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“الأهلي املتحد” يطلب 
رخ�سة �سريفة اإ�سالمية

قال���ت “�إي �إف جي هريمي����س” �إن �لبنك �الأهلي 
�ملتحد – �لبحري���ن تقدم بطلب �إلى م�رصف �لبحرين 
�ملرك���زي للح�س���ول عل���ى رخ�سة خدم���ات م�رصفية 

�إ�سالمية. 
و�أك���دت �أن���ه يف ح���ال مت �حل�س���ول عل���ى هذه 

�لرخ�س���ة، ف���اإن �سفق���ة �الندم���اج مع بيت 
�لتمويل �لكويتي “بيتك” �ستكون ممهدة.

جتار: “العمل املرن” 
خلق مناف�سة غري �سريفة

و�سف �أ�سحاب �أعم���ال وجتار نظام 
“ت�رصي���ح �لعمل �ملرن” ب���� “�لفا�سل”، 
ممي���زة  خدم���ات  �أي  ي�سي���ف  ال  و�أن���ه 
لل�س���وق و�لتاجر �لبحريني، بل يزيد من 

�ملناف�سة غري �ل�رصيفة �سدهم.
و�رتفعت �أ�س���و�ت �لتجار �لر�ف�سة 
له���ذ� �لنظ���ام، �لذي �عت���رو� �أن هدفه 
�الأول و�الأخ���ري هو جمع �الأمو�ل لي�س �إال، 
مت�سائل���ن: كيف �سي�ساهم يف �حلد من 

�ل�سائلة و”�لفري فيز�”  �لعمالة 
كما تدعي هيئة �سوق �لعمل.

الأ�سواق الرتاثية تن�سط احلركة التجارية
ت�سجيع حكومي للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة... �سمو رئي�س الوزراء:

�ملنام���ة - بنا: �أك���د رئي�س �ل���وزر�ء �ساحب 
�ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة 
�أهمي���ة �لفعاليات �لتي تعمل عل���ى �إبر�ز �لرت�ث 
�لبحرين���ي، وتعري���ف �الأجي���ال برث�ئ���ه وتنوع���ه، 
ومنه���ا �س���وق �لب�سطة �لذي �أ�سب���ح عالمة مميزة 

تعك�س �لهوية �لبحرينية �الأ�سيلة.

وعر �سم���وه عن دعم وت�سجيع �حلكومة مثل 
هذه �ملب���ادر�ت �لهادف���ة �لتي تهي���ئ �لفر�سة 
�أم���ام �مل�رصوعات �ل�سغ���رية و�ملتو�سط���ة للنمو 
و�لتط���ور، ومتكينها من �لقيام بدور �أكرث حيوية 

يف خدمة �القت�ساد �لوطني.
و�س���دد �سموه، ل���دى جولته �أم����س يف �سوق 

�لب�سطة 2018 يف قري���ة “جر�فيتي” باملحافظة 
�لر�م���ج  مو��سل���ة  ����رصورة  عل���ى  �جلنوبي���ة، 
و�لفعاليات و�الأ�س���و�ق �مل�سابهة ل�سوق �لب�سطة 
مل���ا لها م���ن �أث���ر يف تن�سي���ط �حلرك���ة �لتجارية، 

�جل���ذب  �أدو�ت  �إح���دى  وباعتباره���ا 
�ل�سياحي.

ا  “الرتبية” تطرح �سواغر تعليمية يف 13 تخ�س�سً

ال�سماح لعمال “اخلا�ص” ب�سراء 5 �سنوات

�أعلن دي���و�ن �خلدمة �ملدنية عن فتح باب 
�لتقدم ل�سغل وظائف يف �سلك �لتدري�س بوز�رة 
�لرتبية و�لتعليم يف �سوء �حتياجاتها �ملبدئية 

و��ستع���د�د�ً ال�ستقبال �لع���ام �لدر��سي �ملقبل 
2018 - 2019، �بت���د�ًء م���ن يوم غ���د )�الأحد( 
و�سي�ستم���ر �إل���ى �الأربع���اء )7 مار����س 2018(، 

باملنامة.   �ملر�جع���ن  ��ستقبال  مبركز 
و�سم �الإعالن �سو�غر 13 تخ�س�ًسا.

يتج���ه جمل����س �لن���و�ب الإق���ر�ر تعديل 
ت�رصيع���ي يجي���ز �ل�سم���اح للموؤم���ن عليه���م 
من عم���ال �لقط���اع �الأهل���ي ب����رص�ء �سنو�ت 

خدم���ة �فرت��سي���ة مبا ال يج���اوز 5 �سنو�ت، 
اأ�ض���وة باملوظف���ن وال�ضب���اط والأفراد يف 

�لقطاعن �حلكومي و�لع�سكري.
و�أبدت �حلكومة مو�فقتها على 

م�رصوع �لقانون �ملاثل.
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�فتتح حمافظ �جلنوبي���ة �سمو �ل�سيخ خليفة 
ب���ن علي بن خليفة �آل خليفة �أم�س فعالية “بر�حة 
خري”، ب�رص�ك���ة مو�سعة من �أ�سح���اب �ملوؤ�س�سات 
�الأن�سط���ة،  خمتل���ف  م���ن  و�لنا�سئ���ة  �ل�سغ���رية 
و�ملحالت �لتجارية، و�ملقاهي، و�ملطاعم؛ لدعم 
�لعم���ل �خلريي ع���ر تخ�سي����س ري���ع �لفعالية، 
و�لتي تق���ع يف �جلامعة �مللكي���ة للبنات، ل�سالح 

جمعية مكافحة �ل�رصطان.
و�أك���د �سموه �ال�ستمر�ر يف ��ستحد�ث و�إطالق 
كل �لفعالي���ات �لت���ي ت�ساه���م بتعزي���ز �لعم���ل 
�خلريي و�الإن�س���اين يف �ململكة، كثقافة و�سلوك، 
�حلر����س �لد�ئ���م و�مل�ستمر م���ن �ملحافظة، على 

��ستد�مة �ملبادر�ت �لتي تخدم �ملجتمع.

افتتح “براحة خري” لدعم “مكافحة ال�سرطان”... �سمو حمافظ اجلنوبية:

حري�سون على ا�ستدامة املبادرات اخلريية

• �سمو �ل�سيخ خليفة بن علي بن خليفة يفتتح فعالية “بر�حة خري”  )ت�سوير: خليل �إبر�هيم(	

• بح�سور رئي�س جمل�س �إد�رة �الحتاد �لبحريني لكرة �ل�سلة �سمو �ل�سيخ عي�سى بن علي بن خليفة �آل خليفة، 	
حقق منتخبنا �لوطني �الأول لكرة �ل�سلة فوًز� ثميًنا على �الإمار�ت )73/69( �أم�س مب�ستهل م�سو�ر 
�لت�سفيات �خلليجية �ملوؤهلة لنهائيات كاأ�س �آ�سيا للرجال 2021.      )ت�سوير: ر�سول �حلجريي(

انت�سار مثري لـ“اأحمر ال�سلة”
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ليلى مال اهلل

زينب العكري

• �سمو رئي�س �لوزر�ء يف زيارة ل�سوق �لب�سطة بقرية جر�فيتي	

اإبراهيم النهام

11

بيت العمر.. 
الت�سطيبــــــات “ن�ص كـــم” 

ومــــــن يــــرد احلقــــوق؟
النزاعات  يف  البت  لت�سريع  عقارية  حماكم  باإن�ساء  مطالب 

لقبول طلب اخلدمة معتمد  �سّباك  ختم  ت�سرتط  “الكهرماء” 

الأطراف جميع  وحمى  امل�ساكل  اأنهى  اجلديد  العقاري”  “التنظيم 

مبا�سرة  املالك  احتاد  وتفعيل  البيع..  عند  �سمان  ح�ساب 

“الحتاد” تاأ�سي�س  حلني  املبنى  باإدارة  املقاول  اإلزام  “املقاولني”: 

املحرر االقت�صادي
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جللة امللك: جهود كبرية للأمرية �سبيكة يف دعم الزراعة
اإبراز الرتاث البحريني وتعريف الأجيال برثائه وتنوعه

رفد “الب�شطة” مبزيد من الربامج يف ال�شنوات املقبلة... �شمو رئي�س الوزراء:

املنام����ة - بنا: لدى قيام �شموه بجولة يف �شوق 
الب�شطة بقرية جرافيتي، اأكد رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شم����و امللك����ي االأمري خليفة بن �شلم����ان اآل خليفة 
اأهمي����ة الفعالي����ات التي تعم����ل على اإب����راز الرتاث 
البحرين����ي، وتعريف االأجيال برثائ����ه وتنوعه، ومنها 
�ش����وق الب�شطة ال����ذي اأ�شب����ح عالمة ممي����زة تعك�س 
الهوي����ة البحريني����ة االأ�شيلة. وعرب �شم����وه عن دعم 
وت�شجي����ع احلكوم����ة مثل ه����ذه املب����ادرات الهادفة 
الت����ي تهي����ئ الفر�شة اأم����ام امل�رشوع����ات ال�شغرية 
واملتو�شط����ة للنمو والتطور، ومتكينه����ا من القيام 
بدور اأكرث حيوي����ة يف خدمة االقت�شاد الوطني. ونوه 
�شموه اإلى اأهمية التو�شع يف اإقامة وتنظيم االن�شطة 
والفعالي����ات واالأ�شواق التي توف����ر املجال للرتويج 
ملنتج����ات االأ�����رش املنتج����ة، وال�شيم����ا م����ن اأ�شح����اب 
املنتج����ات الرتاثية التي تعك�س الهوي����ة البحرينية 
االأ�شيلة. وكان �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
ق����د قام بجولة اأم�س اجلمعة يف �شوق الب�شطة 2018 
يف قري����ة “جرافيت����ي” باملحافظ����ة اجلنوبي����ة، اطلع 
�شموه خالله����ا على اأق�شام ال�شوق، وما ت�شتمل عليه 
من منتج����ات وما تت�شمن����ه من ن�شاط����ات ترفيهية 
واجتماعي����ة.  وخالل اجلولة، اأ�ش����اد �شموه بالتنظيم 
املتميز ل�شوق الب�شطة، وهو ما يعك�س حجم اجلهود 
الت����ي قامت بها اللجنة التنظيمي����ة والفريق القائم 
عل����ى التن�شيق للفعالية على م����دى اأ�شابيع، متمنيا 

�شموه جلمي����ع القائمني على ال�ش����وق وامل�شاركني 
فيها النجاح والتوفيق.  واأكد �شموه اأن اإجناز ال�شوق 
يف وق����ت قيا�شي يوؤكد مدى الكف����اءة والقدرة على 
االإجن����از واالإبداع، م�شيدا �شموه مبا يتميز به ال�شباب 
البحريني من طموح ومثابرة وحر�س على امل�شاركة 
يف بناء م�شتقبل واعد خلري الوطن وازدهاره. و�شدد 
�شموه عل����ى �����رشورة موا�شلة الربام����ج والفعاليات 
واالأ�ش����واق امل�شابهة ل�ش����وق الب�شطة ملا لها من اأثر 
يف تن�شيط احلركة التجارية، وباعتبارها اإحدى اأدوات 
اجل����ذب ال�شياحي. وقال �شموه اإن �شوق الب�شطة مبا 
ي�شتمل عليه من فعاليات متنوعة ا�شتطاع اأن يغر�س 
الفرح يف نفو�س العوائل البحرينية، واأن يوفر ف�شاًء 
لالأ�����رش املنتجة؛ الأن تقدم منتجاته����ا يف موقع متميز 
يحظ����ى باإقبال كب����ري من املواطن����ني وال�شياح على 
حد �شواء. واأ�ش����اد �شموه بحر�س موؤ�ش�شات املجتمع 
املدين عل����ى دعم وم�شان����دة االأن�شط����ة والفعاليات 
واملتو�شط����ة  ال�شغ����رية  باملوؤ�ش�ش����ات  اخلا�ش����ة 
واالأ�����رش املنتج����ة، االأمر الذي يج�ش����د اأهمية دور هذه 
املوؤ�ش�ش����ات امل�شاند جلهود احلكوم����ة على �شعيد 
التنمي����ة ال�شامل����ة. و�ش����دد �شموه عل����ى اأهمية دعم 
هذه االأن�شط����ة والفعاليات التي من �شاأنها اأن توجه 
طاقات املواطنني؛ ليكونوا منتجني وم�شاهمني يف 
تنمية املجتمع.  واأ�شاد �شموه بجهود القطاع اخلا�س 
ممث����ال يف �رشكة �شمح����ان القاب�شة الت����ي ا�شتطاعت 

بن����اء قري����ة تراثية متكامل����ة ال�شت�شاف����ة ال�شوق يف 
قرية “جرافيتي”، والتي تع����د مبثابة �رشح ريا�شي 
كب����ري ي�شاف اإل����ى العديد من املن�ش����اآت الريا�شية 
التي تفخر بها مملكة البحرين. ودعا �شاحب ال�شمو 
امللكي رئي�س الوزراء اإلى اال�شتمرار يف تنظيم �شوق 
الب�شط����ة يف ال�شن����وات املقبلة ورف����ده باملزيد من 
الربام����ج الرتفيهية واالجتماعية مب����ا يحقق لل�شوق 
مزي����دا من اجلذب. من جانبه، اأعرب ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل خليفة عن خال�س �شكره وتقديره ل�شاحب 
ال�شم����و امللكي رئي�س الوزراء عل����ى زيارته الكرمية 
وعل����ى ما يقدم����ه �شموه من دع����م واهتمام ملختلف 
امل�رشوع����ات الوطنية الرائدة التي ت�شعى اإلى تعزيز 
م�ش����رية اململك����ة ونه�شتها، م�شي����دا بحر�س �شموه 
عل����ى اإ�شناد ال�شباب البحرين����ي ودعم مبادراتهم يف 
خمتل����ف املج����االت.  واأك����د اأن زيارة �شم����وه ال�شوق 
تعك�����س ما تولي����ه احلكومة برئا�ش����ة �شموه من دعم 
واهتمام بامل�رشوعات ال�شغرية واملتو�شطة؛ لتعزيز 
اإ�شهامه����ا يف تن�شي����ط احلركة التجاري����ة وال�شياحية 
يف اململك����ة.  وقال اإن زي����ارة �شموه تعد دعما كبريا 
مل�شاعفة اجلهود، وم�شدر �شعادة جلميع القائمني 
على ال�ش����وق وامل�شاركني فيه����ا، م�شيفا اأن �شوق 
الب�شطة ت�شكل اإحدى اال�شواق املتميزة يف اململكة، 
والت����ي جنح����ت يف نيل ثق����ة واإقب����ال خمتل����ف اأبناء 

املجتمع.

• �شمو رئي�س الوزراء يف زيارة ل�شوق الب�شطة بقرية جرافيتي	

املنام���ة - بنا: بع���ث عاهل الب���الد �شاحب 
اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�ش���ى اآل خليفة برقية 
تهنئة اإلى رئي�شة املجل�س االأعلى للمراأة، رئي�شة 
املجل����س اال�شت�شاري للمب���ادرة الوطنية لتنمية 
القط���اع الزراعي �شاحبة ال�شم���و امللكي االأمرية 
�شبيكة بنت ابراهي���م اآل خليفة، وذلك مبنا�شبة 
جناح معر����س البحرين ال���دويل للحدائق، وفيما 

يلي ن�س الربقية:
�شاحبة ال�شم���و امللكي االأمرية �شبيكة بنت 
اإبراهي���م اآل خليفة حفظه���ا اهلل رئي�شة املجل�س 
االأعل���ى للم���راأة رئي�ش���ة املجل����س اال�شت�ش���اري 

للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد.

بكل االعت���زاز والتقدير، نبعث اإلى �شموكم 
بخال�س التهاين والتربيكات على النجاح الكبري 
ال���ذي حققه معر����س البحرين ال���دويل للحدائق 
للع���ام 2018 وال���ذي تنظمه املب���ادرة الوطنية 
لتنمي���ة القط���اع الزراع���ي، معربني ع���ن ال�شكر 
والتقدي���ر جلهود �شموكم الكرمية يف اإجناح مثل 
هذه االأن�شطة النوعية من املعار�س املتخ�ش�شة 
والفعالي���ات الت���ي ت�شه���م يف نه�ش���ة القط���اع 
الزراعي وتكري�س ثقافة ن�رش امل�شاحات اخل�رشاء، 
وما ت�شمنه من اهداف وطنية و�شعارات ح�شارية 
لدع���م البيئ���ة وتطوير عمليات االإنت���اج الزراعي 
وتلبية متطلبات االمن الغذائي ورفع جودة حياة 
االن�ش���ان ويف الوق���ت ذاته تعزي���ز مكانة مملكة 

البحرين يف كافة املحافل االإقليمية والدولية.
كما ي�رشن���ا اأن نعرب عن اإعجابن���ا وتقديرنا 
مب���ا يحققه ه���ذا املعر�س ال�شن���وي من جناحات 
من���ذ تاأ�شي�ش���ه، وم���ا ي�شه���ده من ح�ش���ور دويل 
متميز يعك�س تقدي���را واهتماما بقيمة املعر�س 
ودوره يف احلف���اظ عل���ى البيئة، حي���ث ل�شموكم 
الدور الكبري يف ه���ذا االإجناز يف ظل ما تنه�شون 
ب���ه من جه���ود وم���ا تولونه م���ن اهتم���ام مبا من 
�شاأن���ه امل�شاهم���ة ب�شكل فع���ال يف تقدم الوطن 

وازدهاره.
ا�ش���األ اهلل العلي القدير اأن يوفق جهودكم 
واأن يكل���ل خطواتك���م والعامل���ني معك���م دائما 
بالنج���اح وان ميت���ع �شموكم بال�شح���ة والعافية 
ودمت���م  واالجن���از،  العط���اء  م�ش���رية  ملوا�شل���ة 

�شاملني.
حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة مل���ك مملكة 

البحرين

وتلق���ى جالل���ة املل���ك برقية �شك���ر جوابية 
من �شمو رئي�شة املجل����س االأعلى للمراأة، رئي�شة 

املجل����س اال�شت�شاري للمب���ادرة الوطنية لتنمية 
القطاع الزراع���ي، ردا على برقية جاللته املهنئة 
بنجاح معر�س البحرين ال���دويل للحدائق، وفيما 

يلي ن�س الربقية:
�شيدي ح�رشة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�شى اآل خليفة حفظكم اهلل ورعاكم
ملك مملكة البحرين

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،،
تلقين���ا ببال���غ ال�شك���ر وخال����س التقدي���ر 
برقيتكم الكرمية املهنئ���ة بنجاح اأعمال معر�س 
البحري���ن ال���دويل للحدائق للع���ام 2018، الذي 
يق���ام �شنوي���اً برعاية كرمي���ة من ل���دن مقامكم 
الوطني���ة  املب���ادرة  م���ن  وبتنظي���م  ال�شام���ي، 
لتنمية القطاع الزراع���ي بالتعاون والتن�شيق مع 

املوؤ�ش�شات املعنية يف الدولة. 
وي�رشفن���ا بهذه املنا�شبة اأن نعرب جلاللتكم 
ع���ن بال���غ امتنانن���ا ملا ت�شه���ده خط���ط واأهداف 
املب���ادرة الوطني���ة م���ن دع���م ملك���ي نعت���ز ب���ه 
اأ�ش���د االعتزاز، ونحر����س من خالله���ا على تلبية 
تطلعاتك���م ال�شامية لالرتق���اء بالقطاع الزراعي، 
واملحافظة على تقاليد تاريخية عريقة ر�شدتها 
م�ش���رية التنمي���ة الزراعي���ة يف مملك���ة البحرين، 
والت���ي تاأ�ش�ش���ت على يد ح���كام البحرين الكرام 
من���ذ اأكرث م���ن �شبعني عام، وكان م���ن بني تلك 
اجله���ود الب���ارزة، اإ�شهام���ات جاللتك���م الكبرية 
ال�شتدامة هذا التطور والنماء مبا يتنا�شب مع ما 
ت�شه���ده البالد من نه�شة وطني���ة رفيعة ت�شتمد 
قوتها من روؤية ملكية �شباّقة، وت�شتند دعائمها 

على جهود اأبنائها وبناتها.
وال ي�شعن���ا يف ظ���ل م���ا حتظ���ى ب���ه اأعم���ال 
املب���ادرة الوطني���ة لتنمية القط���اع الزراعي من 
اهتم���ام ومتابعة �شخ�شية من ل���دن جاللتكم، اإال 
اأن نوؤك���د على التزامن���ا بتوجيهاتك���م ال�شديدة 
الت���ي تنري لنا درب البذل والعطاء للو�شول اإلى 
ما تطمح���ون له م���ن تنمية ورفعة له���ذا املجال 
الهام. موؤكدين كذلك �شعين���ا امل�شتمر لتطوير 
اأعم���ال املعر�س كمن�شة دولية متخ�ش�شة تروج 
ملا يتحقق من اإجنازات وطنية تتاألق بتلك الروح 
البحريني���ة الطموحة الت���ي تتحلى به���ا كوادرنا 
املتطلعة للنجاح والتميز ومبا يبعث على الدوام 

بالفخر واالعتزاز.
ودمت���م يف حف���ظ اهلل �شامل���ني، وال�ش���الم 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
قرينتكم/ �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة

للمب���ادرة  اال�شت�ش���اري  املجل����س  رئي�ش���ة 
الوطنية لتنمية القطاع الزراعي

املنام���ة - بنا: بع���ث ويل العهد نائب 
القائ���د االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأم���ري 
�شلم���ان ب���ن حم���د اآل خليفة برقي���ة تهنئة 
اإل���ى رئي�شة املجل�س االأعل���ى للمراأة رئي�شة 
الوطنية  للمب���ادرة  اال�شت�ش���اري  املجل����س 
لتنمي���ة القط���اع الزراع���ي �شاحب���ة ال�شمو 
امللك���ي االأمرية �شبيك���ة بن���ت اإبراهيم ال 
خليف���ة؛ مبنا�شب���ة جن���اح معر����س البحرين 
الدويل للحدائق، وفيما يلي ن�س الربقية: 

�شاحبة ال�شمو امللكي الوالدة العزيزة 
االأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة

قرين���ة جاللة املل���ك املف���دى رئي�شة 
املجل����س االأعل���ى للم���راأة رئي�ش���ة املجل�س 
لتنمي���ة  الوطني���ة  للمب���ادرة  اال�شت�ش���اري 

القطاع الزراعي حفظها اهلل ورعاها
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

اإل���ى �شموك���م  اأتق���دم  اأن  يطي���ب يل 
الكرمي بخال�س الته���اين والتربيكات على 
النجاح والتميز الذي حققه معر�س البحرين 
الدويل للحدائق للعام 2018، والذي تنظمه 
املبادرة الوطنية لتنمي���ة القطاع الزراعي، 
وال���ذي بف�شل جه���ود �شموك���م وحر�شكم 
الدائ���م عل���ى تنمي���ة القط���اع الزراع���ي يف 
اململكة اأ�شبح هذا املعر�س عنوانا للتميز 
واالإبداع يف جمال تبادل اخلربات والتجارب 
واالبت���كارات الزراعية؛ االأم���ر الذي ي�شهم 
يف موا�شل���ة النهو����س بالقط���اع الزراع���ي 
وتكري�س ثقافة ن�رش امل�شاحات اخل�رشاء عرب 
م���ا ي�شهم ب���ه املعر�س من تنمي���ة مهارات 
ومع���ارف املهتمني بهذا القط���اع من زوار 
وم�شارك���ني م���ن داخ���ل وخ���ارج اململك���ة. 
كم���ا ن���ود اأن نعرب ع���ن �شكرن���ا وتقديرنا 
لكاف���ة اجله���ود املبذول���ة يف حتقي���ق هذا 
املعر����س ال�شن���وي النجاح���ات املتوالي���ة 
ط���وال ال�شن���وات املا�شية من���ذ تاأ�شي�شه، 
وال���ذي ع���زز من االهتم���ام بتنمي���ة القطاع 
الزراعي كونه اأح���د القطاعات املهمة التي 
ت�شه���م يف دعم االقت�ش���اد واملحافظة على 
البيئة بزيادة امل�شاح���ات الزراعية اخل�رشاء 
وتعزي���ز اجلهود املبذول���ة يف حتقيق االأمن 
الغذائ���ي عرب ت�شجي���ع املب���ادرات الناجحة 
يف ه���ذا املجال. اأ�ش���األ اهلل العل���ي القدير 
اأن يوف���ق جهودك���م واأن يكل���ل خطواتكم 
دائماً بالنج���اح، واأن ميتع �شموكم بال�شحة 
والعافي���ة وط���ول العمر ملوا�شل���ة م�شرية 

العطاء واالإجناز.    
ودمتم �شموكم �شاملني موفقني،،،

ابنكم
�شلمان بن حمد اآل خليفة

ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 
االأول لرئي�س جمل�س الوزراء

وتلق���ى �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي ويل 
العه���د نائب القائ���د االأعلى النائ���ب االأول 
لرئي�س جمل�س ال���وزراء برقية �شكر جوابية 
م���ن �شم���و رئي�شة املجل����س االأعل���ى للمراأة 
للمب���ادرة  اال�شت�ش���اري  املجل����س  رئي�ش���ة 
الوطني���ة لتنمية القط���اع الزراعي ردا على 
برقية �شموه املهنئة بنجاح معر�س البحرين 

الدويل للحدائق.
وفيما يلي ن�س الربقية:

�شاح���ب ال�شم���و امللكي االب���ن العزيز 
االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة حفظكم اهلل
ويل العه���د نائب القائد االأعلى النائب 

االأول لرئي�س جمل�س الوزراء
ال�ش���الم عليك���م ورحم���ة اهلل وبركات���ه 

وبعد،،
تلقين���ا بكثري م���ن ال�شك���ر والتقدير برقية 
�شموك���م املهنئة بنجاح اأعم���ال معر�س البحرين 
ال���دويل للحدائ���ق له���ذا الع���ام، وال���ذي يحظى 
برعاي���ة �شامية وكرمية من ل���دن �شاحب اجلاللة 
عاه���ل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، كملتقى 
�شن���وي يجم���ع املهتم���ني بال�ش���اأن الزراعي من 
�شتى اإنحاء الع���امل لتبادل اخلربات والتجارب يف 
هذا املجال احلي���وي. ويطيب لنا بهذه املنا�شبة 
اأن نع���رب عن بالغ امتناننا ملا تولونه من متابعة 
طيب���ة وحثيثة الأعمال املعر����س، جند انعكا�شها 
وا�شحاً عل���ى قدرة هذا احلدث ال���دويل والقائم 
عل���ى جهود وطني���ة، باأن يروج ململك���ة البحرين 
وي�شاهم يف تو�شي���ح اجنازاتها يف جمال التنمية 
الزراعي���ة امل�شتدام���ة لدعم االقت�ش���اد الوطني 
ومب���ا يت�ش���ق م���ع روؤي���ة البحري���ن االقت�شادية 
2030، متطلع���ني به���ذا ال�شدد اإل���ى ا�شتمرار 
اأوج���ه الدع���م وال�رشاكة ب���ني املب���ادرة الوطنية 
لتنمية القطاع الزراعي وكافة موؤ�ش�شات الدولة 
املعنية، تنفيذاً لتوجيهات عاهل البالد املفدى 
وتلبيًة لتطلعاته النرية لكل ما يعود بالنفع على 

الوطن واأهله الكرام.
ختام���اً، نك���رر ل�شموك���م ال�شك���ر والتقدير 
عل���ى تهانيكم الكرمية، م���ع متنياتنا مل�شاعيكم 
املخل�شة يف خدمة مملكة البحرين و�شعبها بدوام 
التوفي���ق وال�شداد.ودمتم يف حفظ اهلل �شاملني، 

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
والدتكم/ �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة

للمب���ادرة  اال�شت�ش���اري  املجل����س  رئي�ش���ة 
الوطنية لتنمية القطاع الزراعي

• �شمو االأمرية �شبيكة بنت ابراهيم	 • جاللة امللك	

�سمو ويل العهد ي�سيد بالنجاح الكبري ملعر�ض احلدائق

نثمن م�ساندة �سمو رئي�ض احتاد ال�سلة للأن�سطة اخلريية
ح�رش اليوم االأول من فعالية “براحة اخلري”... �شمو ال�شيخ خليفة بن علي:

عوايل - املحافظ���ة اجلنوبي���ة: ا�شتقبل حمافظ 
اجلنوبي���ة �شمو ال�شيخ خليفة ب���ن علي اآل خليفة اأخاه 
رئي����س االحت���اد البحريني لك���رة ال�شلة �شم���و ال�شيخ 
عي�شى ب���ن علي بن خليفة اآل خليفة، اإذ حر�س �شموه 
على ح�ش���ور اليوم االأول من الفعالية اخلريية )براحة 
اخلري( ملا لها من اهداف ان�شانية وخريية نبيلة تعود 
بالنف���ع والفائ���دة على املجتمع. وثم���ن �شمو حمافظ 
اجلنوبي���ة زي���ارة اأخيه �شم���و ال�شيخ عي�ش���ى بن علي 
اآل خليف���ة وما متثله م���ن دعم وم�شان���دة للفعاليات 
واالأن�شطة اخلريية الت���ي تقيمها املحافظة اجلنوبية. 
كم���ا قام �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي اآل خليفة بجولة 
يف اأركان الفعالي���ة اطل���ع م���ن خاللها �شم���وه على ما 
ت�شمنت���ه براحة اخلري م���ن م�شاريع وحم���الت جتارية 
ب���ارزة واركان لل���وزارات امل�شارك���ة والت���ي تن�شب 
جميعه���ا ل�شال���ح دع���م اجلمعية البحريني���ة ملكافحة 
ال�رشط���ان، م�شيداً �شموه مبا �شاه���ده من تنظيم عايل 
امل�شتوى وجودة متميزة يف نوعية اجلهات امل�شاركة.

• �شمو حمافظ اجلنوبية م�شتقبال �شمو رئي�س االحتاد البحريني لكرة ال�شلة	
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ا�ستحداث الفعاليات امل�ساهمة يف تعزيز العمل اخلريي والإن�ساين
على هام�ش افتتاح “براحة خري” لدعم “مكافحة ال�رسطان”... �سمو حمافظ اجلنوبية:

افتتح حمافظ اجلنوبي���ة �سمو ال�سيخ خليفة بن 
عل���ي بن خليفة اآل خليفة اأم�ش فعالية “براحة خري”، 
ب�رساكة مو�سع���ة من اأ�سح���اب املوؤ�س�سات ال�سغرية 
والنا�سئة من خمتل���ف الأن�سطة، واملحالت التجارية، 
واملقاه���ي، واملطاع���م؛ لدع���م العم���ل اخلريي عرب 
تخ�سي����ش ري���ع الفعالي���ة، والتي تق���ع يف اجلامعة 
امللكية للبن���ات، ل�سالح جمعية مكافحة ال�رسطان يف 

الفرتة 23 فرباير وحتى 3 مار�ش املقبل.
و�س���ارك يف الفعالية، زوايا ن�سط���ة متثل وزارة 
الرتبية والتعليم، وجمعي���ة البحرين ملكافحة مر�ش 
ال�رسط���ان، وجهات اأخ���رى اجتماعية وخدمي���ة اأخرى، 
اهتمت لأن يكون لها مكان يف هذه الفعالية املهمة، 

والتي تعزز الهتمام الإن�ساين لالآخرين.
واأك���د �سم���و حماف���ظ اجلنوبي���ة ال�ستم���رار يف 
ا�ستح���داث واإط���الق كل الفعالي���ات الت���ي ت�ساه���م 
اململك���ة،  يف  والإن�س���اين  اخل���ريي  العم���ل  بتعزي���ز 
كثقاف���ة و�سل���وك، مو�سحا �سموه ب���اأن “من الأهمية 
اإقام���ة الأن�سط���ة والفعاليات التي تع���زز تدعم قيم 
اخل���ري والتكاف���ل، والعم���ل التطوعي ب���ن الأفراد، 
وموؤ�س�سات املجتمع املدين، وبحر�ش دائم وم�ستمر 
من جانب املحافظة اجلنوبية، والتي يهمها ا�ستدامة 

املبادرات كافة التي تخدم املجتمع البحريني”.
وبن �سم���وه الكرمي باأن هنال���ك روؤية م�ستمرة 
للمحافظة اجلنوبية يف الفرتة الراهنة وامل�ستقبلية، 
والت���ي تن�س���ب م�سلح���ة واهتمام���ات املواطن���ن 
كاأولوي���ة، م�سيف���اً �سم���وه “نهت���م لأن ن���رتك الأثر 
الإيجابي بنفو����ش كل املواطنن، والذين نكن لهم 
كل الح���رتام والتقدي���ر البالغ���ن، ولدين���ا اهتمام 
عمي���ق ب���اأن يك���ون هنال���ك نقل���ة كب���رية يف اإطالق 
الفعالي���ات ذات الأبعاد الإن�سانية واخلريية، بل واأن 
يكون هنال���ك ا�ستمرار لها، ومب�سارك���ة اأكرب �رسيحة 

ممكنة من اأبناء املجتمع البحريني”.
وقال �سموه “نثمن دور وزارة الرتبية والتعليم 
يف غر����ش القيم واملبادئ احلمي���دة بنفو�ش الن�ساأة، 
ويف م�ساركتها الفاعلة يف الأحداث ال�سبيهة، وال�سكر 
مو�س���ول اأي�سا ل���وزارة الأ�سغال و�س���وؤون البلديات 

والتخطيط العم���راين، لدورها احلا�رس واملهم بذلك، 
ول اأن�س���ى دور ال����رسكات واملوؤ�س�س���ات امل�ساحب���ة 
له���ذه الفعالي���ات، والت���ي ت���ري النج���اح بوج���ود 
كوارده���ا، وباهتمامه���م”. اإل���ى ذل���ك، اأك���د �سموه 
الكرمي باأنه وبف�سل من القيادة ال�سيا�سية احلكيمة 
يف اإيجاد الأمن وال�ستق���رار بالبلد، فنحن م�ستمرون 
بتقدمي اخلدمات املمكن���ة كافة التي تخدم النا�ش، 
وت�ساعده���م للحي���اة ب�س���كل اأف�س���ل، وللمحافظ���ة 

اجلنوبية منا اهتمام دائم وم�ستمر.
من جانبهم، اأكد م�ساركون يف فعالية براحة خري 
ل� “البالد” اأن “تعزي���ز اجلانب الإن�ساين يف املجتمع 
البحريني من خالل اإحي���اء الفعاليات والأحداث التي 
تكر����ش وتغر����ش ال�رساك���ة املجتمعي���ة، ل���ون جميل 
ميي���ز لبلد، واأهل البلد، ع���رب تاريخ طويل من العلم 
والثقاف���ة والتنوي���ر”. وق���ال اأحمد عل���ي النواخذه، 
الأمن املايل جلمعية البحرين ملكافحة ال�رسطان باأن 
“�سعدنا كثريا مببادرة �سمو املحافظ، وبدعوة توؤكد 
ال�رساك���ة املجتمعي���ة ب���ن قطاعات املجتم���ع كافة، 
لدع���م مر�سى ال�رسطان، ولتوعي���ة املجتمع حول هذا 
املر�ش”. ويف لقاء مع رئي�ش الب�ستنة بق�سم احلدائق 
والأر�س���اد الزراعي ب���وزارة الرتبي���ة والتعليم حممد 
اخلمي�س���ي اإبراهيم قال “نه���دف من خالل امل�ساركة 
اأن نوج���د التوعي���ة ل���دى النا����ش، باأن ل���دى الوزارة 
م�سات���ل تنت���ج خ����رساوات خمتلف���ة، ونبات���ات طبية 
وعطرية وزينة، ولدينا اأي�سا م�رسوع منحل الع�سل،”.

• �سمو ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة يفتتح فعالية “براحة خري”	

اإبراهيم النهام

قال وزير الرتبي���ة والتعليم ماجد النعيمي 
ل���� “الب���الد”: “بداي���ة اأتق���دم بخال����ش ال�سكر 
والتقدي���ر ملحافظ اجلنوبية �سمو ال�سيخ خليفة 
بن علي بن خليفة اآل خليفة، على تواجده اليوم 
ورعايته هذه الفعالية الإن�سانية الكبرية، والتي 
تهدف اإلى تخ�سي�ش الري���ع ملر�سى ال�رسطان، 

اأ�ساأل اهلل عز وجل لهم ال�سفاء، واإتاحة الفر�سة 
للعديد من اجلهات لأن تعر�ش منتجاتها يف هذا 

املكان الذي يتيح التوا�سل بن اجلميع”.
وتاب���ع “نق���در جه���ود �سم���وه، يف الرتقاء 
باخلدم���ات املقدم���ة للمواطن���ن، وه���ذا حمل 
اجلنوبي���ة،  املحافظ���ة  �س���كان  جمي���ع  تقدي���ر 

خ�سو�سا للجه���ود الكبرية واملبذولة من �سموه 
للتوا�س���ل معهم، ورعاي���ة ومتابع���ة امل�ساريع 
ال���ذي لها طاب���ع خدم���ي، والتي ت�سه���ل وتي�رس 

الكثري من الأمور”.
وا�ستكمل النعيمي “وزارة الرتبية والتعليم 
ت�س���ارك اليوم بنوعن، الأول مبعر�ش املنتجات 

الزراعية، والتي تقدم منتجات حدائق املدار�ش، 
وامل�سات���ل واملحمي���ات التابع���ة له���ا، وبه���دف 
تطوي���ر ه���ذا اجلان���ب لأبنائن���ا وبناتن���ا الطلبة، 
والإ�سهام باملحافظة على البيئة، اإ�سافة لالإنتاج 
املدر�س���ي وبيعه���ا، الأم���ر ال���ذي ي�سج���ع اأبناءنا 

الطلبة لالهتمام بالكثري من احلرف واملهن”.

وزاد “الأمر الآخر، وه���و اجلانب الذي يركز 
على اجلان���ب الرتاثي ومن خالل م�ساركة اأبنائنا 
الطلب���ة لتقدمي بع����ش هذه احل���رف، ك�سناعة 
الفخ���ار، الأمر ال���ذي ير�سخ ه���ذه الثقافة التي 
تعك����ش تاريخ البلد يف اأذهانهم، وهو اأمر يهمنا 

كثرياً”.

“الرتبية” �ساركت مبعر�ش املنتجات الزراعية والرتاثية... النعيمي ل� “$”:

نقدر ل�سمو ال�سيخ خليفة بن علي رعايته الفعاليات الإن�سانية

)ت�سوير: خليل اإبراهيم(
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الأتراك يحنطون النباتات... وزيوت اليونان تطيل العمر
ا�صتخدام الإ�صاءة ال�صناعية لتطوير الزراعة بال تربة

بدور املالكي من ال�سناب�س 

اأك���د امل����رف على اجلن���اح الرتك���ي باملعر�ض 
اأن اجلن���اح يق���دم تقنية جديدة متثل���ت يف “حتنيط 
النبات���ات” امل�صتخدمة للزين���ة الداخلية يف املنازل 
من خالل تقليل من ن�صب���ة الرطوبة املوجودة بطرق 
معني���ة م���ع املحافظة عل���ى اأك���ر قدر م���ن �صكلها 

الأ�صلي وملم�صها الناعم.
واأ�ص���اف اأن التقني���ة تعر����ض للم���رة الأولى يف 
ال����رق الأو�صط، وباأنها لقت اأعج���اب الزوار، م�صريا 
اإل���ى اأنها تب���اع باملرت املرب���ع، وتبل���غ قيمتها 450 

يورو. 
وق���ال اإن التقني���ة ل تقت����ر عل���ى النبات���ات 
الداخلي���ة، بل متتد ايل النباتات التي ميكن زراعتها 
يف حدائ���ق املن���ازل وغريه���ا، مو�صح���ا اأن الطريقة 
تعتم���د عل���ى معاجل���ة النبات���ات بط���رق طبيعي���ة، 
و�صتخ���دم فيها مواد عطرية طبيعية لتبقى حمافظة 
عل���ى �صكله���ا وقوامها الطبيع���ي ل�صن���وات طويلة 

ت�صل ل�صبع �صنوات دون احلاجة لريها باملاء. 

اليونان
و�صجلت اليون���ان م�صاركة نوعي���ة يف املعر�ض 
ه���ذا العام، حيث ط���رح جناحها 5 اأن���واع من الزيوت 
الطبيعي���ة امل�صتخل�ص���ة من ثم���ار الزيت���ون، والتي 
اأثبت���ت فعاليته���ا يف احلف���اظ عل���ى �صح���ة اجل�صم 
وتخلي�ص���ه من ال�صم���وم وتطيل العم���ر مبجر تناول 
جرعة منه ممزوج���ة بجرعة م�صاوية من الع�صل يوميا، 
حيث اأك���د القائمون على اجلناح اليون���اين باأن تلك 
املنتج���ات ت���روج ب�صكل وا�ص���ع يف ال���دول الأوربية 
ومعتم���دة ر�صمي���ا وحا�صلة على �صه���ادة اجلودة يف 
اليون���ان، مو�صحني اأن ط���رق تعليب هذه املنتجات 
تاأت���ي خمتلفة نوعا ما عن الطريق التقليدية، فمنها 
الفخاخ الذي ميكن من خالله التحكم يف كمية الزيت.

زراعة بال تربة
ك�ص���ف الروف�ص���ور واخلبري الزراع���ي يف وكالة 
الزراع���ة وال���روة البحري���ة عبداملوج���ود رج���ب اأن 
الوكالة تخط���و حاليا اإلى اأحدث اجتاه عاملي يف دعم 
التنمية امل�صتدام���ة بالبحرين من خالل تو�صيع ون�ر 

اآليات الزراعة بال تربة.   
واأو�ص���ح اخلبري رج���ب يف ت�ريحات على هام�ض 
م�صاركة الوكالة يف معر�ض البحرين الدويل للحدائق، 
الذي افتت���ح فعالياته اأم�ض �صاحب���ة ال�صمو امللكي 
قرين���ة عاهل البالد، اأن فكرة هذا النظام تعتمد على 
ا�صتخدام نظام الزراعة الالار�صية “الهيدروبونيك” 
يف �صورة م�صغ���رة وراأ�صية متع���ددة الأرفف لزراعة 
مث���ل  طازج���ة  ت�صتهل���ك  الت���ي  اخل����ر  حما�صي���ل 
الورقي���ات والطماطم والفراولة م���ع ا�صتخدام نظام 
اإ�ص���اءة �صناعية “ال اأي دي” الت���ي توفر للنبات ما 

يحتاجه من �صوء منا�صب لطبيعة منوه.
واأو�ص���ح رج���ب اأن الذي �صاعد عل���ى تطور هذا 
النظام ب�ص���كل كبري تطور �صناع���ة الإ�صاءة ونتائج 
الأبحاث العاملية التي اأثبتت نوعية الإ�صاءة املحفزة 
لنمو النباتات مما �صاهم ب�صكل كبري يف تطوير نظم 

الإنتاج الداخلي. 
واأ�صار اإلى اأن ا�صتغالل هذه النوعية من الإ�صاءة 
ت�صاهم يف زيادة معدل عملي���ات البناء داخل النبات 
ملدد ت�صل لأكر م���ن 16 �صاعة يوميا مقارنة ب� 12 
�صاعة فق���ط كحد اق�صى يف الظ���روف الطبيعية مما 
يق�ر دورة الإنتاج ملدد ت���رتاوح بني 15-10 يوما 
يف اإنت���اج حما�صيل مثل اخل����ض، ويعتمد هذا النظام 
على ال�صتغالل الراأ�صي للم�صاحات مما ي�صاعف من 
اإنتاجية وحدة امل�صاحة، ويتغلب على م�صكالت �صغر 

امل�صاحات امل�صتغلة للزراعة.
متوا�ص���ل  وبدع���م  الزراع���ة  وكال���ة  اأن  واأك���د 
وتوجيهات من وكيل الزراعة والروة البحرية ال�صيخ 
خليف���ة بن عي�ص���ى اآل خليفة تهدف م���ن من تطوير 
ه���ذا النظ���ام الذي جعل���ه منا�صبا لال�صتخ���دام داخل 
امل�صاح���ات املختلف���ة من املنازل مم���ا يجعله نظاما 
مثالي���ا لإنت���اج اخل����ر لال�صتهالك العائل���ي، والذي 
ميك���ن اأن يتط���ور اأك���ر لالإنتاج التج���اري مما يخلق 
م�صدر دخل لربات البي���وت وال�صباب العاطلني عن 

العمل وجميع هواة الزراعة.
واأو�ص���ح رج���ب اأن���ه وبا�صتخ���دام ه���ذا النظام، 
ميك���ن ا�صتغ���الل اي���ة اأماكن غ���ري م�صتخدم���ة داخل 
املن���زل وحتويلها اإلى غ���رف اإنتاجي���ة، وبا�صتخدام 

جه���از تكيي���ف ميكن ان ت�صتم���ر العملي���ة الإنتاجية 
عل���ى مدي 12 �صهر �صنوي���ا وذلك بخالف جميع نظم 
الإنت���اج املفت���وح اأو حتت املحمي���ات، والتي يكون 
الإنت���اج فيه���ا م���ن 8-6 اأ�صهر فقط ، مبين���ا اأن من 

املمي���زات املهم���ة جدا له���ذا النظام هو اأن���ه باتباع 
اأ�صاليب الوقاية الب�صيط���ة لن ت�صتخدم اأية مبيدات 
�ص���واء ح�رية اأو فطرية، وهو ما يعني اإنتاج غذاء اآمن 

وخال من املبيدات. 

60 مدرسة تزور المعرض خالل يومين
ك�صف متحدث من جناح وزارة الرتيبة والتعليم 
امل�ص���ارك باملعر����ض اأن 60 مدر�صة م���ن مدار�ض 
الرتبية احلكومية واخلا�صة من املراحل التعليمية 
كافة ومن فئات ذوي الحتياجات اخلا�صة والطلبة 
املوهوب���ني، �صتق���وم بزي���ارة معر����ض البحري���ن 
ال���دويل للحدائ���ق؛ به���دف اإط���الع الط���الب عل���ى 
املعر����ض حتقيقا لهدافة يف ن�ر التوعية الزراعية 
لدى الطالب، وزي���ادة معرفتهم وحبه���م للزراعة، 
مبين���ة اأن زيارة الطالب �صتك���ون على يومني هما 

اخلمي�ض والأحد املقبلني. 
“اأن  واأك���د ان وزارة الرتبي���ة حتر����ض عل���ى 
تك���ون م�صاركتها ت�صب يف دع���م �صعار املعر�ض، 
واأن تغط���ي اجلان���ب التوع���وي التعليم���ي، والذي 
ينطلق من اأ�صا�صيات عم���ل الوزارة، وهو ما قامت 
ب���ه الوزارة، حني دعت طالبه���ا كافة من املدار�ض 
احلكومي���ة للم�صاركة يف م�صابق���ة يف �صهر �صبتمر 
املا�صي وا�صتم���رت لثالث اأ�صهر، حي���ث ا�صتلمنا 
دي�صم���ر،  �صه���ر  نهاي���ة  يف  امل�صارك���ة  العم���ال 
وتتمح���ور امل�صابق���ة حول اأع���داد  اف���الم تعليمية 
ق�صرية تتحدث حول �صع���ار املعر�ض لهذا العام، 
ومدته���ا من 5 اإلى 10 دقائ���ق، ومت تقدمي جوائز 

للفائزين فيها”.
واأ�ص���ار اإلى اأن جناح وزارة الرتبية ميثل جناحا 
للتوعي���ة والتعلي���م الزراع���ي، م�صريا اأن���ه �صيقدم 
م�صابقة يومية للزوار م���ن الطلبة، ويكون ال�صوؤال 
ع���ن اجلان���ب الزراع���ي؛ لتعريفه مبعلوم���ة زراعية 
جدي���دة �صيتعلمه���ا لي�صتطع بعده���ا الدخول لعبة 
التحدي، وخالل انتظاره �صي�صاهد الأفالم امل�صاركة 
بامل�صابقة، وكذلك اأف���الم زراعية تعليمية، والتي 
توؤهله لدخول لعبة التح���دي، والفوز، وهناك ركن 
لأولي���اء الأمور ملتابع���ة م�صاركة اأبنائه���م باللعبة 
واجلن���اح، وهن���اك فائ���ز يوم���ي خ���الل كاف���ة اأيام 
املعر����ض، لن�صكل جانب ج���ذب للزوار من الطالب 

والأطفال.      
واأ�ص���ار اإل���ى اأن كل املعرو�ص���ات التعليمي���ة 
والأف���الم وال�ص���ور التعليمي���ة يف اجلن���اح هي من 

م�صاتل الوزارة وحدائق املدار�ض فقط. 

سيف: مشاركة متميزة لـ “النور للبر”  
اأك���دت رئي�ص���ة اللجن���ة العالمي���ة والعالقات 
العام���ة بجمعية النور للر حن���ان �صيف اأن معر�ض 
البحري���ن للحدائ���ق ميث���ل  اأكر ح���دث زراعي يف 
منطق���ة اخللي���ج العرب���ي واملنطقة، م�ص���رية الى 
اأن املعر����ض كان ل���ه تاأث���ري مبا����ر وحقيق���ي يف 
زيادة الرقعة اخل����راء بالبحرين ودعم املزارعني 
البحريني���ني، واإطالعه���م عل���ى اأ�صالي���ب جدي���دة 
ومتط���ورة يف اجلان���ب الزراع���ي ويف ن����ر الثقافة 

الزراعية.
واأو�صحت �صي���ف اأن جمعية النور للر وبدعم 
وتوجيهات من رئي�صة اجلمعية ال�صيخة ملياء بنت 
حممد بن خليفة اآل خليفة، ت�صارك ولل�صنة الثانية 
على الت���وايل مببادراته���ا اخلريي���ة امل�صهودة يف 
املعر����ض، مبين���ة اأن ع�صوات اجلمعي���ة �صعيدات 
وملتزم���ات بامل�صارك���ة، حي���ث ياأملن ب���اأن تكون 
م�صارك���ة متمي���زة كل ع���ام، وقد ب���داأن بالتجهيز 
وال�صتعداد لهذه امل�صاركه من خالل باقة متنوعة 
من املزروعات املو�صمي���ة واملطورة واملنتوجات 
الزراعي���ه مثل الزيوت والبذور وال�صابون وال�صاي 
وغ���ريه، والت���ي �صملت اأي�ص���ا العدي���د املنتجات 

املحلية وال�صعبية املعروفة بالبحرين واخلليج.
وذكرت رئي�ص���ة اللجنة الإعالمي���ة والعالقات 
العام���ة بجمعي���ة النور للر حنان �صي���ف اأن اللجنة 
املنظمة وامل�رفة على امل�صاركة، قامت هذا العام 
بت�صمي���م اجلن���اح ب�ص���كل متميز وج���اذب للزوار، 
فق���د مت تق�صيم اجلناح املخ�ص����ض للجمعيه اإلى 
ثالث���ة اأق�صام بحيث يكون الق�ص���م الأول للنباتات 
الزراعي���ة والق�ص���م الث���اين للمنتج���ات الزراعي���ه 
والق�ص���م الثال���ث كان خم�ص�ص���ا ملقه���ى �صحي 
يقدم املاأكولت ال�صحيه، والتي تطبق الأ�صاليب 
ال�صحي���ة، وتقدم الطعام ال�صح���ي املفيد ل�صحة 

الإن�صان وذي القيمة الغذائية العالية.

املنامة - وكال���ة الزراعة وال���روة البحرية: 
د�صنت وكالة الزراعة والروة البحرية على هام�ض 
افتتاح معر�ض البحرين الدويل للحدائق موقعها 
اجلدي���د عل���ى الإنرتن���ت، وال���ذي مت ت�صميم���ه 
وتطويره وفق اأح���دث التقنيات، لت�صهيل عملية 
ت�صفح املوق���ع، اإ�صافة اإل���ى اإ�صافة العديد من 
اخلدم���ات للم�صتخدم���ني مث���ل خدم���ة الر�صائل 
الق�ص���رية، وخدمة الوات�ض اب؛ للتوا�صل املبا�ر 
مع امل�صوؤول���ني والرد علي �ص���كاوى واقرتاحات 
املزارع���ن، اإ�ضاف���ة اإل���ى ارتباط املوق���ع بعدد 
من اخلدم���ات الإر�صادية الزراعي���ة التي �صتجعل 
املوقع اأكر تفاعال مع امل�صتخدمني واأكر خدمة 
له���م كم���ا مت ت�صمي���م “ابلكي�ص���ن” -تطبيق- 
للهات���ف املحمول لدعم اخلدم���ات التى يقدمها 

املوقع الإلكرتونى للم�صتخدمني كافة.
وبهذه املنا�صبة، �رح وكيل الزراعة والروة 
البحري���ة ال�صيخ خليفة بن عي�ص���ى اآل خليفة باأن 
تد�ص���ني املوقع ياأت���ي حتقيقاً لأه���داف مبادرة 
قرين���ة عاهل البالد رئي�ص���ة املجل�ض ال�صت�صاري 
الزراع���ي  القط���اع  لتنمي���ة  الوطني���ة  للمب���ادرة 

�صاحبة ال�صمو امللك���ى �صمو الأمرية �صبيكة بنت 
اإبراهي���م اآل خليفة يف جع���ل املوقع م�صاهما فعالً 
يف الرتوي���ج للم�روع���ات والفعالي���ات الزراعية، 
وتعزيز ون����ر الثقافة الزراعية ب���ني املواطنني 
وت�صجيعه���م لالإ����راع يف التنمي���ة الزراعي���ة ون�ر 
ق�ص����ض النج���اح؛ لتحفيزهم لإي���الء اهتمام اكر 

بالزراع���ة وال�صتثم���ار الزراع���ي واحل�صول على 
املعلومات كافة، املتخ�ص�صة منها والدقيقة مبا 
يدعم جهود التنمية الزراعية واحليوانية والبحرية 
باململك���ة. و�صدد ال�صي���خ خليفة ب���ن عي�صى اآل 
خليف���ة على اأنه مت الرتكيز على اأن يكون املوقع 
جانب���ا بجانب مع املبادرة الوطنية لتنمية القطاع 
الزراع���ي مرك���زا للمعلوم���ات وم�ص���درا يعتد به 
للباحث���ني وامل�صتثمري���ن يف احلق���ل الزراع���ي، 
منوها اأن املوقع يتمي���ز بالتحديث اللحظي لكل 
م���ا هو جديد يف عامل الزراعة وربط املوقع بكري 
املنظم���ات الإقليمية والدولي���ة املعنية بالقطاع 
الزراع���ي واحليواين وال�صمكي بجان���ب التوا�صل 
م���ع املزارع���ني وامل�صاتل وال����ركات العاملة يف 
القطاع الزراع���ي، وتقدمي املعلومات كافة التى 
تتعل���ق بالأن�صط���ة اخلا�صة به���م، ف�صال عن ربط 
املوق���ع مواقع التوا�ص���ل الجتماع���ي املتعددة 
لت�صبح اأكر تفاع���ال كذلك دعم املادة الإخبارية 
الزراعي���ة بر�صائ���ل ن�صية عل���ى الهواتف النقالة 
ت�ص���ل العامل���ني كاف���ة بالقط���اع وللراغبني يف 

العمل الزراعي.

املنام���ة - بنا: ����رح وزير �ص���وؤون الكهرباء 
وامل���اء عبداحل�ص���ني مريزا ب���اأن هيئ���ة الكهرباء 
وامل���اء ت�ص���ارك يف فعالي���ات معر����ض البحري���ن 
ال���دويل للحدائق الذي يق���ام برعاية عاهل البالد 
�صاح���ب اجلاللة امللك حمد ب���ن عي�صى اآل خليفة 
وبدع���م من قرين���ة عاهل الب���الد رئي�صة املجل�ض 
الأعل���ى للم���راأة ورئي�ص���ة املجل����ض ال�صت�صاري 
للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي �صاحبة 
ال�صمو امللك���ي الأمرية �صبيكة بن���ت اإبراهيم اآل 
خليف���ة. جاء ذل���ك، خالل حفل الفتت���اح الر�صمي 
ملعر����ض البحرين ال���دويل للحدائ���ق، حيث قام 
الوزي���ر مريزا بزيارة جناح هيئ���ة الكهرباء واملاء 

يف املعر�ض. 
وق���ال الوزي���ر اإن “الهيئ���ة حتر����ض عل���ى 
امل�صارك���ة يف هذه املعر����ض ال�صنوي لرفع ن�صبة 
الوعي وتعزيز ثقافة تر�صيد ال�صتهالك للموارد 
املائية ملختلف فئات اجلمهور الكرمي وت�صليط 
ال�ص���وء عل���ى اأهمي���ة اتب���اع الط���رق املثل���ى يف 
ا�صتخدام املياه لكافة الأغرا�ض وجتنب اأ�صاليب 
الهدر وال�صتنزاف له���ذه الروة، ومن خالل هذه 

امل�صاركة �ص���وف يتم الرتكيز عل���ى اأهمية اتباع 
اأف�ص���ل ال�صبل ل�صتخ���دام املياه داخ���ل املنزل 
واإع���ادة تدويرها، حيث يحتوي جناح الهيئة على 
التمدي���دات املائي���ة النموذجي���ة ال�صليمة داخل 
الوح���دة ال�صكنية من خالل مطبخ واقعي وحدائق 

منزلية تعتمد على اأنظم���ة الري احلديثة واأجهزة 
الرت�صيد التي ت�صاهم ب�صورة كبرية يف تخفي�ض 
مع���دلت ا�صته���الك املي���اه وحتقي���ق وف���ورات 
مائي���ة، وبالت���ايل امل�صاهم���ة يف املحافظ���ة على 

املياه وتخفي�ض كلفة الفاتورة ال�صهرية”.

“الزراعة” تد�صن موقعها الإلكرتوين خلدمة القطاع

“الكهرباء” ت�صارك بتمديدات منوذجية

• مريزا يف زيارة جلناح هيئة الكهرباء واملاء	
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طرح �صواغر تعليمية ت�صم 13 تخ�ص�ًصا
“الرتبية” تفتح باب التقدم ب�سلك التدري�س للعام الدرا�سي املقبل

اأعلن ديوان اخلدمة املدنية عن فتح باب 
التق���دم ل�سغ���ل وظائ���ف يف �سل���ك التدري�س 
بوزارة الرتبية والتعلي���م يف �سوء احتياجاتها 
املبدئية وا�ستعداداً ال�ستقبال العام الدرا�سي 
املقب���ل 2018 - 2019 وذل���ك ابتداًء من غد 
)االأح���د(  و�سي�ستمر اإلى يوم االربعاء املوافق 
7 مار����س 2018، مبركز ا�ستقبال املراجعني 

باملنامة.
و�س���م االإعالن طلب���ات التوظي���ف ل�سغل 
�سواغ���ر 13 تخ�س�سا ال���وزارة يف حاجة اليها، 
وت�سم���ل اللغة العربي���ة، الريا�سي���ات، نظام 
الف�س���ل، الرتبي���ة االأ�رسي���ة، الرتبي���ة الفنية، 
املو�سيقي���ة  الرتبي���ة  الريا�سي���ة،  الرتبي���ة 
واللغ���ة الفرن�سي���ة، الزراع���ة، العل���وم العامة 
وت�سم الكيمياء، الفيزي���اء، واالأحياء، واملواد 

االجتماعية وت�سم التاريخ واجلغرافيا.
كما اعلنت عن تخ�س�سات الرتبية اخلا�سة 
وات�س���م االإعاق���ة الذهنية، ال�س���م، �سعوبات 
التعل���م، التف���وق العقلي، الع���الج ال�سلوكي، 

العالج النطقي وا�سطرابات التوحد.
وحددت ال���وزارة حاجتها اإلى معلمني من 
الذك���ور فقط ل�سغل وظائ���ف �سلك التدري�س 
بتخ�س�سات املواد ال�سناعية والتي تت�سمن 
الطبي���ة،  االأجه���زة  االإلكرتوني���ات،  م���ن  كل 
ان�ساءات واأعمال �سحي���ة، ال�سيارات، الديزل، 

وت�سغيل مكني.
وبح�سب االإعالن يج���ب اأن يكون املتقدم 
ب�س���اأن التعي���ني يف الوظائف العام���ة بحريني 
اجلن�سية اأو م���ن مواطني دول جمل�س التعاون 
اخلليجي، وي�صرتط ح�صوله على البكالوريو�س 
اأو اللي�سان����س يف التخ�س�س���ات املعلن عنها، 
م���ع معادل���ة �سه���ادة البكالوريو����س يف حال 

�سدورها من غري جامعة البحرين.
ودع���ت ال���وزارة الراغبني م���ن اخلريجني 
واخلريج���ات واحلا�سل���ني عل���ى التخ�س�سات 
املطلوبة الذين تتوافر فيهم ال�رشوط اإلى ملء 
طلب التقدم ل�سغل وظائ���ف �سلك التدري�س 
املوجود على موقع ال���وزارة، وت�سليمه ورقياً 
مع اإرف���اق امل�ستن���دات املطلوب���ة باحل�سور 
�سخ�سياً اإلى مركز ا�ستقبال املراجعني الواقع 
يف املنامة من ال�ساعة 3 ون�سف اإلى ال�ساعة 6 
ون�سف م�س���اًء، بح�سب املواعيد املحددة لكل 

تخ�س�س.

المستندات المطلوبة
وح�سب االإعالن، يتع���ني على الراغبني يف 

الت�سجي���ل ا�سطح���اب امل�ستن���دات املطلوبة 
م���ن �س���ورة فوتوغرافي���ة �سخ�سي���ة، وج���واز 
ال�سف���ر وبطاق���ة الهوي���ة �ساري���ة ال�سالحية، 
ون�سخة منهما، واإفادة التخرج االأ�سلية ون�سخة 
منها، ومعادلة املوؤهل واإف���ادة �سحة التخرج 
لل�سهادات ال�سادرة من غ���ري جامعة البحرين 
ون�سخ���ة منه���ا، باالإ�سافة اإل���ى ك�سف درجات 
معتم���د الآخر ف�سل درا�سي �سادر من اجلامعة 

ون�سخة منه.

مالحظات
واأ�س���ارت الوزارة اإلى اأن���ه لن يتم قبول 
امل�ستوف���اة  غ���ري  اأو  الناق�س���ة  الطلب���ات 
لل�رشوط، وي�صتثنى م���ن ذلك من لديه اإفادة 
توق���ع تخرج م���ن جامع���ة البحري���ن للف�سل 
الدرا�س���ي الثاين من الع���ام الدرا�سي احلايل 

.2018 - 2017
ولف���ت االإع���الن اإلى اأن���ه �سيت���م تقييم 
التخ�س�س���ات بن���اء عل���ى احلاج���ة الفعلي���ة 
وامليزاني���ات املتاحة، و�ستعطى االأولوية يف 
التعيني للحا�سلني على املوؤهالت الرتبوية.

 

 

 

 مملكة البحرين
 ديوان اخلدمة املدنية

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 م:فرها يف املتقّدااًل: الشروط الواجب توأّو
 

، ةبإصدار قانون اخلدمة املدنيّ  م2012( لسنة  51ة رقم )والئحته التنفيذّي م2010( لسنة  48قانون رقم )املرسوم ب ة الواردة يف باإلضافة إىل الشروط العامّ  
 اآلتية:من توافر الشروط  ة، البّدبشأن التعيني يف الوظائف العاّم

 

 أو من مواطين دول جملس التعاون اخلليجي. ةاجلنسّي حبرييّن املتقدم أن يكون 
  صات املعلن عنهايف التخّص يسانسأو الّل البكالوريوسمؤهل حاصالً على. 
 ري جامعة البحرين.ــمن غ ال صدورهاــشهادة البكالوريوس يف ح معادلة 

 
 

    :املطلوبةات ـصالتخّص: ثانيًا
 

 لفئـــة الذكــــور واإلنـــــاث
 ة املوسيقيةلرتبيـا الرتبيــة الفنيــة  ةالرياضيالرتبية  الرتبية األسريـة الفصـل نظـــام اتـــيـاضـالري ةـة العربيــاللغ 

 املواد االجتماعية ) وتشمل التاريخ واجلغرافيا( اء(ــــوالفيزياء ـــاء والكيميـــل األحيـالعلـوم العامـة ) وتشم الـــزراعـــــــة اللغة الفرنسية

 –برنامج الصم  –اإلعاقة الذهنية  – الرتبية اخلاصة وتشمل )ختصصات الرتبية اخلاصة 

 التوحد ( اتاضطراب –العالج النطقي  –العالج السلوكي  –التفوق العقلي  –صعوبات التعلم 
 –األجهزة الطبية  –وتشمل  اإللكرتونيات )  للذكور فقطاملواد الصناعية 

 تشغيل مكين (  –الديزل  –السيارات  –الرسم التقين  –إنشاءات وأعمال صحية 
 

وظائف سلك التقدم لشغل ملء طلب  الشروط أعاله فيهمالذين تتوافر و صات املطلوبةالتخّص واحلاصلني على جياتواخلّر جينيفعلى الراغبني من اخلّر
 (شخصيًا)باحلضور  وذلكمع إرفاق املستندات املطلوبة  وتسليمه ورقيًا www.moe.gov.bhاملوجود على موقع وزارة الرتبية والتعليم  التدريس

 اآلتي:اجلدول  حسبوذلك  مساًء السادسة والنصفإىل الساعة  الثالثة والنصفمن الساعة باملنامة  ( استقبال املراجعنيمركز ) إىل 
 

 

 التخصـــصات والتاريخ اليوم 

 الرتبية اخلاصة الفصل نظـــام ةـة العربيــــاللغ يــة ـالرتبيــــة الفن م 2018 فرباير  26و  25  ثنيـناألحـد واأل

   ـةـاملواد الصناعيـ ة الرياضيــةـالرتبي م 2018 فرباير 28 و  27الثالثاء واألربعاء 

   ةـة الفرنسيـاللغ الـمواد االجتماعية م 2018مــــارس    5و  4األحــد واألثنـني 

 العلــوم العـامــة الـــزراعـــــــة ةــــاألسرية الرتبي ةــة املوسيقيالرتبي اتــــــــيـاضـالري م 2018مــــارس   7و  6الثالثاء واألربعاء 
 

 

  اصطحابها:ثالثًا: املستندات املطلوب 

 ة.ة شخصّيصورة فوتوغرافّي  
  اهلوّية )ساريا الصالحية( ونسخة منهماجواز السفر وبطاقة. 
 منها. نسخةواألصلّية  جإفادة التخّر  
 ونسخة منها. ج للشهادات الصادرة من غري جامعة البحرينة التخّرل وإفادة صّحمعادلة املؤّه 
 ونسخة منه. اجلامعةصادر من آلخر فصل دراسّي  كشف درجات معتمد 

 

 مالحظات هامة:
 ات املتاحةة وامليزانّيالفعلّي بناًء على احلاجة صات أعالهتقييم أصحاب التخّص سيتّم. 
 ةالت الرتبوّيصلني على املؤّهاة يف التعيني للحتعطى األولوّي.  
 من ادة توقع خترجــمن ذلك من لديه إف ، ويستثنىأعالهاملذكورة روط ــغري املستوفية للش الناقصة أو الطلباتقبول  لن يتّم 

 م.2017/2018احلالي  الدراسيالعام للفصل الثاني من  ة البحرينــجامع     

يّ      ملدن باب التقدّ  يعلن ديوان اخلدمة ا غل   مة عن فتح  لك التدريس    لشـــ ضـــوء   يف بوزارة الرتبية والتعليم  وظائف ســـ
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• التخ�س�سات املطلوبة وفق اإعالن ديوان اخلدمة املدنية	

“احلقوق”: دورنا ا�صت�صاري يف رفع التو�صيات

املنام���ة - بنا: ا�ستقبل اأمني عام 
املوؤ�س�س���ة الوطنية حلق���وق االإن�سان 
خليف���ة الفا�س���ل وفًدا م���ن موظفي 
جمل�س ال�سي���وخ يف الواليات املتحدة 
االأمريكي���ة والذي���ن يقوم���ون بزيارة 
ململك���ة البحري���ن، حي���ث رح���ب بهم 
واأ�سار اإل���ى عمق العالق���ات الثنائية 

التي تربط بني البلدين.
وخالل اللقاء، ق���ّدم االأمني العام 
اخت�سا�س���ات  ع���ن  مف�س���اًل  �رسًح���ا 
املوؤ�س�س���ة الوطني���ة، الفًت���ا اإل���ى اأن 
املوؤ�س�سة تق���وم بدورها اال�ست�ساري 
يف رف���ع التو�سي���ات اخلا�سة بحقوق 
االإن�سان للجه���ات ذات ال�سلة، ف�سالً 
ع���ن دوره���ا يف التعاطي م���ع الو�سع 
احلقوق���ي يف مملكة البحري���ن، منّوًها 

يف ذات الوقت باخلط���وات االإيجابية 
التي اتخذتها اململكة يف جمال تعزيز 

وحماية حقوق االإن�سان.
م���ن جانبهم، تقّدم الوفد بال�سكر 
اجلزيل على ح�سن اال�ستقبال، وتقدم 
بجملة من الت�ساوؤالت املتعلقة بعمل 
واخت�سا�ساتها  الوطني���ة،  املوؤ�س�سة 
الت���ي تعمل م���ن خاللها، حي���ث اأجاب 
االأمني العام عن جمي���ع ا�ستف�سارات 

وت�ساوؤالت الوفد.
وت�سم���ن برنام���ج زي���ارة الوف���د 
املوؤ�س�س���ة  مبن���ى  اأروق���ة  يف  جول���ة 
الوطنية، حيث مت اطالعهم على مركز 
االت�سال ومكتب ا�ستقبال ال�سكاوى، 
باالإ�سافة اإلى مركز التدريب ومكتبة 

املوؤ�س�سة.

من هم المتنفذون؟! 
من���ذ اأعوام طويل���ة، ونح���ن ن�سمع، ونق���راأ عن املتنفذي���ن، وعما 
يفعلون���ه بخ���ريات البل���د، واأرا�سيه���ا، وثرواته���ا، يف ال���ر، والبحر، 

وال�سطاآن. 
ون�سم���ع اأي�س���ا، اأن اأغلب اأ�سح���اب »الفر�سات« غ���ري املرخ�سة، 

والعمالة ال�سائبة، والتجاوزات بامل�ساريع، وغريها... 
واإذ ما �سح ذلك، فاإن الواقع يقول عالنية، اإن القرارات »تتفرمل« 
تلقائي���ا اأمامهم، ال ح���ول لها وال قوة، اإال مع من ه���م االأ�سعف �ساأنا، 

فمن ير�سيه هذا؟ وملاذا؟ واإلى متى؟
مل���ف املتنفذي���ن، وال���ذي يتوج�س الكث���ريون من االإ�س���ارة اليه 
ب�سباب���ة االأ�سبع، ب�سدارة امللف���ات الذي يجب اأن تنظ���ر لها الدولة 
بع���ني اجلدي���ة، واالهتم���ام، قبال���ة ظ���روف اقت�سادي���ة »كاب�سة« ال 

ت�ستثني اأحدا. 
البحرين مل تعد تتحمل اليوم، ال »متنفذين« جمهويل الهوية، وال 
من هم بحكمهم، البلد بحاجة لت�سحيح كل ما يجب ت�سحيحه، وتقومي 

امل�سار املائل، هنا فقط �سيبداأ التغيري الفعلي واملن�سود. 

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

مروة خمي�س

برنامج تدريبي عن معايري الرتخي�س للمدار�س اخلا�صة
مدينة عي�سى - وزارة الرتبية والتعليم: 

نّظ���م مكتب الرتبي���ة العربي ل���دول اخلليج 
بالتعاون م���ع اإدارة التدري���ب والتطوير املهني 
ب���وزارة الرتبي���ة والتعليم برناجًم���ا تدريبيًّا حول 
معاي���ري الرتخي�س للمدار����س اخلا�سة، مب�ساركة 
ع���دد من املخت�س���ني باإدارت���ي التعليم اخلا�س 
وريا����س االأطف���ال بال���وزارة، وذل���ك عل���ى مدى 
يومني متتاليني باملرك���ز االإقليمي لتكنولوجيا 

املعلومات واالت�سال.  
وه���دف الرنام���ج ال���ذي قدمه خب���ري برامج 
القي���ادة الرتبوية غامن الب�سطام���ي وخبري برامج 
الدم���ج والتعلي���م ال�سم���ويل حممد فتيح���ة، اإلى 
الرتبي���ة  الدولي���ة يف جم���ال  تطبي���ق املعاي���ري 
والتعليم باملدار�س اخلا�سة، مبا يجعلها مدار�س 
ع�رسي���ة متكاملة قادرة على توفري اأف�سل فر�س 
النم���و والتعل���م للطلبة بدًءا م���ن ريا�س االأطفال 
وحت���ى نهاية املرحل���ة الثانوية، من خ���الل اإعداد 
املدار����س  واعتم���اد  لرتخي����س  �سام���ل  دلي���ل 

اخلا�س���ة، يت�سم���ن االأط���ر واملوجه���ات العام���ة 
وال�رشوط والإج���راءات وموؤ�رشات اجلودة، ويت�صف 

باملرونة واحلداثة واملو�سوعية.
وجتدر اال�سارة اإلى اأن مكتب الرتبية العربي 
ل���دول اخلليج يحر����س على حتقي���ق اال�ستفادة 
امليدانية يف ال���دول االأع�ساء من منتجات براجمه 

وم�رسوعات���ه، وقد �سب���ق له اأن اأق���ام ثالث ور�س 
تدريبي���ة خ���الل االأ�سابيع املا�سي���ة بالتعاون مع 
وزارة الرتبي���ة والتعلي���م يف مملك���ة البحري���ن يف 
جماالت ال�رساكة املجتمعي���ة والقيادة املدر�سية 
وتطبي���ق مناذج تربوي���ة يف مفاهيم الرتبية على 

املواطنة.

• جانب من الرنامج التدريبي	

60 % ن�صبة اإجناز تطوير طرق جممع 911 بالرفاع
يخدم 227 وحدة �سكنية... “االأ�سغال”:

و�س���وؤون  االأ�سغ���ال  وزارة   - املنام���ة 
البلدي���ات والتخطي���ط العمراين: ����رسح مدير 
اإدارة م�ساريع و�سيانة الطرق بوزارة االأ�سغال 
و�سوؤون البلديات والتخطي���ط العمراين �سيد 
ب���در عل���وي اأن العمل ج���ار يف م����رسوع تطوير 
911 مبنطق���ة الرف���اع يف املحافظ���ة  جمم���ع 
اجلنوبي���ة وذلك �سمن برنام���ج تطوير القرى 
واملناط���ق القدمية والذي يه���دف اإلى تلبية 
احتياج���ات املواطنني واملقيمني �سمن خطة 
اإعادة اإن�ساء وتطوير الطرق وال�سوارع القدمية 
الت���ي و�سلت اإلى نهاية عمرها االفرتا�سي يف 

املناطق ال�سكنية.
وذكر مدير اإدارة م�ساريع و�سيانة الطرق 

اأن ن�سبة االجناز يف امل�رسوع بلغت 60 %. 
وا�س���ار اإل���ى اأنه قد مت االنته���اء حالياً من 
تنفي���ذ اجلزء االأك���ر من �سبك���ة ت�رسيف مياه 
االأمطار، واأن اأعمال الر�سف قيد التنفيذ حيث 
بلغ���ت ن�سبة ر�سف طبقة االأ�سفلت االأولى مبا 
يق���ارب 55 %، كم���ا مت االنته���اء م���ن اأعمال 
االنارة فيها، وج���ار االآن العمل على ا�ستكمال 
االعم���ال املتبقي���ة ور�س���ف طبق���ة اال�سفلت 
النهائية وذل���ك بالتن�سيق مع مقاول امل�رسوع 

واجلهات املخت�سة.
واأو�س���ع عل���وي اأن امل����رسوع �سيخ���دم ما 
يقارب 227 وح���دة �سكنية باالإ�سافة اإلى 11 
حمل جت���اري، حي���ث يت�سمن تطوي���ر الطرق 
الرئي�سي���ة ذات امل�سار الواح���د يف االجتاهني 
والط���رق الداخلية واملم���رات مبجمع 911 يف 

الرفاع، بطول يبلغ حوايل 13 كيلومرتاً طولياً، 
من خالل اإع���ادة اإن�ساء البني���ة التحتية للطرق 
وذلك باإزالة طبق���ات الر�سف القدمية ومواد 
الدفان غري ال�ساحلة واع���ادة ر�سف ال�سوارع 
ور�س���ف  باال�سفل���ت  املجم���ع  يف  الرئي�س���ة 
الط���رق الفرعية واملمرات واالأر�سفة اجلانبية 
ومواقف ال�سي���ارات بالط���وب، باالإ�سافة الى 
اإن�س���اء �سبكة جدي���دة لت�رسيف مي���اه االأمطار، 

واإن�ساء قن���وات اأر�سية للخدمات وذلك لتاليف 
قط���ع االأ�سفل���ت م�ستقبالً اإل���ى جانب حتويل 
اخلط���وط الكهربائية العلوي���ة والأ�صالك اإلى 
اأر�سية، وتركيب اأعمدة اإنارة جديدة، وتوفري 
متطلب���ات ال�سالم���ة املرورية من خ���الل ان�ساء 
مرتفعات تخفيف ال�رسع���ة وتركيب العالمات 
املروري���ة االإر�سادي���ة والتحذيري���ة لتحقي���ق 

االأمن وال�سالمة على الطرق.

انطالق معر�س التوظيف يف “العلوم التطبيقية” غًدا
العل���وم  جامع���ة   - �س���رتة 
اأعلن���ت عميدة �سوؤون  التطبيقية: 
الطلبة يف جامعة العلوم التطبيقية 
فائ���زة زيت���وين اأن مكتب التطوير 
اخلريج���ني  و�س���وؤون  املهن���ي 
بالعم���ادة قد اأنه���ى اال�ستعدادات 
معر����س  الإقام���ة  كاف���ة  الالزم���ة 
 -  2017 والتدري���ب  التوظي���ف 
2018 يف ن�سخته ال�ساد�سة املزمع 
اإقامت���ه غ���دا )االأحد( حت���ت رعاية 
وزي���ر العمل والتنمي���ة االجتماعية 
ع���دد  جمي���ل حمي���دان مب�سارك���ة 
م���ن ال����رسكات واأ�سح���اب العم���ل 
الع���ام واخلا�س،  القطاع���ني  م���ن 
حيث يهدف املعر����س اإلى تعزيز 
التوا�سل ب���ني الطلبة واخلريجني 
و�س���وق العم���ل م���ن خ���الل توفري 
الفر�س الوظيفية والتدريبية لهم، 
العم���ل مبخرجات  وتعريف �س���وق 
التعليم اجلامعي وم�ستوى الكفاءة 
العلمي���ة واملهني���ة ل���دى الطلب���ة 

واخلريجني.
اأب���رز  م���ن  ويعت���ر املعر����س 
الفعالي���ات ال�سنوية الذي يحر�س 
مكت���ب التطوير املهن���ي و�سوؤون 

التابع لعم���ادة �سوؤون  اخلريج���ني 
الطلب���ة عل���ى اإقامته، حي���ث تاأتي 
فك���رة اإقامت���ه انطالقاً م���ن ر�سالة 
اجلامعة التي ت�سع���ى ب�سكل دائم 
على دعم الطلبة لالنخراط  بكفاءة 
يف �سوق العمل من خالل م�ساعدتهم 
يف كيفية اإع���داد ال�س���رية الذاتية 
واال�ستع���داد للمقابل���ة ال�سخ�سية 
واإر�سادهم وظيفيا؛ للح�سول على 
والتدريبي���ة  الوظيفي���ة  الفر����س 
موؤهالته���م  م���ع  تتنا�س���ب  الت���ي 

العلمية.

• فائزة زيتوين	
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500 �إلى 1000 دينار متو�سط �أدنى دخل كرمي للأ�رسة

�ســـــــر�ء 5 �سنــــــو�ت �فرت��سيــــــة لعمـــــال “�خلــــا�ص”

الفقر يف البحرين ن�صبي... خرباء اقت�صاديون لـ “$”:

توافق حكومي برملاين... واأ�صوة باملوظفني باحلكومة والع�صكريني

قـــدر خـــرباء اقت�صاديـــون ا�صتطلعـــت اآراءهم 
“البـــاد” ب�صاأن احلد الأدنـــى من الدخل الذي ميكن 
اأن يوفر لاأ�رسة البحرينية املتو�صطة العدد متطلبات 
العي�ـــش الكرمي، مبالغ تـــراوح بني 500 اإلى 1000 
دينار. واتفق اخلرباء علـــى عدم القدرة على حتديد 
مبلـــغ ثابـــت خلط الفقـــر يف ظـــل تذبـــذب الأو�صاع 
ال�صلـــع  اأ�صعـــار  ارتفـــاع  وا�صتمـــرار  القت�صاديـــة، 

واخلدمات، وفر�ش مزيد من ال�رسائب والر�صوم.
وياأتـــي ذلـــك يف ظـــل التفـــاق املبدئـــي بـــني 
ال�صلطـــة الت�رسيعيـــة واحلكومة على و�صـــع حد اأدنى 
للدخل الـــذي ميكن اأن يوفر لاأ�رسة البحرينية احلياة 
الكرمية، وذلـــك �صمن لقاءات اإعـــادة هيكلة الدعم 

احلكومي.
مـــن جهته، راأى اخلبري القت�صادي اأكرب جعفري 

اأن القت�صاد البحريني مير يف مرحلة حتول، من كونه 
اقت�صادا ريعيا اإلى اقت�صاد �رسائب.

اإلـــى اأن كل مرحلـــة تغيـــري لبـــد واأن  واأ�صـــار 
ي�صاحبهـــا حتديات، وهذه التحديـــات �صيتحملها يف 
نهاية املطاف احللقة الأ�صعف من املواطنني، وهم 
فئة ذوي الدخل املحدود. وراأى اأن ذلك يفر�ش على 
الدولـــة اأن توفر مظلة حماية لهذه الفئة، وذلك عرب 
توجيه الدعم لها، حيث اإن اأغلب الدعم احلايل يذهب 
للفئات التي هي اأقل حاجة، ف�صا عن �صمولها من ل 

ينبغي اأن ي�صمله الدعم.
وبـــنينَّ اأن الفقر يف البحرين ن�صبي، وذلك اأنه اإذا 
ما قورن بخط الفقر الأممي، حيث اإن خدم املنازل يف 

البحرين جتاوزوا ذلك اخلط بخم�صة اأ�صعاف.
وا�صتـــدرك اأنه يف حـــال مقارنة منط املعي�صة يف 
البحرين ودول اخلليج، فاإن اأدنى م�صتوى من الدخل 
لـــن يقل عـــن 200 دينار لكل فرد من اأفـــراد الأ�رسة 

البحرينيـــة، مبا يعادل 1000 دينـــار لاأ�رسة املكونة 
من 5 اأفراد.

واأ�صـــاف اأن البحريـــن ل تعاين مـــن ظاهرة فقر 
كمـــا هي موجـــودة يف كثري مـــن دول العـــامل، وحتى 
املتقدمـــة منها، حيـــث ل تكاد جتـــد يف البحرين من 
لي�ش له ماأوى، اأو من ل يقدر على �صد حاجته واأ�رسته 

من الطعام بحدها الأدنى.
وقال اإن احلد الأدنى للدخل يف البحرين يتجاوز 
ال�رسوريات التي هي م�صمونة عند اأغلب البحرينيني 
ب�صـــكل واآخـــر، حيـــث ينبغـــي اأن ين�صجـــم مـــع منط 

املعي�صة املائمة مع املجتمع البحريني.

مقدار ثابت
وقال اخلبـــري القت�صادي حممد حبيـــب اإنه من 
ال�صعب حتديد مقـــدار ثابت من الدخل كخط للفقر 
يف ظل الرتفاع امل�صتمـــر لأ�صعار ال�صلع واخلدمات، 

وفر�ش املزيد من ال�رسائب.
وذهب اإلى اأن اأقل دخـــل ممكن اأن يوفر لاأ�رسة 
البحرينيـــة اأدنـــى م�صتوى من احليـــاة الكرمية اليوم 

ينبغي األ يقل عن 700 اإلى 800 دينار. 
الحتياجـــات  ي�صمـــل  املبلـــغ  هـــذا  اأن  وذكـــر 
الأ�صا�صيـــة لاأ�رسة مـــن املاأكل وامللب�ـــش وامل�صكن، 
اإلـــى جانب الحتياجات التـــي يفر�صها النظام العام 

للحياة يف البلد كو�صيلة املوا�صات والت�صالت.
وبنينَّ اأن املجتمعات املتطورة ل تفرق بني خط 

الفقر وحد الكفاية.
ومن جانبه، قدر اخلبري القت�صادي عبداللطيف 
جناحـــي مبلغ 500 اإلـــى 750 دينـــارا كاأدنى حد من 
الدخـــل الذي ميكن اأن تتجاوز به الأ�رسة البحرينية يف 

ظل الأو�صاع املعي�صية الراهنة خط الفقر.
ولفـــت اإلى اأن هذا املبلغ ي�صمـــل حاجات الأ�رسة 
الأ�صا�صيـــة مـــن املـــاأكل وامل�صكن وامللب�ـــش، دون 
اخلدمـــات ال�صحية والتعليمية التـــي توفرها الدولة 

للمواطنني باملجان.

يتجه جمل�ش النواب لإقرار تعديل ت�رسيعي يجيز 
ال�صماح للموؤمن عليهم من عمال القطاع الأهلي ب�رساء 
�صنوات خدمة افرا�صية مبا ل يجاوز خم�ش �صنوات، 
اأ�ضوة باملوظفني وال�ضب���اط والأفراد يف القطاعني 

احلكومي والع�صكري.
وقدم القـــراح بقانون النـــواب: حممد يو�صف 
املعـــريف، حم�صن علي البكري، ذياب حممد النعيمي، 

اأ�صامة عبداحلميد اخلاجة، عي�صى اأحمد تركي.

موقف الحكومة
اأبـــدت احلكومة موافقتها على م�ـــرسوع القانون 

املاثل، ومن اأبرز ماحظاتها:
- ورد ن�ـــش املـــادة الأولى من م�ـــرسوع القانون 
املاثل خلـــوا من الن�ش على وجـــوب تقدير وح�صاب 
املبلـــغ الواجـــب �صـــداده للهيئـــة العامـــة للتاأمـــني 
الجتماعـــي عن املدة املراد �رساوؤها حمددًة ك�صنوات 
�صحيحة دون �صهور منها، وذلك يف �صوء اإمكان نقل 
�صنـــوات اخلدمة من �صنـــدوق اإلى اآخر مبـــا ل يجاوز 
خم�ش �صنـــوات؛ ل�صمـــان التوافق مع اجلـــدول رقم 
)4( املرافـــق لقانـــون التاأمني الجتماعـــي ال�صادر 

باملر�صوم بقانـــون رقم )24( ل�صنـــة 1976، وعليه 
ت�صاطـــر احلكومة هيئـــة الت�رسيع والإفتـــاء القانوين 
الراأي يف �صاأن ماحظاتها، املرافقة مل�رسوع القانون.

- نظـــرا لأن م�ـــرسوع القانون املاثـــل لي�ش فيه 
ما يخالف اأحـــكام الد�صتور اأو القانـــون ويهدف اإلى 
توحيـــد املزايـــا التقاعديـــة بني جميـــع اخلا�صعني 
لأنظمة التقاعد املختلفة، �صـــواء اأكانوا من موظفي 
احلكومـــة املدنّيني اأو الع�صكريني اأو غريهم، فاإنه ل 

َة ما مينع من املوافقة عليه. يكون ثمنَّ

مالحظات اإلفتاء
القانـــوين  والفتـــاء  الت�رسيـــع  هيئـــة  �صجلـــت 

املاحظات الآتية:
- اإن اعتبـــارات املاءمـــة تقت�صـــي اأن تكـــون 
الإ�صافـــة يف �صورة فقرة اأخـــرية بن�ش املادة )36( 
امل�صار اإليهـــا، وذلك اأ�صوة مبـــا انتهجه امل�رسع لدى 
اإ�صافـــة ذات احلكم مبوجب املر�صـــوم بقانون رقم 
احلكومـــة،  ملوظفـــي  بالن�صبـــة   1990 ل�صنـــة   )2(
ومبوجـــب املر�صـــوم بقانون رقـــم )3( ل�صنة 1991 
بالن�ضب���ة ل�ضباط واأفراد قوة دف���اع البحرين والأمن 
العام، ومبراعاة تعديل ال�صياغة مبا يتوافق مع ذلك 

يف حالة الأخذ مبا ارتاأته الهيئة.
- يتعـــنّي الن�ش علـــى اأن يكون معيـــار تقدير 
وح�صـــاب املبلغ الواجـــب �صداده للهيئـــة عن املدة 

املراد �رساوؤهـــا حمددًة ك�صنـــوات �صحيحة، وذلك يف 
�صوء اإمـــكان نقل �صنوات اخلدمة مـــن �صندوق اإلى 
اآخـــر مبا ل يجاوز خم�ش �صنـــوات ل�صمان التوافق مع 

اجلدول رقم )4(.
- �ـــرسورة مراجعـــة الن�ش املقـــرح بنظرييه يف 
القطاعـــني احلكومي والع�صكـــري والأخذ باأف�صلهما 
ميـــزة، وذلك وفقاً لن�ش املـــادة الثانية من القانون 

رقم )3( ل�صنة 2008.

مرئيات التأمين 
الجتماعـــي  للتاأمـــني  العامـــة  الهيئـــة  اأبـــدت 
موافقتهـــا على الت�رسيع؛ لأنه يتوافق مع اإطار توحيد 

املزايا تنفيذاً لأحكام القانون رقم )3( ل�صنة 2008 
ب�صاأن اإن�صاء الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي.

نص المادة
اأو�صـــت اللجنة النيابيـــة باملـــادة الآتية: “كما 
ـــن عليـــه اأن يطلـــب �صـــم مـــدد خدمة  يجـــوز للموؤمنَّ
افرا�صيـــة ملـــدة ا�صراكه يف التاأمني مبـــا ل يجاوز 
خم�ش �صنوات، على األ تتجاوز مدة اخلدمة املح�صوبة 
يف التقاعـــد بعد ال�صـــم وعند انتهـــاء اخلدمة حدود 
املدة املوؤهلـــة ل�صتحقاق احلـــّد الأق�صى للمعا�ش، 
وذلـــك مقابـــل اأداء مبلغ اإ�صايف ي�صـــدده اإلى الهيئة 
العامـــة للتاأمـــني الجتماعـــي، ويقـــدر هـــذا املبلـــغ 
ويح�صـــب بالطريقة ذاتهـــا امل�صار اإليهـــا يف الفقرة 
الأولى من هذه املادة. وي�ضرتط ل�ضم احلد الأق�ضى 
ملـــدة اخلدمة الفرا�صية وفقاً لأحـــكام هذه املادة 
عدم انتفاع املوؤّمن عليه ب�صم مدة خدمة افرا�صية 
وفقـــاً لأي مـــن القوانـــني التاأمينيـــة اأو التقاعديـــة 
املعمـــول بها. ول حت�صب املـــدد الفرا�صية �صمن 
املدة املوؤهلـــة للمعا�ش اإل بق�صاء املوؤّمن عليه مدة 
ال�صـــراك املن�صو�ـــش عليهـــا يف املادتـــني )34( 

و)37( من هذا القانون”.

�سيدعلي �ملحافظة

• عبداللطيف جناحي	 • اأكرب جعفري	

حماربة �لف�ساد و�لرقابة على �لأ�سعار حتمي من �لفقر
“مد رجولك على قد حلافك تعي�ش عي�صة امللوك”... مواطنون لـ “$”:

اأكــــد عــــدد مــــن املواطنــــني يف ا�صتطــــاع 
راأي اأجرتــــه “البــــاد” على ح�صابهــــا عرب موقع 
التوا�صــــل الجتماعي “ان�صتغــــرام” اأن حماربة 
الف�صــــاد والرقابة علــــى الأ�صعار مــــن �صاأنه اأن 

يوفر للمواطنني احلياة الكرمية.
للحــــد  وتراوحــــت تقديــــرات املواطنــــني 
الأدنى من الدخل الــــذي ميكن اأن يوفر لاأ�رسة 
البحرينية اأدنى م�صتويات احلياة الكرمية بني 
500 و1000 دينار. وذهب بع�ش من �صاركوا 
بال�صتطــــاع اإلــــى ما هــــو اأبعد بكثــــري عن هذا 

املبلغ لي�صل اإلى 1500 و2000 دينار.
وعلقــــت اإحدى امل�صــــاركات يف ال�صتطاع 
بالقول “يف ظل الغــــاء والت�صخم اللي ن�صوفه 
يف البحريــــن، ويوم عن يــــوم كل �صي يغلو، ما 
يف مبلغ ممكن يوفر العي�ش الكرمي؛ لأن املبلغ 
اللــــي ينحط عقــــب فــــرة ب�صيطــــة ب�صري غري 

كاٍف؛ نظرا للت�صخم وارتفاع الأ�صعار”.
بينما راأى اآخــــر اأن اأف�صل اأ�صلوب للتعامل 
مع الو�صــــع املعي�صي هو من خال “مد رجولك 
علــــى قــــد حلافك تعي�ــــش عي�صة امللــــوك”، يف 

الوقت الذي ذهب فيه اأحدهم اإلى اأن مكافحة 
الف�صــــاد واملح�صوبية هي ما �صتحقق للمواطن 
اأخــــرى  م�صاركــــة  وعلقــــت  الكــــرمي.  العي�ــــش 
بالقــــول اإن الدخــــل اجليد هو الــــذي ل ي�صطر 
الأ�ــــرسة لاقرا�ش لتلبية حاجاتهــــا الأ�صا�صية، 
والذي ميكــــن ويل اأمرها من توفري املتطلبات 
املدر�صية وزيــــارة الطبيب الخت�صا�صي دون 

ال�صعور باحلمل الثقيل على عاتقه.
وراأت مواطنــــة اأخرى اأن املهم لي�ش مقدار 

الدخل بقدر اأهمية الرقابة على الأ�صعار.

وذهــــب اأحدهــــم اإلــــى اأن قيا�ــــش م�صتوى 
الدخــــل يتــــم مــــن خــــال مــــا يتبقى مــــن راتب 
املواطــــن بعــــد الإيفــــاء بــــكل التزاماتــــه، مــــن 

ال�صكــــن وامللب�ش وفواتــــري الإنرنت والهاتف 
والكهربــــاء واملــــاء، واملوا�صــــات واخلدمــــات 

ال�صحية، وغريها.

غاء املعي�صة امل�صتمر مينع حتديد مقدار ثابت خلط الفقر
املجتمعات املتطورة ل تفرق بني خط الفقر و“حد الكفاية”

• عي�صى تركي	 • اأ�صامة اخلاجة	 • ذياب النعيمي	 • حم�صن البكري	 • حممد املعريف	

ليلى مال �هلل

�ملادة 6 �لعقوبة �ل�سابقة �لعقوبة �ملقرتحة 200 �ألف دينـــار عقوبــــــة �سحب “رمــل و�يـــــد” 
ت�صديد عقوبة ا�صتخراج كمية زائدة من الرمال حتفظ حكومي وتعتربه “اإ�رسافا ت�رسيعيا دون مربر مقبول”

يحظـــر علـــى اجلهـــة املرخ�ـــش لهـــا 
ا�صتخـــراج كمية من الرمال اأكرث من الكمية 

املحددة لها. 
بالـــرثوة  املخت�صـــة  الإدارة  وتقـــوم 
البحريـــة ب�صبط الكمية الزائـــدة والت�رسف 
فيها، وتـــوؤول ح�صيلة بيعهـــا اإلى اخلزانة 

العامة للدولة.
ُيعاقـــب بالغرامـــة التـــي ل تقـــل عن 
ع�رسين األف دينار ول جتاوز مئة األف دينار 
كل مـــن خالـــف اأحكام املـــادة )6( من هذا 

القانون.
ُيعاقـــب  املخالفـــة  تكـــرار  حـــال  ويف 
املخالـــف باحلب�ش مدة ل تقل عن �صهر ول 

تزيـــد عن ثاثـــة اأ�صهر، ويف حالـــة تكرارها 
مرة اأخـــرى يف ال�صنة ذاتهـــا تكون العقوبة 
احلب�ش مدة ل تقل عن ثاثة اأ�صهر ول تزيد 

عن �صنة وُي�صحب الرخي�ش نهائياً. 
ُيعاقـــب بالغرامة التي ل تقـــل عن ع�رسين 
األف دينار ول جتاوز مئة األف دينار كل من 
خالف اأحكام املـــادة )6( من هذا القانون. 
ويف حـــال تكرار املخالفـــة ُيعاقب املخالف 
باحلب�ـــش مدة ل تقل عن �صهر ول تزيد عن 
ثاثـــة اأ�صهـــر، وبالغرامة التـــي ل تقل عن 
اأربعـــني األف دينـــار ول جتـــاوز مئتي األف 
دينار، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، وُيلغى 

الرخي�ش نهائيا.

يبحث جمل�ـــش النواب ت�رسيعا يحظر ت�صدير الرمال 
البحريـــة امل�صتخرجـــة مـــن البحرين اإلى اخلـــارج، وحظر 

ا�صتخراجها من املواقع واملحميات الطبيعية.
ويفر�ش الت�رسيـــع عقوبات عنـــد ا�صتخراج كميات 
رمـــال تفوق الكمية امل�صموح بهـــا، ورفع تقرير �صنوي 
ملجل�ش الـــوزراء يت�صمن املواقع امل�صمـــوح با�صتخراج 
الرمال البحرية منها، وعدد املرخ�ش لهم بذلك، وكمية 
الرمـــال امل�صتخرجـــة، وم�صتوى ت�ـــرسر البيئـــة واحلياة 
البحرية جراء ذلك. ون�ش الت�رسيع يف حال تكرار املخالفة 
بعقوبـــة احلب�ش مدة ل تقل عن �صهر ول تزيد عن ثاثة 
اأ�صهر، وبالغرامة التي ل تقل عن اأربعني األف دينار ول 

جتاوز مئتـــي األف دينار، اأو باإحـــدى هاتني العقوبتني، 
وُيلغى الرخي�ش نهائيا.

 موقف الحكومة
ترى احلكومة �رسورة اإعادة النظر يف م�رسوع القانون 

يف �صوء ماحظاتها الآتية:
- يهـــدف م�رسوع القانون اإلى حماية البيئة واحلياة 
الفطريـــة يف مملكـــة البحرين مـــن الأ�رسار التـــي م�ّصت 
البيئة البحرية ب�صبب عمليـــات الّردم والّدفان، يف حني 
اأن القانـــون رقـــم )37( ل�صنـــة 2014 قد �صـــَدر ب�صاأن 
تنظيم عملية ا�صتخراج الرمـــال البحرية وبيعها، ولي�ش 

ب�صاأن الردم والدفان.
- يهـــدف م�رسوع القانون اإلى حماية الأموال العامة 

للدولـــة وحمايـــة البيئـــة واحليـــاة الفطريـــة يف مملكـــة 
قة مبوجب اأحكام املر�صوم  البحرين، وهذه الأهداف حمقنَّ
بقانون رقم )21( ل�صنة 1996 ب�صاأن البيئة، واملر�صوم 
بقانـــون رقـــم )2( ل�صنـــة 1995 ب�صـــاأن حمايـــة احلياة 
الفطريـــة واملعدنَّل باملر�صوم بقانـــون رقم )12( ل�صنة 
2005، كما اأن البند )4( من املادة الأولى من القانون 
رقـــم )37( ل�صنة 2014 ب�صاأن تنظيـــم عملية ا�صتخراج 
الرمال البحرية وبيعها َن�شنَّ على مراعاة اأحكام املر�صوم 
بقانـــون رقم )21( ل�صنة 1996 ب�صـــاأن البيئة، ومن ثم 
فمـــن غـــري املقبـــول اأن ياأتي م�ـــرسوع القانـــون باأحكام 
مغايرة لأحكام املر�صوم بقانون رقم )21( ل�صنة 1996 
ب�صـــاأن البيئـــة اأو تتعار�ش معه اأو تكرر مـــا ت�صمنه من 
اأحكام، واإل كان مبثابة اإ�رساف ت�رسيعي دون مربر مقبول.

ر��سد �لغائب
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ت�رشيع يتيح للنيابة والق�ساء العدول عن منع ال�سفر

تغليظ عقوبة ارتكاب الفجور اأو الدعارة بالإكراه اأو التهديد

“البلديات”: ا�سرتاتيجية وطنية لإدارة املخلفات

عند عدم �حلاجة ال�ستمر�ر تقييد حرية �ملتهم �أو لظروف �إن�سانية

ت�سديدها �إذ� كان �جلاين زوجاً للمجني عليه �أو من �ملتولني تربيته

بعد توقيع �تفاقية مع “موت ماكدونالز” �لعاملية

�س���يتيح تعدي���ل ت�رشيع���ي للمحام���ي 
بح�س���ب  �ملخت�س���ة  �ملحكم���ة  �أو  �لع���ام 
�الأحو�ل �لعدول عن �الأمر باملنع من �ل�سفر 
وفق���اً ملقت�سيات �لتحقي���ق، وللمحكمة 
�ملخت�سة بنظر مو�سوع �لدعوى من تلقاء 
نف�سها �أو بناء على طلب �لنيابة �لعامة �أو 
�ملتهم �أو وكيله �خلا�ص �لعدول عن �الأمر 

باملنع من �ل�سفر.
قدم �الق���ر�ح بقانون �لن���و�ب: حمد 

�سامل �لدو�رشي، جمال علي بوح�سن، جمال 
د�ود �سلم���ان، عبد�لرحمن ر��سد بوجميد، 

غازي في�سل �آل رحمه.
 

المبررات
ق���ال �لن���و�ب �إن من م���رر�ت تقدمي 
�الق���ر�ح بقان���ون �إن قان���ون �الإج���ر�ء�ت 
�ملقي���دة  �الإج���ر�ء�ت  ت�سم���ن  �جلنائي���ة 
حلرية �الإن�سان يف �لتنقل و�ل�سفر يف حالة 
�تهام���ه بارت���كاب جر�ئم جنائي���ة، و�أحاط 

�مل����رشع هذ� �الإجر�ء بالعديد من �ل�سو�بط 
و�الإجر�ء�ت، ن�س���ت عليها �ملادة )159( 
من قان���ون �الإجر�ء�ت �جلنائية باأن �أعطت 
�حلق للمحامي �لعام و�ملحكمة �ملخت�سة 
�إ�سد�ر �الأمر مبنع �ملتهم من �ل�سفر خارج 
�لبحرين، ويف �ملقابل �أعطت �حلق للمتهم 
�لتظلم �سد هذ� �الأمر، وذلك نظر�ً ملا قد 
يرت���ب من �إجر�ء منع �ل�سخ�ص من �ل�سفر 
�إل���ى خارج �لب���اد من �آثار �سلبي���ة و�أ�رش�ر 
تلح���ق ب���ه وت���زد�د ج�سامته���ا يف بع����ص 

�حلاالت.

و�أ�سافو�: �ملاحظ عل���ى ن�ص �ملادة 
)159( م���ن قان���ون �الإج���ر�ء�ت �جلنائية 
�أن���ه مل يت�سم���ن م�ساأل���ة ع���دول �ملحامي 
�لع���ام �أو �ملحكم���ة �ملخت�س���ة –بح�س���ب 
�الأحو�ل- فيما تبني من جمريات �لق�سية 
�أو �لتحقي���ق عدم �حلاجة ال�ستمر�ر تقييد 
حرية �ملتهم باإجر�ء �ملن���ع من �ل�سفر، �أو 
�لع���دول بناء على ظ���روف �إن�سانية، حيث 
�إن �الإبق���اء عل���ى هذ� �لقي���د �خلطري على 
حرية �ملته���م يف �ل�سفر بعد �نتفاء �سبب 

منعه قد يرتب �أ�رش�ر�ً للمتهم.

دعمت جلنة برملانية تغليظ �لعقوبة 
لكل من حمل ذكر�ً �أو �أنثى على �رتكاب 
�لفج���ور �أو �لدع���ارة عن طري���ق �الإكر�ه 
�أو �لتهديد �أو �حليل���ة بحيث تكون مدة 

�ل�سجن ال تقل عن 5 �سنو�ت.
ون����ص تعدي���ل ت�رشيع���ي �سينظ���ره 
�لرملان بجل�سة �لثاثاء �ملقبل ت�سديد 
�لعقوب���ة �إذ� كان �سن �ملجني عليه يقل 
عن �لثامن���ة ع�رشة بحيث يك���ون �ل�سجن 
مدة ال تقل عن 7 �سنو�ت وال تتجاوز 10 

�سنو�ت. 
بقان���ون   )327( �مل���ادة  ون�س���ت 
�لعقوبات عل���ى �أنه �إذ� كان �جلاين زوجاً 

للمجن���ي عليه �أو كان م���ن �أ�سوله �أو من 
�ملتول���ني تربيته �أو رعايته �أو ممن لهم 
�سلط���ة عليه ت�س���دد �لعقوب���ة بحيث ال 

تزيد على خم�ص ع�رشة �سنة. 
وقدم���ت جلن���ة �ل�س���وؤون �خلارجي���ة 
و�لدفاع و�الأمن �لوطني �لنيابية برئا�سة 
عب���د�هلل ب���ن حوي���ل تقريره���ا للجل�سة 

�لعامة يوم �لثاثاء.

  موقف الحقوق
تتف���ق �ملوؤ�س�س���ة �لوطنية حلقوق 
�الن�سان مع ما ورد من �أحكام يف تعديل 
�مل���ادة )325( م���ن قان���ون �لعقوبات 
كون���ه تعدياً ت�سم���ن ت�سديد �لعقوبة 

�ملق���ررة يف جرمية م���ن حمل ذك���ر�ً �أو 
�أنث���ى على �رتكاب �لفج���ور �أو �لدعارة 

عن طريق �الإكر�ه �أو �لتهديد �أو �حليلة، 
وهو ال ُيع���د من قبي���ل �لت�سديد �لذي 
يرك �أثر�ً على متت���ع �الأفر�د باحلقوق 
و�حلري���ات �الأ�سا�سية له���م، وال ي�سكل 
م�سا�س���اً �أو �نته���اكاً حلق���وق �الإن�س���ان 
وفقاً مل���ا �أوردت���ه �ل�سك���وك �لدولية 
ذ�ت  �الإن�س���ان  حلق���وق  و�الإقليمي���ة 

�ل�سلة.
ور�أت �ملوؤ�س�س���ة �الإبق���اء على ن�ص 
�ملادة )327( من قانون �لعقوبات كما 
ورد يف �أ�س���ل �لقان���ون �لناف���ذ، و�لذي 
ي�ساع���ف �لعقوب���ة يف حديه���ا �الأدن���ى 
و�الأق�س���ى، ب���دالً من ت�سدي���د �لعقوبة، 
كونه يرم���ي �إلى حتقي���ق ذ�ت �الأهد�ف 

و�لغايات �ملرجوة من م�رشوع �لقانون. 

�ملنام���ة - وز�رة �الأ�سغ���ال و�سوؤون 
�لبلدي���ات و�لتخطيط �لعم���ر�ين: �أعلنت 
�لبلدي���ات  و�س���وؤون  �الأ�سغ���ال  وز�رة 
توقي���ع  ع���ن  �لعم���ر�ين  و�لتخطي���ط 
�تفاقية مع �ل�رشك���ة �ال�ست�سارية “موت 
ماكدونالز”، لو�سع ��سر�تيجية وطنية 
الإد�رة �ملخلف���ات على خمتل���ف �أنو�عها 
�لبلدية وغري �لبلدية، مبا ميكن م�ستقباً 
من �ال�ستفادة من هذه �ملخلفات باإعادة 
�لتدوير، وكذلك �لتخل�ص منها باأف�سل 

�لطرق �لعلمية �حلديثة.
ج���اء ذلك، يف �سوء توجيهات جمل�ص 
�ل���وزر�ء برئا�سة رئي����ص �لوزر�ء �ساحب 
�ل�سمو �مللك���ي �الأمري خليفة بن �سلمان 
�للجن���ة  متابع���ة  ظ���ل  ويف  خليف���ة،  �آل 
�لوز�رية لاإعمار و�لبنية �لتحتية لو�سع 

هذه �ال�سر�تيجية �لوطنية �ل�ساملة.
ووق���ع �التفاقي���ة مع �ل�رشك���ة وكيل 
�لوز�رة ل�سوؤون �لبلديات نبيل �أبو�لفتح 
�ل���ذي �أك���د �أن �التفاقي���ة �ست�سه���م يف 

تطوي���ر �آلية �لتعامل م���ع �ملخلفات كما 
�أنها �ست�سع ��سر�تيجية وطنية �ساملة 
وبالتع���اون مع �ملجل����ص �الأعلى للبيئة، 

حي���ث �سي�سكل فريقا عم���ل من �سوؤون 
�لبلديات وم���ن �ملجل�ص �الأعلى لاإ�رش�ف 
على تنفيذ هذه �ال�سر�تيجية �لوطنية.

وتعت���ر �ل�رشك���ة �ال�ست�سارية )موت 
ماكدونال���ز( �رشك���ة عاملي���ة متخ�س�سة 
يف جم���ال �إد�رة �ملخلف���ات، و�سب���ق لها 
�الإ����رش�ف عل���ى توقي���ع عق���ود �لنظافة 
�جلدي���دة م���ع �ل����رشكات �لت���ي �أر�سيت 
عليها مناق�سة جمع �ملخلفات �ملنزلية 

يف مملكة �لبحرين.
ومبوج���ب �التفاقية �ملوقع���ة، فاإن 
�ل�رشكة �ستبد�أ يف �إعد�د در��سة �ساملة عن 
و�قع �ملخلفات يف �لبحرين على �أنو�عها 
�ملختلف���ة �سو�ء �ملخلف���ات �ملنزلية �أو 
�لزر�عي���ة �أو �لطبي���ة �أو خملف���ات �لبناء 
و�مل�سانع وغريها م���ن �أنو�ع �ملخلفات 
لو�سعه���ا �سم���ن ��سر�تيجي���ة وطني���ة 
�سامل���ة تعن���ى مبعاجلته���ا و�ال�ستفادة 
منه���ا، من خال م�ساري���ع �إعادة �لتدوير 
�لت���ي باتت ج���زًء� رئي�ًسا م���ن �مل�ساريع 
�القت�سادي���ة �حلديث���ة، وكذلك �سمان 
�لتخل����ص �لد�ئم و�الأمن م���ن �ملخلفات 

غري �لقابلة للتدوير.

يتعر�����ص  �أن  �لطبيع����ي  م����ن 
للح����ادث  �ل�س����ارع  يف  �سائ����ق  �أي 
�ملروري، وهذ� �الأم����ر قد ن�ساهده 
يومي����ا، ولكن ويف بع�����ص �الأحيان 
يف  �ملتورط����ني  بع�����ص  يجه����ل 
�لت�����رشف  �لب�سيط����ة  �حل����و�دث 
موق����ع  يف  ويقف����ون  �ل�سحي����ح 
�حل����ادث؛ النتظ����ار و�س����ول �رشطة 
غ����ري  �حل����ادث،  �مل����رور ملبا�����رشة 
مدرك����ني حجم �ملخاط����ر �لتي قد 
يت�سبب����ون يف وقوعه����ا، فالتوقف 
يف �لطري����ق ق����د ي����وؤدي �إلى وقوع 
ح����و�دث �أخ����رى ق����د تك����ون �أخطر 
م����ن �حلادث �لب�سي����ط، ناهيك عن 
�لت�سب����ب يف عرقل����ة حرك����ة �ل�سري 

وتعطيل م�سالح �لنا�ص.
ويف �إط����ار �حلر�ص على �سامة 
�ل�سائق����ني وم�ستخدم����ي �لطريق، 
�تب����اع  ب�����رشورة  �لتنوي����ه  وج����ب 
�لازمة،  و�الإج����ر�ء�ت  �الإر�س����اد�ت 
وه����ي �الت�س����ال مبا�����رشة ب�رشط����ة 
�ملرور على �لرقم 199، ثم �لقيام 
�ملت�����رشرة  �ملركب����ات  بتحري����ك 
وو�سعه����ا يف م����كان �آم����ن؛ وذلك 
الإف�س����اح �لطري����ق �أم����ام �سائق����ي 
�ملركبات �الأخ����رى، وعدم �لت�سبب 
يف غلق �مل�سار، كما ميكن ت�سوير 
�حلادث، ومن ثم �لتوجه �إلى �أقرب 
مكت����ب للمرور يف �ملحافظة، حيث 
تنت�رش مكاتب �الإد�رة �لعامة للمرور 
يف كافة حمافظات �ململكة، ويتم 
هن����اك مبا�����رشة �حل����ادث و�تخ����اذ 
�الإج����ر�ء�ت �لازمة م����ن قبل �رشطة 
�مل����رور �لذين ميتلك����ون �لتاأهيل 
�ملطلوب و�خلرة �لكافية يف جمال 
مبا�رشة �حل����و�دث �ملرورية، و�لتي 
متكنه����م معرفة م����ن �ملت�سبب يف 
�حل����ادث، من خ����ال �ال�ستماع �إلى 
�أط����ر�ف �حل����ادث، و�لك�س����ف على 

�ملركبات �ملت�سادمة و�الأ�رش�ر.
�الإد�رة �لعامة  وتكمن ر�سال����ة 
للم����رور يف �حلف����اظ عل����ى �سامة 
م����ن  و�ملقيم����ني  �ملو�طن����ني 
�حل����و�دث �ملروري����ة �لتي تت�سبب 
يف �سلب �الأرو�ح و�خل�سائر، و�لتي 
تاأتي ع����ادة نتيجة الرتكاب بع�ص 
�ل�سو�ق �سلوكيات مرورية خاطئة 
ي����روح �سحيتها �أ�سخا�ص بريئني، 
ولي����د  ه����و  �مل����روري  فاحل����ادث 
�ملخالفة �ملرورية كتجاوز �الإ�سارة 
�ل�سوئي����ة وقي����ادة �ملركبة ب�رشعة 
عالي����ة وع����دم �لعناي����ة و�النتب����اه 

و��ستخد�م �لهاتف �ثناء �لقيادة.
�الإد�رة  و�سع����ت  وق����د 
متكامل����ة  مروري����ة  �إ�سر�تيجي����ة 
للم�ساهم����ة يف �حل����د م����ن �رتكاب 
�ملخالف����ات و�حل����و�دث �ملرورية، 
و�أهمه����ا تكثيف وج����ود �لدوريات 
�لرئي�سية  �ل�س����و�رع  �ملروري����ة يف 
مبحافظ����ات �ململك����ة، حي����ث يتم 
�لركيز على �ل�س����و�رع �لتي تكرث 
فيه����ا �حلو�دث �ملروري����ة �لبليغة 
و�ل�سلوكي����ات �ملروري����ة �خلاطئة 
كال�رشعة و�لتجاوز �خلاطئ، وجتاوز 

�لنور �الأحمر.
�أرو�ح و�سامة  وحفاظ����ا عل����ى 
م�ستخدمي �لطريق، فان �لدوريات 
�ملروري����ة تعم����ل عل����ى �لتو��سل 
�رش�ئ����ح  خمتل����ف  م����ع  و�لتع����اون 
�ملجتم����ع وخا�سة �ل�س����و�ق وذلك 
لت�سليط �ل�سوء على �أهمية �لتقيد 
باأهم  باالنظمة �ملرورية و�لتوعية 
م�سببات �حلو�دث، وذلك من خال 
�ملحا�����رش�ت �لتي يتم تنظيمها يف 
خمتل����ف �لفعاليات �لتي ت�سهدها 
�ملطبوع����ات  و�إع����د�د  �ململك����ة، 
و�لكتيب����ات �الإر�سادي����ة، وكذل����ك 
�لتو��سل �ملبا�رش مع �ل�سو�ق �أو من 
خال و�سائل �لتو��سل �الجتماعي، 
حي����ث يت����م �لركي����ز عل����ى �لفئة 
�لعمري����ة )18 �سنة �لى 30 �سنة(. 
مع �ال�ستم����ر�ر يف تنفيذ �مل�ساريع 
خمتل����ف  يف  للطلب����ة  �لتوعوي����ة 
بالتن�سيق مع  �لدر��سي����ة  �ملر�حل 
وز�رة �لربي����ة و�لتعليم و�جلهات 
�ملعنية؛ لغر�����ص مفاهيم �لثقافة 

�ملرورية منذ �لن�صء.

�لتوقف بالطريق ب�سبب حادث 
ب�سيط قد يوؤدي حلو�دث �أخطر

الثقافة األمنية

• •حمد �لدو�رشي	 جمال د�ود	 • •جمال بوح�سن	 •عبد�لرحمن بوجميد	 غازي �آل رحمة	

را�سد الغائب

ليلى مال اهلل 

• عبد�هلل بن حويل	

• توقيع �التفاقية	

رفع الحد األدنى لعقوبة الفجور والدعارة

المادة المقترحةالمادة الحالية

كل م��ن حمل ذكرًا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق اإلكراه أو التهديد أو الحيلة 
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تجاوز سبع سنوات.

 كل من حمل ذكرًا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق اإلكراه أو التهديد أو الحيلة 
يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات وال تجاوز سبع سنوات.

إذا كان��ت س��ن المجن��ي عليه تقل عن الثامنة عش��رة كان��ت العقوبة الحبس م��دة ال تقل عن ثالث 
سنوات وال تجاوز عشر سنوات.

إذا كان��ت س��ن المجني عليه تقل عن الثامنة عش��رة كانت العقوبة الس��جن مدة ال تقل عن س��بع 
سنوات وال تجاوز عشر سنوات.

إذا كان الجان��ي ف��ي المواد الثالث الس��ابقة زوجًا للمجني عليه أو كان م��ن أصوله أو من المتولين 
تربيته أو رعايته أو ممن لهم س��لطة عليه فتضاعف العقوبة في حديها األدنى واألقصى بحيث ال 

تزيد على خمس عشرة سنة.

إذا كان الجان��ي ف��ي المواد الثالث الس��ابقة زوجًا للمجني عليه أو كان م��ن أصوله أو من المتولين 
تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه تُشدّد العقوبة بحيث ال تجاوز خمس عشرة سنة.
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وتطور  تاريخ  الكتاب  يتناول 
الإنصص�صصشصصاد الصصديصصنصصي فصصى مصص�صصر منذ 
ف�شلني،  على  ويحتوي  الصصقصصدم. 
وتطور  ن�شاأة  عصصن  يحكي  الأول 
فصصصن الإنصصص�صصصشصصصاد الصصديصصنصصي، حيث 

الفن  هصصذا  الصصكصصتصصاب  تعقب 
امل�ريني  قدماء  عهد  منذ 
را�صصصشصصصًدا مصصراحصصل واأ�صصشصصكصصال 

الثاين  الف�شل  واأمصصا  يومنا،  حتى  تطوره 
فجاء بعنوان: اأهم املن�شدين واملن�شدات.

الديني”  الإن�شاد  “فن  كتاب  ويتعر�ض 
الأنا�شيد  لأهصصم  الب�شري،  مصصروة  للكاتبة 
الدينية يف العهد امل�شيحي، التي ظهرت 
الصصكصصنصصيصص�صصشصصة  يف 
الصصصصصقصصصصصبصصصصصطصصصصصيصصصصصة 
الأرثصصصوذكصصص�صصصشصصصيصصصة 
مصصصصصصصصصقصصصصصصصصصرنصصصصصصصصصة 
بصصصاملصصصو�صصصشصصصيصصصقصصصى 
والصصصصصصرانصصصصصصيصصصصصصم.

حتفصصصل رواية “َحْتمصصصاً �َشاأكون” ب�شور 
لوحصصصات جمتمعية ت�شج حيويصصصة وب�شاطة. 
اإذ تعصصصد وثيقصصصة اأدبية حليصصصاة جمموعة من 
واملفارقصصصات  باحليويصصصة  زاخصصصرة  النا�صصصض، 
والتفاعصصصات املتنوعة والعطصصصاء الإن�شاين، 
القبليصصصة  الأعصصصراف  علصصصى  فيهصصصا  ت�شصصصيء 
والتناف�ض الذي يكون دافعه احل�شد وحب 
الصصصذات.. وكل هذه الوقائع خمتارة ومرّتبة 
بعنايصصصة، وبعنا�صصصر ُتفصصصرد للفصصصن الروائي 
ًزا كبصصصرًيا، ومع  حيِّ
العمصصصل  اأحصصصداث 
نتبنّي لصصصذة �شنع 
حامصصصد  الروائصصصي 
ال�ريصصصف،  اأحمصصصد 
العمصصصل،  موؤلصصصف 

مناذجه الب�رية. 

ميثصصصل الكتصصصاب الدرا�شصصصة النقديصصصة 
ال�شاملصصصة، الأولصصصى، لإبداعصصصات الروائصصصي 
الراحصصصل حممصصصد ناجصصصي، ول يزعصصصم موؤلفه 
الناقد حممود عبدال�شكصصصور، ومبا احتواه 
عملصصصه من درا�شصصصات، اأنه يحتكصصصر تف�شري 
اأعمال ناجي.. ول اأنه يقول الكلمة الأخرية 
ح اأنه ي�شافر يف بحثه  عن كتاباته. بل يو�شّ
املو�شصصصوم بص “ذاكصصصرة الظصصصال واملرايا.. 
درا�شات يف اأدب حممد ناجي”، اإلى عوامل 
�شا�شعة ل ميكن 
اأو  تنح�صصصر  اأن 
حد  عند  تنتهصصصي 
مصصصا، لكونها غناء 
لناقصصصد  ل طاقصصصة 
الإحاطصصصة  علصصصى 

بها.

إصدارات
اترك عنك فكرة أن تصبح شخصية 

ا أنت مخلوٌق رائع. معتبرة، ألنك فعلّيً
أوشو

بورك من مأل حياته بعمل الخير ألنه أدرك 
أنها أقصر من أن يضيعها بعمل الشر. 

توفيق الحكيم

“تاء الشباب” يختتم موسمه التاسع بنجاح
اختتصصصصم مهرجصصصصان تاء ال�شبصصصصاب التا�شع 
اأن�شطتصصصصه وفعاليتصصصصه، وذلصصصصك بعصصصصد م�شوار 
حافصصصصل امتصصصصد لأكرث مصصصصن اأ�شبوعصصصصني، حيث 
�شهصصصصد مركز ال�شيخ اإبراهيصصصصم بن حممد اآل 
خليفة للثقافة والبحوث يف مدينة املحّرق 
م�شصصصصاء يصصصصوم الأحصصصصد املوافصصصصق 18 فربايصصصصر 
2018، حفل ختصصصصام مهرجان التاء بح�شور 
رئي�شصصصصة هيئصصصصة البحريصصصصن للثقافصصصصة والآثار 
ال�شيخصصصصة مي بنت حممصصصصد اآل خليفة، وعدد 
مصصصصن ال�شخ�شيصصصصات الثقافيصصصصة واملهتمني 
باحلصصصصراك الثقصصصصايف البحرينصصصصي اإلصصصصى جانب 

الإعاميني وال�شباب.
وبهصصصصذه املنا�شبة، قالصصصصت ال�شيخة مي 
بنت حممصصصصد اآل خليفة: “تغمرنصصصصا ال�شعادة 
ونحن ن�شاهد �شبابنا يت�شابقون للم�شاركة 
يف احلراك الثقايف، يبدعون اأن�شطة خمتلفة 
ويكّر�شصصصصون اأوقاتهم وجهودهصصصصم من اأجل 
البحريصصصصن وثقافتها العريقصصصصة”، واأردفت: 
“اأوطاننا تتقّدم ب�شواعد اأبنائها، واملنجز 
احل�شاري ي�شبح اأجمصصصصل عندما يحمل روح 
ال�شبصصصصاب يف داخله، ف�شكًرا لهذا املهرجان 
�شنصصصصوات  لت�شصصصصع  اأثبصصصصت  الصصصصذي  اجلميصصصصل 
متوا�شلصصصصة اأن �شبصصصصاب البحريصصصصن قصصصصادرون 
علصصصصى �شناعة فعل الثقافة”. واأ�شارت اإلى 
اأهمية التذكصصصصري بال�شخ�شية التي اأ�ش�شت 
املهرجان، وقالت: “حممصصصصد البنكي حا�ر 
بيننا، لأن جميع �شباب الّتاء يحملون فكره 

وروحه”.
ومتحصصصصور حفل ختام تصصصصاء ال�شباب حول 
حوار اأعده �شباب املهرجان مع ال�شيخة مي 
بنصصصصت حممد اآل خليفة، تطّرقصصصصوا خاله اإلى 
العمل الثقايف الأهلي والر�شمي وتاأ�شي�ض 
مركز ال�شيخ اإبراهيم بنت حممد اآل خليفة 
للثقافة والبحوث وت�شجيل مواقع البحرين 
التاريخيصصصصة علصصصصى قائمة الصصصصراث العاملي 
ملنظمة اليوني�شكصصصصو، اإ�شافة اإلى ت�شليط 
ال�شوء علصصصصى حكاية انطاقصصصصة مهرجان تاء 
ال�شبصصصصاب قبل ت�شع �شنوات، واأخرًيا اختيار 
املحصصصصّرق عا�شمة للثقافصصصصة الإ�شامية لعام 

2018م.
ومصصصصن بعصصصصد احلوار الصصصصذي اأجرتصصصصه معها 
الإعامية عائ�شصصصصة ال�شاعر، �شاهد اجلمهور 
فيلًمصصصصا مكّر�ًشصصصصا ملنجزاتها وفيصصصصه حتّدثت 
زارت  العصصصصامل،  حصصصصول  مصصصصن  �شخ�شيصصصصات 
مملكصصصصة البحرين، عصصصصن تاأثرهصصصصم بامل�شهد 
الثقصصصصايف املحلي وبالإجنصصصصازات وامل�شاريع 
احل�شاريصصصصة. كما وفاجاأ ال�شبصصصصاب اجلمهور 
باأغنية تاأليف ال�شاعر ح�شن كمال وتلحني 
وغناء فرقة هارموين التابعة لتاء ال�شباب 
اأهديصصصصت اإلصصصصى ال�شيخة مي بنصصصصت حممد اآل 

خليفة.
ويتوافصصصصق عمل املهرجان هصصصصذا العام، 
والصصصصذي يراأ�ض جلنتصصصصه التنظيمية الدكتور 
اإيلصصصصي فلوطصصصصي ويحصصصصل فيه حممصصصصد ع�شكر 
مبن�شصصصصب املن�شق العصصصصام للمهرجصصصصان، مع 
احتفصصصصاء هيئصصصصة البحريصصصصن للثقافصصصصة والآثار 
باملحصصصصّرق كعا�شمصصصصة للثقافصصصصة الإ�شامّيصصصصة 
لعام 2018م، حيث يّتخذ التاء من املحّرق 
حمطًة لفعالياته وور�صصصصض العمل املتنّوعة 

املخ�ش�شصصصصة  الأ�شبوعصصصصني  فصصصصرة  طصصصصوال 
للمهرجان.

و�شصصصصم تصصصصاء ال�شبصصصصاب يف هصصصصذه الن�شخة 
ثمصصصصان مبصصصصادرات هصصصصي: )املحصصصصّرق تقصصصصراأ( 
املعنية بالتوعية باأهمية القراءة و�شتعمل 
هذا العام على الجتاه بفعالياتها الأدبية 
اإلصصصصى املحصصصصّرق، مبصصصصادرة )دراي�صصصصض( التصصصصي 
ت�شتغل على العمران وما ي�شكله من قيمة 
ثقافية وجزء مصصصصن الهوية املحلية، مبادرة 
)ت�شكيل( التي تهتم بالفنون الت�شكيلية، 
حيث �شيقوم ال�شباب عربها باإن�شاء اأجنحة 
فنيصصصصة يف �شصصصصوق القي�رية داخصصصصل املحرق 
القدمية، مبادرة )تكنيك( التي ت�شتوعب 
الثقافة التكنولوجّية واملتغرّيات التقنية 
املت�شارعصصصصة، مبصصصصادرة )حيصصصصاة( التي تنمي 
قصصصصدرات ال�شباب وت�شاعدهصصصصم على اختيار 
منط حياة �شحية عرب اختبصصصصارات ريا�شية 
و�شلوكيصصصصة، مبادرة )هارموين( التي تعمل 
على اإحيصصصصاء ثقافة املو�شيقى الهادفة من 
اأجل الرتقصصصصاء بامل�شهد الثقصصصصايف املحلي، 

عر�صصصصض  اأنتجصصصصت  التصصصصي  )اأدوار(  مبصصصصادرة 
الفتتاح وتهتصصصصم بالثقافصصصصة امل�رحية من 
اأجصصصصل اكت�شصصصصاف خبايا هذا الفصصصصن الأ�شيل، 
واأخصصصصرًيا مبصصصصادرة )حفصصصصاوة( التصصصصي حتتفي 
يف هذا العصصصصام بالفنصصصصان البحريني الراحل، 
ابن املحصصصصّرق، را�شد العريفصصصصي و�شت�شدر 
يف نتصصصصاج عامهصصصصا التا�شصصصصع واحصصصصًدا من كتب 

اأطياف، والتي �شتتناول �شرية الفنان.
ي�شصصصصار اإلصصصصى اأن “تاء ال�شبصصصصاب” م�روع 
�شبابي ثقايف، اأ�ش�شه الراحل حممد البنكي 
عرب تبنيه م�شاريع ثقافيصصصصة واأدبية وفنية 
متنوعصصصصة لدى جماميع ال�شبصصصصاب البحريني، 
ودجمهصصصصا يف م�صصصصروع واحد حمصصصصل ا�شم “تاء 
ال�شبصصصصاب”. وتولصصصصت دعمه منصصصصذ انطاقته 
ال�شيخة مي بنت حممد اآل خليفة. ويحمل يف 
كل عام مبادرات جديدة ي�شيفها ال�شباب 
وتقدم اأن�شطة يف خمتلف املجالت الفنية 

والفكرية والإعامية وغريها.

تعقصصصد موؤ�ّش�شصصصة الفكر العربي موؤمترهصصصا ال�شنوي ال�شاد�ض ع�ر  فكصصصر، حتت عنوان “تداعيصصصات الفو�شى وحتّديات 
�شناعصصصة ال�شتقصصصرار”، وذلك يف املدة بني 10 و12 اأبريل 2018 يف دبي. تهصصصدف املوؤ�ّش�شة من خال موؤمترها اإلى توفري 
فر�شة ا�شراتيجّية اأمام امل�شاركني، من اأجل التحاور والتبادل الر�شني والعميق لاأفكار واخلربات، يف حماولة للت�شّدي 
للتحّديصصصات الراهنة التي تواجه الوطصصصن العربي، وكذلك لبحث ال�شيا�شات البّناءة الازمة لإيجاد احللصصصول ور�شم خّطة عمل م�شتقبلّية، 
ُت�شهصصصم يف بنصصصاء ال�شتقرار يف ُدوله وجمتمعاته. ي�شّكل املوؤمتر من�ّشة جتمع م�شوؤولني رفيعي امل�شتوى، وقادة فاعلني من القطاعني 

العام واخلا�ّض ومفّكرين، و�شّناع قرار، وممّثلني عن منّظمات املجتمع املدين، ونخبة من كبار رجال الثقافة والفكر والإعام.

اأعلنصصصت دار �شعاد ال�شبصصصاح للن�ر والتوزيع، انطصصصاق اأعمال مو�شمها الثاين ملهرجصصصان ال�شعر العربي 
لاأطفال، الذي تنظمه يف اأبريل املقبل بالتعاون مع مكتبة الكويت الوطنية، حتت عنوان “مهرجان �شعاد 
ال�شبصصصاح لرباعصصصم الأدب العربصصصي”. وقالت الدار اإن اأطفصصصالً مميزين �شي�شاركون باحلفصصصظ والإلقاء بهدف 
اكت�شصصصاف املواهصصصب ورعايتها يف الكويت، �شصصصواء من املواطنني اأو املقيمصصصني من الناطقني بالعربيصصصة، بغ�ض النظر عن 
ا خمتارة من عيون الأدب العربي  اجلن�شية. واأو�شحت اأنه �شيتم من خال التدريبات اختيار حوايل 15 طفاً يلقون ن�شو�شً

�شعًرا، ونرًثا عرب ت�شل�شل تاريخي من الع�ر اجلاهلي، و�شولً اإلى احلديث واملعا�ر.

متابعات

نجوم عالميون يشاركون في مهرجان أبوظبي نجوم عالميون يشاركون في مهرجان أبوظبي 

مهرجان الفجيرة الدولي للفنون يكشف عن فعاليات دورته الثانية بح�شصصصور وزير الت�شامح وراعصصصي مهرجان اأبوظبي 
اأحيصصصت نيكصصصول  اآل نهيصصصان،  ال�شيصصصخ نهيصصصان مبصصصارك 
بينيديتصصصي، اإحصصصدى اأ�شهصصصر عازفات الكمصصصان يف الع�ر 
احلديصصصث، يف ق�صصصر الإمارات احلفصصصل املو�شيقي الأول 
املصصصدرج علصصصى قائمصصصة الأم�شيصصصات الرئي�شيصصصة للدورة 
اخلام�شة ع�رة مصصصن مهرجان اأبوظبي 2018. وان�شمت 
بينيديتصصصي اإلى فرقصصصة اأورك�شرا ع�صصصر التنوير، اإحدى 
اأهم فرق الأورك�شرا يف اململكة املتحدة، التي قدمت 
�شيمفونيصصصة بيتهوفصصصن الرابعصصصة وكون�شريتصصصو الكمان 
لبيتهوفصصصن على �شلصصصم “دي ميجصصصور” الفتتاحية رقم 
61، والتصصصي لعبت خالها “نيكصصصول بينيديتي” دوري 

العازف وقائد الأورك�شرا يف اآٍن واحد.
واأّكصصصدت هدى اإبراهيم اخلمي�ض، موؤ�ش�ض جمموعة 
اأبوظبي، املوؤ�ش�صصصض واملدير الفني ملهرجان اأبوظبي، 
علصصصى اأّن “التصصصزام مهرجصصصان اأبوظبصصصي باإثصصصراء الروؤيصصصة 
الثقافيصصصة لأبوظبي تتم ترجمته من خال الركيز على 

الأعمال الفنيصصصة العريقة، واحت�شان الإرث املو�شيقي 
العربصصصي والعاملي، عرب مبادرات عديصصصدة بينها “بيت 
الفارابصصصي” و”منصصصرب التاأليصصصف والإبصصصداع املو�شيقي” 
وغريها، و�شولً اإلى اأم�شيات املو�شيقى الكا�شيكية 
كعن�صصصر رئي�شي مصصصن عنا�ر الفن الرائصصصع الذي يقّدمه 

املهرجان جلمهوره يف الإمارات والعامل”.
وقالصصصت: “اإن ح�شصصصور واحدة من اأ�شهصصصر عازفات 
الكمصصصان، نيكصصصول بنديتصصصي، �شمن فعاليصصصات مهرجان 
اأبوظبصصصي، يف عر�شهصصصا الأول يف العصصصامل العربي، برفقة 
اأورك�شصصصرا ع�ر التنوير، يعك�ض جهصصصود الدبلوما�شية 
الثقافيصصصة ويرجصصصم دور اأبوظبي كملتقصصصى للثقافات 
العاملية ومنرب لاإبداع يف الثقافة والفنون، عرب اجلمع 
بني البتكار املو�شيقي املعا�ر والإبداع الأ�شيل، يف 
مزيصصصج فني يقوم على الوفصصصاء للما�شي واحلفاظ على 
الإرث الثقصصصايف واملو�شيقصصصي مصصصن جهة والنتمصصصاء اإلى 

م�شهد النه�شة الثقافية العاملية من جهة اأخرى.

اأعلنصصصصت هيئصصصصة الفجرية 
عصصصصن  والإعصصصصام  للثقافصصصصة 
الثانية  الصصصصدورة  فعاليات 
ملهرجصصصصان الفجرية الدويل 
للفنون، و�شيفتتح املهرجان 
بعر�ض فني �شخم يقصصصصام م�شاء يوم 24 فرباير 
اجلاري على �شاطئ الفجصصصصرية عن فكرة لصمحمد 
�شعيصصصصد ال�شنحصصصصاين، ويت�شمصصصصن جمموعصصصصة مصصصصن 
الق�شائد الوطنية ل�شمو ال�شيخ الدكتور را�شد 
بن حمد ال�رقي والدكتور حممد عبد اهلل �شعيد 
احلمودي، وهو من اأحلصصصصان الفنان الأردين وليد 
اله�شيم واإخصصصصراج و�شينوغرافيا الفنان ال�شوري 
ماهر ال�شليبي ومب�شاركصصصصة جنوم الغناء الفنان 
الإماراتية ح�شني اجل�شمصصصصي، والفنانة الكويتية 
نصصصصوال الكويتيصصصصة، والفنصصصصان التون�شصصصصي لطفصصصصي 
بو�شنصصصصاق. وي�شصصصصم املهرجصصصصان على مصصصصدار ع�رة 
اأيصصصصام متوا�شلة �شل�شلصصصصة من العرو�صصصصض الفنية 
وامل�رحيصصصصة واملو�شيقية والت�شكيلية والأدائية 
القادمة من خمتلصصصصف قارات العصصصصامل، بالإ�شافة 
اإلصصصصى فنصصصصون �شعبية مصصصصن دولة الإمصصصصارات. حيث 
ت�شكل عرو�ض املونودراما احلدث الأبرز و�شط 
فعاليصصصصات املهرجصصصصان، حيصصصصث يعر�صصصصض مهرجان 
ا مونودراميًّا من تون�ض وم�ر  الفجرية  13 عر�شً
والكويصصصصت وعمان وفرن�شا ورو�شيصصصصا واأذربيجان 

وكندا وكو�شوفو وجامايصصصصكا منغوليا و�ريانكا 
واإيطاليا والوليات املتحدة الأمريكية.

واإ�شافة اإلى الندوات التطبيقية امل�شاحبة 
للعرو�ض املونودرامية والندوة الفكرية، ينظم 
املهرجصصصصان عصصصصدًدا مصصصصن الفعاليصصصصات امل�شاحبة، 
فيحت�شصصصصن اجتمصصصصاع املجل�صصصصض العربصصصصي للهيئصصصصة 
الدولية للم�صصصصرح، والجتماع الت�شاوري للمجل�ض 
التنفيذي للهيئة الدوليصصصصة للم�رح على هام�ض 
الحتفصصصصال ب�شبعينيصصصصة الهيئة الدوليصصصصة للم�رح 
ITI.  يوني�شكو، كما ي�شهد املهرجان احتفالية 
مصصصصرور 70 عاًمصصصصا علصصصصى اإن�شصصصصاء الهيئصصصصة الدوليصصصصة 
للم�رح. اإ�شافة اإلصصصصى اإطاق الن�شخة العربية من 

موقصصصصع الهيئصصصصة الدولية للم�صصصصرح ITI يوني�شكو 
والصصصصذي متصصصصت ترجمتصصصصه للعربية من قبصصصصل مركز 
دولة الإمارات العربية املتحدة للهيئة الدولية 
للم�رح يف الفجرية، كما يقوم املهرجان بتنظيم 

ور�ض عمل للم�رحيني. 
صصصصا  صصصصا مو�شيقيًّ ويقصصصصدم املهرجصصصصان 22 عر�شً
صصصصا مصصصصن 19 دولصصصصة عربية واأجنبيصصصصة، تتوزع  وغنائيًّ
بني فصصصصرق مو�شيقيصصصصة وعرو�ض غنائيصصصصة وفنون 
�شعبية ورق�صصصصض معا�ر، حيث يحيصصصصي الفنانون 
حممد ع�شاف، وفايز ال�شعيد، وفي�شل اجلا�شم، 
وحميصصصصد العبدويل حفات غنائية خا�شة، اإ�شافة 
اإلصصصصى جنصصصصوم حفل اخلتصصصصام التصصصصي ف�شلصصصصت اإدارة 

املهرجان الإعان عنهم يف وقت لحق.  
ويحصصصصل عازف العصصصصود العراقصصصصي ن�شري �شمة 
�شيًفا علصصصصى املهرجان يف حفصصصصل خا�ض، وحتيي 
فرقصصصصة “الأخوين �شحصصصصادة” اللبنانيصصصصة ال�شهرية 
حفصصصصاً غنائيًّا، فيمصصصصا يقدم املهرجصصصصان جلمهوره 
فرقصصصصة  اأول  تعتصصصصرب  التصصصصي  مصصصصاري،  اورك�شصصصصرا 
�شيمفونيصصصصة ن�شائيصصصصة علصصصصى امل�شتصصصصوى العربي، 
وت�شصصصصم نحو 60 عازفصصصصة و40 مغنيصصصصة من فئات 
عمريصصصصة خمتلفة. كمصصصصا ي�شم املهرجصصصصان حفات 
مو�شيقيصصصصة وغنائية من الفلبني والهند و�شاحل 
واأرمينيصصصصة  وكازاخ�شتصصصصان  واأذربيجصصصصان  العصصصصاج 

والبحرين والكويت.

• ن�شري �شمه	

• تاء ال�شباب	
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فالح هادي الجنابي

عبدعلي الغسرة

�ض���ار وا�ضحا للمجتمع ال���دويل عموما 
واملنظم���ات املعنية بالدف���اع عن حقوق 
الإن�ض���ان اأن���ه م���ن امل�ضتحي���ل اأن ين�ضاع 
نظ���ام املاليل احلاكم يف اإي���ران ويتجاوب 
مع املطال���ب الدولية املنادية بالكف عن 
الفظيعة  القمعي���ة وانتهاكاته  ممار�ضاته 
ملبادئ حقوق الإن�ضان، فبعد اأن مت توجيه 
66 اإدان���ة دولية �ض���ده عل���ى انتهاكاته 
حق���وق الإن�ضان، فاإنه ل ي���زال على �ضابق 
عهده ومل يتخل عن انتهاكاته بل �ضاعف 
منها يف الكثري من الأحيان، لهذا فاإنه من 

ال�رضوري جدا للمجتمع الدويل واملنظمات 
املعني���ة بالدف���اع عن حق���وق الإن�ضان اأن 
تبحث عن �ضيغ���ة واأ�ضلوب وطريق جديد 

من اأجل حتقيق هدفها.
ال�ضع���ب الإي���راين الذي عان���ى كثريا 
م���ن النته���اكات الإجرامي���ة واملمار�ضات 
الوح�ضية لنظام املاليل، ومع اأن املقاومة 
الإيراني���ة بادرت ط���وال العقود املا�ضية 
باإي�ضال �ضوت هذا ال�ضعب للعامل وك�ضف 
اجلرائ���م واملج���ازر التي ارتكبه���ا النظام 
بكل ق�ضوة، لكن ظل النظام يتمادى اأكرث 

ويت����رضف وكاأن كل الن���داءات واملطالب 
الدولي���ة التي تدعوه من اأجل تغيري نهجه 
الإجرام���ي، اأم���ر ل يعني���ه ل م���ن بعيد ول 
قري���ب، وعندم���ا توؤكد زعيم���ة املعار�ضة 
الإيرانية مرمي رجوي، خالل موؤمتر “الن�ضاء 
ودور  اإي���ران  انتفا�ض���ة  التغي���ري،  ق���وة 
امل���راأة” ال���ذي عقد يف باري����س موؤخرا، اأن 
اأكرب م�رضوع للمدافعني عن حقوق الإن�ضان 
هو دعم انتفا�ضة اإيران، فاإنها ت�ضدد مرة 
اأخ���رى على ا�ضتحال���ة اإذعان ه���ذا النظام 
ملنط���ق احل���ق والع���دل وتغي���ري ماهيته 

الإجرامي���ة التي تق���وم اأ�ضا�ضا على نق�س 
مب���ادئ حق���وق الإن�ض���ان وممار�ض���ة اأ�ضواأ 

اأنواع النتهاكات بهذا ال�ضدد.
ما ال���ذي فعلته 66 اإدان���ة دولية �ضد 
هذا النظام لنتهاكه مبادئ حقوق الإن�ضان 
طوال قرابة اأربعة عقود من تاأ�ضي�ضه؟ هل 
حقق���ا تغي���ريا؟ اأو بالأحرى ه���ل باإمكانها 
ذل���ك؟ نعل���م اأن الإجاب���ة كال لأن النظ���ام 
يع���ادي احلري���ة والدميقراطي���ة ومبادئ 
حق���وق الإن�ضان وحرية امل���راأة وم�ضاواتها 
بالرجل ويعترب ذلك نق�ضا ملبادئه وقيمه 

الرجعية، واملقاومة الإيرانية عندما رفعت 
�سع����ر �إ�سق�ط �لنظ����م ودع���ت �إليه ف�إن 
ال�ضبب الأ�ضا�ضي وراء ذلك اأن هذا النظام 
غ���ري قابل للتغي���ري والإ�ض���الح والنفتاح 
مهما حدث، وهو مع���روف بتحايله وكذبه 
ومتويهه م���ن اأجل اللتفاف على احلقوق، 
له���ذا فاإن اإ�ضقاطه كان و�ضيبقى الطريق 
وال�ضبي���ل الوحي���د حل���ل م�ضكل���ة حق���وق 
الإن�ضان وكل امل�ضاكل الأخرى التي عانت 

وتعاين منها اإيران. “احلوار”.

أكبر مشروع للمدافعين عن حقوق اإلنسان في إيران

د. طارق آل شيخان
tariq
@cogir.org

ما وراء الحقيقة

الت���ي  بال�ضع���ارات  خ���دع  لبد مل���ن 
يطلقها ق���ادة الإخ���وان امل�ضلمني خالل 
ع����رضات ال�ضنني املا�ضي���ة، لبد لهم من 
وقفة ليعرف���و� كيف تنظ���ر بقية �رش�ئح 
املجتم���ع لالإخ���وان، وكي���ف تنظ���ر لهم 
احلكومات العربية واخلليجية؟ ولت�ضليط 
ال�ضوء عل���ى اأهم الأ�ضب���اب التي جعلت 
�رش�ئح �ملجتمع �خلليج���ي و�لعربي تن�أى 
بنف�ضه���ا ع���ن منه���ج الإخ���وان ال���ذي ل 
يعرتف ب�رضعي���ة احلاكم واأهلية املجتمع، 
ف���اإن من املاآخ���ذ التي توؤخ���ذ اأي�ضا على 
اأ�ضلوب ومنهجية الإخ���وان امل�ضلمني ما 

يطلق���ه البع�س عليهم م���ن ا�ضتخدامهم 
م���ع  تعامله���م  يف  امليكيافيلي���ة  مب���داأ 

الآخرين.
الإ�ضالم���ي ح���ث املجتم���ع  فالدي���ن 
واأع�ض���اءه عل���ى مب���داأ الرتاح���م والتواد 
الإن�ضاني���ة  العالق���ات  عل���ى  والرتكي���ز 
وال�ض���دق يف التعام���ل م���ع الآخرين، فال 
ك���ذب ول تلون ول ا�ضتخ���دام للعالقات 
�لإن�س�ني���ة مل�س�لح �سخ�سية و�سي��سية، 
مبعنى اأن الإ�ضالم حث امل�ضلم اأن يكون 
مثال �ضادق���ا يف تعامله مع الطرف الآخر، 
اإذا اأحب���ه اأحب���ه ب���اهلل، فال حمب���ة من اأجل 

م�ضلحة انتخابية، ول تلون وكذب واإظهار 
مودة وحمبة زائفة للطرف الآخر من اأجل 
ال�ض���وت النتخابي، اأو م���ن اأجل ت�ضويق 
ول  للجمه���ور،  �ل�سي��سي���ة  �سخ�سيت���ه 
وعود كاذبة للجمهور من اأجل اأ�ضواتهم 
حت���ت حجة اأن العم���ل ال�ضيا�ضي يتطلب 
ذل���ك، لهذ� �ملجتمع حينم���� يرى مر�سح� 
اإخوانيا فاإن���ه يدرك اأن تل���ك ال�ضخ�ضية 
التي ت�ضفي على نف�ضها لبا�ضا اإ�ضالميا، 
هي �سخ�سي���ة ميكي�فيلية هدفه� �لأول 
حتقي���ق امل�ضلح���ة ال�ضيا�ضي���ة، وتل���ك 
ال�ضلوكي���ات الفا�ضل���ة الت���ي تقوم بها 

ه���ذه ال�ضخ�ضية اإمنا هي من اأجل حتقيق 
النج���اح والأه���داف وامل�ضال���ح احلزبية 

جلماعة الإخوان امل�ضلمني.
قد يقول قائ���ل اإن تلك ال�ضلوكيات 
وتل���ك املمار�ضات، اإمنا ه���ي من �ضميم 
العم���ل احلزب���ي ال�ضيا�ضي، وال���رد اأنها 
فعال من �ضميم العمل ال�ضيا�ضي، لكنها 
تتنافى م���ع �ضميم املب���ادئ الإ�ضالمية، 
�ضيا�ضي���ة  �ضلوكي���ات  ننته���ج  فه���ل 
تتناق�س م���ع املبادئ العام���ة لالإ�ضالم؟ 
�أم جنع���ل �لدي���ن غط����ء �رشعي���� له���ذه 

ال�ضلوكيات ال�ضيا�ضية؟.

“ميكيافيلي اإلخواني”

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة

الأمط���ار  زخ���ات  حلظ���ات 
تفجر يف النف����س الب�رضية الفرحة 
ومت�ض���ح  بالن����رضاح  وت�ضعره���ا 
حزمة من الهم���وم وال�ضغوطات 
اليومية وتغ�ضل النفو�س املتعبة 
وتزودنا بالتفاوؤل والأمل وتفتح 
اأمامنا جم���ال وا�ضعا للحنني اإلى 

كل �سيء جميل يف هذه �حلي�ة.
ث���م  تعال���ى  اهلل  مب�ضيئ���ة 
بح�ضب التقارير اجلوية �ضتكون 
الأجواء ماطرة خالل هذا الأ�ضبوع، 
التاأكي���د  درج���ات  ب���كل  وه���ذا 
ي�ضعدن���ا جمي���ع، لك���ن نت�ضاءل 
هل البني���ة التحتية على جاهزية 
تام���ة لت�رضي���ف الأمط���ار يف حال 
انهمارها بكثافة، اأم كالعادة يف 
كل عام يخرج علينا امل�ضوؤولون 
و�س���وؤون  �لأ�سغ����ل  وز�رة  يف 
البلدي���ات والتخطي���ط العمراين 
ليوؤكدوا لنا ا�ضتعدادات مواجهة 

املوقف وال�ضيطرة عليه؟
يف الآن نف�ضه عندما تت�ضاقط 
الأمط���ار علينا حت���ى واإن كانت 
بكمي���ات معتدلة مقارنة بالدول 
ال�ضقيق���ة دول اخللي���ج العربي 
ف�إنن���� نر�س���د �إ�سك�لي�ت كثرية 
ت�ضل احلركة يف البحرين وتغرق 
ال�ض���وارع والطرق���ات، وت�ضكيل 
بح���ريات يف كل اأ�ضقاع اململكة 
واملدار����س  باملن���ازل  حتي���ط 
وامل�ض���ايف واملراف���ق احلكومية 
وغريه���ا  التجاري���ة  واملح���الت 
الكث���ري مما يخلق م�ضاكل ل تعد 

ول حت�ضى يف البلد.
عل���ى اأية حال الله���م اجعلها 
�ضقي���ا نافع���ا ورحم���ة وبركة، ل 
�ضقيا خ�ضائر وم���رارة. وع�ضاكم 

عالقوة.

اجعلها سقيا رحمة

حتتفل منظم���ة اليون�ضكو يف فرباير من 
كل عام باليوم العامل���ي للغة الأم، ويهدف 
ه���ذا الحتفال اإلى املحافظة على لغة البالد 
وهويته���ا اإذ تعترب اللغة م���ن اأهم مقومات 
الهوي���ة الوطني���ة، ومن اأجل تعزي���ز الوحدة 
الب�رضي���ة يف اإطار التن���وع ولتحقيق التفاهم 
الدويل من تعدد اللغ���ات والتعدد الثقايف، 
ويتحدث �ضكان الع���امل اليوم نحو )7000( 
لغ���ة وله���ذه اللغ���ات دور اأ�ضا�ض���ي يف نقل 
املع���ارف الإن�ضانية وتعزي���ز التعاي�س بني 
الب�رض، وتعد لغة الأم هي اللغة الأ�ضلية لكل 
دولة و�سعبه�، وهي �لأد�ة �لأ�س��سية حلفظ 
التقاليد الوطنية من ثقافة وتراث وعادات. 
جمي���ع  العرب���ي يف  ال�ضع���ب  ويتح���دث 
اأقط���اره اللغ���ة العربي���ة، وهي لغ���ة القراآن 
الك���رمي ولغ���ة اأه���ل اجلن���ة، وَم���ن اأراد اأن 
يتعل���م الفقه الدين���ي علي���ه اأولً اأن يتعلم 
اللغ���ة العربية حتدًثا وقراءة، ومتيزت اللغة 

العربي���ة دون غريه���ا بنط���ق ح���رف ال�ضاد، 
وبالرغم من تع���دد اللهجات العربية اإل اأنها 
لغ���ة واحدة لأمة عربية واحدة، وقبل الإ�ضالم 
كانت اللغة العربية ت�ضمى “لغة م�رض” التي 

��ستخدمت يف �سم�ل �جلزيرة �لعربية.
واليوم تنح�رض اللغ���ة العربية الف�ضحى 
يف دور التعليم والإعالم بينما يتحدث اأهلها 
اللغ���ة العامية بجانب ا�ضتخ���دام كلمات من 
لغات اأخ���رى، ولو فتحت و�ضائ���ل التوا�ضل 
�لجتم�ع���ي و�سبكة �ملعلوم����ت لقر�أت لغة 
عربية اأخرى ل ت�ضابه لغتنا العربية الأم ل يف 
مفرداتها ول يف معانيها، وذلك ب�ضبب هجر 
ه���وؤلء لغتهم العربية الف�ضحى وا�ضتبدالها 
املحادث���ة  يف  العامي���ة  املح���اكاة  بلغ���ة 

الإلكرتونية.
يف 2018م يتم الحتفال باليوم العاملي 
للغ���ة الأم حتت عن���وان “اأهمية تنوع وتعدد 
اللغوي���ات م���ن اأج���ل التنمي���ة امُل�ضتدامة”، 

وجلع���ل �لتنمية و�قًع� مع��ًس���� لبد �أن يت�ح 
للراغب���ني يف التعلم اإمكاني���ة الو�ضول اإلى 
املعرف���ة بلغاته���م الوطني���ة الأ�ضيلة كلغة 
اأول���ى وباللغ���ات الأخرى من اأج���ل اكت�ضاب 
مهارات اأخرى، م���ا يتفق مع مقا�ضد اأهداف 
فالتنمي���ة  2030م،  امُل�ضتدام���ة  التنمي���ة 
امُل�ضتدام���ة تتطل���ب تعليم���ا ُم�ضتداما بلغة 
الأخ���رى مب���ا ُيحق���ق  الأم بجان���ب اللغ���ات 
اجلودة يف التعليم وحتقيق الفهم والإبداع، 
فالتعلي���م بلغ���ة الأم ُيع���زز اجلانب املعريف 
لعملي���ة التعل���م وُيع���زز احل���وار والتفاع���ل 
ب���ني املتعل���م وامُلعل���م، واللغ���ات الأخرى 
توفر للمتعل���م املعلومات والتعبري الثقايف 
الذي ي�ضمن التناغ���م بني معرفتنا املحلية 
والعاملي���ة، فاللغة الأم حي���اة وفكر وثقافة 
الإن�ض���ان، وهي ال���روح يف ج�ض���د الأمة التي 
حتيا بها وتك�ضيها اخل�ضو�ضية والتميز عن 

باقي الأمم.

اليوم العالمي 
للغة األم

علي 
الصايغ
Ali.alsayegh15
@gmail.com

لمحات

 )11( رق���م  الق���رار  ين����س 
حتدي���د  ب�ض���اأن   2017 ل�ضن���ة 
فئ���ات واآلي���ة حت�ضي���ل ُكلف���ة 
اإن�ض���اء وتطوير البني���ة التحتية 
ال�ض���ادر  التعم���ري،  يف مناط���ق 
و�س���وؤون  �لأ�سغ����ل  وز�رة  م���ن 
البلدي���ات والتخطيط العمراين، 
عل���ى اأن الكلفة املبدئية للبنية 
التحتي���ة للعق���ار ه���ي املبل���غ 
املتح�ضل من ����رضب 12 ديناراً 
يف �ض���ايف امل�ضاح���ة املطل���وب 
بناوؤه���ا بامل���رت املرب���ع؛ وه���و 
م���ا يعني طف���رة كب���رية جداً يف 
الر�ض���وم عم���ا كان���ت عليه قبل 
تفعي���ل الق���رار يف يوني���و م���ن 

العام املا�ضي.
طالبني ع���دد من املقاولني 
باإر�ضال  العقاريني  واملطورين 
�ل�سمو  �إل���ى �س�ح���ب  من��س���دة 
امللكي الأمري خليفة بن �ضلمان 
اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر 
حفظه اهلل ورعاه عرب هذا املقال 
بغية اإع���ادة النظ���ر يف الر�ضوم 
اأن القطاع  املتح�ضلة، موؤكدين 
القطاع���ات  ك�ضائ���ر  العق���اري 
احليوية يف البالد يوؤمن بال�رضاكة 
م���ع احلكومة يف حتم���ل جزء من 

الأعباء، ولكن بالقدر املمكن. 
الق���رار  ه���ذا  ي���وؤدي  وق���د 
اإلى بطء من���و البن���اء والتطوير 
نظ���راً  البحري���ن  يف  العق���اري 
لرتفاع التكلفة، ناهيك عن اأن 
املواطن هو املت����رضر يف نهاية 
املط���اف؛ لأن املط���ور العقاري 
�ضيحت�ض���ب الر�ض���وم الإ�ضافية 
يف مبل���غ البي���ع الإجم���ايل، وهذا 
ما يخال���ف �ضمنياً امل���ادة رقم 
)8( م���ن القرار الت���ي تن�س يف 
جزئية منها عل���ى اأن “ت�ضتثنى 
م���ن تطبي���ق اأح���كام الق���رار ما 
يل���ي: م�ضاري���ع وزارة الإ�ضكان 
ال�ضك���ن  متوي���ل  وم�ضاري���ع 
الجتماع���ي”؛ م���ا يعن���ي ع���دم 
وجود ا�ضتثن���اء �رضيح ي�ضب يف 

م�ضلحة املواطن.
ل  القت�ض���ادي  الو�ض���ع 
يتحمل ه���ذه اله���زة الكبرية يف 
القطاع العق���اري، القطاع الذي 
ي�ضكل رافداً رئي�ضياً من روافد 
القت�ضاد يف البحرين، واملبالغة 
الر�ض���وم  فر����س  يف  الكب���رية 
جعل���ت الكثريي���ن يعزفون عن 
الدخول يف م�ضاريع جديدة، كما 
�أن ذل���ك وبال �س���ك �سيوؤثر على 
لقط���اع  امل�ضان���دة  القطاع���ات 

الإن�ضاءات.

عن الكلفة المبدئية 
للبنية التحتية للعقار



أنفوجرافيك

�أك����د �أ�صح����اب �أعم����ال وجتار عل����ى �أن نظام 
“ت�رصيح �لعمل �مل����رن” ما هو �إلى نظام فا�صل 
ال ي�صيف �أي خدمات مميزة للتاجر �لبحريني، بل 

يزيد من �ملناف�صة غري �ل�رصيفة �صدهم.
�لبو�ب����ة  ملوؤ�ص�ص����ة  �لع����ام  �ملدي����ر  وق����ال 
�ل�صمالي����ة للمقاوالت، علي ه����ال، �إن �لنظام ال 
يعقل �أن يك����ون مرًنا لدرجة �أن ي�صتطيع �لعامل 
تغيري وظيفته ومهنته خال يوم و�حد، و�إن هذ� 
�لنظام ما ه����و �إال �رصعنة الأ�صحاب “�لفري فيز�” 

�ملخالفني.
و�أ�صاف �أن �القت�ص����اد لي�س باأف�صل حاالته 
و�لنظام �جلديد يدخل �لعمال كمناف�صني للتجار 
يف �ل�صوق، و�ملناف�صة هنا غري �رصيفة، )...( نحن 
نق����وم بدف����ع ر�سوم للن�س����اط التج����اري ور�سوم 
لهيئة تنظيم �صوق �لعمل رغم �رتفاعها، كما �أننا 
نعي����د تكر�ر ح�صاب �لتكلف����ة �حلقيقية للتنفيذ 

ب�صبب رفع �لدعم عن �لكهرباء و�لبرتول.
و�أو�ص����ح �أن عم����ال �لنظ����ام �مل����رن يخّل����ون 
����ا �أنهم بدون  بت����و�زن مناف�صة �ل�ص����وق خ�صو�صً
بتغي����ري  يقوم����ون  ����ا  ويوميًّ حم����دد  تخ�ص�����س 
وظيفته����م م����ن عام����ل بناء �إل����ى عام����ل كهرباء 

و�صباغة وغريها من �ملهن.
م����ن جانب����ه، ق����ال �صاح����ب �أح����د �ملطاب����ع 
�لبحريني����ة – �لذي ف�ّصل عدم ذك����ر ��صمه – �إن 
�لنظ����ام �ملرن ما هو �إال نظ����ام مت �إقر�ره ليكون 
كم�ص����در دخل �إل����ى هيئة تنظيم �ص����وق �لعمل، 
دين����اًر�   460 ح����و�يل  عام����ل  يدف����ع كل  حي����ث 
ا  لا�ص����رت�ك يف هذ� �لربنام����ج و30 ديناًر� �صهريًّ

ملدة �صنتني.
و�أ�ص����اف �أن هن����اك ح����و�يل 50 �أل����ف عام����ل 
خمال����ف يف �لبحري����ن، كم����ا �أن �لكثريي����ن مم����ن 
ي�صتخرج����ون �ل�صجات �لتجاري����ة ويقومون ببيع 
تاأ�صري�تهم مببالغ خيالية دون وجود �أي مر�قب 
ملثل هذه �الأمور، وبذلك ق����ررت �لهيئة �إ�صد�ر 
وتطبي����ق هذ� �لق����ر�ر به����دف ت�صحي����ح �أو�صاع 
�لعمالة ولكن ي�صتطيع �لعامل من خالها �لعمل 
يف �أي موؤ�ص�صة وباأي مهنة يريدها دون �الهتمام 
باالحرت�في����ة، مو�صًح����ا ه����ذ� يعن����ي �أن �إير�د�ت 

�لهيئ����ة �صتبلغ حو�يل 24.5 ملي����ون دينار منها 
23 مليون دينار من خال �ال�صرت�ك يف �لربنامج 
و1.5 ملي����ون دينار من خ����ال �لر�صوم �ل�صهرية 
�لتي �صيدفعها �لعامل يف حال قرر هوؤالء �لعمال 

�لدخول يف �لربنامج.
و�أكد �أنه ك�صاح����ب عمل ال ي�صتفيد من هذ� 
�لنظ����ام �صوى مناف�ص����ة غري �رصيف����ة تتحد�ه هو 
وزماءه �لتج����ار �لبحرينيني ما ي�صبب يف �أو�صاع 
�صيئة على �القت�صاد �ملحل����ي، مبيًنا �أن �لو�صع 
مل يتاأث����ر حتى �الآن ولكن����ه �صيتاأثر خال �لفرتة 

�ملقبلة.
ود�ّصنت هيئة تنظيم �صوق �لعمل يف يوليو 
2017 ت�رصي����ح �لعمل �ملرن �لذي ميكن �لعامل 
�لو�فد غري �لنظامي من ت�صحيح و�صعه وميّكنه 
م����ن �لعم����ل �ملوؤق����ت ل����دى �أي �صاح����ب عمل �أو 
ف����رد يف �أي مهن����ة ال تتطلب ترخي�ًص����ا �حرت�فيًّا 

ملز�ولته����ا، وي�صه����م يف �إع����ادة تنظي����م �ل�صوق 
بو�صع �الأط����ر �حلديثة ملعاجل����ة م�صكلة �لعمالة 
غ����ري �لنظامي����ة، كما تعم����ل يف ذ�ت �لوقت على 
�حتياج����ات �صوق �لعم����ل من �لعمال����ة �لعر�صية 
وب�ص����ورة قانونية منظمة، ويتيح �لنظام للهيئة 
�لقدرة عل����ى مر�قبة خمرجات����ه وتد�عيات وجود 

هذه �لفئة عرب ر�صد فعلي لوجودها.
ومن ال�����روط واملتطلبات الكفيلة بتحقيق 
�أه����د�ف �لربنام����ج دون �الإخ����ال بالنظ����ام �لعام 
يف �ململك����ة، من خال ثاث فئ����ات وهي: عمالة 
غري جمدد ت�صاريحها بع����د �نتهائها، وعمالة مل 
تغادر �ململكة بع����د �إلغاء ت�رصيح �لعمل �ل�صادر 
ب�صاأنها، و�لعمالة �لت����ي �ألغي ت�رصيح عملها بناء 
عل����ى �صطب �ل�صجل �لتج����اري �لذي كانت تعمل 
لديه، فيما ال يتم قب����ول �لعمالة �لتاركة للعمل 
)�لهارب����ة(، �أو �لعمالة �لنظامية �لتي تعمل لدى 

�صاحب عمل، �أو �لعمالة �ملنزلية.
و�رصعت �لهيئة منذ يوليو �ملا�صي باإ�صد�ر 
ا،  2000 ترخي�����س عمل يف ه����ذ� �لنظ����ام �صهريًّ
مل����دة �صنت����ني مبهنت����ني فق����ط هم����ا )ت�رصيح 
م����رن( و)ت�رصي����ح �صيافة مرن( حي����ث �إنَّ �الأخري 
يخت�س بالعمالة �لتي �صتعمل يف قطاع �ملطاعم 
و�لفن����ادق و�ل�صالونات وغريها من �ملهن �لتي 

حتتاج �إلى فح�س طبي خا�س.
وكان وزي����ر �لعم����ل و�لتنمي����ة �الجتماعي����ة، 
جمي����ل حمي����د�ن، �أك����د موؤخ����ًر� �أن ع����دد �الأجانب 
�لذين مت �لت�رصيح له����م بالعمل كاأ�صحاب عمل 
����ا لغاية �أكتوبر  )�لعم����ل �ملرن( بلغ 1517 �أجنبيًّ

2017 مبردود مايل بلغ 609763 ديناًر�.
وب����نّي �لوزي����ر �أن �لت�رصي����ح بالعم����ل �ملرن 
ي�صدر لاأجنبي �مل�رصح له بالعمل ك�صاحب عمل 
باململك����ة، �الأمر �لذي يتي����ح الأي �صخ�س فر�صة 

�لتعاق����د معه ب�صكل عر�صي موؤقًتا لغر�س �جناز 
عمل معني يف وقت حمدد مبقابل مقطوع، وذلك 
دون �أن يك����ون له حق �إن�ص����اء وفتح عمل جتاري 
�أو توظيف �لغ����ري �أو غريها من �ملمار�صات �لتي 

ت�صتوجب وجود �صجل جتاري.
ولفت �إلى �أن �صاحب �لعمل �الأجنبي �مل�رصح 
ل����ه بالعمل �صاأنه �صاأن �صاح����ب �لعمل �لبحريني 
فاال�صرت�ك يف �ل�صم����ان �الجتماعي �أمر �ختياري 

له.
وكان �لرئي�����س �لتنفي����ذي ل هيئ����ة تنظي����م 
�ص����وق �لعم����ل، �أ�صامة �لعب�صي، ق����د �رصح �صابقا 
�أن����ه �صيتطلب من �لعامل �لر�غب من �ال�صتفادة 
ا  م����ن �لت�رصيح �مل����رن �أن ي�ص����دد ر�ًصم����ا �إجماليًّ
ق����دره 449 ديناًر� تت�صم����ن ت�رصيح �لعمل ملدة 
�صنتني، كما ت�صمل ر�صوم �لرعاية �ل�صحية ملدة 
�صنتني، ومبلغ لتاأمني تذكرة �ل�صفر، �إلى جانب 
ر�صوم متديد �الإقامة تدفع مرة و�حدة فقط، كما 
�صيتطلب من �لعامل دفع مبلغ �صهري قدره 30 

ديناًر� فقط كر�صوم عمل.
ولف����ت �إل����ى �أن �لعم����ال �مل�صتفيدي����ن من 
�لنظ����ام �صيمنح����ون �لبطاق����ة �لزرق����اء �خلا�صة 
بالنظام جتدد كل �صت����ة �أ�صهر ب�صورة متكنهم 
م����ن �لعم����ل يف خمتل����ف �لوظائف غ����ري �ملهنية 
�العتيادي����ة �ص����و�ء بال����دو�م �لكل����ي �أو �جلزئي، 
ولدى �صاحب عمل و�حد �أو �أكرث، وهو ما �صيمنح 
�أ�صحاب �لعم����ل فر�صة للتاأكد من مدى قانونية 

هذه �لعمالة ويجنبهم �أي م�صاءلة قانونية.
جل�صت����ه  يف  و�ف����ق  �ل����وزر�ء  جمل�����س  وكان 
عل����ى   2016 �صبتم����رب   19 بتاري����خ  �ملنعق����دة 
��صتح����د�ث �لنظ����ام �جلديد، و�ل����ذي يوفر بدياً 
�لنظامي����ة.  غ����ري  �لعمال����ة  ����ا ال�صتخ����د�م  قانونيًّ
وي�صم����ح �لنظام للعامل بااللتح����اق باأي �صاحب 
عم����ل �صو�ء �صجل جت����اري �أو ف����ردي، وبالتعاقد 
�ملبا�����رص �ملوؤقت، كم����ا مين����ح الأي �صاحب عمل 
�إمكانية �لتعاقد م����ع �لعامل �ملرن ب�صورة كلية 
�أو جزئية وبنظام �ل�صاعات �أو �الأيام �أو �الأ�صابيع.
وي�سرتط على العمال الراغبني باال�ستفادة 
من �لنظام �جلديد �إيد�ع مبلغ �رص�ء تذكرة �لعودة 
�إلى بلدهم �الأ�صلي، �إلى جانب �لر�صوم �ملعتمدة 

يف �ململكة الإ�صد�ر ت�رصيح �لعمل.

“تغريدة” ُتفقد “�صناب �صات” مليار دوالر

�لقاهرة - مبا�رص: عمقت تغريدة جديدة ل�صخ�صية 
�أمريكي���ة �صهرية من خ�صائر �رصك���ة “�صناب �صات”، يف 
��صتمر�ر حلالة �ال�صتياء �لتي �صاحبت تعديات جديدة 
لل�رصكة يف تطبيقه���ا. وفقدت �رصكة” “�صناب” �ملالكة 
للتطبي���ق �ل�صهري للتو��صل نح���و 1.3 مليار دوالر من 
قيمتها �ل�صوقية خال تعامات �أم�س، بعد تعبري جديد 
عن عدم �لر�صا ب�ص���اأن �لتعديات �جلديدة يف ت�صميم 
�لتطبي���ق. و�أبدى �لكث���ري من �مل�صتخدم���ني للتطبيق 
عدم تقبلهم بالتعديات �جلديدة يف ت�صميم �لتطبيق، 
ما دع���ا “�صيتي ج���روب” خلف����س ت�صنيفه���ا لل�رصكة 

و�ل�صعر �مل�صتهدف لل�صهم.

“برنت” يرتفع �إلى 66.4 دوالر للربميل 
نيويورك - رويرتز: �رتفعت �أ�صعار �لنفط بف�صل �النخفا�س غري �ملتوقع يف �ملخزونات 
�الأمريكي���ة باالإ�صافة �إلى تر�جع �لدوالر. و�أظهرت �إد�رة معلومات �لطاقة �نخفا�س خمزونات 
�لنف���ط �الأمريكية 1.6 ملي���ون برميل خال �الأ�صب���وع �ملا�صي، بينما �أ�ص���ارت �لتوقعات �إلى 

�رتفاع قدره 2.2 مليون برميل.
و�أ�صاف���ت �أن �ص���ايف و�رد�ت �أمريكا م���ن �لنفط �نخف�صت 1.6 ملي���ون برميل يوميا �إلى 
4.98 ملي���ون برمي���ل يوميا خال �الأ�صبوع �ملا�ص���ي، بينما �رتفعت �ل�ص���ادر�ت �إلى حو�يل 

مليوين برميل يوميًّا. وتر�جع موؤ�رص �لدوالر بن�صبة 0.3 % �إلى 89.7 نقطة.
و�رتفعت �لعقود �الآجلة خلام “ناميك�س” �الأمريكي ت�صليم �أبريل بن�صبة 1.8 % �أو 1.09 
دوالر �إل���ى 62.77 دوالر للربميل. كما �رتفعت �لعقود �الآجلة خلام “برنت” �لقيا�صي  بن�صبة 

1.5 % �أو 97 �صنًتا لتغلق جل�صة نيويورك عند 66.39 دوالر للربميل.
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اقتصاد
ت���ط���ب���ي���ق���ه  م�������ن  �مل�����ت�����وق�����ع�����ة  �الإي����������������������ر�د�ت  دي�������ن�������ار  م�����ل�����ي�����ون   24.5

�لنظام �صبط �مل�صاألة... ال ي�صمل �لعمالة �لهاربة و�ملنزلية 

جتـار: “العمـل املـرن” يخلق مناف�ســة غيـر �رشيفـة
�عتربوه برناجًما ي�رصعن للمخالفني

• ماز�لت �لعمالة �ل�صائبة ت�صكل م�صدر قلق لل�صوق و�لتجار �لبحرينيني	

“الأهلي املتحد” يطلب رخ�سة خدمات م�رشفية اإ�سالمية

الكويت: رفع اأ�سعار ال�سجائر 30 %

�لب���اد �ملح���رر �القت�ص���ادي: قال���ت “�إي 
�إف ج���ي هريمي����س” �إن �لبن���ك �الأهل���ي �ملتحد 
– �لبحري���ن تق���ّدم بطلب �إلى م����رصف �لبحرين 
�ملركزي للح�صول على رخ�صة خدمات م�رصفية 

�إ�صامية.
و�أ�صاف���ت �إنه���ا كان���ت تعتق���د يف �لبد�ية 
�أن ع���دم تو�فر �رصكات م�رصفي���ة �إ�صامية تابعة 
للبن���ك يف �لبحري���ن وم����رص ميك���ن �أن يفر����س 
م�صكل���ة يف طري���ق �إمت���ام �صفق���ة �الندماج مع 
بي���ت �لتموي���ل �لكويتي “بيت���ك”، �إال �أن طلب 
رخ�صة خدم���ات �إ�صامية يف �لبحرين ينهي هذه 
�ملع�صلة، وقد ينطب���ق ذلك �أي�ًصا على م�رص يف 

حال �ص���ارت �ل�صفقة كما هو خمطط لها. وكان 
�لرئي����س �لتنفيذي ل� “بيتك” �أ�صار يف مقابات 
�إعامية �إلى �أن م�رص �صوق و�عدة، ومن �ملحتمل 

�أن تكون منطقة تو�صع للبنك.
وكان �لبن���ك ق���د �أعل���ن من���ذ 3 �أي���ام ع���ن 
حتقيق���ه �أرب���اح �صافية خ���ال �لع���ام �ملا�صي 
بلغ���ت 618.7 مليون دوالر، متث���ل منو�ً بن�صبة 
8.4 % ع���ن �أرب���اح ع���ام 2016، �لت���ي بلغ���ت 
570.6 ملي���ون دوالر، فيم���ا �صّجل �لربع �الأخري 
م���ن �لع���ام �صايف ربح بل���غ 150 ملي���ون دوالر 
مقاب���ل 128.5 مليون دوالر للف���رتة �لف�صلية 

�ملقارنة من عام 2016.

جنح وزي���ر �لتج���ارة و�ل�صناع���ة �لكويتي، 
خال���د �لرو�ص���ان، يف تطويق �أزم���ة �ل�صجائر يف 
���ل �إلى حل و�صط  �ل�ص���وق �ملحلي، بعد �أن تو�صّ
م���ع �ملوردين الإنهاء �مل�صكلة. حيث مت �التفاق 
على رفع �أ�صعار �ل�صجائر من 20 % �إلى 30 %. 
كما �تفقو� بح�ص���ب ما ن�رصت جريدة �لقب�س، �أنه 
يف حال تطبيق �رصيب���ة �لقيمة �النتقائية �صيتم 
ح�صابه���ا على �الأ�صعار �لقدمية ولي�س �جلديدة، 
وتوحيد �أ�صعار �ل�صجائر يف �جلمعيات �لتعاونية 
و�لبقاالت مع توفري �لكميات �لكافية يف �ل�صوق 
�لكويتي، و�لعودة �لى �ال�صعار �لقدمية يف حال 
عودة �ال�صتقر�ر ل�صوق �ل�صجائر، و�إ�صد�ر وز�رة 

���ا مبنع ت�صدير  �لتجارة و�ل�صناع���ة قر�ًر� وز�ريًّ
�ل�صجائ���ر م���ن �لكويت �إل���ى �أي دول���ة �أخرى، ال 
�صيم���ا دول جمل����س �لتعاون �خلليج���ي. وبينت 
�مل�ص���ادر �أن وز�رة �لتج���ارة �قتنعت بتربير�ت 
م���وردي �ل�صجائر لرف���ع �أ�صعاره���م، وذلك بعد 
�لك�ص���ف عل���ى خمازنه���م ومطابق���ة �ملتو�ف���ر 
فيه���ا مع بولي�ص���ات �لتوري���د �جلمركية، حيث 
وجدت �لوز�رة �أن ال عاقة للموردين باأزمة �صح 
�ملعرو�س يف �ل�صوق، �لتي جاءت نتيجة �لطلب 
�لكبري على �ل�صجائر يف �لكويت. ولفتت �إلى �أن 
�ملوردي���ن طلبو� زياد�ت ت�صل �إلى 60 % على 

�الأ�صعار �حلالية، �الأمر �لذي رف�صته �لوز�رة.

زينب العكري



�رب عب����داهلل م�ّساد ميناه بي�����راه، وبدا عاجًزا 
عن فع����ل �سيء، والغ�سب ي�سيط����ر عليه، مت�سائالً: 
م����ن �س����رد يل حق����ي، وم����ن �سيحا�س����ب �ساح����ب 
العقار املحتال بعدما اأخ����ذ كامل �سعر ال�سقة التي 
ات�سح اأن فيها اأخط����اء هند�سية وت�سطيباتها دون 

امل�ستوى؟.
يق����ول عب����داهلل اإنه ا�س����رى �سقت����ه يف منطقة 
الرف����اع ب� 68 األف دينار، حي����ث ح�سل على قر�ض 
اإ�سكاين بنح����و 40 األًفا وو�سع فوقه كامل مدخراته 
ه����و وزوجت����ه مع قر�����ض �سخ�س����ي لإكم����ال املبلغ، 
ولالأ�سف النتيجة �سقة غر مريحة و”تلفانة” بح�سب 
تعبره، فالت�سطيب����ات دون امل�ستوى، وبعيدة عن 

التفاق الذي مت بينه وبني املالك.
واأ�ساف “بع����د �سكني بال�سق����ة لنحو 6 �سهور 
تقريًب����ا ب����داأت العي����وب تظهر، فتمدي����دات املياه 
والكهرب����اء لي�س����ت باجل����ودة املطلوب����ة، املاء يخر 
من معظم “بيب����ات” احلمامات واملطب����خ، واأ�سالك 
الكهرباء وعلبة القواطع �سعيفة ول تتحمل الأحمال 

ا عند ت�سغيل املكيفات”. خ�سو�سً
وتابع م�ّس����اد “بع�ض اجل����دران ت�سققت بفعل 
ت�����رب املي����اه، )...( راجع����ت مال����ك العم����ارة الذي 
ا�سريت منه، فاأر�سل العمال بداية الأمر يف حماولة 
لت�سليح الأ�����رار، لكنهم مل ي�ستطيعوا عمل �سيء، 
فالبينة التحتية �سيئ����ة بالكامل على حد و�سفهم، 
وبع�����ض الأ�سياء ل ميك����ن ت�سليحها يف حني يحتاج 
بع�سها الآخر اإلى اإع����ادة اإن�سائها من ال�سفر، فعاد 

وترك الأمر”.
وزاد “مع كرث الإحلاح واملناو�سات بيني وبينه 
قالها �راح����ة: اأنا بعتك ال�سقة منذ 6 �سهور ولي�ض 
يل عالقة الآن بها، فاأنا مل اأعطك كفالة، )...( وقالها 

بالعامية: اأذلف.. واأعلى ما بخيلك اأركب”.
وعب����داهلل واحد من كثرين انخدع����وا عند �راء 
ا اأن العي����وب تظهر بعد فرة  بي����ت العمر، خ�سو�سً
م����ن الزمن وبعد ال�ستخدام، حي����ث ل يبقى اأمامهم 
�س����وى ال�سكوى للق�س����اء وهو اأمر يط����ول انتظاره، 
بح�سب ما يقول الكثر م����ن املت�ررين، ف�سالً عن 
اأن عق����ود البيع عادة ل تل����زم �ساحب امللك باإعادة 
النق����ود، ويف نف�ض الوقت ل ميك����ن ت�سليح بع�ض 
����ا اإذا كان����ت تتعل����ق  الأخط����اء يف التنفي����ذ خ�سو�سً

بالبنية التحتية للعمارة.

القانون الجديد يحمي الجميع
ويجمع خمت�سون وعاملون يف القطاع العقاري 
عل���ى اأن قانون التنظي���م العق���اري اجلديد الذي 
اأق���ره جمل����ض ال���وزراء يف �سه���ر اأكتوب���ر املا�سي 
�سيحم���ي جميع الأطراف من بائ���ع وم�سر وعقاري 
ومط���ور وم�ستثمر، لكن ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه 
هن���ا، ماذا عن الذين ا�س���روا بيوتهم قبل �سدور 

القانون؟
وعن ذلك يقول املحامي �سعد جابر الدو�ري 
ا  اإن قان���ون التنظي���م العق���اري اجلدي���د و�سع حدًّ
���ا كبًرا يف  له���ذه امل�س���اكل، و�سد فراًغ���ا ت�ريعيًّ
ا اأن م���واده جاءت تف�سيلية  ه���ذا املجال، خ�سو�سً
و�سمل���ت كل �س���يء، موؤك���ًدا اأن ال�س���وق ينتظ���ر 
اإ�سدار اللوائح التنفيذية التي �ست�سدر – بح�سب 

اعتقاده – يف �سهر مار�ض املقبل.
واأ�س���اف “م���ا يعن���ي اأن اأي م�سكل���ة تق���ع يف 
القط���اع العق���اري م���ن الآن و�ساع���ًدا �سيحكمه���ا 
القان���ون اجلديد وال���ذي جاء متكام���اًل ل �سيما اأنه 
جع���ل امل�سوؤولي���ة يف ه���ذا اجلان���ب عل���ى املطور 
واملقاول واملهند�ض وال�ست�ساري، عك�ض ال�سابق 
حيث كانت بع�ض هذه الأطراف خارج املو�سوع”.

دوامة المحاكم
وب���نّي الدو����ري اأن “القواعد العام���ة بالقانون 
ب���اأن ي�سم���ن البائع ج���ودة املنتج وه���ذا ي�سمل كل 
املنقولت �سواء عق���ار اأو �سيارة .. اإلخ، لكن لالأ�سف 
عادة ما تدخل هذه الق�سايا دوامة املحاكم املعتادة 
وبالتايل تطول امل���دة وي�ستمر ال�رر على امل�سري 

حلني احل�سول على احلكم”.
وع���اد الدو�ري ليوؤك���د اأن املنظومة الت�ريعية 
بالبحري���ن ممت���ازة والقوانني ت�سم���ن احلقوق لكن 
امل�سكل���ة تبقى باجلان���ب العملي، حي���ث يطول اأمد 

التقا�سي.
واعت���ر القانون اجلديد متط���وًرا ومتفوًقا على 
الكثر من القوانني املطبقة يف بلدان اأخرى، م�سًرا 
اإل���ى اأنه فتح املجال للت�سوي���ة، الأمر الذي ي�رّع حل 
النزاع���ات، فقد �سمح بت�سوي���ة الق�سايا التي تفوق 
قيمته���ا الن�س���ف ملي���ون دين���ار عن طري���ق غرفة 
البحري���ن لت�سوية املنازعات، لكن امل�سكلة تبقى يف 

تلك العقارات التي تقل قيمتها عن هذا الرقم.
وتاب���ع الدو����ري وه���و اأي�ًس���ا و�سي���ط ت�سوية 
معتم���د، اأن اأ�سح���اب الدخ���ل املتو�س���ط واملحدود 
ي�سرون عقارات باأ�سعار قليلة وبالتايل ل ت�سملهم 
ه���ذه اخلا�سي���ة، اإل اأن القانون اأوجد ح���اًل اأي�ًسا من 
خ���الل ا�ستح���داث و�سيل���ة الو�ساطة لك���ن مل ت�سدر 

قواعدها اإلى الآن.

المطور والمقاول واالستشاري تحت 
القانون

من جهت���ه، قال الرئي����ض التنفي���ذي ملوؤ�س�سة 
التنظيم العقاري، ال�سيخ حممد بن خليفة بن عبداهلل 
اآل خليفة اإن القانون اجلديد و�سع اآلية حلماية جميع 

الأطراف.
واأكد اأن “هناك ح�س���اب �سمان مراقب من قبل 
املوؤ�س�سة، وعلى املط���ور العقاري اإيداع كل املبالغ 
التي يح�س���ل عليها من جراء البي���ع يف هذا احل�ساب 

قبل اأن ينتهي امل�روع، مع اإدراج ا�سم امل�سري”.
وتابع “وعليه يتم ت�سكيل وتفعيل احتاد املالك 
مبا�رة بعد البيع، وبالتايل ياأخذ الحتاد دور املطور، 
الأمر الذي يحم���ي حقوق جميع الأطراف ومينع وقوع 

امل�ساكل”.
وبني ال�سيخ حممد الذي حتدث ل� “البالد” على 

هام�ض الإعالن عن فوز ال�ركة الأيرلندية بعقد اإدارة 
وت�سغيل موؤ�س�سة التنظي���م العقاري مطلع دي�سمر 
املا�س���ي اأن “هن���اك ا�سراطات قانوني���ة للعمران 
ينظمه���ا قانون اآخر، وبالتايل فاإن اأي عيوب جوهرية 
تظهر باملبنى يتحمل م�سوؤوليتها املطور واملقاول 

وال�ست�ساري”.
واأو�س���ح اأن “القانون اجلديد نظم هذه العملية 
بع���د البي���ع، حي���ث هن���اك التزام���ات عل���ى املطور 
واملق���اول وال�ست�س���اري، وه���ذا ينطب���ق على جميع 

العقارات واملباين والعمارات ال�سكنية”.

مؤسسة التنظيم العقاري
واأُعل���ن يف مطل���ع دي�سم���ر املا�س���ي ع���ن فوز 
ال�رك���ة الأيرلندية الدولية للتطوي���ر )I.D.I( بعقد 
اإدارة وت�سغي���ل موؤ�س�سة التنظيم العقاري اجلديدة، 
وملدة 3 �سنوات تب���داأ من مار�ض املقبل بقيمة 3.6 

ا. مليون دينار، بواقع 1.2 مليون �سنويًّ
و�ستق���وم ال�ركة مبوج���ب اتفاقية وقعت بهذا 
الالزم���ة  القانوني���ة  الأدوات  ب�سياغ���ة  اخل�سو����ض 
لتنفي���ذ قانون تنظي���م القط���اع العق���اري، واإعداد 
معاي���ر وترخي����ض الأن�سط���ة العقاري���ة، والهي���كل 

التنظيمي للموؤ�س�سة.
وتت�سم���ن التفاقية 7 بن���ود رئي�سة ت�سمل كل 
م���ا يتعل���ق بعم���ل وهيكل���ة واإدارة املوؤ�س�سة، وهي 
اجلانب القانوين، والتنظيمي والإ�سراتيجي واملايل 

والتقني والت�سغيلي والإعالمي.
و�ستقوم ال�ركة ب�سياغة 66 اأداة قانونية لزمة 
لتنفي���ذ قانون قطاع التطوي���ر العقاري مبا يف ذلك 
معاي���ر ترخي����ض الأن�سطة العقاري���ة، وتنظيم عمل 

املهن املتعلقة بالتطوير العقاري.
التنظي���م  اإن�س���اء موؤ�س�س���ة  اأن  وم���ن املعل���وم 
العق���اري جاء بناًء على القانون رقم 27 ل�سنة 2017 
واملتعل���ق بتنظي���م القط���اع العقاري، حي���ث جاء يف 
امل���ادة الثالث���ة اأنه تن�س���اأ موؤ�س�سة ت�سم���ى موؤ�س�سة 
التنظي���م العقاري تكون له���ا ال�سخ�سية العتبارية، 
العق���اري،  والت�سجي���ل  امل�ساح���ة  بجه���از  وتلح���ق 
وي�س���در مر�سوم بتنظيم املوؤ�س�سة وت�سكيل جمل�ض 
اإدارتها وحتدي���د اخت�سا�ساته واأداة تعيني الرئي�ض 
التنفي���ذي وحتدي���د اخت�سا�ساته وكاف���ة امل�سائل 
املتعلقة باملوؤ�س�سة، على اأن يكون من �سمن جمل�ض 
الإدارة ممثل���ني عن القطاع العقاري واملرخ�ض لهم 

مبوجب القانون. 
واملوؤ�س�س���ة معني���ة بو�س���ع الأنظم���ة واإ�س���دار 
لتنفي���ذ  الالزم���ة  والق���رارات  التنفيذي���ة  اللوائ���ح 
القانون، واملتعلق���ة مبنح وجتديد تراخي�ض اأن�سطة 
القط���اع العق���اري وم�ساري���ع التطوي���ر وتراخي����ض 
مزاولة الأعمال وفتح واإدارة ح�ساب ال�سمان مل�روع 

التطوير العقاري واعتماد اأمني ح�ساب ال�سمان.
وتتول���ى كذل���ك اق���راح وحت�سي���ل الر�س���وم 
املفرو�س���ة على تراخي�ض اأن�سط���ة القطاع العقاري 
والتطوي���ر العقاري ومكات���ب الو�ساط���ة وال�ركات 
العاملة يف اإدارة و�سيانة العقارات ور�سوم جتديدها.

تفعيل اتحاد المالك
اإل���ى ذل���ك، ق���ال رئي����ض جمعي���ة العقاري���ني 
البحريني���ة نا����ر الأهلي اإن القان���ون البحريني نظم 
ه���ذه امل�ساألة و�سم���ن للنا�ض حقوقه���ا، حيث األزم 
املال���ك واملكات���ب الهند�سية واملقاول���ني بتحمل 
امل�سوؤولي���ة يف ح���ال كان هن���اك اأخط���اء يف التنفيذ 
وظه���ور العي���وب وامل�س���اكل كالت�سقق���ات و�س���وء 

التمديدات ال�سحية والكهربائية.
لكنه عاد ليوؤكد بحك���م خرته وعمله يف ال�سوق 
اأن امل�سكل���ة تكم���ن يف طول ف���رة التقا�سي، حيث 
ي�سط���ر امل�سري املت����رر بالذهاب اإل���ى املحاكم 
عندما ل يعرف البائع بامل�سكلة وقد ت�ستمر الق�سية 
�سن���وات، وبطبيعة احلال ل ي�ستطيع ال�سخ�ض البقاء 
يف البي���ت اأو ال�سق���ة مع هذه العيوب م���ا يدفعه اإلى 

ت�سليحها على نفقته اخلا�سة انتظاًرا للحكم.
وتابع الأهلي “امل�ساكل لي�ست فقط عند ظهور 
العيوب، فهناك م�سكل���ة متاأ�سلة تتعلق بعدم عمل 
احتاد املالك يف العم���ارات والتي تت�سبب يف الكثر 

من امل�ساكل”.
وب���نّي اأن قان���ون التنظي���م العق���اري اجلدي���د 
عال���ج كل هذه امل�سائل ونظمها، م�س���ًرا اأن ال�سوق 
العقارية تنتظر اإ�سدار اللوائح التنظيمية املتعلقة 

بهذه الأمور.
واأ�س���ار اإل���ى اأن اجلمعية تقدم���ت مبقرح ليتم 
�سمول���ه يف اللوائح التنفيذية للقانون يتعلق باإلزام 
املق���اول )املّط���ور( ب���اإدارة املبن���ى مل���دة �سنتني 
كاملت���ني عل���ى اأن يوؤ�س�ض احتاد امل���الك عقب بيع 

جميع الوحدات ال�سكنية، مهما كان حجم البناء.
واتف���ق الأهلي مع ما جاء ب���ه املحامي الدو�ري 

ب����رورة اإحالة مثل هذه الق�سايا اإل���ى غرفة ت�سوية 
النزاعات بغ����ض النظر عن قيمة العق���ار، كونه فيه 

م�سلحة للجميع واإنهاء اخلالفات �ريًعا.
وكان الأهل���ي ق���ال يف ت�ريح���ات ل���� “الب���الد” 
عقب اإق���رار القانون يف اأكتوبر املا�سي، اإن القانون 
ي�سم���ل جمي���ع تفا�سي���ل القطاع العق���اري، ويندرج 
حتت مظلت���ه الكثر من القوانني احلالية املنف�سلة 
مث���ل قانون التطوير العق���اري والو�ساطة والتثمني 

العقاري واإدارة الأمالك وغرها.
واعت���ره الن���واة احلقيقية للعم���ل العقاري اإن 
كان���ت تنظيمي���ة اأو اإدارية وجميع امله���ن املخت�سة 
بالعق���ار يف البحرين م�ستقب���ال، لفًتا اإلى اأن القانون 
الق���دمي يف�س���ل معام���الت بطاقة الدلل���ة يف وزارة 
واملعام���الت الأخرى يف جهات اأخ���رى وجاء املر�سوم 

اجلديد لتكون تلك القوانني حتت مظلته.
واأ�ساف الأهلي اأن���ه �سيتم تفعيل قانون احتاد 
امل���الك وتنظي���م العمل نف�س���ه، و�سيغل���ق الثغرات 
القانوني���ة املوجودة حاليًّا، ووجود موؤ�س�سة التنظيم 
العق���اري �سر�سم خارطة طري���ق للقطاع، و�ستكون 
املوؤ�س�س���ة مهم���ة للقط���اع العق���اري لتاأخ���ذ الدور 
املنوط بها بكل ما يخ�ص التطوير وال�رشاء والو�ساطة 

وغرها.
من جانبه، قال الو�سي���ط العقاري فهد حميدان 
اإن ال�س���وق �سه���دت العدي���د م���ن امل�س���اكل ب���ني 
امل�سري���ن واملقاول���ني ب�سب���ب الت�سطيبات، حيث 
يكت�س���ف امل�سري باأن �سقته لي�ست كما اتفق عليه 
وبالت���ايل تن�س���ب اخلالفات، وعادة ل يت���م التو�سل 
حللول وي�سطر املت����رر الذهاب اإلى املحاكم التي 

يطول وقتها.
واأو�سح اأن القانون القدمي مل يكن يحمي جميع 
ا اأن���ه ل يوجد  الأط���راف بنف����ض امل�ست���وى خ�سو�سً
مبلغ تاأم���ني، فع���ادة ل يعرف املق���اول )املطور( 
بامل�سكل���ة ويقع امل�سري يف دوامة، على عك�ض الآن 

حيث �سبط القانون اجلديد امل�ساألة برمتها.
وتاب���ع حمي���دان “�سد م����روع القان���ون اجلديد 
جمي���ع الفجوات يف قطاع التطوير العقاري بالبحرين 
مب���ا يحفظ حق���وق امل�ستثمري���ن وامل�ساهمني على 
حد �س���واء، وي�سمن العدالة لالأط���راف كافة، ويدعم 
ثق���ة امل�ستثمرين يف ه���ذا القط���اع، وين�ّسط ال�سوق 

العقارية باململكة”.
اإدارة جمعي���ة البحري���ن  وكان رئي����ض جمل����ض 
للتطوير العقاري عارف هجر�ض اأكد يف حديث �سابق 
م���ع “الب���الد” اأن “ القانون اجلدي���د �سينظم القطاع 
ويعطي���ه وزًن���ا وينهي امل�ساكل الت���ي كانت تن�سب 

بني امل�سرين واملطورين يف ال�سابق”.
وب���نّي اأنه “�سيحّف���ز املطوري���ن وامل�ستثمرين 
�سواء املحليني اأو اخلارجيني، لأن اجلميع – بال�سابق 
- كانوا متخوفني ب�سب���ب عدم وجود مظلة ت�ريعية 

تو�سح احلقوق والواجبات”.
وق���ّدر هجر����ض قيم���ة امل�روع���ات العقارية يف 
البحري���ن بنح���و 30 ملي���ار دولر، وه���و رق���م قاب���ل 

للزيادة كون الكثر منها ينفذ على مراحل.

محاكم عقارية لسرعة البت في النزاعات
ودع���ا حمامون اإلى اإن�ساء حماك���م عقارية ل�رعة 
الب���ت يف النزاع���ات العقاري���ة اأ�س���وة بلجن���ة ت�سوية 
املنازع���ات العقارية التي تخت�ض يف نظر املنازعات 

الإيجارية.
وت�سرتط هيئ���ة الكهرباء واملاء من���ذ الأول من 
�سبتمر املا�سي عل���ى كل عقار يطلب خدمة املياه 
ب����رورة تقدمي ختم �سباك معتم���د لديها، حيث لن 
تقب���ل اأي ا�ستم���ارة طل���ب خلدمة املياه ب���دون هذا 

اخلتم.
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سيخوض منتخبنا الوطني األول 

لكرة السلة حصة تدريبية واحدة 

عند الساعة السادسة والنصف 

مساًء عىل صالة نادي املنامة.
وسيعكف الجهاز الفني ملنتخبنا 

بقيادة املدرب الوطني سلامن 
رمضان ومساعديه الوطنيان حسني 

قاهري وحسن ميك عىل تصحيح 
األخطاء التي وقع بها الالعبون 

يف لقاء األمس أمام اإلمارات، 
إضافة إىل ؤوضع اللمسات األخرية 
للمنتخب؛ تحضريًا للقاء الغد أمام 
املنتخب السعودي، والذي يعترب 

ثاين خطوات املشوار يف التصفيات 

اآلسيوية.
ومن املتوقع أن ينهي املدرب 

األمور الفنية التي يريد تطبيقها 
يف لقاء الغد، ال سيام بعد أن 

رصد املنتخب السعودي يف أكرث 
من مناسبة، واستغل رفقته يف 

املعسكر الرتيك لجمع املعلومات 
عنه. وينتظر أن يتخلل الربنامج 

التدريبي لألحمر اليوم جلسة فنية 
رسيعة الستعراض بعض األمور 

الخاصة باملنتخب املنافس.

حقق املنتخب السعودي 
نتيجة كاسحة عىل 

نظريه العامين يف افتتاح 
التصفيات اآلسيوية 

قوامها )45/100(.
وجائت نتائج األشواط 

األربعة كلها ملصلحة 
األخرض وبواقع )األول: 

9/23، الثاين: 13/24، 
الثالث: 11/33، الرابع: 

12/20(. وبذلك حصدت 
السعودية نقتطي الفوز 
من أوىل مبارياتها فيام 

نقطة هي حصيلة 
املنتخب العامين. ومل 

يجد العبي األخرض أدىن صعوبة يف تحقيق الفوز يف ظل فارق اإلمكانات 
الفنية التي صبت ملصلحته عىل جميع املستويات، ورضب منذ الشوط 

األول بكل قواه عرب الدفاع القوي الضاغط والهجوم الفذ وتحقيق 
النقاط وزيادة غلته بالنتيجة بشكل كبري، حتى فرض سيطرته املطلقة 

عىل مجريات اللقاء للنهاية.
ويف املؤمتر الصحفي الذي أقيم عقب اللقاء وحرضه مدرب السعودية 

عيل السنحاين وغاب عنه الجانب العامين، بني السنحاين أن منتخبه 
يطمح لوضعة بصمة يف هذه البطولة والسري خطوة بخطوة وإعطاء كل 

مباراة حقها دون النظر ملستويات الخصم. وقال السنحاين إن منتخبه 
احرتم خصمه العامين ولعب بكل جدية دون أن يتهاون معه، وهو يثني 

عىل أدائه وسعيه يف العودة للقاء. وأشار السنحاين إىل أن لقاءه املقبل 
مع البحرين سيكون قوياً باعتبار األخري يلعب عىل ارضه وبني جمهوره 

باإلضافة إىل أن األفضلية تنصب لصالح األحمر بسبب االنسجام يف 
صفوفه، ولكن هذا لن مينع منتخبه يف الظهور القوي وتحقيق نتيجة 

إيجابية تعزز حظوظه يف املرحلة املقبلة.

البالد سبورت

البالد سبورت

البالد سبورت

“األحمر” يتأهب لألخضر بتدريب مسائي

السعودية تلتهم 
الحلوى العمانية

حق��ق منتخبن��ا الوطن��ي األول لك��رة 
الس��لة فوزًا مثيًنا عىل حس��اب شقيقه 
اإلم��ارايت بنتيج��ة )73/69(، يف املباراة 
التي جمعتهام مس��اء أم��س )الجمعة( 
عىل صالة اتحاد الس��لة بأم الحصم، يف 
مس��تهل مش��واره بتصفيات املنتخبات 
الخليجية املؤهلة لنهائيات كأس آس��يا 
للرج��ال 2021 “ب” الت��ي تحتضنه��ا 
مملك��ة البحرين يف الفرتة من 23 حتى 

26 فرباير الجاري.
وحظيت املب��اراة بوجود رئيس مجلس 
إدارة االتح��اد البحرين��ي لكرة الس��لة 
سمو الش��يخ عيىس بن عيل بن خليفة 
آل خليفة، بجانب وزير شؤون الشباب 
والرياض��ة هش��ام الج��ودر وعدد من 

املسؤولني الرياضيني.
وحصد منتخبنا بهذا الفوز أول نقطتني 
له يف مش��واره نحو حصد بطاقة التأهل 
إىل املرحل��ة الثانية، فيام خرج املنتخب 

اإلمارايت بنقطة الخسارة.

ويدين منتخبن��ا بفوزه أمس إىل الرتكيز 
واالنضب��اط وقلة األخط��اء عالوة عىل 
األداء الجامع��ي، وجاء أفضل مس��جل 
ملنتخبنا يف املباراة محمد كويد بتحقيقه 
17 نقطة، وأضاف حسن نوروز وحسني 

شاكر 10 نقاط لكل منهام.

الشوط األول

وبدأ منتخبنا الوطني املباراة بتش��كيلة 
ضمت حسني ش��اكر، ميثم جميل، بدر 

جاسم، محمد كويد وصباح حسني.
وجاء الش��وط األول متكافًئا وقوًيا من 
جانب املنتخبني، السيام منتخبنا الوطني 
ال��ذي أخ��ذ األفضلي��ة يف الرب��ع األول 
مس��تنًدا عىل س��الح التصوي��ب الثاليث 
الذي برع فيه محمد كويد حينام حقق 

4 تصويبات ثالثية ناجحة.
وافتتح منتخبنا نق��اط املباراة بتصويبة 
ثالثية من كويد، غري أن اإلمارات رسعان 
م��ا أخذ التق��دم بفضل الدف��اع القوي 

)2-3( واس��تعجال العب��ي منتخبن��ا يف 
التصويب وغي��اب املتابعات الهجومية 

التي أعطت اإلمارات التقدم 12/6.
وعاد منتخبنا ليقلص النتيجة إىل نقطة 
واح��دة يف 3 مناس��بات آخرها 14/13، 
قبل أن يس��تعيد التق��دم بدخول عيل 
ش��كرالله الذي أع��اد الت��وازن للجبهة 
الدفاعية. وراح األحم��ر يف رفع الفارق 

وأنهى الف��رتة األوىل متقدًما بفارق 10 
نق��اط بواق��ع 24/14. وأج��رى مدرب 
منتخبنا سلامن رمضان بعض التغيريات 
عىل تشكيلة األحمر مطلع الربع الثاين، 
ودف��ع بحس��ن ن��وروز، محم��د نارص 
وأحم��د نجف. وحف��اظ اإلمارات عىل 
توزان أداءه يف النصف األول من الفرتة 
الثانية، نجح من تقليص الفارق تدريجًيا 

33/31 مس��تغال أخطاء العبينا املتكررة 
يف الش��ق الهجوم��ي وكذل��ك األخطاء 
الش��خصية يف الجان��ب الدفاع��ي، قبل 
أن يتمكن األبيض م��ن تعديل النتيجة 
34/34، وحس��م الشوط األول ملصلحته 

بواقع 37/35.

الشوط الثاني

وتواص��ل التكافؤ يف األداء بني املنتخبني 
يف الحص��ة الثانية، إذ اس��تعاد املنتخب 
اإلم��ارايت التق��دم رسيًعا مطل��ع الربع 
الثال��ث 40/39، قب��ل أن يعود منتخبنا 
ويقل��ص الف��ارق ث��م يتع��ادل 44/44 
منتص��ف الربع ال��ذي ش��هد أداًء قوًيا 
لألحم��ر وس��ع به الف��ارق إىل 5 نقاط، 
قبل أن تعط��ي األخطاء الفنية الخاطئة 
التي ارتكبها الحكام عىل منتخبنا التقدم 

لإلمارات مع نهاية الربع 57/52.
وشهد الربع األخري أداًء قوًيا من جانب 
منتخبن��ا بفرض��ه األفضلي��ة يف النصف 
األخري م��ن الفرتة تحدي��ًدا، بتألق كبري 
من حسن نوروز الذي متكن من ثالثينت 
وتصويبة ثنائية من��ح منتخبنا األفضلية 
يف الدقائق األخرية التي ظل فيها األحمر 
متقدًم��ا حت��ى حس��م نتيج��ة املباراة 

ملصلحته ب�73/69.

جانب من لقاء منتخبنا باألبيض اإلماراتي أمس  )تصوير: رسول الحجيري(

سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد لقاء منتخبنا
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اس��تقبل رئيس االتحاد البحريني 
لكرة السلة سمو الشيخ عيىس بن 
عيل بن خليف��ة آل خليفة، رئيس 
االتحادين الع��ريب واإلمارايت لكرة 
السلة إس��امعيل القرقاوي، والذي 
ي��زور اململكة لحضور منافس��ات 
املرحلة األوىل من تصفيات االتحاد 
ال��دويل املؤهلة لكأس آس��يا التي 
تتنافس عليها منتخبات البحرين، 

السعودية، عامن و اإلمارات.
وأعرب سمو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليفة ع��ن ترحيبه بالقرقاوي 
يف بل��ده الثاين مملك��ة البحرين، 
الفتا س��موه إىل العالقة الوطيدة 
التي تجم��ع االتحادين البحريني 
واإلم��ارايت لك��رة الس��لة، مؤكدا 
س��موه تطلع��ه إىل تعزي��ز هذه 
العالقة مبا يخدم اللعبة وتطويرها 

باملنطقة.
القرقاوي  إس��امعيل  مث��ن  بدوره 
الحف��اوة البالغ��ة الت��ي تلقاه��ا 
من س��مو الش��يخ عيىس بن عيل 
آل خليف��ة، مش��يدا بالوقت ذاته 
بالجهود الكب��رية ململكة البحرين 
يف التحض��ري للتصفيات اآلس��يوية 
م��ن أج��ل إظهاره��ا باملس��توى 

التنظيمي املرشف.

جانب من استقبال سمو الشيخ عيسى بن علي إسماعيل القرقاوي
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ظهرت القناة الرياضية البحرينية بصورة مميزة من خالل تغطيتها ملبارايت اليوم األول 
للتصفيات اآلسيوية لكرة السلة والتي انطلقت يوم أمس عىل صالة اتحاد أم الحصم.

صاحبت التغطية التلفزيونية استديو تحلييل من أرضية الصالة بدءاً من اللقاء األول الذي 
جمع املنتخبني السعودي والعامين واستمر ذلك حتى نهاية اللقاء الثاين الذي كان طرفاه 

منتخبنا الوطني مع نظريه اإلمارايت. إذ أدار الزميل عبدالله عاشور االستديو بجانب طاقم 
تحلييل مكون من الكابنت يوسف عبدالعزيز، الكويتي فيصل بروسيل، وريان محمود 

وجاسم محمد.
يف جانب التعليق عىل مجريات اللقاءين، كان لقاء السعودي وعامن بصوت املعلق 

محمد سامل، فيام علّق عىل لقاء منتخبنا واإلمارات أسامة الكوهجي.

  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(

“أحمر السلة” يستهل التصفيات اآلسيوية بفوز مثير على اإلمارات
ل��دى زيارت��ه لمتابع��ة التصفيات اآلس��يويةسمو الشيخ عيسى بن علي وهشام الجودر في مقدمة الحضور

س��مو الشيخ عيسى بن علي في مقدمة مس��تقبلي إسماعيل القرقاوي 

حضور جماهيري بحريني كثيف

العبونا واجهوا 
خصمين في الملعب

العنصر النسائي..متواجد بقوة

البالد سبورت:

شهدت مدرجات صالة اتحاد كرة السلة بأم الحصم حضوراً كبرياً كبرياً 
من جانب الجمهور البحريني الذي كانت له بصمة واضحة كعادته 

والتي يبهر فيها الحارضين مبا يقدمه من أهازيج رياضية جميلة، 
يدل عىل شغفه وحبه بالحضور ومساندته ملنتخبه أينام وجد ويف أية 

بطولة كانت. فاملدرجات امتألت بشكل كبري يف كافة أنحاء الصالة 
بالصغار والكبار والرجال والنساء، وكان الجميع يشجع ويؤازر الالعبني 

بقوة وحرارة عىل مدار شوطي اللقاء وذلك بقيادة رؤساء روابط 
األندية التي وقفت وتكاتفت فيام بينهم تحت اسم “البحرين”.

فضاًل عن القوة الفنية املتوقعة 
للمنتخب اإلمارايت وصعوبة 

مواجهته، إال أن منتخبنا واجه 
خصاًم إضافياً أثر كثرياً يف سري 

املجريات وأطلق رشار الهيجان يف 
أنفس جميع الحارضين يف الصالة.
فمجريات املباراة منذ الربع األول 

كانت تسري بشكل سليم من جميع 
النواحي حتى الربع الثالث الذي 
انطلق الطاقم التحكيمي بقراراته 
السلبية واالستفزازية تجاه العبي 

ومدرب منتخبنا بشكل متتال تحت 
مرأى الجميع، األمر الذي عكر 

أجواء اللقاء حينها وخصوصاً أن 
الحكام بان عليهم فقدان السيطرة 

عىل أعصابهم وقراراتهم قاسية بحق 
“الصامت” قبل الناطق.

فالطاقم التحكيمي مل تكن 
االحتجاجات التي القوها فقط 

من جانب منتخبنا، بل حتى من 
الجانب اإلمارايت كالعبني ومدربهم، 

ورغم هذا متكن “االحمر” من 
التغلب وتحقيق الفوز عىل خصمني 

قويني.

البالد سبورت:

مع انطالق املباراة األوىل التي جمعت السعودية وعامن يوم أمس 
عند الساعة 5.30 مساًء بدأت الجامهري بشكل عام بالتوافد عىل 

صالة البطولة يف أمر اعتيادي لحجز املقاعد بشكل مبكر قبل االزدحام 
الجامهريي املؤكد الذي سيحدث مع قرب انطالق مباراة منتخبنا 

مع اإلمارات، وامللفت يف األمر هو منذ ذلك الوقت واكتست بعض 
املدرجات بالوجود النسايئ وقد ازداد أعدادهن بشكل تدريجي 

وأخذن يتحمسن ويشجعن بشكل كبري مع  مجريات لقاء منتخبنا 
املثري والعصيب الذي انتهى يف نهاية املطاف بالفوز الذي رسم عىل 

وجوههن السعادة والفرحة.

نتائج أمس

غدًا

اليوم
ستحصل جميع املنتخبات املشاركة يف 

التصفيات الخليجية املؤهلة لكأس آسيا، 
واملقامة عىل أرض مملكة البحرين من 

23 إىل 26 فرباير الجاري، عىل راحة اليوم 
السبت من اللعب، قبل انطالق الجولة 

الثانية من مرحلة الذهاب األحد.
وستستغل األجهزة الفنية للمنتخبات فرتة 

الراحة اليوم من أجل معالجة األخطاء 
التي وقع بها الالعبون يف لقاءي األمس، 

وترتيب األوراق بهدف تحقيق أفضل 
النتائج يوم غد، وتفادي تكرار الوقوع يف 

السلبيات.
ومن املقرر، أن يقام لقاءان برسم الجولة 

الثانية غًدا األحد، إذ سيلتقي املنتخب 
اإلمارايت بشقيقه العامين يف متام الخامسة 
مساًء، ويليه مبارشة لقاء منتخبنا الوطني 

بشقيقه األخرض السعودي يف الساعة 
السابعة مساًء.

ال���ي���وم راح�����ة ل��ج��م��ي��ع ال��م��ن��ت��خ��ب��ات اس�����ت�����دي�����و ت���ح���ل���ي���ل���ي ل�����”ال����ري����اض����ي����ة”

علي مجيد          محمد الدرازي

علي مجيد          محمد الدرازي

أم الحصم                  اتحاد السلة

عم����������انالسعودية

اإلم�����اراتعم����������ان 17:00

اإلم�����اراتالبح�����رين

السعوديةالبح�����رين 19:00

راحة لجميع المنتخبات

البالد سبورتالبالد سبورت
100vs45
73vs69

يرى املدرب الوطني عقيل ميالد 

أن املنتخبني البحريني واإلمارايت قد 

تقاسام أشواط املباراة يف بروزهام 

فنياً وتسجيلهام للنقاط وأخذ أفضلية 

التقدم بالنتيجة.

وقال ميالد يف ترصيح ل�”البالد 

سبورت” أن الشوط األول كان واضحاً 

ملصلحة البحرين فيام الثاين متكن 

اإلمارات من العودة به، وتكرر األمر يف 

الشوطني األخريين أيضاً. مضيفاً رغم 

هذه التقلبات إال أن الكلمة األخرية 

كانت ملصلحة البحرين بالتوفيق الذي 

حالف الالعبني يف الرميات الثالثية التي 

رجحت كفتهم عىل حساب اإلمارات.

ورداً عىل كرثة التصويبات خارج 

املنطقة والتي أخفق فيها منتخبنا يف 

بعض الفرتات وعدم اللجوء لداخل 

املنطقة، وضح ميالد أن الخطة التي 

انتهجها املدرب سلامن رمضان تعتمد 

وترتكز عىل اللعب الخارجي ولكن مل 

يحالف الالعبني التوفيق، ولكن بعدها 

وتحديداً عند دخول عيل شكر الله، 

أحدث األخري تغيرياً كبرياً يف مجريات 

املباراة وحول تأخر منتخبنا إىل تقدم، 

وهذا يدل عىل تأدية املهمة التي 

أرادها مدرب املنتخب.

ورداً عن نظرته للقاء املقبل أمام 

السعودية، أشار ميالد إىل أن منتخبنا 

لعب أمام اإلمارات ب� 12 العبا، ما 

يعني أن الالعبني مرهقون بخالف 

املنتخب السعودي الذي لعب مباراة 

مل يجد نفسه فيها كثرياً، وهذا ال يعني 

أن السعودية سيحقق فوزاً مضموناً، 

بل سيكون أمام مباراة قوية لدى 

مواجهته منتخبنا الذي تعود عىل 

مواجهة الصعوبات والتغلب عليها، 

رشط أن يكون أكرث تركيزاً وعدم 

التعرض للهبوط املفاجئ يف املستوى 

كام حدث يف لقاء اإلمارات وسيكون 

التوفيق حليفهم.

وحول اللقاء األول بني السعودية 

وعامن، بني ميالد أن املباراة كانت 

من طرف واحد وهي لألخرض، الذي 

يعترب الطرف األفضل واملسيطر عىل 

مجرياته منذ البداية وسريّها بحسب 

ما يريدها هو، وقد أرشك كافة العبيه 

دون أن يكشف جل أوراقه ألنه ضمن 

الفوز فيها.

أشاد مدرب منتخبنا الوطني لكرة 
السلة، سلامن رمضان، بأداء العبي 

منتخبنا خالل لقاءه أمس أمام شقيقه 
اإلمارايت. وقال رمضان يف املؤمتر 
الصحايف الذي أعقب املباراة، إن 

منتخبنا قدم مباراة قوية أمام منافس 
عنيد يلعب كرة السلة الحديثة.
وأكد رمضان أن املباراة جاءت 

صعبة، مضيًفا أن الجهاز الفني وجد 
صعوبة يف إيقاف نجم اإلمارات قيس 

الشبيبي، وأجرى عدة تغيريات يف 
محاولة للحد من خطورة الالعب. 

وأثنى رمضان عىل الدور البارز 
لجميع الالعبني وخصوًصا حسن 
نوروز، وقال “أضع كامل ثقتي 
يف الالعب الذي إن أضاع عدًدا 

من النقاط فإنه سيسجل النقاط 
الحاسمة”.

وعن كرثة التبديالت، أضاف “يجب 
أن نجري التغيريات من أجل إراحة 

جميع الالعبني وتوزيع الجهد 
عليهم”.

من جهته، أرجع مدرب منتخب 
اإلمارات عبدالحميد إبراهيم، خسارة 

منتخب بالده أمس أمام منتخبنا 
الوطني إىل الظروف الصعبة التي متر 

بها كرة السلة اإلماراتية.
وقال إبراهيم يف املؤمتر الصحايف الذي 

أعقب املباراة إن السلة اإلماراتية 
متر بظروف صعبة للغاية، أبرزها 

عدم مشاركة الالعبني لفرتات كافية 
يف الدوري املحيل، عالوة عىل بعض 

اإلصابات التي طالت نجوم املنتخب.
وأضاف إبراهيم “نحن عادة نجرب 
خصمنا عىل طريقة اللعب، ولكن 
ما حدث باألمس كان مغايرًا بعد 

أن استطاع مدرب البحرين سلامن 
رمضان من إجبارنا عىل تغيري 

طريقة لعبنا والتحكم يف املباراة عرب 
التغيريات التي أجراها خالل اللقاء”.

وأكد إبراهيم أن املنافسة مل تنته، وال 
زال هناك لقاءان للتعويض يف مرحلة 
الذهاب، و3 لقاءات أخرى يف اإلياب.

وذكر إبراهيم أن املنتخب اإلمارايت 
ميتلك مواهب مميزة، وهو قادر عىل 

التعويض يف املرحلة املقبلة.

سهالً ف���وزًا  كسب  ال��س��ع��ودي��ة 

ف����ي ال���م���ؤت���م���ر ال��ص��ح��اف��ي

إب���راه���ي���م: ال��ب��ح��ري��ن أج��ب��رن��ا ع��ل��ى ت��غ��ي��ي��ر ط��ري��ق��ة ال��ل��ع��ب

مي��الد: س��الح الثالثي��ات رج��ح كف��ة “األحمر”

رم��ض��ان: ف���وز م��ه��م.. وال���ق���ادم أه��م
عقيل ميالد متحدثًا لـ”البالد سبورت”

جانب من المؤتمر الصحافي

جماهير غفيرة حضرت لمنتخبنا

جانب من التواجد النسائي

جانب من االستديو التحليلي

من لقاء السعودية وعمان أمس



أقىص الهالل الس��عودي األهيل “ممثل 
الوط��ن” م��ن بطولة األندي��ة العربية 
السادس��ة والثالثني للكرة الطائرة التي 
تس��تضيفها تون��س حت��ى 26 فرباي��ر 
الجاري بعدما أطاح به بثالثة أش��واط 
مقابل ش��وط يف املواجهة التي اقيمت 
بينهام ي��وم أمس الجمع��ة عىل صالة 
ن��ادي الرتجي ضمن منافس��ات الدور 
ربع النهايئ من البطولة )دور الثامنية(، 
ليجرد األه��يل من لقب��ه العريب الذي 

أحرزه العام املايض 2017.
وفاز األهيل بالشوط األول 25/19 قبل 
أن ينج��ح الهالل الس��عودي يف الظفر 
بالشوط الثاين 25/21، والشوط الثالث 
25/22، والشوط الرابع 25/18 ليكسب 
املباراة بكل ج��دارة ويتأهل إىل الدور 
قب��ل النهايئ ليالق��ي الري��ان القطري 
الذي ف��از عىل الس��يب العامين امس 
٠/٣، أم��ا األه��يل فإنه ودع املنافس��ة 
مبكراً وسيلعب عىل مراكز الرتضية من 

الخامس إىل الثامن عىل أن يواجه اليوم 
السبت السيب العامين.

وتعد خس��ارة األهيل غري متوقعة متاما 
ع��ىل ض��وء املس��تويات الت��ي قدمها 
يف ال��دور التمهيدي وقياس��ا بالنتيجة 
التي الحقها باله��الل يف بطولة األندية 
الخليجية األخرية الع��ام املايض بعدما 

فاز عليه 3/0.
يف الش��وط األول ق��دم األه��يل افضل 
عروض��ه رغم افضلية اله��الل وتقدمه 
من��ذ البداي��ة حي��ث ف��رض النس��ور 
االرس��االت  ق��وة  بفض��ل  س��يطرتهم 
املوجهة وحوائط الصد املتامسكة التي 
تصدت لكرات املحرتف “بويب” وأحمد 
البخيت يف أكرث من مناسبة وكان بطلها 
عيل الصرييف وعباس الخباز، مع التوهج 
الهجوم��ي الرائ��ع للدومين��ي الفيس 
ون��ارص ومحمد عنان، فيام عاىن الهالل 
من األخطاء الهجومية وعدم اس��تقرار 
الك��رة األوىل األم��ر ال��ذي أوقعهم يف 

مطب الخسارة 25/19.
يف الش��وط الثاين تكرر السيناريو ذاته 
حيث اخ��ذ الهالل األفضلية مس��تغال 
حال��ة الرتاجع لدى األهيل فيام نش��ط 
هج��وم الهالل ع��رب املح��رتف “بويب” 
وصحوة حوائط الصد، ليوس��ع الهالل 
الف��ارق 22/18 لكن األهيل اس��تطاع 
أن يقل��ص النتيجة 22/20 بفضل بروز 
ابن��اء عن��ان يف الهجوم م��ن األطراف، 
إال أن طائ��رة األباتيش الهاللية واصلت 
التحليق ومن رضبة طائشة أللفيس يف 

الشبك كسب الهالل الشوط 25/21.

واصل األهيل حالة الرتاجع يف الش��وط 

الثال��ث، وتوقف��ت حوائ��ط الصد عن 

العم��ل رغ��م أنه��ا متثل مص��در قوة 

اس��ايس للفريق وهو ما افس��ح املجال 

أمام أحمد البخيت وبويب وبقية ضاريب 

اله��الل يف توجيه كراتهم بكل س��هولة 

من مختلف املراكز وس��ط تألق الفت 

لصانع ألعابهم موفق املطريي يف توزيع 
األدوار الهجومية بشكل منظم ليتقدم 
الهالل 22/19 وتقلصت النتيجة 22/20 
بك��رة هجومية ناجحة من نارص عنان، 
إال أن اله��الل واص��ل تقدم��ه وكانت 
حوائطه هذه املرة باملرصاد لكرة نارص 

األخرية ليفوز الهالل 25/22.
يف الشوط الرابع بان االستسالم واليأس 
واضحا يف معسكر األهيل حيث واصل 
الهالل تفوقه ومل تفلح تغيريات املدرب 
من��ري بن قارة يف قل��ب النتيجة عندما 
ادخل محم��د يعقوب بدال من الفيس 
وم��ريزا عبدالله بدال من عباس الخباز، 
فقد ارتكب الفريق سلسلة من األخطاء 
الهجومي��ة وغاب��ت فاعلي��ة حوائ��ط 
الصد وس��ط تألق متواصل للهالل عىل 
مس��توى الهجوم خصوص��ا من بخيت 
يف هذا الشوط ونش��اط حوائط الصد 

ليفوز الهالل 25/18.

 الهالل السعودي يجرد طائرة األهلي من اللقب العربي
يلع��ب عل��ى المراك��ز م��ن الخام��س إل��ى الثام��ن الي��وم 

من لقاء األهلي والهالل السعودي

حسن علي

حقق فريق بابكو لقب مسابقة كأس 
بابك��و لل��ركات واملؤسس��ات لكرة 
القدم للم��رة الثانية عىل التوايل، بعد 
الفوز املستحق الذي حققه عىل فريق 
جارمك��و بهدف��ني دون رد. يف املباراة 
النهائي��ة التي جمعته��ام أمس األول 
عىل ملعب نادي ألبا بالرفاع، بحضور 
نائ��ب الرئي��س التنفي��ذي للتكري��ر 
والتس��ويق يف بابك��و إبراهيم طالب 
ورئيس اللجنة املنظمة مازن العمران 
املس��ؤولني  م��ن  واألعض��اء وع��دداً 
والرياضيني يف الركات واملؤسس��ات 

املشاركة.
وأقيمت مراس��م التتويج بعد املباراة 
إذ تس��لم فريق جارمك��و كأس املركز 
الثاين وامليداليات، وتسلم بابكو كأس 

املركز األول وامليداليات.
وجاء لقب الكأس مستحقاً إىل الكتيبة 
الحمراء الت��ي تحققه للم��رة الثانية 
يف تاريخه��ا وعىل الت��وايل بعد األداء 
الق��وي والرائع يف مش��وار املس��ابقة 
ويف املباراة النهائية التي تعامل معها 
م��درب الفريق محم��ود عبدالرحمن 

وأف��راد الفريق بكف��اءة وخربة عالية 
التحكم والس��يطرة عىل  اس��تطاعت 
مجريات األمور وكسب اللقاء بهدفني 
دون، وهذا املس��توى الرائ��ع لبابكو 
كان خلف��ه الدعم الكب��ري الذي تلقاه 
الفريق من الجهاز اإلداري واملسؤولني 

يف الركة طوال املوسم.
يف املقاب��ل فريق جارمك��و العائد إىل 
املسابقة بعد غياب عدة مواسم قدم 

أيضاً مستويات رائعة سوى يف الدوري 
أو الكأس وكان منافساً قوياً والخسارة 
ال تقلل من ش��أنه ف��ام حققه بقيادة 
مدربه السيدحسن عيىس يعترب انجاز 
وس��يعطي الفريق الدافع إىل تحقيق 
نتائج ومنافس��ه أقوى عىل األلقاب يف 
املوسم املقبل السيام مع الدعم الكبري 
الذي يلقاه الفريق من املس��ؤولني يف 
الركة. وع��ودة إىل اللقاء فقد فرض 

بابك��و أفضليته ع��ىل اللق��اء وأضاع 
بعض الفرص الخطرية يف الشوط األول 
الذي انته��ى بالتعادل الس��لبي دون 
أي أه��داف، ومل تكن هن��اك فاعلية 

هجومية كام ينبغي لجارمكو.
ويف الش��وط الث��اين ج��اءت البداي��ة 
رسيعة إىل بابك��و الذي نجح يف كرس 
التعادل السلبي وتسجيل أول أهداف 
اللق��اء ع��ن طريق مهاجم��ه الخطري 
محم��د صالح عن��د الدقيق��ة “58”. 
وسعى جارمكو ألدرك التعادل وحاول 
الس��يطرة ع��ىل الك��رة يف منتص��ف 
امللع��ب لكن الفريق واص��ل معاناته 
الهجومي��ة ومل ينج��ح يف الوص��ل إىل 

مرمى الخصم.
الدفاع��ي  الرتكي��ز  بابك��و ويف ظ��ل 
والتوازن حافظ عىل نس��قه واستطاع 
تس��جيل الهدف الثاين عن��د الدقيقة 
“78” من املتألق جاس��م عيل، لينتهي 
اللقاء بهدفني نظيف��ني، لتعم الفرحة 
صف��وف أفراد الفريق األحمر وجميع 
متابعي��ه بتحقيق اللق��ب الثاين عىل 

التوايل.

خط��ف الالعب حبيب صباح لقب 
التصنيفية  الس��نوكر  بطوالت  أوىل 
يف الع��ام 2018، بع��د تغلب��ه يف 
املب��اراة النهائي��ة ع��ىل منافس��ه 
صادق عبدالغني، والتي أقيمت يف 
صالة كيو إن املنامة وس��ط حضور 
جامه��ريي كبري يف الي��وم الختامي 
من البطولة التي عرفت مش��اركة 

48 العباً.
ومتي��زت املب��اراة النهائي��ة بالكثري 
من الندية والح��امس، بعدما قدم 
الالعبان عرضاً كبرياً يليق باملواجهة 
النهائية للبطول��ة التصنيفية األوىل 
للس��نوكر يف العام الجديد، وحسم 
حبي��ب صب��اح اللق��ب لصالح��ه 
بنتيجة خمسة أشواط مقابل ثالثة 
ملنافس��ه ص��ادق عبدالغن��ي، كام 
ومتك��ن صباح من تس��جيل معدل 
نقاط “بريك” خالل هذه املواجهة 

بلغ 89 نقطة.
يف املقابل س��جل العائ��د للطاولة 
الخرضاء محمد الشيخ عودة موفقة 
بتحقيق املرك��ز الثالث يف البطولة 
عىل حس��اب نظريه هشام الصقر، 

بعد مباراة قوية عرفت تقاربا كبريا 
يف املس��توى، إىل أن حسمها الشيخ 
بالش��وط الفاص��ل وبنتيجة أربعة 

أشواط مقابل ثالثة.
وم��ن جانبه عرب مدي��ر املنتخبات 
للبلي��اردو  البحرين��ي  باالتح��اد 
والس��نوكر حس��ني بوبش��يت عن 
الذي ظهرت  باملس��توى  س��عادته 
األوىل،  التصنيفي��ة  البطول��ة  عليه 
ال��ذي قدمه كافة  باألداء  مش��يداً 

الالعب��ني، ومضيفاً: “لقد ش��اهدنا 
تط��ورا كب��ريا يف مس��توى بع��ض 
املشاركني، وهو أمر يدعو من دون 
شك للس��عادة، فنحن نسعى دامئاً 
لتش��جيع املزيد من املواهب عىل 
تقديم نفس��ها بش��كل أفضل من 

بطولة إىل أخرى”.
مش��رياً إىل أن ف��وز حبي��ب صباح 
من جديد يف البطولة، أمر ُيحسب 
لالع��ب ع��ىل اجته��اده ومواصلة 

تقديم عروضه املميزة، متابعاً: “كام 
شاهدنا عودة موفقة لالعب محمد 
الش��يخ للتألق واملنافسة، وهو من 
دون شك العب صاحب خربة كبرية 
واستعادة مستواه يصب يف مصلحة 
لعبة الس��نوكر يف اململكة، كام البد 
لنا واإلش��ادة بالنتائج التي يحققها 
الالعب صادق عبدالغني الذي بات 
أح��د أهم املنافس��ني يف البطوالت 

األخرية عىل املراكز املتقدمة”.

بتخطيه جارمكو في النهائي

“بابكو” يحرز كأس الشركات للمرة الثانية على التوالي

صباح بطال في تصنيفية السنوكر األولى بـ 2018
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منتخب 2001-2002 يشارك في 
بطولة اإلمارات الدولية الودية

صافرة أوزبكية للقاء المنامة 
والعهد اللبناني آسيوًيا

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: يغادر منتخبنا لكرة القدم مواليد 
2001-2001 إىل مدينة ديب اإلماراتية، صباح اليوم )السبت(؛ متهيدا 

للمشاركة يف بطولة اإلمارات الدولية الودية للمنتخبات تحت 17 
عاما، والتي ينظمها االتحاد اإلمارايت خالل الفرتة 26 فرباير الجاري 
وحتى 2 مارس املقبل مبشاركة 4 منتخبات هي إىل جانب منتخبنا: 

اإلمارات، روسيا واليابان.
وتضم قامئة منتخبنا الجهازين الفني واإلداري املكون من: املدير 

الفني ملنتخبي األوملبي والشباب سمري شامم، مدرب املنتخب راشد 
الدورسي، مدير املنتخب عبدالله البوعينني، إداري املنتخب حمد 

الخالدي، مدرب اللياقة البدنية محمد السالمي، مدرب الحراس حسني 
سند، اختصايص العالج الطبيعي سيد مؤية نعمة، املدلك أنيميش 

وعامل املهامت إميان إسامعيل.
أما قامئة الالعبني فتضم: حسني جعفر، عبدالرحمن سيد محمد، 

محمد يوسف، حسني عيل الشوفة، عادل إبراهيم، سلامن صالح، 
محمد كاظم، محمد محمد فارس، حمد خالد، أحمد مسلم، عمر 

نجم، حسن محمود، عمر صابر، ياسني كريم، عيل جميل، حسن طه، 
عبدالله سامل، سيد جواد حيدر، حسني عيل عبدالحسني، حمد محمد 
وأحمد عبدالحميد. وبحسب جدول مباريات البطولة، فإن املنتخب 
يدشن مبارياته يوم االثنني املقبل مبواجهة منتخب اإلمارات، يف حني 

يلعب يوم األربعاء أمام منتخب روسيا، ويوم الجمعة يختتم مبارياته 
يف البطولة مبواجهة منتخب اليابان، علام أن املنافسات تقام بنظام 
الدوري من دور واحد. وتقام مباريات البطولة عىل مالعب االتحاد 

اإلمارايت لكرة القدم.

أحمد مهدي:

أسند االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
مهمة إدارة مباراة ممثل اململكة فريق 

املنامة مع العهد اللبناين ضمن الجولة 2 
للمجموعة 2 بكأس االتحاد اآلسيوي إىل 

طاقم تحكيم أوزبي.
وسيقام اللقاء يوم اإلثنني املقبل 26 

فرباير الجاري عىل استاد مدينة خليفة 
الرياضية ضمن منافسات املجموعة التي تضم 
أيضا فريقي الجيش السوري والزوراء العراقي.

وسيدير اللقاء الحكم قاسيموف شريزود، ويعاونه مواطناه تسبينكو 
وتيمور، والحكم الرابع سلطان الحريب من اململكة العربية السعودية.

وسيكون الهندي “أكشاي” مراقبا للمباراة، و”الم هو” من هونج كوند 
مقيام للحكام. ويواصل املنامة تحضرياته للمواجهة اآلسيوية الثانية، 

علام أن مواجهته اآلسيوية األوىل انتهت بالتعادل السلبي مع الجيش 
السوري يف لقاء احتضنه استاد البحرين الوطني. ومن املؤمل أن يدخل 

املناميون معسكرا داخليا قبل بدء املباراة، يف حني سيكتفي الفريق 
اللبناين بتدريب وحيد عىل ملعب املباراة؛ نظرا لوصوله املتأخر. 

وسيستقر الفريق اللبناين يف فندق “جلف كورت” بضاحية السيف”، 
علام أنه تعادل يف الجولة األوىل أيضا مع فريق الزوراء بنتيجة )1-1(.

منتخبنا لكرة القدم مواليد 2002-2001



ما رأيك في مستوى مسابقة 
الكرة الطائرة بدورة ألعاب األندية 

العربية للسيدات؟

بصفت��ي نائب��ا لرئيس االتح��اد العريب 
للك��رة الطائ��رة ع��ن منطق��ة الخليج 
وشبه الجزيرة العربية، ورئيسا لالتحاد 
الُع��اين للكرة الطائرة، ورئيس��ا للجنة 
االحت��كام يف املس��ابقة، فإنن��ي أفتخر 
كث��را مبا وصل��ت إليه الك��رة الطائرة 
النسائية من مستوى متطور، كا أنني 
سعيد جدا مبشاركة 6 أندية يف الدورة، 
ولو أنني كنت أمتن��ى أن يزداد العدد، 
ولك��ن عموم��ا، فإن املس��ابقة حفلت 
بندية وإث��ارة ومردود فني رفيع، ولقد 
رأيت مس��تويات تبرش مبس��تقبل أكرث 

متيزا للكرة الطائرة العربية النسائية.

 وكيف ترى واقع الكرة الطائرة 
النسائية في الوطن العربي؟

م��ن وجهة نظري الش��خصية أن الكرة 
الطائ��رة النس��ائية تس��ر وف��ق خط 
تصاع��دي جيد يف ظ��ل االهتام الذي 
توليه االتحادات الوطنية للكرة الطائرة 
بالنش��اط النس��وي، ووجود مسابقات 
وبطوالت خاصة للس��يدات يف معظم 
البل��دان العربي��ة، ونح��ن يف االتحاد 
العريب للكرة الطائرة منحنا املرأة حصة 
كبرة م��ن االهتام، وقد أقيمت خالل 
ش��هر ديس��مرب املايض بطول��ة األندية 
العربية للس��يدات، والت��ي توج بلقبها 
األه��ي املرصي، وهو ما يعكس إرادتنا 
الطائرة  بالك��رة  للنه��وض  الحقيقي��ة 
النس��ائية الت��ي نتطلع له��ا املزيد من 

التطور واالزدهار يف املستقبل.

 وما رأيك عن مسيرة االتحاد العربي 
منذ احتضان مملكة البحرين لمقر 

االتحاد في العام 1990 حتى اليوم؟

كان ومازال االتحاد العريب للكرة الطائرة 
يلع��ب دورا ب��ارزا يف االرتق��اء بالكرة 
الطائ��رة العربية عىل مس��توى الرجال 
والسيدات من خالل األنشطة والربامج 
الت��ي ينظمها عىل ال��دوام مثل بطولة 
األندي��ة العربي��ة للرجال والس��يدات 
وبطولة الش��واطئ للرجال والسيدات 
وبطولة الناش��ئني وبطول��ة املنتخبات 
للرجال والعديد من األنش��طة األخرى 
التي ساهمت يف تطور اللعبة يف الوطن 
العريب، وبالتأكي��د أن الحتضان مملكة 
البحري��ن أث��را كب��را يف تحقي��ق تلك 
الطفرة وش��هاديت مجروحة يف االتحاد 
العريب برئاس��ة الش��يخ عي بن محمد 
آل خليفة؛ نظرا للدور املهم الذي يقوم 
ب��ه يف س��بيل النهوض بالعم��ل الفني 
واإلداري داخل االتحاد لتحقيق التميز 
للعبة، وق��د كان ململكة البحرين دور 
ب��ارز يف تثبيت أركان االتحاد والنهوض 

به باعتبارها بلد املقر.

ما برامج وأنشطة االتحاد العربي 
في الفترة المقبلة وتحديدًا في 

العام 2018؟

س��تعقد اللجن��ة التنفيذي��ة اجتاعها 
الق��ادم عىل هام��ش بطول��ة األندية 
الت��ي  والثالث��ني  السادس��ة  العربي��ة 
تحتضنها تونس حتى 26 فرباير الجاري، 
وسيتم خالل االجتاع اعتاد روزنامة 
بط��والت العام 2018، حيث س��تكون 
أجندتنا زاخ��رة بالعديد من البطوالت 
عىل مس��توى األندية واملنتخبات لكال 

الجنسني.

 هل هناك مساع جادة من جانب 
االتحاد العربي الستضافة العراق 

إحدى البطوالت العربية في الفترة 
المقبلة؟

الع��راق بلد عريب ش��قيق، نكن له كل 
املحب��ة والتقدير، وه��و عضو فاعل يف 
االتح��اد العريب للك��رة الطائرة، ونحن 
نأم��ل أن يحتضن العراق بطولة عربية 
ع��ىل أرضه يف أقرب وق��ت؛ ألننا نعتز 
ونت��رشف بالتواجد يف العراق الحبيب، 
كا نتمنى أن تكون هناك مش��اركات 
مس��تمرة للعراق يف بط��والت االتحاد 
الع��ريب كاف��ة، وهو هدف سنس��عى 
لتحقيقه بالتعاون مع االتحاد العراقي 

للكرة الطائرة.

- بالنسبة لالتحاد الُعماني.. ما 
مشاركاتكم القادمة؟

إنن��ا نحرص س��نويا عىل املش��اركة يف 
مختلف البط��والت الخليجية والعربية 
األندي��ة  مس��توى  ع��ىل  والقاري��ة 
واملنتخب��ات، ويف العام الج��اري، فإن 
نادي السالم والسيب يشاركان حالياً يف 
بطولة األندية العربية التي يدور رحاها 
يف تون��س، ك��ا سنش��ارك يف البطولة 
اآلس��يوية، وتركيزنا يف املرحلة القادمة 
سيكون عىل منتخبات الفئات السنية، 
وأمتنى أن تعود البطوالت الخليجية إىل 

الواجهة من جديد لنشارك فيها.

 بما أنك تحدثت عن البطوالت 
الخليجية، هل هناك مساع من 

جانبكم إلعادة تنظيم أي بطولة 
خليجية قريبا؟

هن��اك مس��اع م��ن جان��ب اللجن��ة 
ب��دول  الطائ��رة  للك��رة  التنظيمي��ة 
مجل��س التع��اون الخليج��ي يف الفرتة 
املقبل��ة، ولدين��ا اتص��االت وتنس��يق 
مس��تمر للتغلب عىل مختلف العوائق 
والصعوب��ات التي تعرتض طريق إقامة 

البطوالت الخليجية.

 وهل سلطنة ُعمان تحديدا لديها 
تحركات في هذا الشأن؟

نح��ن جزء م��ن املنظوم��ة الخليجية، 

وأي توافق حول عودة البطوالت نحن 
ندعمه ونش��جعه، ولكنن��ا بانتظار ما 

ستسفر عنه األيام املقبلة.

ن االتحاد الُعماني للكرة   كيف تمكَّ
الطائرة من تحقيق طفرة واضحة 
على مستوى الشواطئ لتأخذ 
الريادة على المستوى العربي 

والخليجي؟

إنن��ا نفتخ��ر مبا وصل��ت إلي��ه الكرة 
الطائرة العانية الشاطئية عىل مستوى 
النتائج والنجاح��ات، وهي مل تأت من 
فراغ بطبيعة الح��ال، وإمنا نتاج لعمل 
وجهد كب��ر بذل من جان��ب مجالس 
اإلدارات السابقة لالتحاد العاين للكرة 
الطائرة، وهناك عدة مقومات ساهمت 
يف تحقي��ق هذا النج��اح، ويف مقدمتها 
البيئة الساحلية التي تتميز بها سلطنة 
ُعان، والتي تشجع عىل توفر املالعب 
ومارس��ة اللعب��ة، إضاف��ة إىل وجود 
الك��وادر الفنية م��ن أبناء الس��لطنة، 
والذي��ن س��اهموا يف ب��روز مواه��ب 
متميزة عدة عىل مستوى الكرة الطائرة 
الش��اطئية، واألهم من ذل��ك كله هو 
االهتام بالش��واطئ م��ن خالل إتاحة 
الفرص��ة أم��ام العبينا؛ للمش��اركة يف 
يولد  الخارجي��ة، فاالحتكاك  البطوالت 
الخ��ربة، واأله��م م��ن ذل��ك االهتام 

بالفئات السنية يف مراحل مبكرة.

 وهل تخصصون ميزانية ضخمة 
للكرة الطائرة الشاطئية؟

ال ميكن أن تعترب ميزانية ضخمة، فهي 
معقول��ة إىل حد كبر؛ تقدي��راً لجهود 
الالعبني وما يحققونه من نتائج مرشفة، 
فمن الواجب دعمهم وتشجيعهم عىل 

العطاء، وهو أقل ما نقدمه لهم.

وهل لديكم نية الستضافة بطوالت 
آسيوية أو عالمية مستقبال؟

إنن��ا يف االتحاد الُع��اين للكرة الطائرة 
نهت��م باس��تضافة مختل��ف البطوالت 
عىل مس��توى الكرة الطائ��رة للصاالت 
والش��واطئ ملا تتمتع به السلطنة من 
مقومات فري��دة جعلتها وجهة جاذبة 
ألكرب األح��داث الرياضية، ومن املؤمل 
أن نستضيف هذا العام إحدى الجوالت 
العاملي��ة للك��رة الطائ��رة الش��اطئية، 
وسنعلن مس��تقبال عن خططنا يف هذا 

الشأن.

 ما رأيك بمستوى الكرة الطائرة 
البحرينية؟

الك��رة الطائ��رة البحريني��ة غنية عن 

التعريف، فهي تحتل الريادة الخليجية 
األندي��ة  مس��توى  ع��ىل  والعربي��ة 
واملنتخب��ات، ودامئ��ا م��ا تك��ون فوق 
منصة التتويج، وه��ذا األمر ليس وليد 
اآلن، وإمنا منذ فرتة طويلة، وأكرب دليل 
عىل ذلك هو هيمنة األندية البحرينية 
يف الع��ام املايض ع��ىل بطولتي الخليج 
والعرب لألندية، حيث توج األهي بطال 
لبطولة األندية العربية التي استضافتها 
البحرين، وتوج داركليب بلقب بطولة 
األندية الخليجية التي استضافتها قطر، 
إضافة إىل فوز منتخب الناشئني بلقب 
البطولة العربية التي أقيمت يف األردن، 
وه��و ما يعكس بج��الء متانة القاعدة 
يف البحري��ن بفضل الدع��م واالهتام 
السياس��ية  القي��ادة  م��ن  والرعاي��ة 
والرياضية يف اململكة إىل جانب الجهود 
الكبرة التي يقوم بها االتحاد البحريني 
للك��رة الطائ��رة برئاس��ة الش��يخ عي 
بن محمد آل خليف��ة وباقي األعضاء، 
وأمتنى للعب��ة كل التوفيق والنجاح يف 

املستقبل.

ما توقعاتك بخصوص المنافسة 
في بطولة األندية العربية الـ 36 

التي تجري حاليا في تونس؟

البطولة س��تكون صعبة للغاية يف ظل 
مش��اركة ف��رق قوية من دول ش��ال 
إفريقيا، وس��تختلف خارطة املنافس��ة 
عن النسخة املاضية 35 التي فاز فريق 
األهي البحريني بلقبها، ومن الصعوبة 
التكه��ن بهوي��ة البط��ل، ولكنني أرى 
بأن األندية التونس��ية تحديداً ستكون 
منافس��ا قوي��ا؛ نظ��را إلقام��ة البطولة 
ع��ىل أرضهم وب��ني جاهرهم، إضافة 
إىل تط��ور الك��رة الطائرة التونس��ية، 
وبصفتي رئيس��ا التحاد العاين، فإنني 
أمتنى التوفيق ملمثي الس��لطنة السالم 

والسيب.

الشيخ بدر الرواس متحدثا لـ “البالد سبورت”
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البحرين نهضت باالتحاد 
العربي ودعمته بقوة

رئيس االتحاد الُعماني للكرة 
الطائرة في ضيافة “البالد سبورت”:

ن�����رح�����ب ب����اس����ت����ض����اف����ة ال������ع������راق ل����ل����ب����ط����والت ال���ع���رب���ي���ة

حسن علي

اس��تطاع رئي��س االتحاد الُعامين للكرة الطائرة الش��يخ بدر الرواس أن يفرض نفس��ه كأحد أبرز القي��ادات العربية عىل 
مس��توى اللعبة، وقاد الك��رة الطائرة الُعامنية إىل املزيد من النجاحات واإلنجازات لين��ال ثقة االتحادات العربية لتبوؤ 
عضوية االتحاد العريب للكرة الطائرة، وتويل منصب نائب الرئيس عن منطقة الخليج وش��به الجزيرة العربية، وهو يعد 

اعرتافا بقدراته وإمكاناته يف النهوض باللعبة إىل املزيد من التقدم والنجاح.
“البالد س��بورت” التقى رئيس االتحاد الُعامين عىل هامش تواجده بدورة األلعاب لألندية العربية للس��يدات بالشارقة، 
والتي ترأس خاللها لجنة االحتكام ملس��ابقة الكرة الطائرة وتحدثنا معه حول العديد من األمور املرتبطة بالكرة الطائرة 

العربية والنسائية والعامنية لنخرج معه بهذا الحوار.

ت���ح���رك���ات م����ع “ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة” 
إلع������ادة ال���ب���ط���والت ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة 

ال��ب��ي��ئ��ة ال��س��اح��ل��ي��ة وال��م��ش��ارك��ات 
الخارجية وراء تطور طائرتنا الشاطئية

ال����ري����ادة ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة 
ل�����ل�����ط�����ائ�����رة ال����ب����ح����ري����ن����ي����ة

األن����دي����ة ال��ت��ون��س��ي��ة م��رش��ح��ة 
ب���ق���وة ل��ل��ق��ب ب��ط��ول��ة األن���دي���ة

جانب من منافسات بطولة األندية العربية للرجالالكرة الطائرة العربية النسائية في تطور مستمر

رئيس االتحاد الُعماني 
للكرة الطائرة الشيخ 
بدر الرواس
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بحض��ور ممثل جالل��ة املل��ك لالعامل 
الخريية شؤون الش��باب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الش��يخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليف��ة، انطلق��ت يوم 
الجمع��ة املوافق 23 فرباير مس��ابقات 
املس��ابقات  ضم��ن  الخفي��ف  ال��وزن 
الرئيس��ية ومس��ابقات األطف��ال، ضمن 
بطولة #أقوى_رجل_بحريني، التي تقام 
برعاية س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة النائ��ب األول لرئي��س املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى الرئيس الفخري 
لالتح��اد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة، 
وبتنظيم م��ن املكتب اإلعالمي لس��مو 
الش��يخ خالد ب��ن حمد ب��ن عيىس آل 
خليفة تحت شعار #خلك_وحش، والتي 
وجه سموه لتخصيص ريعها لدعم مرىض 
الرسط��ان ضمن حمل��ة #خلك_وحش، 
تأيت ضمن #مبادرات_خالد_بن_ والتي 

حمد يف املجالني الريايض واإلنساين.
وق��د تاب��ع س��موه منافس��ات ال��وزن 
الخفيف التي ش��هدت مش��اركة س��مو 
الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة، والتي 
حرضها سمو الش��يخ سلامن بن محمد 
بن عيىس آل خليفة وسمو الشيخ خليفة 
بن عيل بن عيىس آل خليفة نائب رئيس 
نادي الرفاع وسعادة السيد عبدالرحمن 
صادق عس��كر األم��ني العام املس��اعد 
للمجلس األعىل للشباب والرياضة أمني 
ع��ام اللجنة األوملبي��ة البحرينية، وعدد 
من املسئولني بالقطاع الريايض باململكة 

وجمهور غفري.

وقد أش��اد سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة باملس��توى التنظيمي الكبري 
الذي ظهرت به البطولة، والتي ش��هدت 
مشاركة واس��عة من الشباب البحريني، 
مثمنا سموه الجهود املتميزة التي يبذلها 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يف 
إطالق املبادرات الداعمة القطاع الشبايب 
والريايض مبملكة البحرين، مؤكدا سموه 
أن تل��ك املبادرات س��اهمت يف تطوير 
وارتقاء ه��ذا القطاع، منوه��ا باملبادرة 
اإلنسانية التي أطلقها سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة بتخصيص ريع هذه 
البطول��ة لدعم مرىض الرسط��ان، والتي 
تعكس جهود س��موه الواضحة يف دعم 
ه��ذه الفئة مب��ا يتوافق م��ع توجيهات 
القيادة الرش��يدة لتهيئة األجواء املناسبة 
لهم ملكافحة هذا املرض، متمنيا سموه يف 
الوقت ذاته كل التوفيق والنجاح لجميع 
املشاركني يف هذا امللتقى الريايض املميز.

وقال س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة: “نحن سعداء بتنظيم هذا النوع 
من الرياضات، التي ش��هدت مش��اركة 
كبرية وواسعة من قبل الشباب البحريني. 
فنحن فخورون بالجهود التي بذلها سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بتنظيم 
هذه البطولة، التي نش��اهدها دامئا عىل 
مستوى العامل. وسنقف داعمني ملواصلة 

هذا النوع من الرياضات”.
م��ن جانبه، أش��اد س��مو الش��يخ خالد 
بن حم��د آل خليفة باملش��اركة الكبرية 
والواس��عة م��ن الش��باب البحريني يف 
منافس��ات الوزن الخفيف باملس��ابقات 
الرئيس��ية ومس��ابقات األطفال، مؤكدا 
س��موه أن هذه البطولة تسهم يف تعزيز 
التحدي واملنافسة لدى الشباب املشارك 

مبنافس��اتها، والذي ينعك��س باإليجاب 
عىل نجاح هذا امللتقى الريايض، مضيفا 
س��موه أن مث��ل هذه البط��والت تدفع 
الشباب نحو مامرسة الرياضة التي ترفع 
من لياقته��م البدنية ومتنحهم الجس��م 

السليم.
ولفت س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة أن هذه البطول��ة الرياضية تأيت 
يف سياق توفري األجواء املثالية الحتضان 
الش��باب، وأنه��ا مبثاب��ة بيئ��ة خصب��ة 
الكتش��اف مواهبهم وقدراته��م الذاتية 
الفرصة  والفردي��ة، وتطويرها ومنحه��ا 
للكش��ف عنه��ا، مضيفا س��موه أن فئة 
الشباب تعد جزءا ال يتجزأ من املجتمع 
البحرين��ي املعروف عن��ه بحبه وحرصه 
عىل رعاي��ة املواهب وأصحاب القدرات 
الرياضية املميزة، مؤكدا سموه أن دعمه 
له��ذه الفئة يأيت كتأكي��د عىل توجيهات 
القيادة الرشيدة برضورة االهتامم بهذه 

الفئ��ة وتوفري الف��رص املناس��بة إلبراز 
والذي  وإمكاناتهم،  فنياتهم وقدراته��م 
ميك��ن االس��تفادة منهم عىل مس��توى 
الوطنية،  واملنتخب��ات  املحلي��ة  األندية 
السيام عىل مستوى املشاركات الخارجية 
النتائج واإلنجازات  للمنافس��ة وتحقيق 
املرشفة التي تعزز م��ن مكانة البحرين 

الرياضية عىل املستوى الدويل.
وق��ال س��موه: “إن املش��اركة الفعال��ة 
والكب��رية والناجح��ة من قبل الش��باب 
البحريني توج يف نهاية األمر مبش��اهدة 
منافسات مثرية وتحديات جميلة بينهم، 
وذلك يف خطوة تكش��ف مدى االهتامم 
الذي أولوه لهذه الفعالية، والتي فرضت 
نفسها عىل الس��احة الرياضية”، متمنيا 
س��موه للجمي��ع بالنج��اح والتوفيق يف 
جميع املجاالت، منوها سموه أن اآلمال 
الكبرية املعقودة عىل الشباب يف كونهم 
عامال أساس��يا لبن��اء املجتمعات والرقي 
بها. وعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة عن س��عادته باملشاركة الواسعة 
الت��ي حظيت به��ا مس��ابقات األطفال، 
مبينا س��موه أن فئة األطفال تحتاج إىل 
ه��ذه املبادرات التي تعزز من تواجدها 
واندماجه��ا يف املجتم��ع، خصوص��ا مع 
الدور الكبري الذي يقومون به من خالل 
عدة مجاالت، باإلضاف��ة إىل أنهم النواة 
الرئيسة واألساسية التي ميكن من خاللها 
تكوين جيل قادر ع��ىل البناء والتطوير 
باملجتم��ع، مؤك��دا س��موه يف الوق��ت 
ذاته عىل النج��اح والتميز الذي حققته 
منافس��ات الوزن الخفيف ومس��ابقات 

األطفال.

ناصر بن حمد يشهد منافسات أقوى رجل بحريني
خال��د ب��ن حم��د: نه��دف لتوفي��ر بيئ��ة خصب��ة للش��باب

سمو الشيخ خالد بن حمد مع أنجاله خالل مشاركتهم في المنافساتسمو الشيخ ناصر بن حمد خالل حضوره منافسات البطولة

اللجنة االعالمية                        بطولة أقوى رجل بحريني

بحضور نائب رئي��س الهيئة العليا لنادي 
راش��د للفروس��ية وس��باق الخيل سمو 
الش��يخ عيىس بن س��لامن ب��ن حمد آل 
خليف��ة وس��مو الش��يخ س��لطان الدين 
بن محمد بن س��لامن آل خليفة وس��مو 
الش��يخ حمد بن عبدالل��ه بن عيىس آل 
خليفة وس��مو الش��يخ خالد بن عيل بن 
عيىس آل خليفة وسمو الشيخ سلامن بن 
محمد بن عيىس آل خليفة وسمو الشيخ 
عي��ىس بن عبدالله ب��ن عيىس آل خليفة 
وس��مو الشيخ نادر بن محمد بن سلامن 
آل خليفة، نظم نادي راش��د للفروس��ية 
وس��باق الخي��ل ع��ر أم��س الس��باق 
الس��ابع عرش لهذا املوس��م والذي أقيم 
برعاية وعىل كؤوس س��مو الش��يخ نارص 
ب��ن حمد آل خليفة ممث��ل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الشباب رئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية وكؤوس أنجاله 
الكرام سمو الشيخة شيمه بنت نارص آل 

خليفة، وس��مو الشيخ حمد بن نارص آل 
خليفة، وسمو الشيخ محمد بن نارص آل 
خليفة وذلك عىل مضامر س��باق النادي 
مبنطق��ة رفه بالصخري. وش��هد الس��باق 
منافس��ات قوية تفوق��ت خاللها الجياد 
املرش��حة بتحقيق األنتص��ارات بكؤوس 
األشواط وكان أقواها فوز الحصان البطل 
“ش��وغن” بالش��وط الس��ابع الذي أقيم 
عىل كأس سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة لجياد الدرجة األوىل “مس��تورد” 
مسافة 2000 مرت والجائزة 10000 دينار 

والذي تفوق فيه “شوغن”.
كام ش��هد الش��وط الس��ادس الذي أقيم 
عىل كأس س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة للفئة الثانية من جياد الدرجة 
 2000 مس��افة  مح��يل(  )نت��اج  األوىل 
مرت والجائ��زة 5000 دين��ار، رصاعاً قوياً 
ومثرياً بني نخبة م��ن جياد النتاج املحيل 
التي خاضت منافس��ة تكتيكي��ة لصالح 
الحصانني املرش��حني “برايت س��ايد أوف 

الي��ف” ألس��طبل فيكتوري��وس وبقيادة 
أندرو ايليوت و” مليار “ملك سمو الشيخ 
محمد بن عبدالل��ه بن عيىس آل خليفة 
وبقي��ادة كون��ور بيس��يل واللذين خاضا 
منافسة قوية يف آخر 600 مرت وانفردا عن 
بقية جياد الشوط وحسمها “برايت سايد 
أوف اليف “لصالح��ه بفارق رأس ليكرر 
تفوقه للمرة الثانية عىل الحصان “مليار” 

بعد فوزه بكأس ويل العهد.
وأقيم الش��وط الخامس عىل كأس سمو 
الشيخ حمد بن نارص بن حمد آل خليفة 
للفئ��ة الثالث��ة من جي��اد الدرجة األوىل 
“مس��تورد” مس��افة 1400 مرت والجائزة 
4000 دينار، وأس��تطاع الحصان املرش��ح 
“متح��دي” ألس��طبل العاديات ريس��نغ 
الذي تعود ملكيته لس��مو الشيخ عيىس 
بن س��لامن بن حم��د آل خليفة تحقيق 
ف��وزه الث��اين يف مش��اركته الثالث��ة هذا 

املوسم.
وأقي��م الش��وط الرابع عىل كأس س��مو 

الش��يخة ش��يمه بن��ت نارص ب��ن حمد 
آل خليفة لجياد س��باق التوازن مس��افة 
1000 مرت مستقيم والجائزة 3000 دينار، 
ومتكن��ت الف��رس املرش��حة الثالثة “لوال 
فينسس “ ألس��طبل أوال وبقيادة بريت 
دويل من أنتزاع فوزه الثاين يف مشاركتها 

الرابعة هذا املوسم.

وأقي��م الش��وط الثالث عىل كأس س��مو 
الش��يخ محمد ب��ن نارص ب��ن حمد آل 
خليف��ة واملخص��ص للفئ��ة الثاني��ة من 
جي��اد الدرجة األوىل م��ن خيل البحرين 
العربية األصيلة “الواهو” مس��افة 1600 
مرت والجائ��زة 3000 دينار، وش��هد فوزاً 
الفتاً للحصان “الجاليب 1544” ملك حمد 

املرييس وبقيادة جيمي كوين.
وأقي��م الش��وط الث��اين عىل كأس س��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة لجياد 
س��باق الت��وازن )نتاج محيل ( مس��افة 
1000 مرت مستقيم والجائزة 3000 دينار، 
حيث جاءت النتائج متامشية  للتوقعات 
بتحقيق الجياد املرشحة للمراكز األربعة 
االوىل  حيث اس��تطاعت الفرس املرشحة 
االوىل “ رياده “ السطبل األوالد وبقيادة 
بري��ت دويل تاكي��د تفوقه��ا ومواصلة 
تألقه��ا وانتصاراتها بالف��وز الثالث عىل 

التوايل هذا املوسم.
وكان الش��وط االول اقيم عىل كأس سمو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة للجياد 
املبتدئات ) نتاج محيل ( مس��افة 1600 
مرت والجائزة 2000 دينار ، واس��تطاعت 
الفرس املرش��حة  “ مرياح “ ملك س��مو 
الش��يخ محمد بن عبدالله بن عيىس ال 
خليف��ة وبقي��ادة بريت دوي��ل تحقيق 

انتصارها االول.

خ��رج فريق��ا البس��يتني ومدينة عيىس 
بالتع��ادل اإليجايب به��دف للجانبني، يف 
اللق��اء الذي جمعهام مس��اء أمس، عىل 
اس��تاد الن��ادي األه��يل، ضم��ن افتتاح 

الجولة 12 لدوري الدرجة الثانية.
ورغ��م تقدم مدينة عيىس بهدف لالعب 
حم��د الحمر قب��ل دقيقتني م��ن نهاية 
املب��اراة، إال أن العب البس��يتني عبدالله 
فتاي أدرك التعادل يف الدقيقة األوىل من 
الوقت املحتسب كبدل للضائع؛ ليسجل 
لفريق��ه تعادال مثين��ا. وصل البس��يتني 

للنقطة 21، ومدينة عيىس للنقطة 20.
ويف لق��اء ثان أقيم أمس، فاز س��رتة عىل 
التضام��ن بهدف��ني مقاب��ل واح��د عىل 

ملعب مدينة حمد.

ورغ��م تق��دم التضامن به��دف لالعب 
إال   ،)16( الدقيق��ة  حس��ن محم��د يف 
أن الع��ب س��رتة محمود محم��ود تألق 
بتس��جيله هدفني متتاليني يف الدقيقتني 
)28( و )34(. وص��ل س��رتة للنقطة 11، 
فيام تجمد رصي��د التضامن عند النقطة 
9. وقد أدار اللق��اء الحكم خليل فارس، 
وعاونه س��يد جالل محف��وظ ومحمود 

الديري، والحكم الرابع نواف شكرالله.

البسيتين ومدينة عيسى

ج��اء الش��وط األول جيد املس��توى بني 
الطرفني، لك��ن دون وجود لخطورة كبرية 
عىل مرمى الحارس��ني أحمد مش��يمع يف 
البس��يتني وعبدالعزيز حس��ني يف مدينة 

عيىس. أبرز املح��اوالت جاءت عرب العب 
مدينة عيىس مهدي عبدالفتاح الذي انفرد 
مبرمى البس��يتني، لكنه مل يحسن التعامل 
مع الكرة إذ فضل املراوغة بدل التسديد؛ 
لتضي��ع ع��ىل فريق��ه فرصة التق��دم، يف 
حني حاول العب البس��يتني عبدالله فتاي 
عرب التس��ديد من خ��ارج املنطقة، إال أن 

الحارس أمسك الكرة عىل دفعتني.

الشوط الثاني

ويف الش��وط الثاين حاول العب البسيتني 
عبدالله العجمي عرب خيار التسديد من 
خارج املنطقة، فسدد كرة أبعد خطورتها 
الح��ارس، قب��ل أن يضيع الع��ب مدينة 
عيىس أحمد س��ند فرصة خطرية س��دد 

فيها الكرة عاليا بيساره.

وبدأت اإلثارة يف املباراة وصوال للدقيقة 

88، والت��ي س��جل فيه��ا مدين��ة عيىس 

هدف الس��بق عرب الالعب البديل حمد 

الحم��ر، قب��ل أن يتمكن البس��يتني من 
معادلة النتيجة برأس��ية لالعب عبدالله 
فتاي يف الدقيق��ة )1+90( بعد متابعته 
لكرة عبدالله العجم��ي التي اصطدمت 
بالقائ��م األي��رس قبل أن تج��د فتاي، يف 
ح��ني ألغى الحكم هدفا ثانيا للبس��يتني 
س��جله املحرتف البديل كرستيان؛ بداعي 

التسلل.
أدار اللقاء الحكم عامر محفوظ، وعاونه 
محمد جعفر وعيل سعد، والحكم الرابع 

عبدالله قاسم.
الي��وم  الجول��ة  مباري��ات  وتس��تكمل 
)الس��بت( بإقام��ة لقاءي��ن: البديع مع 
قاليل عىل ملعب الرف��اع، والبحرين مع 

االتفاق عىل ملعب مدينة حمد.

من تتويج الفائزين

من لقاء البسيتين ومدينة عيسى

الجي��اد المرش��حة تحق��ق ك��ؤوس ناص��ر ب��ن حم��د وأنجاله

تعادل ثمين للبسيتين أمام المدينة... وسترة يتخطى التضامن

الصخير                      نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

أحمد مهدي

ل��ل��خ��ي��ل  17 ال����س����ب����اق  ف�����ي 

ل����دوري “ال��ث��ان��ي��ة” ال��ج��ول��ة 12  ال��ي��وم خ��ت��ام 



توج ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة  للش��باب 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حمد آل خليفة، أبطال فئة النخبة 
وسيف النخبة مبسابقة نارص بن حمد 
للصق��ور والصيد، حيث أقي��م النخبة 
وسيف النخبة عىل كؤوس سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة.
وشهد سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة الحفل الختام��ي الذي أقيم يف 
مق��ر اللجن��ة املنظمة ملس��ابقة نارص 
بن حم��د للصق��ور والصي��د بحضور 
رئيس اللجن��ة املنظم��ة العليا خليفة 
عبدالله القع��ود وعدد كبري من املالك 
والصقارين من مملكة البحرين ودول 
مجلس التعاون بدول الخليج العربية.

وبه��ذه املناس��بة، رفع س��مو الش��يخ 

نارص بن حمد آل خليفة آيات الش��كر 
والعرفان إىل مقام عاهل البالد صاحب 
الجالل��ة املل��ك حم��د بن عي��ى آل 
خليفة عىل دعمه الالمحدود لرياضات 
املوروث الش��عبي وباألخص مس��ابقة 

س��موه للصق��ور والصيد، مش��رياً إىل 
أن دعم جالل��ة امللك املف��دى الدائم 
لرياض��ات امل��وروث الش��عبي جع��ل 
مملكة البحرين إح��دى الدول الرائدة 
يف هذه الرياضات التي تحظى باهتامم 

كبري من املالك والصقارين.
وأكد س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة أن نجاح مسابقة سموه للصقور 
والصي��د جاء بفضل من الله س��بحانه 
وتعاىل ث��م دعم جالل��ة امللك املفدى 

حفظه الل��ه ورعاه، والجه��ود الطيبة 
الت��ي بذلتها اللجن��ة املنظم��ة العليا 
برئاس��ة خليفة عبدالله القعود وكافة 

رؤساء وأعضاء اللجان العاملة.
وأشاد سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 

خليفة باملستويات الطيبة التي شهدتها 
البطولة واملش��اركة الواسعة من املالك 
والصقارين م��ن دول مجلس التعاون 
بدول الخلي��ج العربية، مش��رياً إىل أن 
هذه املش��اركة أعطت املسابقة رونقا 

رائعا ومميزا.
وأوضح س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة أن صقارين البحرين قدموا 
مس��تويات طيبة يف املسابقة وانعكس 
الب��ارزة يف  ذل��ك ع��ىل مس��توياتهم 
املش��اركات الخارجي��ة بع��د أن حصد 
مميزة  انجازات  البحرينيون  الصقارون 
يف بطول��ة فخ��ر األجي��ال مبدينة ديب 
االماراتية الش��قيقة وكأس رئيس دولة 
االمارات يف العاصمة أبوظبي، مبيناً أن 
ه��ذه االنجازات فخ��ر واعتزاز ململكة 
التوفيق  للجمي��ع  البحري��ن، متمني��اً 

والنجاح يف املشاركات القادمة.

تحت رعاية ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
بن حم��د آل خليفة، وبحض��ور وزير 
شؤون الشباب والرياضة هشام الجودر 
أقيمت فعاليات قرعة دوري نارص بن 
حمد للجامعات وال��ذي تنظمه وزارة 
شؤون الش��باب والرياضة مبشاركة 15 
جامع��ة ميثلون الجامع��ات الحكومية 
والخاصة وذلك بحضور عدد من رؤساء 

الجامعات.
وبهذ املناسبة أكد سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة أن سياس��ات املجلس 
األع��ىل للش��باب والرياض��ة دامئ��ا ما 
تتضمن العديد من املبادرات الرياضية 
تجاه القطاعات الش��بابية والرامية اىل 
خلق جيل ش��بايب يدرك متام��ا أهمية 
مامرس��ة الرياضة باعتبارها متثل جانبا 
مهاًم ومؤثراً يف صحة االنس��ان لينطبق 
عليه الق��ول املأثور العقل الس��ليم يف 
الجسم السليم وهي املقولة التي قالها 
االقدم��ون وال يزال الق��ول يرتدد حتى 
اآلن ألنه حقيق��ة علمية مؤكدة أثبتها 

العلم الحديث.

وأضاف سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة نهدف من وراء تنظيم الدوري 
اىل تطوي��ر منظومة ومفهوم النش��اط 
الري��ايض يف الجامع��ات ليتح��ول من 
نشاط ريايض محيل ترفيهي يقام داخل 
الجامعات اىل نشاط ريايض تنافيس بني 
جمي��ع الجامعات يك��ون الهدف منه 
تحقيق قيمة اضافية للرياضة الجامعية 
النش��اط  أن  اىل  مش��ريا  اململك��ة  يف 
الري��ايض ال يقل أهمية ع��ن الجانب 
األكادمي��ي كونه يؤثر بصورة مبارشة يف 
ش��خصية الطالب وتنمية روح القيادة 
والتعاون والتالحم يف سبيل الوصول اىل 

تحقيق االهداف.
وأشار سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة إىل أن وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياضة متكنت م��ن ترجمة الدوري 
ع��ىل أرض الواق��ع من خ��الل تعاونها 
وتش��جيع  الجامع��ات  م��ع  الوثي��ق 
الطلب��ة والطالب��ات عىل املش��اركة يف 
هذا الدوري وال��ذي يحمل بني طياته 
أهداف نبيل��ة تتصل بقوة الروابط بني 
التنافس  وتحقيق  والطالب��ات  الطالب 
الري��ايض الرشي��ف بني جمي��ع الفرق 
املشاركة مشريا س��موه اىل أن التنافس 

ب��ني الجامع��ات س��ينتقل حالي��ا من 
الجانب األكادميي والدرايس اىل الجانب 
التنافيس يف املج��ال الريايض وكل هذا 
التناف��س يص��ب يف مصلح��ة ش��باب 

البحرين.
وبني س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة اىل أن املرحلة املقبلة ستش��هد 
املزي��د م��ن املب��ادرات تج��اه طالب 
وطالبات الجامعات باعتبار الجامعات 
متثل أفضل تجمع للش��باب البحريني 
وميك��ن من خالله��ا تنظي��م مختلف 
الرياضية وضامن مش��اركة  االنش��طة 
كبرية من قبل الطالب الذين يتطلعون 
اىل مب��ادرات متميزة تفت��ح لهم آفاق 

التنافس املثري فيام بينهم.
واشاد سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة بدور وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياضة برئاس��ة وزير شؤون الشباب 
والرياضة هش��ام الجودر يف استحضار 
كافة االس��باب التي توصل الدوري اىل 
األهداف التي وجد من أجله، مش��يدا 
بالتفاعل االيجايب م��ن قبل الجامعات 
الحكومية والخاصة ومشاركتها الفاعلة 
يف مشهد يؤكد سياستها الحكيمة تجاه 
طالبها وطالباته��ا مثنيا يف ذات الوقت 

عىل ح��رص طالب وطالبات الجامعات 
التنافس��ية  الف��رق  تش��كيل  ع��ىل 
التي س��تخوض غ��امر ال��دوري االول 

للجامعات.

قرعة متوازنة

اقيمت مراس��م قرع��ة دوري نارص بن 
حمد واعتربها ط��الب وطالبات الفري 
املش��اركة بأنها متوازن��ة وتبعث عىل 
التناف��س املثري ب��ني الفرق املش��اركة 

االمر الذي ميهد الطريق اىل مش��اهدة 
مباري��ات قوية ومثرية ب��ني الجامعات 
خاص��ة يف ظل ارتفاع س��قف الطموح 
ل��دى الجميع من اج��ل التنافس عىل 
اللق��ب االول لل��دوري والحصول عىل 

إحدى مسابقاته.
 ستش��هد منافسات كرة القدم للطالب 
تنافسا قويا مبش��اركة 14 فريق حيث 
تم توزيعهم عىل 4 مجموعات ضمت 
املفتوحة،  العربي��ة  االوىل  املجموع��ة 

الثانية  بوليتكن��ك،AMA، املجموع��ة 
جامع��ة البحرين، العل��وم التطبيقية، 
البحري��ن الجامعية، جامع��ة اململكة، 
الخليجية،  الجامع��ة  الثالثة  املجموعة 
املجموع��ة   ،BIBF ،أبوغزال��ة ط��الل 
الرابع��ة البحرين للتدري��ب، االهلية، 

البحرين الطبية، الخليج العريب.
وسيش��ارك يف منافس��ات كرة الطائرة 
للط��الب 6 فري��ق ت��م توزيعهم عىل 
مجموعت��ني االوىل البحري��ن الطبي��ة، 
جامع��ة البحري��ن، BIBF واملجموعة 
الثاني��ة بوليتكن��ك، الخلي��ج الع��ريب، 

العلوم التطبيقية.
الق��دم  ك��رة  منافس��ات  س��تحظى 
للطالبات مبشاركة 6 فرق تم توزيعهم 
عىل مجموعت��ني االوىل ضمت العلوم 
التطبيقي��ة، البحرين الطبي��ة، جامعة 
للبن��ات،  امللكي��ة  الثاني��ة  اململك��ة، 

بوليتكنك، جامعة البحرين.
أما منافسات كرة السلة فستشارك فيها 
7 ف��رق تم توزيعهم ع��ىل مجموعتني 
االوىل جامعة البحرين، امللكية للبنات، 
العل��وم التطبيقية، الثاني��ة بوليتكنك، 
الطبية،  البحري��ن  املفتوحة،  العربي��ة 

جامعة اململكة.

ناصر بن حمد يتوج أبطال مسابقة سموه للصقور والصيد

الرياضي إلى  األكاديمي  التنافس  من  االنتقال  للجامعات  يتيح  الدوري 

للمسابقة  الختامي  الحفل  شهد  سموه 

بعد إجراء قرعة دوري سموه... ناصر بن حمد:

من مراسم قرعة دوري ناصر بن حمد للجامعات

تغطية                     اللجنة اإلعالمية

تغطية                     اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ ناصر بن حمد متوجا الفائزين
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ش��هدت بطولة رئيس االتحاد املليك 
لقفز  القدرة  للفروس��ية وس��باقات 
الحواجز نائب رئيس املجلس األعىل 
للبيئة سمو الش��يخ فيصل بن راشد 
آل خليف��ة برعاية رشكة دملونيا التي 
أقيمت عىل مضامر االتحاد الريايض 
العسكري بالرفه تحت رعاية سموه 
منافسات قوية يف مسابقتي الناشئني 
األول ومس��ابقة الناشئني والكبار يف 

الفرتة الصباحية.
املس��ابقة  املس��ابقة  حيث متي��زت 
االوىل لفئة الناشئني )مسابقة التأهل 
ملرحل��ة التاميز( وارتف��اع الحواجز : 
90-80 سم، رسعة املسلك 300 مرت/
دقيقة منافس��ات قوية بني الفرسان 
والفارس��ات الذين ش��اركوا يف هذه 
املسابقة مام يؤكد عىل استعدادهم 
الجي��د له��ا ولبقي��ة م��ا تبقى من 
مسابقات للموسم الجاري، وخطف 
لقب هذه املس��ابقة الفارس املتميز 

أحمد عيى عىل صهوة جواده الفينا 
من اس��طبالت حوار وت��وج باملركز 
األول بعد أن انهى املس��ابقة بأفضل 
زمن وبلغ 30.28 ثانية ودون أخطاء، 
فيام جاءت وصيفة يف هذه املسابقة 
الفارس��ة جميلة هاسيد عىل صهوة 
جوادها ماندور من اس��طبالت سار 
بزمن بلغ 30.52 ثانية، املركز الثالث 
جاء الفارس معي��وف الرميحي عىل 
صهوة جواده مشاءالله من اسطبالت 
ع��وايل بزمن بلغ 30.59 ثانية، املركز 
الرابع مرة أخ��رى أحمد عيى عىل 
صهوة الج��واد ريزيفنديت بزمن بلغ 
31.79 ثانية، املركز الخامس الفارسة 
لونا دراير عىل صهوة الجواد مايسرتو 
من اس��طبالت يت يب ار يس بزمن بلغ 
33.27 ثانية ويف املركز السادس مرة 
أخرى لون��ا دراير عىل صهوة الجواد 

انجل بزمن بلغ 34.20 ثانية.
الثانية )مسابقة عىل  ويف املس��ابقة 

مرحلتني( للناش��ئني والكبار وارتفاع 
الحواجز : 100-90 سم رسعة املسلك 
350 مرت/دقيقة والت��ي مل تخلو من 
االثارة والتش��ويق مع رفع مس��توى 
الحواجز للفرسان والفارسات والذين 
اظه��روا تفوقاً واضح��اً والذي يؤكد 
املبك��ر  جاهزيته��م واس��تعدادهم 
له��ذه البطولة التي، وعىل مس��توى 
فئة الكب��ار متكن الف��ارس عبدالله 
عبدالعزي��ز من تحقي��ق لقب هذه 
املس��ابقة ع��ىل فئت��ه ع��ىل صهوة 
جواده جانا من اسطبل دادلله بزمن 
بلغ 24.38 ثانية، ت��اركاً املركز الثاين 
للفارس��ة جريي تايل��ور عىل صهوة 
جوادها أير فورس ون من اسطبالت 
مه��ا أيض��اً بزمن بل��غ 26.30 ثانية، 
يف املركز الثال��ث الفارس مرة أخرى 
حسني داد الله من اسطبالت الحرس 
املل��يك بزمن بلغ 26.98 ثانية، املركز 
الراب��ع الفارس عبدالعزي��ز عبدالله 

م��رة أخرى ع��ىل منت س��ياف بزمن 
بل��غ 27.43 ثانية، يف املركز الخامس 
الفارس��ة باثاين ناش ع��ىل منت تويف 
من اسطبالت حوار بزمن بلغ 28.30 
ثانية ويف املركز الس��ادس الفارس��ة 
جورجيا س��يمس عىل منت داريا من 
اسطبالت سار بزمن بلغ 28.49 ثانية 

من دون أخطاء.
أما يف نفس املس��ابقة وعىل مستوى 
فئة الناش��ئني فق��د متك��ن الفارس 
املتمي��ز حس��ني أصغر م��ن خطف 
لقبها عىل منت جواده فولت ثينقس 
ت��و دو بزم��ن بل��غ 22.61 ثانية، يف 
املركز الثاين الفارس معيوف الرميحي 

عىل منت ماش��اءالله من اس��طبالت 
ع��وايل بزم��ن بل��غ 22.89 ثانية، يف 
املرك��ز الثال��ث أحم��د عي��ى عىل 
منت ريفيزنديت من اس��بطالت حوار 
بزمن بلغ 24.87 ثانية، املركز الرابع 
للفارسة ميلني ماك من اسطبالت مها 
عىل م��نت تيتوس بزم��ن بلغ 28.29 
ثاني��ة، املركز الخامس للفارس��ة لونا 
دراير من اسطبالت يت يب ار يس عىل 
منت انج��ل بزمن بل��غ 29.29 ثانية 
وبأربعة أخطاء ويف املركز الس��ادس 
الفارسة غريس رودين عىل منت كابنت 
من اس��طبالت مها بزمن بلغ 26.17 

ثانية وبأربعة أخطاء.
وت��وج الفائزين والفائ��زات باملراكز 
األوىل يف مس��ابقتي فئ��ة الناش��ئني 
للناش��ئني )مس��ابقة التأهل ملرحلة 
التاميز( ومس��ابقة الناشئني والكبار 
)مس��ابقة ع��ىل مرحلت��ني( مدي��ر 

البطولة محمد داد الله.

من تكريم الفائزين

منافسات مثيرة في بطولة فيصل بن راشد لقفز الحواجز
عوالي                   اللجنة اإلعالمية
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منظمة: بورما تهدم قرى للروهينغا “الإخفاء الفظائع”
رانغ���ون � اأ ف ب: قالت منظمة هيومن رايت�س ووت����س، اأم�س اجلمعة، بعد مراجعة ل�شور 
التقط���ت باالأقمار ال�شناعية اإن بورما هدمت ما ال يقل عن 55 قرية بعد اإخالئها من �شكانها 

من الروهينغا خالل اأعمال العنف التي بداأت العام املا�شي.
وقال���ت املنظم���ة اإن اأعمال الهدم يف ال�شطر ال�شمايل م���ن والية راخني رمبا اأدت لتدمري 
اأدل���ة عن فظائع ارتكبها جنود عندما اجتاحوا القرى بع���د اأن هاجم مت�شددون من الروهينغا 

30 موقعا لل�رشطة وقاعدة للجي�س يوم 25 اأغ�شط�س.
ودفع تعامل اجلي�س مع هجمات اأغ�شط�س 688 األفا لعبور احلدود اإلى بنجالد�س. وحتدث 

كثري منهم عن اأعمال قتل واغت�شاب وحرق نفذها اأفرادال�رشطة واجلي�س يف بورما.
ون����رشت النتائ���ج التي خل�شت اإليه���ا هيومن رايت����س ووت�س ومقرها نيوي���ورك بعد اأن 
اأبرم���ت بورما اتفاقا مع االأم���م املتحدة واليابان لتقدمي االإغاثة للمنطقة يف موؤ�رش على حتول 

يف العالقات املتوترة بني احلكومة واالأمم املتحدة.
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 واشنطن ـ رويترز: 

قال م�شوؤول اأمريكي، اأم�س اجلمعة، 
اأن تفت���ح الوالي���ات  اإن م���ن املتوق���ع 
املتح���دة �شفارته���ا ل���دى اإ�رشائي���ل يف 
القد�س، يف �شهر ماي���و املقبل، بح�شب 

وكالة رويرتز لالأنباء.
وكان الرئي����س االأمريك���ي دونال���د 
ترامب قد اأعل���ن العام املا�شي اعرتاف 
الوالي���ات املتح���دة بالقد����س عا�شم���ة 
الإ�رشائيل، وبداأ عملية لنقل ال�شفارة اإلى 

القد�س من تل اأبيب.
واأث���ارت تلك اخلط���وة موجة رف�س 
واإدانات عربي���ة ودولية، وخرجت جل�شة 
لالأم���م املتح���دة، يف دي�شم���ر املا�شي، 
بق���رار دويل يوؤك���د رف����س اأي اإجراءات 

تهدف اإلى تغيري و�شع مدينة القد�س.
واأكد القرار اأن م�شاألة القد�س “هي 
اإح���دى ق�شاي���ا الو�ش���ع النهائ���ي التي 
يتع���ني حلها ع���ن طري���ق املفاو�شات 
ذات  االأم���ن  جمل����س  لق���رارات  وفق���ا 

ال�شلة”.

 غزة ـ رويترز: 

اأ�شيب خم�شة فل�شطينيني، اأم�س 
اجلمع���ة، بالر�شا�س احل���ي اإثر اإطالق 
الق���وات االإ�رشائيلية الن���ار على مئات 
ال�شب���ان الذي���ن تظاه���روا على طول 

احلدود ال�رشقية لقطاع غزة.
واأ�شي���ب اثنان م���ن املتظاهرين 
بالر�شا����س قرب موقع نحل عوز �رشق 
مدين���ة غزة نق���ال على اإثره���ا مل�شفى 

ال�شفاء لتلقي العالج.
اإ�شاب���ة  “مع���ا”  وكال���ة  واأك���دت 
مواطن���ني اثنني اآخرين ق���رب مقرة 
ال�شه���داء ����رشق خمي���م جبالي���ا، فيما 
اأ�شي���ب خام����س يف املواجه���ات التي 

اندلعت �رشق خان يون�س.
كم���ا اأ�شي���ب اآخ���رون بالر�شا�س 
املعدين املغلف باملط���اط بالإ�ضافة 
اإلى ح���االت اختن���اق ج���راء ا�شتن�شاق 

الغاز امل�شيل للدموع.

واشنطن ـ رويترز:

 ي�شتعد الرئي�س االأمريكي دونالد 
ترامب،اأم����س اجلمع���ة، لالإع���الن ع���ن 
فر�س “اأك���ر جمموعة من نوعها” من 

العقوبات �شد كوريا ال�شمالية.
وطبق���ا ملقتطف���ات م���ن خطاب 
�شيلقيه يف وقت الح���ق، قال ترامب: 
“اأعلن اليوم عن فر�س اأكر جمموعة 
م���ن نوعه���ا م���ن العقوب���ات اجلديدة 
على نظام كوري���ا ال�شمالية”، وفق ما 

ذكرت وكالة رويرتز.
اخلزان���ة  “وزارة  اأن  واأ�ش���اف 
�شتتخ���ذ �رشيعا اإجراءات لقطع املوارد 
الت���ي ت�شتخدمه���ا كوري���ا  والوق���ود 
ال�شمالي���ة لتمويل برناجمه���ا النووي 
وتعزي���ز جي�شه���ا”. وم�ش���ى يقول اإن 
هذا االإجراء “�شي�شتهدف اأكرث من 50 
�شفينة و�رشكة مالحي���ة و�رشكة جتارية 
ت�شاعد كوري���ا ال�شمالي���ة يف التحايل 

على العقوبات”.

أنقرة ـ اف ب:

اجلمع����ة،  ام�����س  تركي����ا  ا�شتدع����ت   
القائم باالأعم����ال الهولندي بعد ت�شويت 
جمل�س النواب يف بالده على اقرتاح ب�شاأن 
االع����رتاف باإب����ادة االأرمن قب����ل نحو 100 

عام.
الرتكي����ة  اخلارجي����ة  وزارة  ودان����ت 
الهولن����دي  الرمل����ان  اإق����رار  اخلمي�����س، 
مذك����رة تعت����ر مذبح����ة قتل فيه����ا 1.5 

مليون اأرمني عام 1915 اإبادة جماعية.
اإن  بي����ان،  يف  اخلارجي����ة  وقال����ت 
“القرار غري مل����زم اأو �شحيح من الناحية 
القانوني����ة”، م�ش����رية اإل����ى اأن احلكوم����ة 
الهولندي����ة قال����ت اإن ذل����ك ل����ن ي�ش����كل 

ال�شيا�شة الر�شمية لهولندا.
ويطل����ق االأرمن م����ن اآن الآخر دعوات 
اإلى “جترمي” تركيا، وحتميلها م�شوؤولية 
اإب����ادة وتهج����ري اأرمن االأنا�ش����ول على يد 
الدول����ة العثمانية اإبان احل����رب العاملية 
االأول����ى )1918-1914(، اأو م����ا يع����رف 

ب�”اأحداث عام 1915”.

توقع فتح ال�شفارة 
االأمريكية بالقد�س يف مايو

اإ�شابة فل�شطينيني 
بر�شا�س االحتالل يف غزة

 ترامب يعلن اأكر عقوبات 
على كوريا ال�شمالية

 تركيا ت�شتدعي القائم 
باالأعمال الهولندي

مينع���ون  احلوثي���ني  اإن  اجلب���ري  وق���ال 
اإي�ش���ال امل�شاع���دات االإن�شاني���ة ويهاجم���ون 
امل���دن ويقتل���ون املدني���ني. كذل���ك تط���رق 
وزي���ر اخلارجية ال�شع���ودي اإل���ى العالقات مع 
الع���راق، موؤكدا حر�س ب���الده على تعزيزها يف 
جميع املجاالت. اإلى ذلك، قال اإن دول جمل�س 
التع���اون اخلليج���ي تواج���ه حتدي���ات اإقليمية 
كب���رية. واأ�ش���اف اأن املنطق���ة برمته���ا تواجه 
حتدي���ات ال �شيم���ا يف �شوري���ا والع���راق. كم���ا 
�شدد على تعزيز العالقات م���ع العراق، قائالً: 
“للع���راق دور مهم يف الع���امل العربي، وندعم 
اجله���ود العراقي���ة الإعادة االإعم���ار بعد احلرب 

�شد داع�س”.
وفيما يتعلق بق�شية قطر، قال اجلبري اإن: 
“قطر ق�شية �شغرية اأمام امللفات الهامة يف 
املنطقة، وكل ما نري���ده اأن يرتكوننا و�شاأننا، 
واأن يتوقفوا عن ا�شتخدام من�شاتهم االإعالمية 
للح����س على الكراهية”، م�شيفاً “لقد حر�شوا 
حتى على احلمالت االإ�شالحي���ة التي �شهدتها 
اململكة”. وقال: “على الرغم من اأن القطريني 
وقع���وا اتفاقيات لوقف دع���م االإرهاب، اإال اأن 

ذل���ك مل يتم بالكام���ل”. واأ�شاف: “ال بد لقطر 
اأن تنتق���ل من حال���ة النكران اإل���ى حالة اإدراك 
للو�ش���ع احلايل الذي تعي�شه”، م�شدداً على اأن 
الدول االأربع ال تري���د �شوى �شيء واحد “وقف 

االإرهاب”.

م���ن جانب اآخر، اأكد وزي���ر الدولة لل�شوؤون 
اخلارجية االإماراتي اأنور قرقا�س، ام�س اجلمعة، 
اأن ل���دول املقاطع���ة الف�ش���ل يف التن���ازالت 
القطري���ة لوا�شنطن يف مل���ف متويل االإرهاب، 
موؤك���دا موا�شلة ال�شغط عل���ى الدوحة لك�شب 

تنازالت اإ�شافية �شد التطرف واالإرهاب.
وقال قرقا�س يف عدة تغريدات على موقع 
“توي���رت”، اإن���ه “يف خ�شم اجلمب���از ال�شيا�شي 
الفاق���د لالإيق���اع والفاعلية، ل���دول املقاطعة 
الف�ش���ل يف التنازالت القطري���ة لوا�شنطن يف 
ملف متويل االإره���اب، و�شت�شتمر يف �شغطها 
لتك�ش���ب تن���ازالت اإ�شافي���ة �ش���د التط���رف 
واالإره���اب حتى واإن ج���اء احل�شاد عر عوا�شم 

اأخرى”.
واأ�ش���اف قرقا����س “يف دعوة قط���ر لنظام 
اإقليمي ي�ش���م اإيران وتركيا يف االإعالم الغربي 
اإ�شكالي���ة، االأولى اأنها دع���وة من العب ثانوي، 
والثاني���ة اأنها تاأتي كم����رشوع م�شاد ال�شتعادة 
الع���رب لف�شائه���م، كم���ا اأنه���ا تتناق����س مع 

التوجه االأمريكي جتاه طهران”.
واأو�ش���ح الوزير االإمارات���ي اأن اللعب على 
التناق�ش���ات واإدارته���ا “والذي مّي���ز �شيا�شة 
قطر اأ�شب���ح اأكرث �شعوبة وتكلف���ة، فالتوازن 
بني دع���م االإخ���وان وغريهم م���ن املتطرفني 
وا�شت�شاف���ة قاع���دة العدي���د والتن���ازل ع���ن 

ال�شيادة الإيران وتركيا اأ�شبح اأكرث �شعوبة”.

• وزير اخلارجية ال�شعودي عادل اجلبري.	

عواصم ـ وكاالت:

 قال وزير �خلارجية �ل�سعودي عادل �جلبري، �م�س �جلمعة، �أمام “معهد ايغمونت البحثي” يف 

بروك�سل، �إن �إير�ن هي �خلطر �الأوحد و�الأكرب على �ملنطقة و�لعامل. و�أ�ساف �جلبري، �أن �إير�ن ال 

حترتم �لقو�نني �لدولية وح�سن �جلو�ر، وت�سعى لتقوي�س ��ستقر�ر �ملنطقة من خالل “ن�ساطاتها 

�إير�ن برعاية �الإره��اب ودعمه، وبتزويد �حلوثيني يف  �ل�سعودي  �ل�سلبية”. و�تهم وزير �خلارجية 

�ليمن بال�سو�ريخ �لبالي�ستية، م�سري� �إىل �أن ملف �ليمن �سائك ومعقد، و�حلرب فر�ست ومل تكن 

خيار� نظر� الأن �حلوثيني قو�سو� �أكرث من مرة �جلهود �ملبذولة من �أجل �لتو�سل �إىل حل.

دف�ع�ت التح�لف تعرت�ض ب�لي�ستيني حوثيني ا�ستهدف� م�أرب
دبي ـ العربية نت:

 اأف���اد مرا�ش���ل “العربي���ة” اأن دفاعات 
التحال���ف العرب���ي لدعم ال�رشعي���ة يف اليمن، 
�شاروخ���ني  اجلمع���ة،  اأم����س  اعرت�ش���ت 
بال�شتي���ني اأطلقتهم���ا ميلي�شي���ات احلوثي 

على مدينة ماأرب املاأهولة بال�شكان.
اإل���ى ذل���ك �شه���دت حمافظ���ة �شع���دة 

عمليات نوعي���ة لطريان التحال���ف يف االآونة 
االأخ���رية، اأدت ملقت���ل وج���رح الع����رشات من 
عنا����رش احلوثي���ني بينهم قي���ادات ميدانية 
عرب ا�ضته���داف عدد من النق���اط الع�ضكرية 
احلوثي���ة التي تقوم امليلي�شيات من خاللها 
بخنق حياة املواطنني والت�شييق عليهم يف 

تنقالتهم.

ومن تلك العمليات قيام طريان التحالف 
با�شته���داف نقط���ة تابع���ة للملي�شي���ات يف 
مدخل مديرية �شاقني بغارتني اأدت ملقتل 
جميع اأفراد النقطة الت���ي كانت ت�شتخدمها 
امللي�شي���ات للت�شيي���ق عل���ى املواطن���ني 

الداخلني اإلى مدينة �شاقني.
كم���ا قام ط���ريان التحال���ف با�شتهداف 

نقط���ة حوثية تقع يف اآل عم���ار جنوب مدينة 
�شع���دة مم���ا اأدى ملقت���ل قراب���ة 15 حوثيا 
بينهم قائ���د النقطة املدعو اأبو طه طاو�س، 
وكانت امليلي�شيات ت�شتخ���دم هذه النقطة 
يف عزل حمافظة �شعدة عن بقية املحافظات 
اليمني���ة ومتنع دخ���ول املواطن���ني من غري 

اأبناء املحافظة.

عواصم ـ وكاالت: 

ا�شت���دت ح���دة الق�ش���ف عل���ى الغوط���ة 
ال�رشقية قرب العا�شمة ال�شورية دم�شق، اأم�س 
اجلمع���ة، قبل �شاعات م���ن ت�شويت يف جمل�س 
االأم���ن الدويل على ق���رار لوقف اإط���الق النار، 
و�ش���ط موؤ����رشات اإيجابية على موافق���ة رو�شيا 

عليه.
وذكرت وكال���ة اإنرتفاك�س، نقال عن وزير 
اخلارجي���ة الرو�ش���ي �شريغ���ي الف���روف قوله، 
اإن رو�شي���ا على ا�شتع���داد للت�شويت ل�شالح 
م�شودة ق���رار جمل�س االأمن الدويل ب�شاأن وقف 

اإطالق النار يف �شوريا.
وق���ال �شهود عي���ان اإن موج���ة جديدة من 
الق�شف ا�شتهدفت الغوطة ال�رشقية يف �شوريا 
بال هوادة، اأم�س اجلمع���ة، وذلك قبل ت�شويت 
يف جمل�س االأمن الدويل للمطالبة بوقف اإطالق 

النار ملدة 30 يوما يف اأنحاء البالد.
وللي���وم ال�شاد����س على الت���وايل ق�شفت 
طائرات حربية اجليب املكتظ بال�شكان �رشقي 
العا�شمة، وه���و اآخر معقل ملقاتلي املعار�شة 

قرب دم�شق.
ويقول املر�ش���د ال�شوري حلقوق االإن�شان 
اإن الت�شعي���د االأخري اأ�شفر عن مقتل ما ال يقل 
ع���ن 426 �شخ�شا واإ�شابة مئ���ات اآخرين. ومن 

بني القتلى 98 طفال على االأقل.
وتقول منظمات خريية طبية اإن الطائرات 
اأ�شابت اأكرث م���ن 10 م�شت�شفيات، االأمر الذي 
يجع���ل مهمة عالج امل�شابني �شب���ه م�شتحيلة. 
وذك���ر املر�ش���د اأن طائرات النظ���ام ال�شوري 
ومدفعيت���ه ا�شتهدفت دوما وزمل���كا وبلدات 
اأخ���رى يف اجليب يف ال�شاعات االأولى من �شباح 
اجلمعة. ويعي����س قرابة 400 األ���ف �شخ�س يف 

الغوط���ة ال�رشقية، وهو جي���ب موؤلف من بلدات 
وم���زارع حتا�رشه ق���وات النظام ال�ش���وري منذ 
2013. ونا�ش���د مبعوث االأمم املتحدة ل�شوريا 
فر�س هدنة لوقف واحدة م���ن اأ�شواأ الهجمات 

اجلوية خالل احلرب ومنع وقوع “مذبحة”.
وك���رر مبعوث االأمم املتح���دة اخلا�س اإلى 
�شوري���ا �شتافان دي مي�شت���ورا، اأم�س اجلمعة، 
دعوت���ه لوق���ف الق�ش���ف “امل���روع” للغوطة 

ال�رشقي���ة املحا����رشة وق�شف دم�ش���ق بقذائف 
مورتر دون متييز.

ويدر����س جمل����س االأم���ن ال���دويل ق���رارا 
�شاغت���ه الكوي���ت وال�شوي���د يطال���ب “بوقف 
االأعم���ال القتالي���ة يف اأنحاء �شوري���ا” ملدة 30 
يوما لل�شم���اح بت�شليم امل�شاع���دات وعمليات 

االإجالء الطبية.
وانه���ارت �رشيع���ا ع���دة حم���اوالت �شابقة 
لوق���ف اإط���الق الن���ار يف �شوريا خ���الل ال�رشاع 
متع���دد االأط���راف، ال���ذي اأدى ملقت���ل مئ���ات 

االآالف وت�رشيد 11 مليون �شخ�س.
ودع���ا االحتاد االأوروبي، اأم�س اجلمعة، اإلى 
وقف فوري الإطالق النار يف الغوطة ال�رشقية يف 
�شوري���ا، واإدخال �شاحن���ات امل�شاعدات اإليها، 
م�شتخدم���ا بيان���ا �شدي���د اللهج���ة للتعبري عن 

غ�شبه من الق�شف الذي تتعر�س له الغوطة.
وق���ال التكتل: “ال يجد االحت���اد االأوروبي 
كلم���ات لو�شف الرع���ب الذي يعي�ش���ه �شكان 

الغوطة ال�رشقية”.
و�ش���دد البي���ان، ال���ذي وافق���ت عليه كل 
حكوم���ات ال���دول االأع�شاء وعدده���ا 28، على 
“دخول امل�شاع���دات االإن�شانية دون عوائق”، 
موؤكدا اأن “حماية املدنيني واجب اأخالقي واأمر 
عاجل”، وقال: “يجب اأن يتوقف القتال االآن”.

أكثر من 400 قتيل... والقنابل تستبق تصويت الغوطة
دي ميستورا يدعو لوقف “القصف المروع”... وإشارات روسية إيجابية

• جانب من اآثار الق�شف على الغوطة ال�رشقية.	

اجلبري: قطر ق�سية �سغرية اأم�م امللف�ت املهمة يف املنطقة
و�شف اإيران باخلطر االأوحد... واحلوثيون قو�شوا جهود احلل

ق�����رق�����ا������س: ال�����رب�����اع�����ي اأج����������ر ال�������دوح�������ة ع����ل����ى ت�������ن�������ازالت مب����ل����ف االإره������������اب
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“الغرفة” تكرم رجل األعمال إبراهيم الشيخ

“الندمارك” تفتتح “الواحة مول” في البحرين

“المطاحن” تستجيب للتوجيهات السامية وتحيي اليوم الرياضي

 اقام���ت غرف���ة وجت���ارة البحري���ن حفل 
تك���رمي موؤخ���را، لروؤ�ش���اء واع�ش���اء اللج���ان 
تقدي���راً  امل�شرتك���ة  االأعم���ال  وجمال����س 
جلهودهم الفاعل���ة طيلة فرتة عملهم خالل 
الدورة 28 ملجل�س االإدارة، ومت خالل احلفل 
تك���رمي روؤ�ش���اء واع�ش���اء اللج���ان وجمال�س 
اعمال الدورة 28 حت���ت رعاية رئي�س غرفة 
جتارة و�شناعة البحري���ن خالد املوؤيد. ومن 
�شم���ن املكرم���ن رج���ل االعم���ال ابراهيم 
ال�شيخ مالك �رشكة مونرتيال لل�شيارات الذي 
اك���د اهمية ما تقدمه غرفة جت���ارة و�شناعة 
البحري���ن متمثلة يف رئي�شه���ا املوؤيد ودوره 

الفع���ال يف دع���م جمي���ع اللج���ان واملجال�س 
التي اقيمت مما ادى الى النهو�س مب�شتوى 
ادارة اعمال تل���ك اللجان الى الهدف املراد 

منها.
واك���د ال�شيخ ان املرحل���ة املقبلة حتتم 
علين���ا ان نحفز كل مواردن���ا للمحافظة على 
املكان���ة التي و�شلت اليه���ا �شوق البحرين 
االن يف ظ���ل التحديات الت���ي تنمو عاما بعد 
عام وعلينا نحن ب�شفتنا رجال اعمال اع�شاء 
يف جل���ان وجمال�س الغرف���ة ان نتم�شك بكل 
الفر����س املتاحة واملحافظ���ة عليها لزيادة 
حجم اعمالنا �شواء داخل البحرين او خارجها.

املنام���ة - الندم���ارك: تفتت���ح “الندم���ارك”، 
التجزئ���ة  جت���ارة  جم���ال  يف  الرائ���دة  املجموع���ة 
وال�شياف���ة على م�شت���وى منطقة ال����رشق االأو�شط 
وافريقي���ا والهن���د، اأحدث مراكز الت�ش���وق التابعة 
له���ا يف البحري���ن حت���ت العالمة التجاري���ة “الواحة 
مول”. وت�شم عالمة “الواحة مول”، الوجهة الرائدة 
للت�شوق يف املنطق���ة، اأكرث من 7 مراكز جتارية يف 
دول جمل�س التع���اون اخلليجي وتخطط الفتتاح 4 
مراك���ز اأخرى، وم���ن املقرر افتت���اح “الواحة مول” 
يف البحرين خ���الل �شهر اأغ�شط�س 2018 يف منطقة 
اجلفري، التي ت�شم العديد من الفنادق واملطاعم 
وال�شق���ق والفيالت. و�شيكون “الواحة مول” الذي 
ميتد على م�شاحة قدرها 58400 مرتاً مربعاً، وجهة 
مثالي���ة ملجتمع البحرين الناب�س باحليوية، ليقدم 
العديد من خيارات الت�شوق املنا�شبة جلميع اأفراد 

االأ�رشة على اختالف اأعمارهم واأذواقهم.
و�شيوف���ر املرك���ز التج���اري املرتق���ب جتربة 
ت�شوق ممتعة ل���زواره، ويتوقع له اأن ير�شخ مكانة 
عالمته التجارية كوجهة رائدة على م�شتوى ال�شوق 

ويف خمتلف القطاعات التي تعمل فيها. 

وق���ال مدي���ر االأعم���ال يف الواحة م���ول، مارك 
روفل���ي، “ياأت���ي افتت���اح الواح���ة م���ول يف منطقة 
اجلفري �شم���ن جهودن���ا الرامية لتعزي���ز ح�شورنا 
يف املنطق���ة، لنقدم لزوارنا جترب���ة ت�شوق فريدة 
تزخ���ر بالت�شامي���م املتمي���زة وامل���واد واللم�شات 

اجلوان���ب  وتراع���ي  الطبيع���ة،  م���ن  امل�شتوح���اة 
العملي���ة. فقد قمنا باإدخ���ال العنا�رش الطبيعية يف 
املظهر الع���ام للم���ول، وركزنا يف الوق���ت نف�شه 
على مراع���اة اال�شتدامة يف جميع جوانب الت�شميم 

واملواد امل�شتخدمة”.

املنامة - املطاحن: �شارك عدد من م�شوؤويل 
وموظف���ي �رشك���ة البحرين ملطاح���ن الدقيق يف 
ماراث���ون للم�ش���ي يف مبنى ال�رشك���ة �شباح يوم 
االأربعاء 14 فرباير 2018، حيث بداأت الفعالية 
يف متام ال�شاعة الثامنة �شباحاً وا�شتمرت ملدة 
�شاعتن م���ن الزمن، وذلك تزامنا مع احتفاالت 

اململكة بيوم البحرين الريا�شي.
ومت تنظي���م هذه الفعالي���ة من جانب ق�شم 
املوارد الب�رشية وال�شوؤون االإدارية وذلك تنفيذا 

للتوجيه���ات ال�شامية لرئي�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شم���و ال�شي���خ خليفة ب���ن �شلم���ان اآل خليفة، 
بتخ�ضي�ص ن�ضف ي���وم عمل للن�ضاط الريا�ضي 
يف �شه���ر فرباير من كل عام؛ بهدف ن�رش مفهوم 
الريا�شة للجميع كنمط اأ�شا�س يف احلياة ولدعم 
الريا�ش���ة البحريني���ة وتعزيز وتر�شي���خ مكانة 
البحري���ن عل���ى م�شت���وى اخلريط���ة العاملية يف 

املجال الريا�شي.
ومن ه���ذا املنطل���ق، ف���اإن املطاحن تويل 

اهتمام وت�شجي���ع ملوظفيها ملمار�شة الريا�شة 
والن�ضاط الب���دين وا�ضتثمار الطاق���ات الكامنة 
للحف���اظ عل���ى ال�شحة والوقاية م���ن االأمرا�س، 
والتاأكي���د على اأن اجل�ش���م ال�شليم املعافى هو 
اأكرب نعمة وم�شدر ال�شعادة احلقيقية لالإن�شان. 
باالإ�شافة اإلى ب���ث روح املناف�شة واملحبة بن 
املوظفن وزي���ادة اأ�رش التالحم واملودة بينهم 
من خ���الل تو�شيع قاع���دة امل�شاركة يف خمتلف 

االأن�شطة والفعاليات التي تنظمها ال�رشكة.

اتفاقية تعاون بين 4 شركات سياحية

“ألبا” تشجع البيئة الخضراء بدعمها “الحدائق”

يف اإطار التعاون وامل�شلحة امل�شرتكة، 
مت توقي���ع يوم اأم�س مذكرة تفاهم بن 4 
����رشكات رائدة يف جمال ال�شف���ر وال�شياحة 
وه���ي: الربي���ع لل�شفر وال�شياح���ة و�شباير 
لل�شف���ر وال�شياحة ودلتا لل�شفر وال�شياحة 

واملر�شى لل�شفر وال�شياحة.
تن�س مذك���رة التفاهم ب�شكل مبدئي 
�شت���ى  التع���اون يف  �شب���ل  تنمي���ة  عل���ى 
املج���االت واالتف���اق عل���ى تطوي���ر ه���ذا 
التع���اون لي�شل ال���ى �شيغ���ة اأمثل تلبي 

طموحات امل�شافرين االأعزاء يف امل�شتقبل 
القريب. 

وقع املذكرة املدير العام ل�رشكة دلتا 
لل�شف���ر وال�شياح���ة حممد ثام���ر والرئي�س 
التنفي���ذي ل�رشكة �شباير لل�شفر وال�شياحة 
الت�شوي���ق  ومدي���ر  حمف���وظ،  اإبراهي���م 
والعالق���ات اخلارجية ب�رشكة الربيع لل�شفر 
والرئي����س  ال�شب���اع،  ح�ش���ن  وال�شياح���ة 
لل�شف���ر  املر�ش���ى  ل�رشك���ة  التنفي���ذي 

وال�شياحة اأحمد احلمد.

برهنت �رشكة اأملنيوم البحرين )األبا( عن 
دعمه����ا وم�شاندتها للمب����ادرات التي تهدف 
خلل����ق بيئ����ة خ�رشاء م����ن خ����الل م�شاركتها يف 
معر�����س البحري����ن ال����دويل للحدائ����ق 2018 
ال����ذي يق����ام يف الف����رتة م����ن 22 وحت����ى 25 
ال����دويل  فرباي����ر اجل����اري مبرك����ز البحري����ن 

للموؤمترات واملعار�س.
يق����ام املعر�س حتت رعاي����ة كرمية من 
لدن عاهل الب����الد �شاحب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�شى اآل خليفة، وبدعم من قرينة عاهل 
البالد ورئي�شة املجل�س اال�شت�شاري للمبادرة 
الوطني����ة لتنمي����ة القط����اع الزراع����ي �شاحبة 
ال�شمو امللكي االأم����رية �شبيكة بنت اإبراهيم 
اآل خليفة، حي����ث �شريكز املعر�س خالل هذا 
العام على املوا�شيع املتعلقة ب�شالمة الغذاء 

واأف�شل املمار�شات الزراعية.
وق����د تف�شل����ت �شم����و االأم����رية �شبيكة 
بزي����ارة جن����اح األب����ا يف املعر�����س، حيث كان 
يف ا�شتقباله����ا ع����دد م����ن كب����ار امل�شوؤولن 
بال�رشك����ة، بقي����ادة نائب الرئي�����س التنفيذي 

علي البق����ايل، الرئي�����س التنفي����ذي ل�شوؤون 
والرئي�����س  عبداللطي����ف،  خال����د  الت�شوي����ق 
التنفي����ذي بالوكال����ة للعملي����ات االإنتاجي����ة 

عبداهلل اأحمد، وغريهم من امل�شوؤولن. 
ويف تعليقه على دعم األبا للمعر�س �رشح 
البق����ايل قائالً: “تدرك األبا الدور املهم الذي 
ت�شطلع به يف دع����م اأهداف اململكة لتحقيق 
بيئ����ة م�شتدام����ة. وعلى م����دى تاريخها، كان 
لل�رشكة العديد من املبادرات الرائدة لتعزيز 
الوع����ي باأب����رز الق�شاي����ا البيئي����ة، وت�شجيع 
اجلهود الرامية خللق بيئة خ�رشاء يف البحرين 

واحلفاظ عليها.
ونح����ن �شعداء بدعمن����ا ال�شنوي ملعر�س 
البحرين ال����دويل للحدائق الذي اأ�شبح اإحدى 
الفعالي����ات البيئي����ة الدولي����ة املهم����ة التي 
جتتذب ال�رشكات واملوؤ�ش�شات املهتمة بهذا 

املجال من جميع اأنحاء العامل”.
ه����ذا و�شتق����وم األب����ا م����ن خ����الل جناحها 
يف املعر�����س بالرتكي����ز على اأب����رز االإجنازات 

البيئية التي حققتها ال�رشكة.

“إبراهيم خليل كانو” يشارك في اليوم الرياضي

 �ش���ارك مرك���ز اإبراهيم خلي���ل كانو 
ال�شحي واالجتماع���ي يف فعاليات اليوم 
الريا�ش���ي الوطن���ي يف 14 م���ن ال�شه���ر 

اجلاري مبقر املركز الكائن يف املنامة.
واأثن���ى امل�شارك���ون يف الفعالية من 
اإداري���ن وطاق���م متري����س وموظف���ن 
عل���ى ه���ذه املب���ادرة الت���ي ت�شه���م يف 
تعزيز الوعي ال�شح���ي وتر�شيخ مفهوم 

الريا�شة املجتمعية.
�شارك املركز يف عدد من الفعاليات 
الريا�شي���ة الت���ي �شمل���ت توف���ري خدمة 

اإج���راء  مت  حي���ث  الطب���ي،  الفح����س 
الفحو�ش���ات الطبي���ة االأ�شا�شية لقيا�س 
ال�شغ���ط وال�شك���ر وغريها، ت���اله برنامج 

للم�شي والريا�شة العامة. 
و�شم���ل الربنامج عرو�ش���ا للكراتيه 
حتت اإ����رشاف امل���درب البحريني ح�شن 
حمم���د م���رتوك، ت���اله برنام���ج للتاأم���ل 
واليوغ���ا حتت اإ����رشاف الدكت���ور بالكال 

ناغراج. 
ويف ختام اليوم الريا�شي مت تكرمي 
جميع امل�شاركن يف الفعالية الريا�شية. 
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ورد  كاميلي���ا  اجلزائري���ة  الفنان���ة  طرح���ت 
»رميك����س« لأغنيته���ا »كل �ش���ي وارد«، ع���ر اأح���د 
التطبيقات املو�ش���يقية، وه���و التوزيع الذي قام به 
كارلو����س بو جماهد. ومازال كليب »كل �ش���ي وارد« 

يحقق ن�شب م�شاهدة عالية �شواء عر موقع التوا�شل 
الجتماعي اأو »اليوتيوب«، ومت ت�شويره بني بريوت 
ودبي حتت اإدارة املخرج عبا�س �شهاب، والأغنية من 

كلمات واأحلان با�شم يحيى، توزيع خالد نبيل.
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توقي���ع اتفاقية رود�س 
الع���رب  ب���ني  للهدن���ة 
جزي���رة  يف  واإ�رسائي���ل 

رود�س.

 1966
اجلي����س الغين���ي يخل���ع 
الرئي����س كوامي نكروما 
رئا�ش���ة  يتولى  واأنكراه 

للدولة.

1971
اجلزائ���ري  الرئي����س 
ه���واري بومدي���ن يعلن 
تاأميم قطاع املحروقات 

من ال�رسكات الأجنبية.

1980
مرت�شى  �ش���عد  و�شول 
يف  م����رسي  �ش���فري  اأول 
اإ�رسائي���ل اإلى ت���ل اأبيب 
وقدوم الياهوبن الي�شار 
اأول �ش���فري اإ�رسائيلي يف 

م�رس اإلى القاهرة.

1981
يعل���ن  ق����رس بكنغه���ام 
خطوب���ة  ع���ن  ر�ش���ميًّا 
ت�شارلز من ديانا  الأمري 

�شبين�رس.

1982
رئي����س جمموع���ة اأمن���اء 
جب���ل الهيكل غو�ش���ون 
�ش���لمون يقوم باقتحام 
الأق�شى  امل�شجد  �شاحة 
لأداء ال�ش���الة وال�شعائر 
الدينية، بعد اأن �شمحت 
الإ�رسائيلي���ة  ال�رسط���ة 
اأع�ش���اء  ملجموع���ة م���ن 
حرك���ة  م���ن  الكني�ش���ت 
هتحيا العن�رسية بالقيام 
امل�ش���جد  يف  بجول���ة 

الأق�شى.

مسافات

لمن تدين البحرينية سلوى 
الجراش بالقوة وحب الفن؟ 

ك�ش���فت الفنان���ة البحرينية �ش���لوى 
اجلرا�س عن ال�شخ�س الذي اأّثر يف حياتها 
الفنية، وهو الفنان حممد القفا�س، وهو 
اأي�ًش���ا خمرج اأحدث اأعمالها الفنية التي 

حتمل ا�شم »عطر الروح«.
ون�رست »اجلرا�س« �ش���ورة جمعتها ب� 
»القفا�س« من كوالي�س م�شل�شل »عطر 
الروح«، وعلق���ت عليها قائل���ة: »طوال 
حيات���ي كنت اأعتق���د باأين اأع�ش���ق الفن، 
ولك���ن عند لقائك اكت�ش���فت اأين مل اأكن 
اأح���ب الفن مثلما كن���ت اأعتقد لأين كنت 

مرتددة يف بع�س قراراتي وك�شولة«.

يعط���ي  يح���ب  »ال���ذي  واأ�ش���افت: 
م���ن اأعماق قلب���ه من غري تردد وي�ش���ر 
ويكاف���ح ويجتهد وهذا م���ا تعلمته منك 
ي���ا بوحمم���ود ب���اأين اأح���ب ب�ش���دق، فلم 
اأر يف حيات���ي �ش���خ�س يحب الف���ن بهذا 
ال�ش���دق.. �ش���كًرا لأن���ك جعلتن���ي اأقوى 
م�شل�ش���ل  حممد_القفا����س«.  واأ�ش���دق 
»عط���ر ال���روح«، بطول���ة: هدى ح�ش���ني، 
و�ش���هاب اجلوه���ر، وعب���ري اأحم���د، وعبد 
الرحم���ن العقل، وعب���د املح�ش���ن النمر، 
وح�ش���ني املن�ش���ور، وحمم���د العجيمي، 

واأحمد ال�شلمان. 

شعارات عالمية تصميمها أقل تكلفة مما تتخيل!
اإن �شعار ال�رسكة لي�س جمرد ر�شمة يقوم بها م�شمم 
غرافي���ك فق���ط؛ بل هن���اك ����رسكات ا�شت�ش���ارية تقوم 
ببح���وث ودرا�ش���ات عن ال�رسك���ة وجمهوره���ا واأبعادهم 
الثقافية والرتاثية، ويتم دفع مبالغ لهم لأجل ت�شميم 

�شعار منا�شب لل�رسكة!
ولك���ن الالفت اأن بع�س ال�ش���عارات امل�ش���هورة مل 
تكلف اأ�شحابها �ش���يًئا، حتى اإن تكلفتها كانت زهيدة 
مقارنة بال�ش���هرة والأرباح الهائلة التي حققتها. اإليك 

اأبرز هذه ال�شعارات:

جوجل
يف ع���ام 1998 ق���ام اأحد موؤ�ش�ش���ي 

Se - ويدع���ى  جوج���ل  »رسرسك���ة 
gey Brin« بت�ش���ميم �ش���عار 

 GIMP ال�رسكة على برنامج
ع���ن  البدي���ل  املج���اين، 
الفوتو�ش���وب، ومل يكلف 

ال�رسكة اأي �شنت.
الت�شميم  يتغري  ومل 
ل�ش���عار جوجل  الأ�ش���لي 

قو����س  باأل���وان  املل���ون 
ق���زح، منذ افتت���اح ال�رسكة، 

التعديالت  بع�س  با�ش���تثناء 
التي اأ�شيفت له على مر الزمان، 

فاأحياناً تتغري �ش���ماكة اخلط، واأحياًنا 
ت�ش���بح بجعل بع�س احلروف ملتوية، واأحياًنا 

يتم اإ�شافة عالمة تعجب وغري ذلك.. �شيو�شح لك هذا 
الفيديو مراحل تطور �شعار جوجل حتى و�شوله ملا هو 

عليه الآن.

كوكاكوال
Frank M. Ro -  اام موؤ�ش����س �رسكة كوكاكول

inson بت�ش���ميم ال�شعار بنف�ش���ه عام 1886، ولذلك 
فهو مل يكلفه �ش���يًئا، ووفًقا ملوق���ع ال�رسكة فقد اختار 
 »C« روبن�ش���ون ا�ش���م ك���وكا ك���ول لأن ح���ريف »ك« اأو

�شيظهران ب�شكل جميل يف الإعالنات!

تويتر
مت �رساء �ش���عار تويرت ال�ش���هري، املتمثل بطائر اأزرق 
م���ن على موق���ع iStockphoto ب�ش���عر 15! وامل�ش���مم 
الأ�ش���لي لل�ش���عار ال���ذي يدع���ى Simon Oxley، وهو 
م�ش���مم بريطاين يعي�س يف الياب���ان، اأخذ من ذلك املبلغ 
 Simon دولرات قليل���ة فقط )ب�ش���بب �شيا�ش���ة موقع

!)Oxley

مايكروسوفت
غيت����س«  »بي���ل  مايكرو�ش���وفت  موؤ�ش�ش���ا  م  �ش���َمّ
و«ب���ول األ���ني« اأول �ش���عار لل�رسك���ة يف اأق���ل م���ن 
ي���وم واح���د، والت�ش���ميم اجلديد ل�ش���عار 
ع���ام  يف  مت  ال���ذي  مايكرو�ش���وفت، 
2012 ق���ام ب���ه فريق الت�ش���ميم 
ومل  مبايكرو�ش���وفت،  اخلا����س 
يكلفها �ش���يًئا )ما عدا رواتب 

املوظفني(.

شعار آبل القديم
الأول  ال�ش���عار  كان 
�ش���ورة  ع���ن  عب���ارة  ل�«اآب���ل« 
ا لإ�شحاق نيوتن  مر�ش���ومة يدويًّ
وهو جال����س حتت �ش���جرة التفاح، 
وحولها �رسيط كتب عليه ا�شم ال�رسكة، 
وقد �ش���مم هذا ال�شعار يف عام 1976 على 
يدي »�ش���تيف جوبز«، موؤ�ش�س ال�رسكة، بالتعاون مع 

»رونالد واين«، ولذلك مل يكلفهم �شيًئا.
مل ي�ش���تمر ال�ش���عار الأول ل�رسكة »اآبل« اأكرث من عام 
واحد، حيث راأى �ش���تيف جوبز حينها اأنه مبالغ فيه، وغري 
وا�ش���ح، الأمر الذي دفعه لتكليف الفنان »روب جانوف« 
بت�ش���ميم �ش���عار جديد لل�رسك���ة، فقام جان���وف باختزال 

ال�شعار يف جمرد تفاحة مق�شومة وغري مكتملة.
كان روب جان���وف ي���رى اأن جمال كل �ش���يء لي�س يف 
الكتمال، ويف حوار مع م�ش���مم �ش���عار �رسك���ة اآبل »روب 
جانوف« ذكر اأن ال�شبب الذي األهمه يف جعل التفاحة غري 

مكتملة يعود اإلى رغبته يف متييزها عن الكرز.

أوبرا “عنتر وعبلة” 
في السعودية

تشارك في مسرحية “آخر رجل بالعالم”

زهرة عرفات: ليس شرًطا ظهوري في دراما رمضان

تتابع اململكة العربية ال�شعودية انفتاحها على الفنون 
املختلف���ة من جمي���ع اأنحاء العامل، ويف هذه املرة ت�ش���تقبل 

الريا�س اأوبرا عربية وفًقا للتقاليد الكال�شيكية الغربية.
ت���امي  ه���ي« وكذل���ك �ش���فحة  ون����رس موق���ع »جمل���ة 
اإنرتتينمينت على الفي�ش���بوك اإعالًنا عن عر�س اأوبرا »عنرت 
وعبلة« الذي �ش���يقام يوم���ي 23 و24 فراير اجلاري، على 
خ�ش���بة م�رسح مرك���ز املوؤمترات يف جامع���ة الأمرية نورا بنت 
عبد الرحمن بالعا�ش���مة ال�شعودية الريا�س، حيث و�شفها 
املوقع باأنها »اأول اأوبرا باللغة العربية ت�شتعيد ق�شة عنرت 

وعبلة م���ن بطون التاري���خ العربي، وتقدمه���ا بحلة فريدة 
ميتزج فيها ال�ش���عر الف�ش���يح واحلوار البلي���غ مع التاأليف 
الأورك�ش���رتايل وتقنيات الأداء الأوبرايل«، لكن املوقع ن�رس 
اإعالًنا عن الأوبرا ت�شمن م�ش���اهد لهذه الأوبرا، على خلفية 
مو�ش���يقية لفتتاحي���ة اأوب���را »ح���الق اإ�ش���بيلية« جلاكومو 

رو�شيني )1868-1792( ال�شهرية.
الأوبرا من اإنتاج موؤ�ش�ش���ة اأوبرا لبنان، واملو�شيقى من 
تاألي���ف م���ارون الراعي، عل���ى ليريتو )ن����س اأوبرايل( من 

تاأليف اأنطوان معلوف.

�ش����اركت الفنان����ة البحرينية زه����رة عرفات يف 
امل�رسحية الكوميدية »اآخر رجل بالعامل«، والذي بداأ 

عر�شه موؤخًرا، على م�رسح كيفان بالكويت.
ون�رست عرفات عر ح�ش����ابها ال�شخ�ش����ي على 
موق����ع »ان�ش����تغرام« الإعالن الرتويج����ي للم�رسحية، 
وعلقت عليه قائلة: »موؤ�ش�ش����ة هاف فرمي لالإنتاج 
الفن����ي غ����روب الب����الم«. م�رسحي����ة »اآخ����ر رج����ل يف 
العامل« بطولة عبد العزيز الن�ش����ار، وزهرة عرفات، 
ون����ورا العم����ريي، واأح����الم ح�ش����ن، وروان العل����ي، 
واإخ����راج وتاألي����ف عب����داهلل البدر اإ�رساف عام ح�ش����ن 
الب����الم. وردت الفن����ان زهرة عرف����ات، على واحدة 
م����ن جمهورها، �ش����األتها عن ا�ش����م الدكت����ور الذي 
اأج����رى لها عمليات التجميل، وذلك عر �ش����فحتها 
ال�شخ�شية على موقع تبادل ال�شور والفيديوهات 

العاملي »ان�شتغرام«.
وعلق����ت زهرة عرفات قائلة: »�ش����باح اخلري.. 
طبًع����ا عن����دي ر�ش����ايل كث����رية، ت�ش����األ ع����ن نف�س 
املو�ش����وع، وطبًع����ا كل الح����رتام والتقدي����ر لكل 
املتابع����ني عن����دي.. ب�����س اأول مرة اأ�ش����وف متابعة 
متع�ش����بة عل�ش����انه! اأفدتكم املو�ش����وع مو �رس! ولو 
متابع����اين كنتي عرفتي كل التفا�ش����يل من بداية 
العملي����ة للمراجعات، واأنا اأ�ش����ور كل التفا�ش����يل، 
ومع الدكتور وامل�شت�شفى، واأكيد ي�شتاهل، واأنتوا 
ت�ش����تاهلون اأخركم عن����ه، وعن امل�شت�ش����فى؛ لأن 

احلمد هلل العملية ناجحة، واأحب اأفيدكم«.
الفنان����ة البحريني����ة زهرة عرف����ات اأعربت عن 
احتمال اأن جتد نف�ش����ها خارج ال�ش����باق الدرامي يف 

رم�ش����اين املقبل، وم�ش����ريًة اإلى اأنه����ا اإذا مل تتلَقّ 
����ا منا�ش����ًبا لها ومت�ش����ًقا مع قدراتها، فلي�س  عر�شً

ا اأن تطَلّ يف رم�شان ملجرد الظهور. مهمًّ
عرفات اأو�شحت ملوقع الراي الإلكرتوين، اأنها 
����ا عدة، لكنها رف�ش����ت امل�ش����اركة يف  تلقت عرو�شً
اأي منه����ا، اإذ مل جتد اأنها �ش����تحقق لها اأي اإ�ش����افة 
فني����ة، وكان����ت النتيجة اأنه����ا مل ترتبط ب����اأي عمل 
درام����ي رم�ش����اين حتى الي����وم. واأردف����ت عرفات: 
»بع�����س العرو�����س رف�ش����تها لع����دم توافقها مع 
تطلعات����ي الفني����ة، لكن بع�ش����ها الآخر رف�ش����تها 
لأنني مل اأكن را�ش����ية عن الأجر املحدد يل، اأو لأمور 
ا اأعم����ل من خالل  اأخ����رى«، موا�ش����لًة: »اأنا �شخ�ش����يًّ
اقتناع����ي باأنني اإذا مل اأجد ما ينا�ش����بني فلي�س من 
ال�����رسوري اأو امله����م اأن اأُطل على ال�شا�ش����ة ملجرد 
اأن يراين اجلمهور، اإذ يجب اأن اأقدم للنا�س �ش����يًئا 

جديًدا واإ�ش����افة مهمة، ول اأظنني �ش����اأنزعج كثرًيا، 
فهذه لي�شت املرة الأولى التي اأغيب فيها عن هذ 

املو�شم الرم�شاين«.
 واأزاح����ت عرفات ال�ش����تار عن اأنه����ا فرغت من 
ت�ش����وير عمل درامي كويت����ي، بالقول: »قبل فرتة 
ق�شرية انتهيت من ت�شوير م�شاهدي يف امل�شل�شل 
الجتماعي الرومان�شي الكوميدي )حبيبي حياتي(، 
م����ن تاأليف الدكت����ورة فوزية الدري����ع واإخراج خالد 
الف�ش����لي، وم����ن بطول����ة نخبة م����ن النج����وم بينهم 
ح�ش����ن البالم، انت�ش����ار ال�رساح، عبدالإم����ام عبداهلل، 
�شوق، حممد رم�ش����ان، هدى �شالح، مبارك املانع، 
فه����د البناي ويا�ش����ة وغريهم«، مكملًة: »ج�ش����دُت 
�شخ�ش����ية حياة، ومن املفرت�س عر�شه خالل �شهر 
مار�س املقبل اأو اإرجاوؤه ليخو�س ال�ش����باق الدرامي 

يف رم�شان املقبل«.

    BUZZ      
أحداث

قد تواجهك عقبات كب���رية الفرتة القادمة 
ب�شبب اإهمالك. 

هن���اك الكث���ري من التق���دم الذى ي�ش���هده 
مديريك.

اعم���ل كم���ا حت���ب لك���ن ل تنتظ���ر النتائج 
امُلر�شية.

علي���ك اأن ترت���دى مالب����س ثقيل���ة وت�رسب 
�شوائل دافئة.

كل �ش���خ�س ميكنه اأن ي�ش���بح اأف�ش���ل فى 
عمله.

اإذا ارتفع���ت درج���ة حرارتك عن 39 فعليك 
ا�شت�شارة الطبيب.

ا ف���ى العم���ل  �ش���تحقق جناًح���ا باه���ًرا ج���دًّ
وامل�رسوعات.

اأنت عر�شة اليوم لالإ�شابة بنزلة برد 
�شديدة. 

عليك اأن تتوقف عن اأكل الأطعمة امل�رسة.

تنظيم النوم وال�ش���ري لن�ش���ف �شاعة يوميًّا 
مفيد. 

عليك اأن تبذل ق�ش���ارى جهدك فى العمل 
حتى تنجح.

ميكنك اأن تتخلى عن تناول الأطعمة احلارة 
متاًما.
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حمـد الشهابـي يحـول 3 قصـص 
قصيـرة إلـى مسـرحيـات

الحلقة االخيرة من “أصايل أهل البحرين”

البحريني “الدرزي” يحصد 4 جوائز في 
مهرجان الكويت المسرحي البحرين” 

قام املوؤلف حمد ال�شهابي موؤخرا 
بتحويل الق�ش���ة الق�ش���رية امل�ش���ماة 
)�شت الن�شاء( وهي من تاأليف الأديبة 
البحرينية اأني�ش���ة عبدالرحمن الزياين 
ال���ى م�رسحية حتت م�ش���مى ) وردة يف 
اخلم�ش���ني( كذلك قام بتحويل ق�شة 
ق�ش���رية لالأدي���ب القا����س البحريني 
خليفة العريفي وهي بعنوان ) ثرثرة 
خل���ف ج���دار ال�ش���مت( والت���ي تغري 
عنوانها الى ) الريابيع( بعد حتويلها 
الى م�رسحي���ة. واجلدير بالذكر اأن هذه 
الق�ش���ة كتبه���ا خليف���ة العريف���ي يف 
نهاية ال�ش���تينات وحتدي���دا ما بني ) 
حتوي���ل  مت  كذل���ك   .)1967-1969
ق�ش���ة ق�ش���رية للكات���ب الفرن�ش���ي 
ال�شهري )غي موبا�ش���ان( الذي يعتر 
من موؤ�ش�شي الق�ش���ة الق�شرية وهي 
ال���ى  ق�ش���ة ) املوت���ى ل يكذب���ون( 

م�رسحية بذات العنوان ومر�شح اإنتاجها 
ع���ن طري���ق معه���د اليا�س فران�ش���يه 
الفرن�شي مبملكة البحرين. كما اأن اآخر 
اأعمال ال�ش���هابي م�شل�ش���ل ) حرمي بو 
�شلطان( الذي عر�س ال�شنة املا�شية 
على اأك���رث من 6 قنوات وم���ن اأعماله 

املعروفة م�شل�شل ح�ش���ن ونور ال�شنا 
وبو هبا�س والبل�ش���تي وعجايب زمان 
وت���ايل العمر وم�رسحية بيت خا�س جدا 
وجنمة على الأر�س وكثري من الأعمال 
املحلية واخلليجي���ة التي نالت كثريا 

من اجلوائز يف معظم املهرجانات.

البحرين���ي  الفن���ان  ا�ش���اف 
ال�ش���اب عبداهلل ال���درزي امني �رس 
م����رسح البي���ادر اجن���ازا جدي���دا يف 
م�ش���ريته الفنية، وذلك بح�ش���وله 
على 4 جوائ���ز يف مهرجان الكويت 
للم�رسح الكادميي والذي اختتمت 
فعالياته قبل اأيام، وذلك عن اإعداد 
واإخ���راج م�رسحي���ة “ احلل باحلرب” 
للموؤلف حممد الفرج وهي.. جائزة 
اف�ش���ل عر����س م�رسح���ي، وجائ���زة 
اف�ش���ل مو�ش���يقي وجائزة اف�شل 
ديكور وجائزة اف�شل ا�شاءة، علما 
اأن املهرجان �شهد مناف�شة كبرية 
ب���ني 5 عرو����س مت تخ�شي�ش���ها 
لط���الب وخريج���ي املعه���د العايل 
لت�ش���ويق  امل�رسحي���ة  للفن���ون 
اأعماله���م خليجي���ا وعربي���ا وه���ي  
نادي اخلجل  تاأليف ماك�س رينيه، 
اإع���داد واإخ���راج يعق���وب حي���ات،  
احلل باحلرب  تاأليف حممد الفرج، 
اإع���داد واإخ���راج عبداهلل ال���درزي،  

دماء على ورق  ماأخوذة من م�رسحية  
ذاكرة يف الظل ، اإعداد فجر �شباح، 
اإخراج حممد الن�ش���اري،  من دون 
ق�ش���د  تاأليف مرمي ن�شري، اإخراج 
بدر احل���الق،  اأقفا�س  ماأخوذة من 
م�رسحي���ة  الآل���ة احلا�ش���بة ، اإع���داد 
واإخراج فرح احلجل���ي. كما احتفى 

املهرجان بالفنان الكويتي القدير 
�ش���عد الفرج تقديراً لدوره الرائد 
الكويتي���ة  امل�رسحي���ة  احلي���اة  يف 
والعربي���ة، وت�ش���من كذل���ك على 
اأن�شطة متعددة من بينها العرو�س 
امل�رسحي���ة والن���دوات التطبيقي���ة 

التي يديرها طالب ق�شم النقد.

يعر����س تلفزي���ون البحرين اليوم ال�ش���بت 24 
فراي���ر احللق���ة الأخ���رية م���ن الرنام���ج الوثائقي 
“اأ�شايل اأهل البحرين” “ا�شطبالت وزارة الداخلية” 
من اإع���داد ال�ش���اعر والإعالمي ال�ش���يخ عي�ش���ى بن 

خليفة اآل خليفة.
والذي يتحدث عن اخليل البحرينية الأ�ش���يلة، 
وال���دور الكب���ري الذي لعبت���ه الإ�ش���طبالت امللكية 
يف احلفاظ عل���ى هذه ال�ش���اللت النقية من جنائب 
اخلي���ل التي تعد اإرًثا تاريخيًّا كبرًيا متميًزا تناقلته 
الأجيال وورثه الأبناء عن الأجداد، والدعم والت�شجيع 
والهتم���ام ال���ال حمدود م���ن جاللة املل���ك حمد بن 
عي�ش���ى اآل خليفة عاهل البالد املف���دى واأجناله يف 
املحافظ���ة عل���ى هذه ال�ش���اللت.  م���دة احللقة 30 
دقيق���ة، واأخرج الرنامج اأحم���د العمريي والتعليق 
للفنان عبداهلل يو�شف وال�ش���اعر والإعالمي القدير 

ح�شن كمال.

حمرر م�سافات
حمرر م�سافات

اأ�سامة املاجد

• •حمد ال�شهابي 	 خليفة العريفي 	

• عبداهلل الدرزي خالل التكرمي	

• م�رسحية احلل باحلرب 	
• عي�شى بن خليفة	
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وح�ش يغت�سب ابنتيه التواأم لـ 10 �سنوات
اعتقل���ت ال�صلط���ات الأمنية اأبا متهم���ا باغت�صاب وجتويع و����رب وتقييد ابنتيه الت���واأم داخل منزل يف 
منيابول����س، بولي���ة ميني�صوتا الواقعة يف �صم���ال الوليات املتحدة الأمريكية. وقال���ت �صحيفة “ديلي ميل” 
الربيطاني���ة اإن الق�ص���اء وجه التهم املذك���ورة �صلفا للمدعو “جريي يل كاري” ال���ذي يبلغ من العمر 51 عاما، 
م�ص���رية اإل���ى اأن ابنتيه يف الع�رينيات من عمرهما ويعانيان من “ا�صطراب���ات ذهنية”. وذكر امل�صدر ذاته اأن 
�صوء املعاملة ا�صتمر لأكرث من 10 �صنوات، قبل اأن تنجح اإحدى الفتاتني يف الهروب والو�صول اإلى ال�صلطات 

يف �صهر مايو 2017. ومل تتمكن ال�رطة من الو�صول اإلى “الأم” البالغة من العمر 48 عاما.

 Social
media

الإعالمية امل�سرية ريهام 
�سعيد يف �سجن القناطر

اأحال���ت اجله���ات الأمني���ة امل�ري���ة الإعالمي���ة ريهام �صعي���د اإلى �صج���ن الن�صاء 
بالقناط���ر، عقب قرار النياب���ة باإحالتها اإلى حمكمة اجلنايات بته���م التحري�س على 

خطف الأطفال والجتار بالب�ر.
وك�صفت حتقيقات النيابة العامة، التي اأيدت �صحتها حتريات اأجهزة الأمن، اأن 
ريه���ام �صعيد وفريق اإعداد برناجمها قاموا بارت���كاب واقعة اختطاف اأطفال بهدف 
ت�صوير حلقة تلفزيونية، واأن وقائع الختطاف جرت بتحري�س من الإعالمية املتهمة 
وفري���ق اإعدادها. واألق���ت ال�صلطات امل�ري���ة القب�س على مع���دة وم�صور بربنامج 
ريه���ام �صعيد، ووجه���ت لهما اتهام���ات باختطاف طفلني يف منطق���ة ال�صالم �رقي 

القاهرة.
 يذك���ر اأن الإعالمية ريهام �صعيد اأجرت منذ نح���و 4 �صنوات، معاي�صة لربناجمها 
“�صبايا اخلري”، والذي ُيعر�س على قناة “النهار”، من داخل �صجن الن�صاء بالقناطر، 
والتي ج�صدت فيها دور �صجينة، وقامت قوات الأمن الن�صائية بو�صع “الكالب�صات” 
يف يده���ا واقتيادها اإلى داخ���ل العنرب، لتعود الآن اإلى ال�صج���ن لي�س ب�صفة منتحلة 

واإمنا ب�صفة متهمة.

ال�سني ت�سعى حلظر الرق�ش يف اجلنائز
ت�صعى احلكوم���ة ال�صينية حاليا، ل�صن حملة �صد راق�صات التعري، املتواجدات يف بع�س املناطق 
الريفي���ة. وقال���ت وزارة الثقافة ال�صينية، اإنه���ا �صت�صتهدف يف حملتها “العرو����س الفاح�صة والإباحية 
وال�صوقي���ة” يف اجلن���ازات وحفالت الزف���اف. وذكرت �صحيفة “غلوب���ال تاميز”، الت���ي تديرها الدولة 
ال�صيني���ة، اأن راق�صات التعري يدفعن احل�صود يف اجلنازات لل�ص���ب والت�صفيق اأثناء رق�صهن، واأنهن 
يرثن غرائز الرجال، مع طلبهن بعدم التقاط اأية �صور لهن. وخ�ص�صت وزارة الثقافة ال�صينية، خطوطا 
�صاخن���ة، بغر�س منح مكافاآت، ملن يبلغ عن تواجد راق�صات التعري، يف 19 مدينة، يف مقاطعات خنان، 
واأنهوي، وجيانغ�صو، وخبي. وتوؤمن بع�س املجتمعات الريفية يف ال�صني، باأن توظيف راق�صات التعري، 

من املمكن اأن يزيد من ن�صبة احل�صور للجنازات، وهو ما �صي�صاهم يف تكرمي املتويف، بح�صب راأيهم.
واأ�ص���ارت “غلوب���ال تاميز”، اإلى اإنه ل يتم ال�صتعانة فقط براق�صي التعري يف اجلنازات، بل اأحيانا 

يتم التعاقد مع ممثلني، ومطربني، وممثلي كوميديا يف بع�س الأحيان.

 اأطباء يزيلون اأكرب ورم دماغي يف العامل
�صع���ر �صاب هندي باأن عبئا كبريا زال عن راأ�صه، 
بع���د اأن متك���ن الأطب���اء من اإزال���ة اأك���رب ورم دماغي 
من���ه، يف عملي���ة معق���دة للغاي���ة. وذك���رت �صحيفة 
“هندو�صت���ان تاميز”، اإن ال�ص���اب �صانتالل بال )31 
عام���ا( عانى فج���اأة من ت�صخ���م غري م�صب���وق يف ورم 
حتت فروة الراأ�س، م�صرية اإلى اأن وزن الورم بلغ 1.8 

كيلوغرام.
واأجري���ت عملية اإزالة الورم يف اأح���د م�صت�صفيات مدينة مومباي بع���د اأن رف�صت م�صت�صفيات عدة 
اإج���راء العملية لل�صاب ب�صبب خطورتها. وتقول ال�صحيف���ة اإن املري�س الذي عانى من ت�صخم الورم يف 
وق���ت ق�ص���ري ادخل اإلى ق�صم جراحة الأع�صاب يف الأول من فرباي���ر يف حالة يرثى لها، فف�صال عن الأمل 
ال�صدي���د كان يع���اين من العمى الكامل. ويقول اأحد الأطباء اإن املري�س بالورم الكبري الذي منا يف اأعلى 
خلفي���ة الراأ����س، بداأ وكاأن له راأ�صان. و�صارع الأطباء اإلى اإج���راء كثري من الفحو�س من اأجل التعرف على 
�صبب احلالة واتخاذ ال�صبيل الآمن لإزالة الورم، ولفتوا اإلى اأن اأهم حتدي يف العملية اجلراحية هو فقدان 
الدم���اء الغزي���رة. وا�صتغرقت العملي���ة نحو 7 �صاعات متوا�صل���ة واحتاج اإلى 11 وح���دة دم، وظل على 

التنف�س ال�صناعي ملدة 3 اأيام بعد اإجراء العملية.

اعتداء �سرطي اإيراين على حمتجة �سد احلجاب يثري جدل
اأثار ت�صجيل م�صور يظهر �رطيا ايرانيا يدفع 
ام���راأة كانت حتتج على احلجاب الإلزامي يف ايران 
من من�صة موؤقتة اأقامتها يف �صارع مكتظ بطهران 
انتقادات على مواق���ع التوا�صل الجتماعي اأم�س 

اجلمعة.
ويب���دو اأن الت�صجيل امل�ص���ور للمحتجة التي 
خرج���ت وحده���ا التقط يف �ص���ارع “انقالب” حيث 

اعتقلت امراأة اأول م���رة يف دي�صمرب بعدما وقفت 
دون غطاء راأ�س ملوحة بحجاب على ع�صا خ�صبية.
ومنذ ذلك احلني، ن�رت ع�رات الن�صاء �صورا 
لأنف�صه���ن يف ال�ص���ارع اأو احلدائ���ق دون حج���اب 
حيث لوحن باأغطي���ة روؤو�صهن يف حتد لل�صلطات 
اليراني���ة. وظهرت امل���راأة واقفة عل���ى املن�صة 
ملوحة بيديها يف الهواء و�صعرها الأ�صقر مك�صوفا 

قبل اأن يبداأ ح�صد بالت�صفيق لها.
ويف اجلزء الثاين من الت�صجيل، الذي يبدو اأنه 
التقط بهاتف جوال، ظهر عن�ر �رطة اقرتب من 
املراأة ودفعها من املن�صة فيما �صمع �صوت رجل 

ي�صاأل “اأين حقوق الإن�صان؟”
ويف تعليقه���ا على احلادث���ة، كتبت النا�صطة 
واملحامي���ة املدافع���ة عن حق���وق الإن�صان ن�رين 

�صتوده على موقع “في�صبوك” اإن ال�رطة خالفت 
القانون لأنه “ل يح���ق لأي رجل التعامل مع امراأة 

بهذه الطريقة”.
واأعرب م�صتخدم���و موقع “تويرت” كذلك عن 
غ�صبه���م حيال ت�رف ال�رط���ي وكتب اأحدهم اأن 
“خمالفة القانون من قبل اأ�صخا�س يرتدون بزات 

عنا�ر انفاذ القانون هي م�صكلتنا يف ايران”.

درا�ســة: ريا�ســة كرة 
القدم وقاية وعالج

اأفادت درا�ص����ة مبنية على اأبح����اث �صابقة 
اأن من يلعبون كرة الق����دم على �صبيل الرتفيه 
تق����ل لديه����م ن�صب����ة الكولي�ص����رتول و�صغ����ط 
ال����دم ومعدل �رب����ات القلب وق����ت ال�صرتخاء 
بالإ�صاف����ة اإلى كتلة الده����ون يف اجل�صم، وذلك 
مقارن����ة مب����ن ل ميار�ص����ون الريا�ص����ة. وكت����ب 
فريق الدرا�صة يف دورية )�صبورت�س ميدي�صن( 
الربيطاني����ة اأن ك����رة الق����دم قد تفي����د ال�صحة 
بنف�����س الق����در الناجم ع����ن ممار�ص����ة ريا�صات 
اأخ����رى مثل اجلري ورق�ص����ة الزومبا، كما اأن لها 
منافع اجتماعي����ة وحتفيزي����ة وتناف�صية. وقال 
كب����ري الباحث����ني يف الدرا�صة بي����رت كرا�صرتاب 
وهو اأ�صتاذ لعل����وم الريا�صات وال�صحة بجامعة 
�صاذرن دمن����رك يف اأودن�ص����ا يف ر�صالة بالربيد 
الإلك����رتوين “ممار�صة كرة الق����دم وقاية وعالج 
فع����ال و�صام����ل م����ن الأمرا�س املرتبط����ة بنمط 

احلياة.

عن  “م�سجعة”  درا�سة 
اأدوية عالج الكتئاب

ك�صفت درا�ص����ة طبية حديث����ة، اأن الأدوية 
امل�صادة لالكتئ����اب ت�صاعد ب�ص����كل ناجع على 
العالج من املر�س، وهو م����ا ي�صع حدا ل�صكوك 

اأبداها كثري من اخلرباء، طيلة �صنوات.
وبح�ص����ب الدرا�ص����ة التي اأجري����ت يف مركز 
اأك�صفورد ال�صح����ي لبحوث الطب احليوي، فاإن 
مالي����ني النا�س يف العامل، يحتاج����ون اإلى تناول 
اأدوية م�صادة لالكتئ����اب، ونبهت الوثيقة اإلى 
اأن �صخ�صا واحدا فقط من بني 6 يتلقى العالج 
م����ن املر�س يف ال����دول الغني����ة، اأم����ا يف الدول 

الفقرية فال يتجاوز املعدل واحدا من كل 27.
وت���رى الدرا�ص���ة اأن مر����س الكتئاب ل 
يلق���ى الهتم���ام ال���كايف، وت�صي���ف “لو كان 
الأم���ر متعلقا بال�رط���ان اأو اأمرا����س القلب، 
وكان���ت ثم���ة ن�صبة مماثل���ة مم���ن ل يتلقون 

العالج، حل�صلت �صجة كبرية”.

تغريدة تكبد “�سناب �سات” 1.3 مليار دولر
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�س غائم جزئياً  يتحول 
الى غائم يف وقت لحق من 

النهار مع امطار متفرقة.

الرياح �رقية بوجه عام من 5 الى 10 عقد 
وت�صل من 10 الى 15 عقدة احيانا. ارتفاع 

املوج من قدم الى ثالثة اقدام.

درجة احلرارة العظمى 25 م ال�صغرى 
17 م الرطوبة الن�صبية العظمى 90 % 

ال�صغرى 40 %

 �س���رة تذكاري��ة لنائب رئي�س جمل�س ال�زراء �سم� ال�سيخ علي بن خليفة اآل خليفة يف بداية التحاق �سم�ه بال�سلك الع�سكري مع جمم�عة من �سباط وم�س�ؤويل 
وزارة الداخلية )�سم� ه الثاين من ي�سار ال�س�رة(

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com
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اأدت تغريدة لعار�صة الأزياء الأمريكية كايلي جيرن مفادها اأنها مل تعد ت�صتخدم تطبيق “�صناب 
�ص����ات”، اإلى انهيار �صعر اأ�صهم هذه ال�ركة. واأفادت وكالة “بلومربغ” اأن �صعر اأ�صهم �ركة “�صناب 
�صات” انخف�س مبقدار 6،1 %، واأن ال�ركة فقدت 1،3 مليار دولر. وجاء ذلك بعد يوم واحد من ن�ر 
جيرن وهي �صقيقة جنمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردا�صيان، تغريدة على �صفحتها يف تويرت 

ت�صاءلت فيها: “هل هناك �صخ�س اآخر ل ي�صتخدم “�صناب �صات”؟ اأم اأنا لوحدي؟”.
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