيوي للتنس 

واالتحاد الدويل للتنس، ومشاركة 
هذا العدد من الدول ألول مرة يف 

البطولة التي تقام عىل أرض مملكة 
البحرين هو تأكيد عىل النجاح 

الكبري الذي حققته يف البطوالت 
املاضية.

وقام مجلس ادارة االتحاد البحريني 
للمبارزة بتشكيل لجانه العاملة 

بتوجيهات من رئيس مجلس اإلدارة 
سمو الشيخ أحمد بن محمد بن 

سلامن آل خليفة، إذ يرأس اللجنة 
املنظمة العليا نائب نائب رئيس 
االتحاد البحريني للتنس الشيخ 
عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة، 
ومدير البطولة أمني رس االتحاد 
البحريني للتنس فؤاد الرويعي.

مكسب كبير

وأوضح رئيس اللجنة املنظمة العليا 
للبطولة نائب رئيس االتحاد البحريني 
للتنس الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم 

آل خليفة أن إقامة بطولة كأس 
االتحادية الدولية للتنس للسيدات 

للمجموعة الثانية اآلسيوية )فيد كاب( 
عىل أرض مملكة البحرين مصدر فخر 

واعتزاز وتأكيد ملكانة اململكة عىل 
الخارطة الرياضية العاملية، إذ أصبحت 
تنافس الدول العاملية وتكسب تنظيم 

واستضافة بطوالت دولية.
وقال “نحن فخورون مبا وصلت إليه 

الرياضة البحرينية عموًما ورياضة 
التنس خصوًصا من مستوى متقدم 

يف شتى املجاالت، فالشباب البحريني 
وأبناء الوطن املخلصون معروف عنهم 

باإلبداع واإلخالص، وكان لتنظيم االتحاد 
البحريني للتنس عددا من البطوالت يف 

السنوات املاضية سبب بارز يف تعزيز 
مكانتنا يف هذه الرياضة التي باتت 

تحظى باهتامم ودعم كبريين وانتشار 
واسع يف املنطقة، والكوادر البحرينية 

متتلك الخرة الكافية وثقة دول العامل 
بقدراتنا وإمكاناتنا، ناهيك عن إمكانات 

ممكلتنا الحبيبة وبنيتها التحيتية التي 
تؤهلها لتنظيم واستضافة أي بطولة 

رياضية”.
وأضاف “إن تنظيم البطوالت الرياضية 

املختلفة عىل أرض البحرين كان له 
مردود إيجايب يف الرتويج ململكتنا 
الحبيبة، حيث ملس كل من شارك 

وحرض تلك البطوالت واملشاركات ما 
تتمع به مملكتنا الغالية من إمكانات 

وبنية تحتية. وإن تنظيمنا هذه البطولة 
هو إحدى خططنا وأهدافنا التي نسعى 

لرتجمتها عىل أرض الواقع مبا يتامىش 
مع توجهات وتوصيات املجلس األعىل 

للشباب والرياضة واللجنة األوملبية 
البحرينية، وكل هذا ينصب يف مصلحة 

الوطن واللعبة”.

سنسعى إلخراجها بأفضل 
صورة

وأضاف عبدالعزيز بن مبارك أن 

اتحاد التنس سوف يبذل جهوده 

الحثيثة من أجل تنظيم هذه البطولة 

بأفضل صورة وإخراجها بالصورة 

الالئقة واملرشفة ملكانة وموقع مملكة 

البحرين عاملًيا، ونؤكد للجميع أننا 

قادرون عىل تقديم بطولة ناجحة 

عىل جميع األصعدة ولكل ما هو 
فيه خري ومصلحة لرياضتنا، وأشار 
إىل أن اللجان العاملة بدأت عملها 

يف اإلعداد والتجهيز منذ وقت مبكر، 
إىل جانب ذلك فإن املنتخب الوطني 

النسايئ سيكون مشارًكا يف هذه 
البطولة وبجهوزية عالية، إذ تتواصل 

التدريبات محلًيا من أجل دخول 
أجواء منافسات هذه البطولة والسعي 

لتحقيق أفضل النتائج.

 دور كبير لألولمبية ووزارة 
“الشباب الرياضة”

ومثن عبدالعزيز بن مبارك الجهود 
التي تبذلها اللجنة األوملبية البحرينية 

وعىل رأسها ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة ودعمها الالمحدود 
لالتحاد، ووزارة شؤون الشباب 

والرياضة وعىل رأسها الوزير هشام 
الجودر وجميع مسؤويل ومنتسبي 

اللجنة األوملبية والوزارة.

البحرين تستضيف “االتحادية الدولية” للتنس للسيدات “فيد كاب”
14 دولة تشارك في المنافسات واالنطالقة 6 فبراير المقبل

مدينة عيسى         االتحاد البحريني للتنس

الشيخ عبدالعزيز بن مبارك

جانب من البطولة
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يق���ول جناح���ي يف حديثه ع���ن بداية امل�ش���وار: 
“ابتعثت بعد ح�شويل على الثانوية العامة للدار�شة 
باجلامعة الأمريكية يف بريوت وذلك يف العام 1974، 
وبقيت فيها �ش���نة واحدة، كان���ت اأجمل اأيام حياتي، 
لكن للأ�شف �ش���بت احلرب الأهلية هناك، فا�شطرت 
البحري���ن اإر�ش���ال معظ���م الطلب���ة اإلى تك�ش���ا�س يف 
الولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة واإل���ى كن���دا، لكنني 
ف�ش���لت الذهاب اإلى جامعة مان�ش�ش���ر يف بريطانيا 
تنفي���ذا لرغب���ة الوالدة )رحمها اهلل( بع���د موافقتها 
على م�ش����س بدعوى اأنها اأقرب ن�ش���بيا، ف�ش���ل عن 

وجود خايل فيها”.
واأ�ش���اف “ح�ش���لت على بكالوريو����س يف علوم 
الكمبيوت���ر واملحا�ش���بة م���ن جامع���ة مان�ش�ش���ر، ثم 
�شهادة زمالة معهد املحا�شبني القانونيني، اإجنلرا، 

وويلز، واأنا اأحد 3 بحرينيني لديهم هذه الزمالة”.
عّدل جناحي جل�شته، واأخذ نف�شا وعاد اإلى الوراء 
نح���و 38 عاما، قال: بعد تخرج���ي التحقت للعمل مع 
�رشك���ة براي�س وت���ر هاو�س يف بريطاني���ا، )...( بقيت 
بني لندن ومان�ش�ش���ر حتى �شنة 1987 حيث رجعت 
للبحرين يف �ش���هر مايو من العام نف�ش���ه للعمل لدى 
مكتبه���م يف املنامة بعد اأن اأ�ش���بحت �رشي���كا، وكان 
املكت���ب اإقليمي���ا وم�ش���وؤول ع���ن اأعماله���م يف دول 
اخللي���ج العربي والع���راق والأردن و�ش���وريا واليمن 

واإيران.
واأ�ش���اف “يف بداية التحاقي معه���م كان عملي 
مرك���زا على ال����رشكات ال�ش���ناعية ثم املوؤ�ش�ش���ات 
املالي���ة، لك���ن يف البحرين كانت معظ���م الأعمال مع 
امل�شارف خ�شو�شا املوؤ�ش�ش���ات املالية الإ�شلمية، 
م���ع اأنه مل يكن يف ذلك الوقت �ش���وى عدد قليل من 

هذه املوؤ�ش�شات”.
بالتدقي���ق  التخ�ش�ش���ات،  معظ���م  يف  عمل���ت 
والتقييم والإدارة وال�شت�شارات وغريها، لكن كانت 

لل�شريفة الإ�شلمية خ�شو�شية.

البداية مع دار المال اإلسالمي 
وزاد جناح���ي “يف الع���ام 1997 تلقيت عر�ش���ا 
للعم���ل ل���دى دار املال الإ�ش���لمي يف جنيف رئي�ش���ا 
تنفيذي���ا، وبالفعل التحقت بها وبداأت العمل مبعية 
الأمري حممد الفي�شل )رحمه اهلل( )...( الوحيد الذي 
راأ�ش���ني طوال حياتي املهنية، فل���م اأكن يوما اأعمل 
حت���ت اإدارة اأح���د، كان قمة بالتوا�ش���ع وال�ش���فافية 
والإدارة واملهني���ة، فق���د تعلمت من���ه الكثري لي�س 
بالعمل فقط واإمنا باأمور احلياة الأخرى، كان منوذجا 

ومثل اأعلى”.

52 عاما سن التقاعد
يعت���ر امل����رشيف املخ����رشم املول���ود يف الع���ام 
1958 اأن �ش���ن ال� 52 عاما حدا فا�ش���ل بني العمل 
والراحة، اأو التقاعد وهو م�شطلح ل يف�شله. ويقول 
اإن���ه اقتنع بهذا العمر من ن�ش���يحة اأ�ش���داها له زميل 
اإجنلي���زي عمل مع���ه يف بريطانيا، وهو كان م�ش���وؤول 
عن املتدربني اجلدد، حيث قال له “عليك اأن ت�ش���ع 
باعتب���ارك باأن���ك لن تعمل طوال العم���ر، يجب عليك 
التقاع���د واللتفات حلياتك ولهويات���ك عندما تبلغ 
الثانية واخلم�ش���ني، فعملنا مره���ق ويومنا يف بع�س 

الظروف ي�شاوي 3 اأيام عمل”.
كان عم���ره اآن���ذاك 49 عاما، واعتق���دت اأنه غري 
ج���اد، لكن���ه فعله���ا، فعندما بلغ �ش���نة ال���� 52 ترك 
العم���ل، )...( اعترته منوذجا واقعيا وقررت ال�ش���ري 

على خطاه، لكن للأ�ش���ف اأرجاأت الأزمة القت�ش���ادية 
التي �رشبت اأ�ش���واق امل���ال يف العام 2008 خطتي 7 
�ش���نوات، فكان من ال�ش���عب ترك موؤ�ش�ش���تي و�شط 
الأم���واج وحدها والقف���ز من املرك���ب، فبقيت حتى 
ا�شتقرت الأمور وو�شلنا بها اإلى بر الأمان ثم نفذت 

قراري.
ولنف�ش���ي،  لعائلت���ي  تفرغ���ت  تقاع���دي  من���ذ 
حليات���ي، للكتاب���ة التي اأحبها، والأه���م من ذلك كله 

للعمل التطوعي الأقرب اإلى قلبي.
يف ال�ش���ابق وب�ش���بب ان�ش���غايل كن���ت دائم���ا يف 
عجل���ة من اأمري، )...( زرت معظم العوا�ش���م واملدن 
يف العامل، ولكنني للأ�ش���ف مل اأ�شاهدها؛ لأنني كنت 
اأذه���ب للعمل ول���دي اجتماعات م���ا اأن تنتهي حتى 
اأط���ري اإلى عا�ش���مة اأخرى وهكذا دوالي���ك، فل متعة 

باحلياة.
يف اإحدى املرات �شافرت اإلى �شدين يف اأ�شراليا 
لجتماع مدته 3 �شاعات ثم عدت اأدراجي، وكثريا ما 

تكرر هذا امل�شهد.

لحياتك ونفسك وعائلتك حق 
عليك، هل نعمل طوال العمر؟

وانتقد جناحي من يعي�ش���ون على الكر�شي حتى 
يتوفاه���م اهلل، خ�شو�ش���ا اأولئك الذي���ن يعملون يف 
ال�رشكات امل�شاهمة العامة، مو�شحا اأنهم - للأ�شف - 
كرث يف البحرين، ومت�شائل: ملاذا يبقى البع�س لأكرث 

من دورتني، “ما فيه بالبلد اإل هالولد”؟ 

ال�شريفة الإ�شلمية... منذ البداية
جناح���ي:  يق���ول  الإ�ش���لمية  ال�ش���ريفة  وع���ن 
“اأحببته���ا، تعمق���ت بها، فق���د كانت �ش���يئا جديدا 

وعلينا الإبداع فيه”.
بال�ش���ريفة  العم���ل  ب���داأ  م���ن  اأول  اأن  ويوؤك���د 
الإ�ش���لمية 3 اأ�ش���خا�س ه���م الأمري حممد الفي�ش���ل 
وال�شيخ �شالح كامل، وال�شيخ �شعيد لوتاه من دبي، 
فه���م رواده���ا دون من���ازع، )...( دفع���وا ثمنا كبريا 
لإجناحها �ش���واء بامل���ال اأو بالوق���ت اأو باجلهد كون 

بداية الفكرة كانت �شعبة جدا.

الكتابة... مشروعي الخاص
اأمل يق���رر خال���د جناح���ي اأن ين�ش���ئ موؤ�ش�ش���ته 
اخلا�شة، عن ذلك يقول: “مل اأقل اأو اأفكر بذلك يوما، 
فاأنا را�س عما و�شلت اإليه يف عامل املال والقت�شاد، 

)...( م�رشوعي اخلا�س هو الكتابة”.
ويوؤك���د “جميع املوؤ�ش�ش���ات الت���ي اأطلقتها اأو 
�شاهمت يف اإطلقها كانت تتبع لدار املال اأو لغريها 
وم���ا اأنا اإل موظ���ف اإذا ج���از التعبري، رغ���م اأين كنت 
اأ�ش���اهم اأو اأمتلك جزءا يف بع�ش���ها، لكنني مل اأن�ش���ئ 

موؤ�ش�شات خا�شة بي على الإطلق. 

العمل التطوعي األقرب إلى قلبي
وي�ش���يف “دائما ما كنت اأعتر العمل التطوعي 
اأهم �ش���يء يف حياتي واأقرب �شيء لقلبي، حيث لدي 
�ش���غف واندفاع كبري لتقدمي املزي���د واملزيد، )...( 
عملت كثريا يف هذا املج���ال، واليوم لدينا اأنا ورجل 
الأعم���ال الفل�ش���طيني �ش���امر خوري فك���رة تطوعية 
تتعلق بفل�ش���طني من خلل اإن�ش���اء �شندوق التعليم 
الفل�ش���طيني، وهو يعنى بالنهو�س وتغيري م�شار اأو 

فكرة التعليم”.
وزاد “فل�ش���طني لها خ�شو�ش���ية، فكم �شخ�س 
يتخ���رج ول يح�ش���ل عل���ى عم���ل، )...( اجلميع يتعذر 
مبخرج���ات التعلي���م، ونح���ن نريد تغيري ه���ذا النمط 
واملفه���وم، فالفك���رة تتلخ����س يف دف���ع ال�ش���باب 
للتفكري دون حدود، ودون خط���وط حمر�ء، �إقناعهم 
بالتفكري خارج ال�شندوق، وهو اأمر باعتقادي تفتقر 

له املنطقة العربية جمعاء”.
واأك���د جناح���ي اأن “مقر املوؤ�ش�ش���ة �ش���يكون يف 
�ش���وي�رشا فيما �ش���يكون العمل على اأر�س فل�شطني، 

والعمل جار لت�شجيلها ب�شكل ر�شمي”. 

لماذا سويسرا؟
ه���ل اختار خال���د جناح���ي �ش���وي�رشا؟ يف رده عن 

ذلك، يقول: “اإقامتي ومعي�ش���تي يف �ش���وي�رشا كانت 
ب�ش���بب عملي بدار املال، لكن �ش���نة بعد �شنة وعلى 
مدار 20 عاما اأحببت هذه البلد للكثري من الأ�شباب، 
يف مقدمته���ا اأنك ت�ش���عر هن���اك باإن�ش���انيتك، بقيمة 
الفرد، ول نن�ش���ى هن���ا القوانني والنظ���ام، وطبيعة 
احلياة، )...( الطق�س، جمال الطبيعة، الغذاء ال�شحي، 
النظافة... الخ”. واأ�ش���اف “رغ���م اأنني اأنهيت عملي، 
اإل اأنن���ي اخرت اأن اأبقى للعي����س، فالعائلة تاأقلمت 
رغم اأن ذلك مل يكن بالب�شاطة التي يتخيلها النا�س، 
)...( عندما اأرى اأولدي يتكلمون اللغات ويتفاعلون 
بب�ش���اطة م���ع اجلميع من اأنح���اء الع���امل على خمتلف 

األوانهم ومعتقداتهم اأتيقن باأن اختياري �شائبا”.
وم���ن املعل���وم اأن النا�س يتكلمون يف �ش���وي�رشا 
5 لغ���ات فهناك الأملاني���ة، والأملانية ال�ش���وي�رشية، 
والفرن�ش���ية، الإيطالية وبطبيعة احل���ال الإجنليزية. 
وع���ن ذلك يو�ش���ح جناحي اأنه يعي�س حي���اة طبيعية 
بلغت���ه الإجنليزية، رغ���م اأنه يفهم بع�س الفرن�ش���ية 

لكنها ل يتحدثها.
وعن عائلته ال�شغرية يوؤكد جناحي اأنها �شرت 
مع���ه مبا في���ه الكفاية، ودائم���ا ما كان���ت داعما له. 
وبلغة اأهل الأرقام يقول: “عملت اأم يو�ش���ف رئي�شا 
تنفيذيا ورئي�ش���ا ملجل����س اإدارة املن���زل مبا حتمله 
الكلم���ة من معنى، فه���ي من كان يقوم بكل �ش���يء 
تقريب���ا، ورفع���ت عن كاهل���ي تربي���ة الأولد واإدارة 
�ش���وؤون البي���ت، )...( خل���ف كل رج���ل عظي���م امراأة 
عظيمة”. ولدى اأبو يو�ش���ف ول���دان مل يوجههم اإلى 
ال�ش���ريفة اأو القط���اع امل���ايل، حي���ث تعل���م اأحدهم 

املحاماة فيما اختار الآخر الكمبيوتر والفل�شفة.
وعن الكتابة يقول جناحي اإنه يعمل على م�رشوع 
كتاب لكن���ه ما زال يف البداي���ة، )...( الأفكار كثرية، 
لكنها تتمحور حول مقولة ب�ش���يطة كان اأطلقها اأحد 
اأفراد العائلة: “هناك طريقتان لعمل ثروة وهما اإما 

بذكائك اأو بغباء الآخرين”، وهذا جزء من الكتاب.

المشاركة في دافوس 
�ش���اركت يف املوؤمتر منذ العام 1999 وب�ش���كل 

�ش���نوي، وكنت اأذهب ممثل عن دار املال الإ�شلمي، 
كما اأنني �ش���اركت ع�ش���وا يف الفري���ق البحريني من 

خلل جمل�س التنمية القت�شادية.
وعن انطباعه يف املوؤمتر العاملي املهم، يتنهد 
جناح���ي وي�ش���كو حال الع���رب يف لقاءات ونقا�ش���ات 
املوؤمتر: )...( ب�رشاحة تخجل من كونك عربيا ب�ش���بب 
بع����س الطّبالني الذي���ن لي�س لهم �ش���غل اإل تلميع 

احلّكام واحلكومات.
اإل اأن الأده���ى والأم���ر م���ن ذل���ك ه���و اأن معظم 
امل�ش���اركني الع���رب اإم���ا م���ن الطبق���ات احلاكمة اأو 
حكوميني اأو اأ�شدقاء احلكومات وبالتايل هم لي�شوا 
اأهل له���ذا املقام، فل يقدمون اأف���كارا جديدة فيما 

جتد البع�س خائفا اأن يتكلم ب�رشاحة عن راأيه.
بالن�ش���بة لتجربتي ال�شخ�ش���ية فقد تعلمت من 
الأ�ش���خا�س الذي احتككت به���م باملوؤمتر الكثري، اإل 
اأن جتربتي كعربي اأين كنت اأ�ش���عر بال�شيق واحلرج 
لبع�س الأف���كار والطريقة التي تط���رح بها من قبل 

العرب اأنف�شهم.
هل �ش���حيح اأن هناك ا�شتهداف للإخوة جناحي؟ 
اجلواب نعم، لكن دعني اأ�شاألك، األ ي�شتطيع �شاحب 
النفوذ عمل ما يري���د دون النظر اإلى تبعات ذلك يف 
امل�ش���تقبل، ودون النظر اإلى امل�شلحة العامة؟ )...( 
اأنا اإن�شان وا�شح و�رشيح واأتعامل ب�شفافية، لكن هل 

يقابلك الآخرون بالطريقة نف�شها؟.
يف  الإن�ش���انية  العلق���ات  اإل���ى  يتط���رق  وهن���ا 
جمتمعاتنا، حيث يوؤكد اأنه لي�س لديه اأ�ش���دقاء واإمنا 
لديه معارف، يف حني اأنه �شديق للعديد من النا�س، 
)...( لي�س لدي اأعداء، فاأنا ل اأعتر من لي�س �شديقي 
باأنه عدوي. طبعا معظم النا�س ي�ش���ادقون املن�شب 
اأو الكر�ش���ي، وتنته���ي ه���ذه العلقة مبج���رد انتهاء 
العم���ل. اأنا م���ن زمن لي����س بالقليل خ���ارج البحرين 
وكذلك الأمر بالن�ش���بة لأخوي ع�ش���ام ور�ش���اد، نحن 
قدمن���ا الكثري للوطن �ش���واء امل�رشوع���ات اأو الأفكار 

وكنا روادا يف العديد من الأعمال.

السينما عشق الطفولة
وعن حياة الطفولة يقول جناحي اإنه كان ومازال 
يع�شق الأفلم ال�ش���ينمائية، حيث كان يذهب خل�شة 
وه���و ابن 6 �ش���نوات مل�ش���اهدة الأف���لم، بعيدا عن 
عيون اأهله خ�شو�ش���ا جّديه واأبيه، حيث كان ممنوعا 
الذهاب اإلى ال�شينما كونهم ينتمون لعائلة حمافظة.
وتابع “لكنني مل اأكن اأترك فر�شة اإل وا�شتغلها، 
حيث اأذهب فرة الظهر مل�ش���اهدة الأفلم م�شتثمرا 
وق���ت القيلول���ة لأج���دادي ووال���دي، وكنا ن�ش���ري 
التذك���رة بربية واح���دة، )...( كان���ت جدتي تعطيني 

الربية وتخفي اأمر ال�شينما”.
وكان يف �ش���تينيات القرن املا�ش���ي �ش���ينمات 
الزياين يف الق�ش���يبية، واأوال اللت���ان كانتا تقدمان 
الأف���لم يوم���ي الثنني واخلمي����س، و�ش���ينما اللوؤلوؤ 
)الق�ش���يبي( بالنعيم، والن�رش اأيام اجلمعة. لزمتني 
ه���ذه الهواي���ة اإلى الآن، )...( ل���دي نحو 2600 فيلم 

قدمي اأ�شاهدها يف البيت بني الفينة والأخرى.

هل أنت راض عن نفسك؟
نعم بكل تاأكيد.. فطوال عمري اأف�شل الب�شاطة 
ومل اأتغ���ري يوم���ا، فاأنا اأن���ا اأينما كن���ت واأينما حللت 
ومهم���ا عملت، )...( فالإن�ش���ان لي�س مبن�ش���بة واإمنا 
ب�شخ�ش���ه، كما اأنني �رشيح ومبا�رش م���ع اجلميع، وهذا 

قد يكون �شبب يل بع�س العداوات.

الكتابة مؤسستي 
الخاصة ومؤلف 

في طريقه للنشر 

مازن الن�سور

صن��دوق للتعليم الفلس��طيني يدش��ن في سويس��را قريبا

 ج�ن�اح�ي 
يترجل عن “الصيرفة” 

ويتفرغ للكتابة 
والعمل التطوعي

األزمة المالية أرجأت تقاعده 7 سنوات

• خالد جناحي متحدًثا ل� “البلد”	

الكثير  م��ن��ه  ت��ع��ل��م��ت  األوح�������د...  رئ��ي��س��ي  ال��ف��ي��ص��ل  م��ح��م��د 
ك��ن��ت أت��س��ل��ل خ��ل��س��ة وأن�����ا ط��ف��ل ل���ل���ذه���اب إل����ى ال��س��ي��ن��م��ا 

�أحببت �أن �ألقبه بـ “ال�صرييف املحارب” فهو ال يعرف “املهادنة” وال ي�صت�صلم، ومبا�صر و�صريح. ع�صامي 

بنى نف�صه بنف�صه، �صهل ممتنع، ب�صيط ومتو��صع، و�صبور بحدود.

  38 عامــا بالعمل �ملايل، معظمها بال�صريفة �الإ�صالميــة، �أ�ص�س �لعديد من �ل�صركات و�لبنوك �لناجحة 

وو�صع مل�صاته عليها وتركها لت�صري ناجحة وحدها، فهو ال يوؤمن بالبقاء على �لكر�صي طو�ل �لعمر.

 �ل�صرييف �ملخ�صرم خالد جناحي، يعتربه كثريون و�أنا و�حد منهم باأنه �أهم “بانكر” يف �ملنطقة. �حلديث 

معه ذو �صجون، و�ل�صفحات ال تكفي عن تاريخ حافل بالنجاحات و�لريادة.

 وفيما يلي تفا�صيل �حلو�ر:

تصوير: رسول الحجيري



وف���از املخ���رج البحرين���ي الراح���ل يف مهرج���ان 
كاليفوني���ا ق�ض���م الأف���ام الق�ض���رة، واأي�ض���ا فاز 
بجائزة عن فيلمه الأنيمي�ضني “�ضاح الأجيال” الذي 
كن���ت حا�رضا �ضخ�ض���يا على مراحل اإجن���ازه باجلائزة 
الثانية يف مهرجان اخلليج ال�ض���ينمائي الرابع، ونال 
الفيلم ذاته جائزة اأف�ضل موؤثرات ب�رضية يف مهرجان 
هوليي���ود لاأف���ام العائلي���ة، وكذل���ك ف���از فيلمه 
“كيف جتعل املر�ض �ض���ديقا” ال���ذي يتحدث فيه 
عن طبيعة مر�ض���ه وتلقيه الع���اج، وفيلم اآخر حقق 
جائزة اأي�ضا وهو فيلم “هودجينز” يف مهرجان نق�ض 

لاأفام الق�ضرة.
لقد ا�ض���تطاع املخرج ال�ضاب حممد جا�ضم على 
الرغ���م من ق�رض رحلته يف احلياة اأن يطلق قيمة فنية 

يف كل اأفامه الق�ضرة وير�ضم بكادراته 
واختيارات اأبطاله اج���واء رائعة جتذب 
امل�ض���اهد، بحيث ينقل ب���ذكاء ومهارة 

حركات وهمهمات ال�ضخ�ضيات. 
حمم���د جا�ض���م كم���ا عرفت���ه كان 
يعطين���ا الم���ل الكب���ر يف عط���اء غ���ر 
حمدود لدفع م�ضرة ال�ضينما البحرينية 
ال�ضابة الى الأمام، فقد كان اأ�ضبه بقوة 
جديدة تقف يف ال�ض���احة تتميز باجلدية 

يف التعبر عن الواقع. 
كانت جتربت���ه تتوهج بن���ار اإبداع 
جديد يقود العامل الى مناطق �ض���حرية 

مل يتع���رف اإليه���ا م���ن قب���ل، واذكر انه 
ق���ال يل )رحم���ه اهلل( حينم���ا كان يعم���ل املونت���اج 
لفيلم���ي الق�ض���ر “اأم���ي البحرين”: “ال�ض���ينما هي 
حالتي الذهنية والطبيعية وام�ض���ي اليها ب�ضيء من 
اللهفة”. غاب حممد جا�ض���م ولكن �ض���ندوق افامه 

مازال موجودا.

السنة العاشرة - العدد 3386 
األحـد
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ني�ض���ان قّدم���ت Xmotion اجلديدة 
ه���ي بوابتها للم�ض���تقبل على ح���د قولها، 
فه���ي تتميز بت�ض���ميم مكعب���ي مميز وهي 
م�ض���ابهة اإلى حد م���ا اإل���ى IDx الختبارية 
الت���ي ك�ض���فت عنه���ا ال�رضك���ة قب���ل ع���دة 
�ض���نوات، بداية م���ع مقدمة ال�ض���يارة حيث 
مت  الت���ي  الطويل���ة  امل�ض���ابيح  تظه���ر 
ت�ضميمها ب�ضكل حرف G مع وجود فتحات 
التهوية ال�ض���خمة وال�ض���بك الأمامي الكبر 

الذي يتو�ضطه عامة ني�ضان.
ذكي���ة  اأ�ض���بحت  ال�ض���يارة  داخلي���ة 
بالكامل، فالداخلية جمعت بني الكا�ضيكية 
اليابانية يف الت�ض���اميم با�ض���تخدام خ�ض���ب 
اأ�ضجار ال�ضيدار اليابانية يف جنبات ال�ضيارة، 
بالإ�ض���افة اإل���ى 7 �ضا�ض���ات جميعها تعمل 

باللم�ض!

انفينيتي QX80... الفخامة الكاملة 
في مهرجان البحرين للسيارات

لل�ضيارات  البحرين  مهرجان  م��وؤخ��را  افتتح 
يناير خلف   21 لليوم  ي�ضتمر  الذي  الأولى  بن�ضخته 
وك��الت  ل�ضهر  ك��ب��رة  مب�ضاركة  امل���ايل  امل��رف��اأ 
انفينيتي  �ضيارة  وكانت  اململكة  داخل  ال�ضيارات 
تعترب  ال��ت��ي  امل��ه��رج��ان  جنمة  اجل��دي��دة   QX80
لأول  عنه  الذي ك�ضفت  لنموذج مونوجراف  تطويرا 

مرة مبعر�ض نيويورك 2017 لل�ضيارات.
اإطاقها  منذ  متيزت  فاخرة  �ضيارة   QX80
بامل�ضاحة  واأي�ضا  والرفاهية  بالفخامة   2004 يف 
ن�ضخة  يعترب  احلقيقية  يف  لكنه  الكبرة،  الداخلية 
معدلة ب�ضكل كبر جدا من املوديل احلايل لل�ضيارة، 

خ�ضو�ضا يف ت�ضميم مقدمتها. 
و�ضملت مقدمة ال�ضيارة تغير يف �ضكل �ضبكة 
التهوية الأمامية واأي�ضا يف ت�ضميم امل�ضابيح على 
جانبيها، كما مت اأي�ضا تغير �ضكل امل�ضد الأمامي 
وتعديل ت�ضميم فتحات التهوية على جانبيه، حيث 
اإ�ضافية  م�ضابيح  الفتحات  ه��ذه  خ��ال  م��ن  ظهر 

ب�ضكل جديد واأنيق. 
اجلزء  بت�ضميم  عديدة  اأج��زاء  تغير  مت  كذلك 
م�ضد  ال�رضكة  منحته  والذي  املوديل،  لهذا  اخللفي 
خلفي معدل، وم�ضابيح خلفية ب�ضكل خمتلف، كما 
وو�ضع  لل�ضيارة  اخللفي  الباب  ت�ضميم  تغير  مت 
لأ�ضفله قطعة عري�ضة من الكروم الامع، كما زودت 

ال�رضكة هذا املوديل باإطارات مع اأطواق 20 بو�ضة، 
اأبرزها  جديدة،  حتديثات  على  الداخلية  وح�ضلت 
مع  جديدة  خ�ضبية  وتطعيمات  اأفخم  م��واد  توفر 
تكبر  اإل���ى  ب��الإ���ض��اف��ة  للمقاعد.  ج��دي��دة  نقو�ض 
ان�ض.   9 مبقا�ض  لت�ضبح  الرتفيهي  النظام  �ضا�ضة 
ل�  ال�ضوتي  العزل  اأنها ح�ّضنت من  انفينيتي  توؤكد 
QX80 2018 عرب توفر األواح جديدة يف الأبواب 

وخلف لوح القيادة. 
كليا،  ج��دي��دا  لي�ض  امل��ودي��ل  ه���ذا  اأن  ومب���ا 
نف�ضه  امل��وج��ود  ب��امل��ح��رك  انفينيتي  ف�ضتقدمه 
 5600 ب�ضعة   V8 فئة  من  وهو  احل��ايل،  باملوديل 
مرت  نيوتن  و560  ح�ضان،   400 وبقوة  �ضي  �ضي 
حركة  بناقل  املحرك  ويت�ضل  ال���دوران،  ع��زم  من 
اأنها  ال�رضكة  اأك��دت  كما  ���رضع��ات،   7 اأوتوماتيكي 
عند  كخيار  الكلي  الدفع  خا�ضية  لعمائه  �ضتتيح 

ال�رضاء مقابل مبلغ اإ�ضايف.
الثقة  عن  التعبر   QX80 انفينيتي  جت�ّضد 
الديناميكي  والنحت  الوا�ضحة  اخلطوط  خالل  من 
هذه  خ��ال  م��ن  لتقدم  هيكلها،  اأرج����اء  ملختلف 
اعتمد  لقد  اجل���ريء.  للعي�ض  دع��وة  املوا�ضفات 
الغنية،  والعنا�رض  احلديثة  املواد  على  امل�ضممون 
جذابة،  داخلية  بيئة  اإل��ى  التو�ضل  م��ن  فتمكنوا 
الرحبة  املق�ضورة  اأرجاء  يف  والأناقة  الدفء  لي�ضود 

القدرة  الذكي  الت�ضميم  يعك�ض  بينما  واملتطورة، 
اأي  ا�ضتيعاب  اأو  �ضخ�ض  اأي  احتياجات  تلبية  على 

�ضيء ل�ضمان الراحة طوال الرحلة.
ي�ضمن  نحو  على  ال�ضيارة  ه��ذه  �ضممت  لقد 
تتميز  وال��ف��اع��ل��ي��ة،  ال��ق��وة  م�ضتويات  اأع��ل��ى  لها 
ال�ضيارات  فئة  اإل��ى  تنتمي  بكونها  “اإنفينيتي” 
الفاخرة التي حظيت ب�ضهرة عاملية جلهة الفخامة 
جتمع  كما  امللهمة،  واجلاذبية  الأنيق  والت�ضميم 
والرفاهية  املتاألقة  الأن��اق��ة  بني  كافة  طرازاتها 
احلركة،  يف  والن�ضيابية  الأداء  يف  وال��ق��وة  الآ����رضة 
بالإ�ضافة اإلى اأ�ضلوب “اإنفينيتي” يف العتماد على 
اأحدث التقنيات يف العامل، ما يجعلها الأكرث تطورا 

بني ال�ضيارات الذكية ذات التكنولوجيا الفائقة.
باأنها  ال�ضتخدامات  متعددة   QX80 وتتميز 
التطور،  فائقة  الهجينة  ال�ضيارات  مفهوم  تعك�ض 
فقد �ضممت لتكون حتفة فنية باملقايي�ض كافة، 
املوا�ضفات  ع��ن  الباحثني  ل��دى  املف�ضلة  وه��ي 

الذكية. 
وتعترب هذه ال�ضيارة الإبداعية منوذجا يحتذى 
ال��رائ��دة  بالتقنيات  يتعلق  فيما  للم�ضتقبل  ب��ه 
من  جمموعة  على  ت�ضتمل  حيث  “اإنفينيتي”  من 
تبنتها  التي  املتطورة  التكنولوجية  التقنيات 
ال�رضكة امل�ضنعة يف بحوثها من اجل ابتكار �ضيارات 
الأخرى  امليزات  وت�ضمل  الأداء.  فائقة  ا�ضتثنائية 
الازمة لتعزيز القوة والثقة وجود نظام ال�ضمامات 
ا�ضتجابة  لتعزيز  ال��رف��ع  وتكنولوجيا  املتغرة 

املحرك مع القت�ضاد يف ا�ضتهاك الوقود.

سيارات

إعداد: طارق البحار

م��ع��ر���ض  خ����ال   GAC ك�����ض��ف��ت 
وذكرت   ،Enverge موديل  ديرتويت 
اجلديدة  �ضيارتها  تد�ضينها  يف  ال�رضكة 
املراهقني  فئة  بها  ت�ضتهدف  اأن��ه��ا 
ال�ضوق  خ�ضو�ضا  العامل  دول  �ضتى  يف 

الأمريكي الأكرب عاملياً.
مبحرك  تتمتع  الختبارية  ال�ضيارة 
ال�ضبك  منها  رائعة  وخوا�ض  كهربائي 
�ضعار  يتو�ضطه  الذي  ال�ضخم  الأمامي 
تغطى  التي   LED وم�ضابيح  ال�رضكة 
اإل��ى  ب��الإ���ض��اف��ة  املقدمة  اأرج���اء  ك��اف��ة 
امل�ضابيح اجلانبية التي ت�ضتخدم اأي�ضا 
مل�ضابيح  جداً  م�ضابهة  وهي  لل�ضباب 
FT-AC الختبارية التي ك�ضفت عنها 
اجلديدة  اأوفر  الكرو�ض  موؤخراً،  تويوتا 
حتتوي اأي�ضاً على عجلة قيادة م�ضابهة 
�ضيارات  يف  املوجودة  القيادة  لعجات 

الفورمول 1.
الإخ��ت��ب��اري��ة   Enverge حم����رك 
كيلو   71 ب��ح��ج��م  ب��ب��ط��اري��ة  م��و���ض��ول 
واط/�س وي�ضل قوة املحرك اإلى 240 

ح�ضانا وت�ضارع من 0 اإلى 100 كم/�ض 
تبلغ  ق�ضوى  و���رضع��ة  ثانية   4.5 خ��ال 
160 كم/�ض، بالإ�ضافة اإلى اأنها تقطع 

مدى ي�ضل اإلى 595 كم.

  GAC من Enverge

  Xmotion BMW X3 تطرح الجيل الجديد من سيارة  BMW
اأطلقت BMW X3 فئة �ض���يارة الأن�ض���طة الريا�ضية 
املتو�ض���طة احلجم عندما ُطرحت للمرة الأولى يف الأ�ض���واق 
ع���ام 2003، ومت من���ذ ذل���ك احل���ني اإنت���اج اأكرث م���ن 1.5 
ماي���ني �ض���يارة X3 منتمي���ة ال���ى اجليل���ني ال�ض���ابقني، 
 BMW X3 وُيتوقع اأن ي�ضتكمل اجليل اجلديد من �ضيارة
ق�ض���ة النجاح التي �ض���هدتها ال�رضكة، من خال الت�ض���ميم 
الديناميك���ي امللف���ت واأنظم���ة القي���ادة القوي���ة والفعالة 
والأثاث املرتف. وعلى غرار كافة طرازات عائلة X الناجحة، 
يجمع هذا الطراز بني مزايا القيادة الفريدة على اأّي ميدان 

واملرونة العملية املطلقة.

تصميم أكثر تميزًا و3 طرازات
يجمع اجليل الثالث من �ضيارة BMW X3 كالطرازات 
ال�ض���ابقة بني احل�ض���ور الريا�ض���ي والت�ض���ميم املنا�ض���ب 
للقيادة على الطرقات الوعرة. فمقايي�ض ال�ضيارة املاألوفة 
التي ت�ض���مل امل�ضافة الق�ض���رة جداً بني العجات ومقّدم 
ال�ض���يارة وموؤّخره���ا ت�ض���لط ال�ض���وء على التوزي���ع املثايل 
لل���وزن مبعدل 50:50  بني املح���ور الأمامي واخللفي. كما 
تربز فعالية �ض���يارة BMW X3 اجلديدة الديناميكية من 
خال ال�ض���بك الأمامي الكبر وم�ضابيح ال�ضباب التي تتبع 

.BMW X ت�ضميماً �ضدا�ضياً لأول مرة يف �ضيارة
وتّت�ض���ح قوة هذا الطراز من خال امل�ضابيح اخللفية 
)الت���ي تتميز مبظهره���ا الثاث���ي الأبعاد ومبداه���ا البعيد 
بف�ضل تقنية LED املتكاملة(، وخمّفف ال�رضعة البارز على 

ال�ضقف املنحدر نحو الأ�ضفل، والعادم املزدوج.
وتتي���ح الط���رازات الثاث���ة - xLine، وM Sport، و

Luxury Line )الإ�ض���افة الأح���دث ال���ى املجموعة( اإلى 
جانب جمموعة منتجاتBMW Individual تاأقلم مظهر 
�ض���يارة BMW X3 اجلدي���دة بدقة اأكرب م���ع ذوق العميل 
ال�ضخ�ض���ي. فاإلى جانب العجات املعيارية اخلفيفة قيا�ض 
18 بو�ضة )�ضابقاً 17 بو�ضة(، ميكن للعماء اأن يختاروا ما 
يحلو لهم من العجات التي ي�ضل قيا�ضها اإلى 21 بو�ضة.

واإ�ض���افة اإل���ى تعدي���ل املظه���ر اخلارجي، ميك���ن اأن 
يتما�ضى ت�ض���ميم املق�ضورة ال�ض���يارة الداخلية مع مناذج 
الإط���ارات الثاثة. فقد ا�ض���ُتخدمت فيها اأجود اأنواع املواد 
وهي تتميز بتفّوقها على �ضابقتها من حيث الرتف والرقّي 
وم�ض���تويات الراحة. فقد زودت بعدد من الأنظمة اجلديدة 
مث���ل التحّك���م الآيل باحلرارة يف 3 مناط���ق وتهوئة املقاعد 
النا�ض���طة، وم�ض���ند الراأ�ض املقع���د اخللف���ي القابل للطّي 

وال�ضقف الزجاجي البانورامي.
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    ك�ض����فت �ض����يفرولية ر�ض����مياً ع����ن اجلي����ل اجلديد 
من �ض����لفرادو، الذي ح�ض����ل على تغي����رات جذرية نتيجة 
ا�ض����تجابة �ضيفرولية لأكرث من 7000 �ضخ�ض من عمائها 
عن رغباتهم ب�ض����لفرادو اجلديدة. وفقاً ل�ض����يفرولية فاإنه 

اأكرب بحث للعماء يف تاريخ ال�رضكة.

LT Trai -  ضض����يفرولية ك�ض����فت مبدئي����اً عن فئ����ة
boss املهياأة للطرق الوع����رة والتي تختلف عن الفئات 
ال�7 الأ�ضا�ض����ية الأخرى التي �ضتك�ضف عنها ال�رضكة لحقاً، 
بنظام تعليق اأكرث ارتفاعاً ب�5 �ضم، اإ�ضافة جلنوط مميزة 

وطاء الكروم باللون الأ�ضود ملظهر ريا�ضي و�رض�ض.

tariq.albahar@albiladpress.comمسافات

سوبرا
بعدما كان ع�ضاق ال�ضيارات ينتظرون معر�ض ديرتويت 
ال���ذي يفتت���ح اأبواب���ه ه���ذا اليوم مل�ض���اهدة تويوتا �ض���وبرا 
اجلديدة، �ض���دمت ال�رضكة ع�ض���اقها قبل عدة اأ�ض���ابيع بقرار 
ع���دم جميئه���ا للمعر�ض، ولك���ن تقاري���ر جديدة اأف���ادت باأن 
تويوتا اإختارت معر�ض جنيف الذي يقام يف مار�ض املقبل ليكون 

احلدث اخلا�ض للك�ضف عن �ضوبرا املنتظرة.
 Gazoo رئي�ض ق�ض���م Shigeki Tomoyama ياأت���ي هذا اخلرب بعد اأي���ام قليلة من اإعان
لإنتاج ال�ض���يارات عالي���ة الأداء التابع لتويوتا والذي اأكد اأن اجليل اجلديد من تطوير �ض���وبرا هو 
 GR، GR حتت اإ�رضاف فريقهم، كما ك�ضف توموياما اأن �ضوبرا �ضتاأتي بثاثة فئات خمتلفة هي
Sport والفئ���ة الأعلى تدعى GRMN، ويبدو اأن تويوتا تريد الك�ض���ف عن �ض���يارتها اجلديدة 

بالتزامن مع بي اإم دبليو Z4 اجلديدة كلياً والتي اأي�ضاً �ضيك�ضف عنها يف معر�ض جنيف.

رام

جيتا

ك�ض���فت رام ع���ن بي���ك اأب 1500 املنتظ���رة، وياأت���ي اجليل 
اجلديد بتقنيات اأعلى وفخامة اأكرب من ذي قبل.

عملت رام على هند�ضة اجليل اجلديد من 1500 من جذورها، 
فجاءت ال�ضيارة اأخف وزنا من ال�ضابق ب�103 كجم، واأي�ضاً بت�ضميم 

يراعي الديناميكية الهوائية، وكانت النتيجة احل�ض���ول على اأف�ضل 
رام 1500 على الإطاق.

يف ت�ض���ميم اجليل اجلديد م���ن رام 1500 نرى اأن البي���ك اأب ابتعدت عن 
جذوره���ا الريفي���ة لتكون �ض���يارة مدنية اأكرث بت�ض���ميم ع�رضي جذاب من مقدم���ة حتمل تراث رام 

ب�ض���ورة ع�رضية، وجانبية توحي بات�ض���ال النوافذ الأمامي���ة باخللفية ما مينحها مظهراً اأجمل، بالإ�ض���افة 
للبا�ض���تيك الام���ع الذي يزين عتبات الأبواب واأي�ض���اً يحمي ال�ض���يارة. واأخراً تاأت���ي اخللفية مبخرجني 

للعادم لتكتمل ال�ضورة الريا�ضية لرام 1500 من جميع الزوايا.

قدم���ت بفولك����ض واجن جي���ل جديد م���ن جيتا لك�ض���ب ثقة 
امل�ض���تهلكني، املبنية على قاعدة عج���ات MQB التي قامت 
بتح�ض���ني كل �ضيء يف ال�ض���يارة، بدايًة من امل�ض���احة الداخلية، 
و�ض���ولً اإلى ا�ض���تهاك الوق���ود، تقنيات اأكرث واأخراً ت�ض���ميم 

اأف�ض���ل. تعترب جيتا رابع اأف�ض���ل �ض���يارات فولك�ض واجن مبيعاً 
مببيعات تبلغ 19.5 مليون �ض���يارة ع���رب تاريخها وتطمح فولك�ض 

واجن لا�ض���تمرار برفع مبيعات جيتا خ�ضو�ضاً بع�ض ف�ضيحة الديزل 
التي اأّثرت عليها يف العامني املا�ضيني.

م���ن اخلارج حتمل جيتا 2019 ت�ض���ميماً ي�ض���مها اإلى �ض���قيقاتها باخلطوط احل���ادة التتي تتميز 
بها �ض���يارات فولك�ض واجن، ونرى املقدمة مب�ض���ابيح LED نهارية على �ض���كل حرف C مع ال�ض���بك 
اجلديد وال�ضدام اجلديد كذلك. من اجلانبني نرى متوجات ب�ضيطة تنقل الت�ضميم الأمامي اإلى اخللف 

مب�ضابيح حادة �ضبيهة باأودي A4 قلياً

السنة العاشرة - العدد 3386 
األحـد

21 يناير 2018 
4 جمادى األولى 1439
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1189
امل���ل���ك���ان الإجن���ل���ي���زي 
الأول  ري����ت���������ض����ارد 
وال���ف���رن�������ض���ي ف��ي��ل��ي��ب 
بح�ضد  ي���ب���داآن  ال���ث���اين 
ج���ي���و����ض���ه���م���ا ب���اجت���اه 
احلملة  اإط���ار  يف  ال�����رضق 

ال�ضليبية الثالثة.

1793
ال�ضاد�ض  لوي�ض  اإع��دام 
 )1754 ع��ام  )ول��د  ع�رض 
اآخر ملوك فرن�ضا على يد 

رجال الثورة الفرن�ضية.

1864
ب�����دء ح��م��ل��ة ت����اوراجن����ا 
خ���ال ح����روب امل����اوري 

بنيوزيلندا.

1899
اأوب���ل  ���رضك��ة  تاأ�ضي�ض   

لل�ضيارات.

1915
مكتب  اأول  اف��ت��ت��اح   
وذلك  الكويت  يف  بريد 
امل��ع��ت��م��د  م����ن����زل  يف 

الربيطاين.

 1917
اإندوني�ضيا  يف  زل����زال 
ي������وؤدي اإل�����ى وف�����اة ما 
ي����ق����ارب ال����������15000 

�ضخ�ض.

1919
م�����وؤمت�����ر ال�������ض���ل���ح يف 
ب���اري�������ض ي���ق���رر ع���دم 
العربية  الوليات  اإع��ادة 
خال  احتالها  مت  التي 
الأول��ى  العاملية  احل��رب 
اإل�����ى ���ض��ي��ادة ال���دول���ة 

العثمانية.

 تحصد الكثير من اإلعجابات...

حال الترك بالبرقع والزي التراثي البحريني
اأ�ض���علت النجمة البحرينية ال�ض���ابة حا الرتك �ضفحتها اخلا�ضة 
على موقع تطبيق ال�ض���ور )ان�ض���تغرام(، حني ن�رضت اأحدث �ض���ورها 
بالربق���ع والعب���اءة البحريني���ة لتتلقى عل���ى اإطالته���ا الفاتنة اأرق 

التعليقات.
اإطال���ة حا الرتك بالزي الرتاثي البحرين���ي نالت اإعجاب الكثر 

من متابعيها، الذين اأكدوا اأن الأزياء نا�ضبتها متاماً.
وكانت النجمة البحرينية حا الرتك قد ظهرت موؤخراً مع والدتها 
باإطالة مغايرة للعادة احتفالً منها بعيد مياد والدتها منى ال�ض���ابر 

واعتمدت حينها ارتداء ازياء �ضبابية خمتلفة عن العادة.
على �ض���عيد اآخ���ر، تعي�ض النجم���ة البحرينية ال�ض���ابة حا الرتك 
اليوم برفقة اإخوتها مع والدتها منى ال�ضابر بعد اأن ح�ضلت على حق 
ح�ض���انة اأولدها من طليقها البحرين���ي حممد الرتك، الأمر الذي غر 

عاقة حا الرتك بوالدها وزوجة اأبيها الفنانة املغربية دنيا بطمة.

أحداث
21 يناير

ي�ضر الو�ض���ع املهني هذا اليوم اإلى بلبلة 
ما.

يتحدث ه���ذا اليوم عن م����رضوع جديد وعن 
عاقة مهنية.

يتحدث هذا اليوم عن و�ض���ع ا�ض���رتاتيجية 
مالية جديدة.

ي�ضلط هذا اليوم ال�ضوء على ق�ضية مهنية 
ت�ضادف حظاً.

احل�ض���د ي�ضعل النار حولك ويت�ضبب ببع�ض 
امل�ضادات.

اإل���ى جان���ب الو�ض���امة، اأنت تتمتع بج�ض���م 
ر�ضيق و�ضحة رائعة.

ق���د يفاجئ���ك ه���ذا الي���وم بتغي���رات يف 
عاقاتك املهنية والجتماعية.

تواكب كل جديد على ال�ضعيد الطّبي 
وهذا جيد.

ل تدع الآخرين يتاعبون بو�ضعك ال�ضحي. 
احذر.

كن م�ض���تعداً ملواجهة اأمور غريب���ة نوعاً ما 
هذه الأيام.

خّف���ف ق���در امل�ض���تطاع من اإجهاد نف�ض���ك 
باأعمال مرهقة.

خفف من رفع الأ�ضياء الثقيلة فقد تعر�ض 
ظهرك لآلم حادة.
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اأ�سامة املاجد

نادي السينما يحتفي بالذكرى الثالثة لرحلية...

محمد جاسم... عطاء غير محدود لدفع مسيرة السينما إلى األمام
 يف لفت���ة جميلة لنادي البحرين لل�ض���ينما، يقيم النادي يوم الحد املقبل اأم�ض���ية يف 
الذكرى الثالثة لرحيل املخرج البحريني ال�ض���اب حممد جا�ضم الذي تويف يف العام 2015، 
واعت���رب الكثرون اأن وفاته تعترب خ�ض���ارة حقيقية للفن وال�ض���ينما يف البحرين باعتباره 
من املبدعني املتميزين يف ال�ض���ينما، وبالذات يف اأفام الأنيمي�ضن الق�ضرة، حيث فازت 

بع�ض اأفامه بجوائز عربية ودولية.



الفجــر: 05:05
الظهـر: 11:49 
العصــر: 02:51
المغرب: 05:13
العشاء: 06:43

“�لطي��ار �ل�س��كري” يفج��ر �أزم��ة بطائرة 
اخلطوط الربيطانية

ا�س���تعان طاقم اإح���دى الطائرات التابعة للخط���وط اجلوية الربيطاني���ة قبل حلظات من 
الإقالع، اخلمي�س، بال�رشطة لطرد طيار بعد اأن ا�س���تبه زمالئه يف اأنه يف حالة �سكر، ب�سبب �رشب 
الكحول. وكان من املقرر اأن تغادر الطائرة مطار غاتويك، جنوب لندن، يف ال�ساعة 8.20 من 
م�س���اء اخلمي�س، متوجهة اإلى موري�سيو�س، يف رحلة ت�ستغرق 11 �ساعة، لكنها تاأخر لأكرث من 
�ساعتني، ب�سبب “املفاو�سات مع الطيار”. وذكرت التقارير اأن حوايل 300 راكب كانوا على 
منت الطائرة. وقال م�س���در باخلطوط اجلوية الربيطانية ل�س���حيفة “ذا �س���ن”: “هرع رجال 

ال�رشطة اإلى الطائرة، وتوجهوا مبا�رشة اإلى قمرة القيادة )..( كان الركاب بحالة ده�سة”.
وقال���ت متحدثة با�س���م اخلطوط الربيطاني���ة “نحن ناأخذ هذه امل�س���األة على حممل اجلد، 
ون�س���اعد ال�رشطة يف حتقيقاتها. ناأ�س���ف لتاأخري الرحلة )..( �سالمة واأمن ركابنا وطاقمنا دائما 

على راأ�س اأولوياتنا”.

افتتاح اأكرب معر�ض للفنون الت�شكيلية يف العراق

�لك�سف عن “جني اأجنلينا جويل” يقي من �ل�سرطان
تو�س����لت درا�س����ة طبي����ة اإل����ى اأن فح�س جميع 
الن�س����اء للك�س����ف عن “ج����ني اأجنلينا ج����ويل”، حتى 
مل يكن هن����اك خطر عليهن، �س����يقي م����ن ال�رشطان 
وينقذ اأرواح الكثريات ف�سال عن فعاليته من حيث 

التكلفة.
وا�ستاأ�سلت جنمة هوليوود ثدييها ومبي�سيها 
وقناتي فالوب ب�سبب وجود خماطر كبرية لالإ�سابة 

بال�رشطان.

ومتيل الن�ساء اإلى اخل�سوع لإجراء الفحو�سات 
للك�س����ف ع����ن اجل����ني املعط����وب يف ح����ال اأ�س����اب 

ال�رشطان اأحد اأفراد الأ�رشة.
ومع ذلك، يقول فريق الباحثني يف جامعة ماري 
كوي����ن يف لندن اإن ثم����ة فوائد اإ�س����افية يف فح�س 
جميع الن�س����اء. وميكن مراقبة حالة الن�س����اء ال�سحية 
عن قرب عندما ُت�سخ�س حالتهن ويتم االعثور على 
هذا اجلني، بينم����ا ُيجري كثريات منهن، كما فعلت 

اأجنلينا جويل، عمليات جراحية وقائية.
وق����درت الدرا�س����ة، الت����ي ُن�����رشت نتائجه����ا يف 
دوري����ة املعه����د الوطن����ي لل�رشطان، تاأث����ري فح�س 
جميع الن�س����اء فوق �سن الثالثني يف بريطانيا البالغ 

عددهن 27 مليون �سيدة.
واأو�س����حت اأن الفح�س �س����يقي قرابة 64 األفا 
و500 حالة من الإ�س����ابة ب�رشط����ان الثدي، ونحو 17 
األف من الإ�سابة ب�رشطان املبي�س و�سيمنع وفاة 12 

األفا و300 �سيدة.
كما ذكرت الدرا�س����ة اأن هذا الفح�س اجلماعي 
�سيكون جمديا من حيث التكلفة بالن�سبة للخدمات 

ال�سحية.
وقال راجنيت مان�ساندا، اخلبري يف اأورام الن�ساء 
واأحد اأفراد الفريق الطبي، “اإنه )الفح�س( �س����يقي 
ع����ددا اأكرب من الإ�س����ابة بال�رشطان و�س����ينقذ عددا 

اأكرب من الأرواح”.

“في�شبوك” تعتمد على م�ستخدميها 
لتقييم م�شداقية الأخبار

اأعلن الرئي�س التنفيذي ل�رشكة في�سبوك، 
م���ارك زوكربرغ، اجلمع���ة، اأن ال�رشكة �س���تبداأ 
يف اإعطاء اأولوية لو�س���ائل الإع���الم “اجلديرة 
بالثقة” يف بث م�ساركات التوا�سل الجتماعي 
اخلا�سة بها، حيث تعمل ال�رشكة على مكافحة 

“الإثارة” و”املعلومات امل�سللة”.
وقال���ت ال�رشك���ة، الت���ي متل���ك اأكرث من 
�س���وف  اإنه���ا  �س���هريا،  م�س���تخدم  ملي���اري 
ت�ستخدم ا�س���تطالعات الراأي لتحديد ترتيب 

و�سائل الإعالم اجلديرة بالثقة.
وكتب زوكربرغ “هناك الكثري من الإثارة 
واملعلومات امل�سللة وال�ستقطاب يف العامل 

اليوم”.
ويف الوقت نف�س���ه قال زوكرب���رغ اإن كم 
الأخبار ب�سكل عام على في�سبوك، �سيتقل�س 
اإل���ى نح���و 4 % م���ن حمت���وى خدم���ة الب���ث 

الإخباري، مقارنة مع 5 % حاليا.

مدنا  ي��غ��زو  ال��ب��ق 
اأمريكية

ت�سدرت مدينة بالتيمور قائمة املدن التي 
تعر�ست لغزو ح�رشة البق يف الوليات املتحدة 

خ���الل ع���ام 2017، حمتفظة باللق���ب الذي 
حققته العام ال�سابق، عندما اأطاحت مدينة 

�سيكاغو من هذا املوقع. وكانت �سيكاغو 
اأكرث م���دن الولي���ات املتح���دة ت�رشرا 
بهذه احل�رشة ط���وال ال�س���نوات الأربع 

املا�سية، اإلى اأن اأطاحت بها بالتيمور، 
وفقا ملا ذكرته ال�رشكة املعنية مبكافحة احل�رشات 
“اأوركني”، التي قامت بعمليات مكافحة احل�رشات 
خ���الل الفرتة بني الأول من دي�س���مرب 2016 حتى 
الثالث���ني من نوفم���رب 2017. واحتلت العا�س���مة 
وا�س���نطن املرك���ز الث���اين يف القائم���ة، وتلته���ا 
�سيكاغو ثم لو�س اأجنلو�س التي تقدمت مركزين.

ترام��ب يوق��ع قان��ون 
مراقبة الإنرتنت

ق���ال الرئي�س الأمريكي دونال����د ترامب اإنه 
وقع م�����رشوع قانون يجدد برنام����ج مراقبة وكالة 

الأمن القومي الأمريكي����ة لالإنرتنت دون اإذن 
ق�س����ائي. وق����ال ترام����ب عل����ى تويرت، يف 

اإ�س����ارة اإلى م�رشوع القان����ون الذي اأجازه 
الكونغر�س ومي����دد الفقرة 702 من 
قان����ون رقاب����ة املخاب����رات الأجنبية 
ل�ست �س����نوات “وقعت للتو م�رشوع 
القان����ون 702 لإع����ادة اإج����ازة جم����ع 

معلومات املخابرات اخلارجية”.

www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

السنة العاشرة - العدد 3386 
األحـد

21 يناير 2018 
4 جمادى األولى 1439

األخيرة
مواقيت 
الصالة

افتتح يف العا�س����مة العراقية ال�سبت اأكرب معر�س لالأعمال الفنية يف البلد داأبت جمعية 
الت�سكيليني العراقيني على اإقامته يف مطلع كل عام، مب�ساركة اأكرث من 100 فنان وفنانة. 
وانت�����رشت عل����ى م�س����احة املعر�س الذي لق����ي اإقبال وتفاعال كب����ريا من ال����زوار، اأعمال فنية 

ت�سكيلية توزعت ما بني لوحات ر�سم واأعمال نحتية وخزفية.
وقاع����ة العرو�س الفني����ة التابعة جلمعية الت�س����كيليني العراقيني ه����ي الوحيدة التي 
ت�س����تقبل املعار�����س الفني����ة يف بغ����داد، اإلى جان����ب قاعة “ح����وار”، بعدما كانت العا�س����مة 
تعج بقاعات عدة بداأت بالنح�س����ار منذ ت�س����عينيات القرن املا�س����ي. ودف����ع ذلك الفنانني 
العراقيني اإلى ال�ستعانة بقاعات عر�س يف عمان وبريوت وعوا�سم عربية واأوروبية اأخرى.

كاردا�شيان ووي�شت ي�شميان طفلتهما �شيكاغو

من يسدد الفاتورة؟
الأو�س���اع القت�س���ادية ال�سعبة التي يعي�س���ها كثري من دول العامل اأوجدت - لالأ�سف 
- بيئة خ�س���بة للدعوات ال�سعبوية، التي بداأت تتمدد يف اأكرب الدميقراطيات، عرب دغدغة 
عواط���ف املواطنني بخطاب مبن���ي على الكراهية والع���داء للمهاجرين، وذل���ك باعتبارهم 

ال�سبب الرئي�س يف تردي الأو�ساع القت�سادية.
ل ي���الم املواطن الب�س���يط على ب���روز القادة ال�س���عبويني واقتحام الأح���زاب اليمينية 
املتطرفة اأروقة الربملانات الأوروبية، بل يجب توجيه اللوم اإلى حكومات تلك الدول التي 
ف�سلت يف اإي�سال ال�سورة ال�سحيحة املعززة باملعلومات والأرقام واحلجج والرباهني اإلى 
الناخبني، فما كان اأمام ن�سبة مقلقة منهم اإل الرمتاء يف اأح�سان الدمياغوجية التي تعدهم 

بتح�سني اأو�ساعهم عرب التقوقع يف الفكر ال�سعبوي.
يف اأملاني���ا عجزت امل�ست�س���ارة مريكل حتى اليوم عن ت�س���كيل ائت���الف حكومي تنهي 
ب���ه املاأزق ال�سيا�س���ي الذي تعاين منه البالد، حيث مازال���ت اأملانيا من دون حكومة جديدة 
رغ���م مرور اأكرث من 3 اأ�س���هر على النتخابات الربملانية، وتربز ملف���ات الهجرة وال�رشائب 

والرعاية ال�سحية كاأكرب العرثات اأمام ت�سكيل احلكومة.
خف����س املزايا التي يح�س���ل عليها الالجئ���ون هو احلل الوحيد ال���ذي تطرحه الأحزاب 
اليمينية يف اأوروبا ملواجهة ما ي�س���فه مواطنو منطقة اليورو بالرتاجع امل�ستمر يف م�ستوى 
معي�س���تهم نتيجة للغالء وال�س���غط املتزايد على اخلدمات العامة، م���ن دون اأن تقدم تلك 

الأحزاب خططا وبرامج اقت�سادية وا�سحة املعامل لت�سحيح الأو�ساع.
اأثناء اإجازتي ال�س���نوية خارج البحرين التقيت زوَجني بريطانَيني، على م�س���ارف �س���ن 
التقاعد تقريبا، الثنان مل يخفيا امتعا�س���هما مما اعترباه اأو�س���اعا اقت�سادية واجتماعية 

�سيئة ت�سهدها بريطانيا يف الوقت الراهن. 
حتدثنا عن اأمور كثرية من بينها الغالء وخروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي والهجرة 
وغريه���ا، لكن اأكرث ما ا�س���رتعى انتباهي حديث الزوجة عن اأمها املري�س���ة التي تعي�س يف 
ويلز، اإذ قالت “ت�س���ور اأن اأمي تعر�س���ت لأزمة �س���حية خطرية، وكانت حالتها ت�س���تدعي 
نقله���ا اإلى العناية املركزة، لكن ب�س���بب نق�س الأ�رشّة تلقت الع���الج فوق �رشير متحرك يف 

ممر امل�ست�سفى!”.
تعجب���ت اأك���رث عندما ق���ال الرجل، وهو من يورك�س���اير، “مل تكن اأم زوجتي املري�س���ة 
الوحي���دة التي تلقت العالج يف املم���ر، حيث تلقى اأكرث من 100 مري�س عالجهم يف ممرات 

امل�ست�سفى؛ ب�سبب نق�س الأ�رشة”.
اإذا كان هذا هو حال الرعاية ال�س���حية يف ويلز الربيطانية، فماذا عن الدول الأ�س���عف 
اقت�ساديا؟! ورغم اأن �سبب اخللل هو ف�سل احلكومات يف و�سع اخلطط والروؤى القت�سادية 
ال�سليمة فاإن املواطنني الب�سطاء والالجئني املغلوبني على اأمرهم هم من ي�سدد الفاتورة.
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  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

الطق�س بارد ن�سبيا ومغرب مع 
ت�ساعد الأتربة يف بع�س املناطق 

وغائم جزئيا احيانا.

الرياح �سمالية غربية من 13 
اإلى 18 عقدة وت�سل من 20 

اإلى 25 عقدة احيانا.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام قرب 
ال�سواحل، ومن 3 اإلى 6 اقدام يف عر�س البحر. 

درجة احلرارة العظمى 20، وال�سغرى 12 درجة.

حالة 
الطقس

عائلة فلبينية تغادر المنطقة 
المحيطة ببركان مايون، الذي يظهر 

في الصورة، حيث تلقى أكثر من 12 
ألف شخص أوامر بإخالء المنطقة 
بعدما حذر الخبراء من خطر انفجار 

البركان )إي بي أيه(

اأطلق الثنائي ال�س���هري كيم كاردا�سيان وكيني وي�ست على طفلتهما اجلديدة التي 
ولدت من “اأم بديلة” ا�سم �سيكاغو.

وقالت كاردا�س���يان اإن عدم حملها الطفلة وا�ستعانتها باأم بديلة كان اأمرا يف “غاية 
ال�سعوبة” ولكنها اأكدت اأنها وزوجها �سعرا برابط فوري مع الوليدة.

وجلاأت كاردا�س���يان لأم بديلة حلمل طفلتها الثالثة بعد اأن اأجنبت طفلني، ا�ستجابة 
لن�سائح الأطباء لها بعدم احلمل جمددا خوفا من م�ساعفات طبية حمتملة.
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