
طرابل�س - رويرتز: قال خليفة الغويل الذي 

اأعلن نف�شه رئي�شا لوزراء ليبيا وهم�شته احلكومة 

املدعوم���ة م���ن الأمم املتح���دة ي���وم اخلمي�س اإنه 

ا�ش���تعاد ال�شيطرة على وزارة الدفاع يف العا�شمة 

طرابل�س.

وق���ال الغوي���ل يف كلم���ة بثه���ا التلفزي���ون 

اإن حكومت���ه ا�ش���تعادت ال�ش���يطرة عل���ى بع����س 

موؤ�ش�ش���ات الدولة مبا يف ذل���ك وزارة الدفاع واإنه 

اأم���ر العامل���ن املطرودين بالع���ودة اإىل عملهم. 

وق���ال بيان لأن�ش���ار الغوي���ل اإن وزارت���ي العمل 

وال�شهداء حتت �شيطرته اأي�شا.

ومل يت�شن التاأكد من املزاعم ب�شكل م�شتقل. 

وطرابل�س معقل ملجموعة من اجلماعات امل�شلحة 

بولءات متغ���رة. واأي���د البع�س حكوم���ة الوفاق 

الوطني املدعومة من الأمم املتحدة، بينما يدعم 

البع�س احلكومة التي حتاول اأن حتل حملها.
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ا�ستجواب زوجة نتانياهو 

ب�سبب “الهدايا” 
القد�س املحتلة � ا ب: ا�ش���تجوبت ال�رصطة 

الإ�رصائيلي���ة زوجة رئي�ش���ة ال���وزراء الإ�رصائيلي 

�ش���ارة بنيام���ن نتانياهو، يف اإط���ار حتقيق يف 

مزاعم قبولها، ب�ش���كل غر �شحيح، لهدايا من 

اأثري���اء. وقالت الإذاع���ة الإ�رصائيلي���ة، وغرها 

من و�ش���ائل الإعالم، اأم�س اخلمي�س، اإن �ش���ارة 

نتانياهو ا�شتجوبت من قبل ال�رصطة الليلة قبل 

املا�ش���ية. ح�ش���ب ما نقلت اأ�شو�شيتد 

بر�س.

ا�صتقالة كانو تفتح �صفحة اخلالفات يف “الغرفة”
توقع خروج اأع�ضاء اآخرين من جمل�س الإدارة... ودعوة لعقد “عمومية”

اأكد م�ش���در مطل���ع يف غرف���ة جتارة و�ش���ناعة 

البحري���ن اأن رئي����س الغرفة خالد املوؤيد �ش���يطرح 

خطاب ا�شتقالة كانو على الأع�شاء بعد غد )الأحد(، 

اإل اإن���ه اأ�ش���ار اإىل اأن مفاو�ش���ات قد تت���م مع كانو؛ 

لثني���ه ع���ن ال�ش���تقالة بعدما خ�رص من�ش���به ب�ش���بب 

التدوير.

واأ�شار ذات امل�شدر اإىل اأن مو�شوع ال�شتقالة 

قد يخلق م�ش���كلة يف ال�شارع التجاري، كما �شي�شهم 

يف عودة جديدة لإحياء املو�ش���وعات ال�شابقة وخلق 

بيئة غر متجان�شة يف الغرفة. 

واأو�ش���ح امل�ش���در اأن���ه يف ح���ال املوافقة على 

ا�ش���تقالة كانو �ش���يتم ا�شتدعاء اأع�ش���اء الحتياط، 

ومن املمكن اأن يقبلوا املن�شب اأو يرف�شوه ب�شبب 

ق���رب موع���د انتهاء ال���دورة احلالية التي �ش���هدت 

م�شكالت عديدة.

من جهته، دعا املحلل القت�شادي اأكرب جعفري 

اإىل ح���ل جمل����س اإدارة الغرف���ة واإج���راء انتخاب���ات 

جديدة. وقال: “اإن ما يحدث يف الغرفة من جتاوزات 

غر قانونية ل تخدم م�ش���تقبل الغرفة، كما اأ�ش���بح 

الو�ش���ع يزداد �ش���وًءا وهذا لي�س يف م�ش���لحة البلد 

اأبًدا خ�شو�ش���ا يف الوقت الراهن؛ اإذ اأ�شبح 

هناك اعتماد كبر على القطاع اخلا�س”.

املنامة - بنا: ا�ش���تقبل نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء �ش���مو ال�ش���يخ علي بن خليف���ة اآل خليفة، 

مبكتبه اأم�س، �ش���فر جمهورية الهند ال�ش���ديقة 

لدى مملكة البحرين األوك كومار �شينها.

واأثناء اللقاء نوه �ش���مو نائ���ب رئي�س جمل�س 

الوزراء مب�ش���ار العالقات البحريني���ة الهندية وما 

ي�ش���هده التعاون امل�ش���رتك بن البلدين من منو 

وتط���ور يف خمتلف املجالت. واأ�ش���ار �ش���موه اإىل 

اأن البلدين ال�ش���ديقن لديهما حر�س م�ش���رتك 

عل���ى تعزي���ز العالق���ات الثنائي���ة ودعمه���ا مب���ا 

يحقق امل�ش���الح امل�شرتكة بينهما، و�شعيا دائما 

نح���و تطويره���ا وفتح اآف���اق جدي���دة لتنمية تلك 

العالقات ا�ش���تنادا اإىل ما يربط البلدين 

3ال�شديقن من عالقات تاريخية را�شخة.

 

اأغلقت وزارة ال�ش���ناعة والتجارة وال�ش���ياحة فرع ب���رادات اجلزيرة الكائن يف 

منطقة اجلنبي���ة غلقاً اإدارياً ملدة 15 يوماً واأحالت القائمن عليها للنيابة العامة، 

وذل���ك بعدما ت���داول مواطنون على مواقع التوا�ش���ل الجتماعي مزيدا من مقاطع 

“الفيديو” عن خمالفات متعلقة بالأ�شعار. 
ويف تط���ور جدي���د، قال املحام���ي عبدالرحمن غني���م اإن املحكمة امل�ش���تعجلة 

�ش���تنظر الثنن املقبل، يف طلب م�شتعجل بوقف تنفيذ القرار ال�شادر من الوزير 

اأم�س الأول بغلق الفروع اخلم�شة التابعة ملركز رويان التجاري ملدة 15 يوًما.

 من جهته، قال رئي�س جمعية حماية امل�ش���تهلك ماج���د �رصف اإن ن�رص فيديو اأو 

�شور اأو خرب عن اأي متجر اأو �شلعة معينة دون الرجوع اإىل اجلهات املعنية �شيوؤدي 

اإىل فو�ش���ى يف ال�شوق وت�ش���بح و�شائل التوا�ش���ل الجتماعي �شاحة 

معارك وت�شفية احل�شابات بن التاجر والتاجر الآخر املناف�س.

مواقع التوا�ضل توايل ن�ضر “املقاطع”... وجمعية “امل�ضتهلك”: ل للفو�ضى

اإغالق فرع لـ “اجلزيرة”... و“رويان” يقا�صي “التجارة”

• اإغالق فرع برادات اجلزيرة يف اجلنبية	

• جانب من فعاليات املعر�س	

الأربعاء اآخر موعد للتقدميب�ضبب “�ضالحيات اأردوغان” 

�ضمو ال�ضيخ علي بن خليفة:

“الرتبية” تفتح باب التوظيف الداخليعــراك فـي البـرملــان التـركـــي

ن�صعى لتنمية العالقات مع الهند

اأنق���رة � دب اأ: ن�ش���بت م�ش���اجرة ب���ن نواب 

يف الربمل���ان الرتك���ي ليلة الأربع���اء بعد احتدام 

املناق�ش���ة ع���ن جمموعة اإ�ش���الحات د�ش���تورية 

طي���ب  رج���ب  الرئي����س  �ش���الحيات  لتو�ش���يع 

اإردوغان.

وتب���ادل نواب م���ن حزب العدال���ة والتنمية 

احلاك���م وح���زب ال�ش���عب اجلمه���وري وهو حزب 

املعار�ش���ة الرئي�س اللكمات ودفعوا بع�ش���هم 

بع�شا بعد اأن جتمعوا حول املن�شة.

وخ���الل ال�ش���جار، اعرت����س نواب م���ن حزب 

ال�ش���عب اجلمه���وري عل���ى اإدلء ن���واب احل���زب 

لالأماك���ن  الدخ���ول  دون  باأ�ش���واتهم  احلاك���م 

املخ�ش�ش���ة لت�ش���هيل القرتاع ال�رصي. ثم حاول 

نواب من حزب العدال���ة والتنمية انتزاع الهاتف 

املحمول اخلا�س بنائب يف حزب ال�شعب 

اجلمهوري كان ي�شور ما يحدث.

اأعلن���ت وزارة الرتبية والتعليم عن فتح 

ب���اب التق���دمي داخلي���اً للراغبن يف �ش���غل 

وظائ���ف �ش���لك التدري����س للعام الدرا�ش���ي 

املقبل 2017 - 2018 ملوعد اأق�ش���اه يوم 

الأربعاء املقبل.

وج���اء يف حمت���وى التعميم ال�ش���ادر عن 

القائم باأعمال مدي���ر اإدارة التعليم الثانوي 

اإىل مدي���ري ومدي���رات املدار����س الثانوي���ة 

“يرج���ى الإيعاز للراغبن يف الرت�ش���ح مبلء 
ال�شتمارة املرفقة مع �رصورة اإرفاق الوثائق 

املطلوبة”.

ودعا التعميم الراغبن يف الرت�ش���ح اإىل 

ت�ش���ليم دفعة ال�ش���تمارات ملكتب 

خدمات املراجعن. 155

ليبيا: م�صلحون ي�صيطرون على مقار وزارية

7

“اأ�سياد” مبعر�ض  اأعمال  رائد   50

ارتفاع النفط مدفوًعا بتوقعات النمو 

القوي للطلب بال�ضني

“الفنون  يف  ور�ًضا  “جلجام�س” يد�ضن 
امل�ضرحية”

عربي ي�ضتغل خلاًل يف نظام “بنك” 

وي�ضتوىل على “اأفالون”

الحتاد ومدينة عي�ضى اإىل ربع نهائي كاأ�س 

»خليفة بن �ضلمان« لكرة ال�ضلة
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• �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء م�شتقبال �شفر الهند 	

• مبنى غرفة جتارة و�شناعة البحرين	

 مروة خمي�س 

املحرر االقت�صادي

حمرر ال�ص�ؤون املحلية

• خليفة الغويل	



2local@albiladpress.com بالدنا الجمعة 13 يناير 2017  
15 ربيع الثاني 1438

العدد 3013 

  للتوا�شل:  )ق�شم االأخبار والتحقيقات: 17111444(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

ب����ال����ف����رو�����س اإن�������ه�������اء خ�����دم�����ة امل������وظ������ف ب�������ش���ب���ب اإ������ش�����اب�����ت�����ه  ال ي�����ج�����وز 

ل���ل���غ���ر ال������ف������رو�������س  ن�����ق�����ل  ����ب يف 
ّ
ت���������ش����ب وال�������غ�������رام�������ة مل�������ن  احل�����ب�����������س 

امللك ي�شدر قانوًنا ب�شاأن وقاية املجتمع من “الإيدز”
ي�شمل حماية حقوق املتعاي�شني معه

املنامة - بنا: �ش���ادق عاهل البالد �شاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى ال خليفة، واأ�شدر 

قان���ون رق���م )1( ل�ش���نة 2017 ب�ش���اأن وقاي���ة 

املجتم���ع من مر����س متالزمة النق����س املناعي 

املكت�ش���ب )االإيدز( وحماية حقوق االأ�ش���خا�س 

املتعاي�شني معه. وجاء يف القانون:- 

الفصل األول
تعريفات

امل���ادة )1( يف تطبيق اأحكام هذا القانون، 

ُيق�ش���د بالكلم���ات والعب���ارات االآتي���ة املعاين 

املبين���ة قري���ن كل منها، ما مل يقت�ِس �ش���ياق 

الن�س خالف ذلك:

الوزير: الوزير املعني ب�شوؤون ال�شحة.

الوزارة: الوزارة املعنية ب�شوؤون ال�شحة.

املناع���ي  النق����س  متالزم���ة  املر����س: 

املكت�ش���ب )االإي���دز(، وه���و جمموع���ة اأعرا�س 

وعالمات مر�شية تنتج عن �شعف جهاز املناعة 

يف ج�شم االإن�شان.

الفرو����س: الفرو����س امل�ش���بب ملر����س 

)االإيدز(.

ال�ش���خ�س  الفرو����س:  م���ع  املتعاي����س 

امل�ش���اب بع���دوى الفرو�س امل�ش���بب ملر�س 

نق�س املناعة املكت�شب )االإيدز( �شواء ظهرت 

عليه االأعرا�س اأم مل تظهر.

اللجن���ة: اللجنة الوطني���ة ملكافحة متالزمة 

النق�س املناعي املكت�شب )االإيدز(.

ممث���ل املتعاي����س م���ع الفرو����س: الزوج 

واالأق���ارب حت���ى الدرج���ة الثالث���ة، اأو حمام���ي 

املتعاي����س مع الفرو�س، اأو الو�ش���ي اأو القيم 

اأو ال���ويل على املتعاي�س م���ع الفرو�س ناق�س 

االأهلية، اأو رئي�س البعثة الدبلوما�ش���ية للدولة 

التي ينتمي اإليه���ا املتعاي�س مع الفرو�س اإذا 

مل يكن له اأقارب يف اململكة اأو تعذر ح�شورهم، 

بح�شب االأحوال.

امل�ش���تبه يف اإ�ش���ابته بالفرو����س: ال�رشيك 

اجلن�ش���ي للمتعاي�س مع فرو�س نق�س املناعة 

اأو امل�ش���ارك مع���ه يف حقن التعاط���ي اأو كل من 

تعر�س الإحدى طرق نقل العدوى.

املوؤ�ش�شات ال�ش���حية: كل من�شاأة حكومية 

اأو خا�شة مرخ�س لها مبزاولة وتقدمي اخلدمات 

ال�شحية.

اللج���ان الطبي���ة: ه���ي اجله���ات املخول���ة 

لتحدي���د عجز املري�س عن مزاول���ة عمله والتي 

ي�شدر بت�شكيلها قرار من الوزير.

املهن ال�ش���حية: مهن الطب الب�رشي وطب 

االأ�ش���نان وال�ش���يدلة، واملهن الطبية املعاونة 

رق���م  بالقان���ون  املرف���ق  باجل���دول  املبين���ة 

)2( ل�ش���نة 1987 ب�ش���اأن مزاول���ة غ���ر االأطباء 

وال�شيادلة للمهن الطبية املعاونة.

الفصل الثاني
حقوق المتعايش مع الفيروس

م���ع  املتعاي�ش���ون  يتمت���ع   )2( امل���ادة 

الفرو�س مبمار�شة كافة احلقوق التي يكفلها 

الد�شتور واالتفاقيات الدولية امل�شادق عليها 

من الدول���ة والقوان���ني املعمول به���ا، ويحظر 

كل فع���ل اأو امتناع ي�ش���كل متييًزا �ش���دهم، اأو 

يوؤدي اإىل احلط م���ن كرامتهم اأو االنتقا�س من 

حقوقهم اأو ا�ش���تغاللهم ب�ش���بب االإ�ش���ابة على 

اختالف اأجنا�شهم واأعمارهم.

املادة )3( للمتعاي�شني مع الفرو�س احلق 

يف تلق���ي جميع اأن���واع العناية الطبي���ة والعالج 

املنتظ���م يف امل�شت�ش���فيات العام���ة واملراك���ز 

الطبية احلكومية املتخ�ش�شة.

امل���ادة )4( ال يجوز اإنهاء خدمة املوظف اأو 

العامل البحريني ب�ش���بب اإ�ش���ابته بالفرو�س، 

كم���ا ال يج���وز حرمان���ه م���ن العم���ل طامل���ا اأن 

با�ش���تطاعته القيام ب���ه، اإال اإذا ثب���ت عجزه عن 

ذل���ك مبوجب تقرير طب���ي من اللج���ان الطبية 

بال���وزارة، ويك���ون ل���ه احلق يف طل���ب نقله اإىل 

وظيفة اأخرى تتنا�ش���ب مع حالته ال�شحية، كما 

يحق ل�ش���احب العمل نقله اإىل وظيفة اأخرى اإذا 

كان���ت وظيفت���ه احلالية قد ت�ش���بب خطًرا على 

املتعاملني معه بح�شب قرار اللجان الطبية.

امل���ادة )5( للمتعاي�ش���ني م���ع الفرو����س 

احل���ق يف التعلي���م، ويحظر ف�ش���لهم اأو نقلهم 

من املدار�س ب�شبب االإ�شابة اأو اإخ�شاعهم الأية 

ممار�شات من �شاأنها تقييد حقهم يف التعليم.

امل���ادة )6( تعمل ال���وزارة بالتن�ش���يق مع 

اجلهات املعنية على توفر امل�شورة القانونية 

وامل�ش���اعدة الق�ش���ائية الالزمة للمتعاي�س مع 

الفرو�س واأف���راد اأ�رشته واملتاأثرين به يف حالة 

اإع�ش���ارهم وحاجته���م اإىل اإقامة دع���وى حلماية 

حقوقهم فيما يخ�س املر�س.

املادة )7( يحظر ن�رش البيانات ال�شخ�ش���ية 

للمتعاي����س م���ع الفرو����س يف اأي و�ش���يلة من 

و�ش���ائل الن����رش، اإال اإذا واف���ق املتعاي����س م���ع 

الفرو����س اأو ممثل���ه عل���ى ذل���ك كتاب���ًة اأو يف 

االأحوال التي تقرُها الت�رشيعات النافذة.

املادة )8( على العاملني يف املجال الطبي 

وال�ش���حي املحافظ���ة عل���ى �رشي���ة املعلومات 

الطبية وال�شخ�ش���ية للمتعاي����س مع الفرو�س، 

وع���دم اإف�ش���ائها اإال يف االأح���وال الت���ي يوجبها 

القانون.

املادة )9( اإذا كان املتعاي�س مع الفرو�س 

)اأو اأحد اأفراد اأ�رشته( طرًفا يف دعوى ق�ش���ائية 

يتعلق مو�ش���وعها بالفرو����س، فللمحكمة من 

تلق���اء نف�ش���ها اأو بن���اًء على طلب���ه اأو طلب من 

ميثله اأن جتعل املحاكمة �رشية، مع عدم االإخالل 

مببداأ عالنية جل�شة النطق باحلكم.

امل���ادة )10( م���ع مراعاة ح���االت الفح�س 

واللوائ���ح  القوان���ني  يف  ال���واردة  الوجوب���ي 

والقرارات التنفيذية تكون اختبارات الك�ش���ف 

عن الفرو�س طوعية و�رشية.

املادة )11( للمتعاي�ش���ني م���ع الفرو�س 

احل���ق يف ح�ش���انة الطف���ل م���ع ع���دم االإخ���الل 

باالأحكام املنظمة لها.

املادة )12( على ال���وزارة القيام بتدريب 

وتاأهيل املتعاي�ش���ني مع الفرو�س لتمكينهم 

من توعية غرهم للوقاية من مر�س االإيدز.

الفصل الثالث
واجبات المتعايش مع الفيروس

امل���ادة )13( على من ي�ش���تبه اأو يكت�ش���ف 

اإ�ش���ابته بالفرو�س التوّجه للموؤ�ش�شة ال�شحية 

الإجراء الفح�س ال���الزم، وتلقي العالج واالإحاطة 

مبخاطر وم�ش���اعفات االإ�ش���ابة وط���رق انتقال 

الفرو�س.

امل���ادة )14( على املتعاي�س مع الفرو�س 

م���ن  ل���ه  الت���ي تعط���ى  بالتعليم���ات  التقي���د 

املوؤ�ش�شات ال�شحية التي تتوىل عالجه، بهدف 

احليلولة دون نقل الفرو�س اإىل االآخرين.

ويحظر عل���ى املتعاي�س مع الفرو�س، فور 

علم���ه باإ�ش���ابته، القيام باأي �ش���لوك يوؤدي اإىل 

نقل الفرو�س اإىل الغر.

املوؤ�ش�ش���ة  اكت�ش���فت  اإذا   )15( امل���ادة 

ال�ش���حية احلكومي���ة اأو اخلا�ش���ة اإ�ش���ابة اأح���د 

االأ�ش���خا�س بالفرو����س فعل���ى ال���وزارة اإبالغ 

امل�شتبه يف اإ�شابتهم بالفرو�س.

الفصل الرابع
الحماية والتوعية واإلعالم

امل���ادة )16( تن�ش���اأ بق���رار م���ن جمل����س 

الوزراء جلنة ُت�ش���مى )اللجنة الوطنية ملكافحة 

متالزمة النق�س املناعي املكت�شب “االإيدز”(، 

برئا�شة الوزير، وت�ش���م يف ع�شويتها ممثلني 

عن اجلهات احلكومي���ة املعنية واجلهات ذات 

االخت�ش���ا�س، وحتدد الالئح���ة التنفيذية لهذا 

القان���ون كيفي���ة ت�ش���كيل اللجن���ة واالأح���كام 

اخلا�شة بعملها.

امل���ادة )17( على املوؤ�ش�ش���ات ال�ش���حية 

اتب���اع االإجراءات والتدابر العامة لل�ش���المة يف 

جميع العمليات الت�شخي�شية والعالجية، واتخاذ 

جميع التدابر ال�ش���حية الالزمة للحيلولة دون 

انتقال الفرو����س ملتلقي اخلدمة ال�ش���حية، 

وعل���ى االأ�ش���خا�س واملح���الت الت���ي متار�س 

اأعماالً ق���د توؤدي اإىل انتق���ال الفرو�س اتخاذ 

جميع التدابر ال�ش���حية الالزمة للحيلولة دون 

انتقال الفرو�س ملتلقي اخلدمة.

املادة )18( على الوزارة اتخاذ االإجراءات 

الالزمة لت�شجيع االأفراد على الفح�س الطوعي 

للك�شف عن الفرو�س.

امل���ادة )19( على املوؤ�ش�ش���ات ال�ش���حية 

اتخاذ االإجراءات الالزمة لتدريب ورفع قدرات 

االأطباء والفنيني العاملني وتطبيق اأخالقيات 

املهن ال�ش���حية عند التعامل مع املتعاي�شني 

م���ع الفرو����س، واإج���راء الدرا�ش���ات واالأبحاث 

العلمي���ة يف ه���ذا املج���ال، وذلك كل���ه بغر�س 

وقاي���ة املجتم���ع م���ن املر�س وحماي���ة حقوق 

املتعاي�شني مع الفرو�س.

املادة )20( لذوي املهن ال�شحية احلق يف 

احل�ش���ول على االحتياطات الكافية حلمايتهم 

م���ن االإ�ش���ابة بالفرو�س ب�ش���بب عملهم، ويف 

حالة اإ�شابة اأحد منهم بالفرو�س ب�شبب عمله 

يكون له احل���ق يف التعوي�س املنا�ش���ب وفًقا 

للقوانني املعمول بها.

امل���ادة )21( عل���ى اجله���ات والهيئ���ات 

م���ع  بالتع���اون  االإع���الم،  ب�ش���وؤون  املخت�ش���ة 

ال���وزارة واجله���ات املعني���ة، العم���ل على ن�رش 

الوعي مبخاط���ر املر�س بني اأف���راد املجتمع، 

وتوعيته���م بطرق انتق���ال الفرو�س وكيفية 

الوقاية منه.

الفصل الخامس
العقوبات

امل���ادة )22( يعاقب باحلب����س مدة ال تقل 

عن �شنة وبالغرامة التي ال تقل عن األفي دينار 

وال جت���اوز ع�رشين األف دين���ار، اأو باإحدى هاتني 

العقوبت���ني، كل م���ن ت�ش���بب بخطئ���ه يف نقل 

الفرو�س اإىل الغر.

ويعاق���ب بال�ش���جن م���دة ال تق���ل ع���ن ع�رش 

�ش���نوات وبالغرامة التي ال تق���ل عن ع�رشة اآالف 

دين���ار وال جتاوز خم�ش���ني األف دين���ار، كل من 

ت�شبب يف نقل الفرو�س عمًدا اإىل الغر.

ويعترب ظرًف���ا م�ش���دًدا اإذا وقعت اجلرمية 

نتيج���ة اإخالل اجلاين مبا تفر�ش���ه عليه اأ�ش���ول 

وظيفت���ه اأو مهنت���ه اأو حرفت���ه، اأو اإذا ن�ش���اأ عن 

الفعل انتقال الفرو�س الأكرث من �شخ�س.

وم���ع ع���دم االإخ���الل بامل�ش���وؤولية اجلنائية 

لل�ش���خ�س الطبيعي يعاقب ال�شخ�س االعتباري 

ب�ش���عف الغرامة، بحديها االأدنى واالأق�شى، اإذا 

ارتكب���ت اأي من اجلرائم املقررة مبوجب اأحكام 

هذا القانون، من قبل اأحد العاملني لديه.

املادة )23( يعاق���ب باحلب�س مدة ال تزيد 

عل���ى �ش���تة اأ�ش���هر اأو بالغرامة الت���ي ال جتاوز 

خم�ش���مائة دينار، كل من ارتك���ب فعالً اأو امتنع 

ع���ن عم���ل يف مواجهة املتعاي�س م���ع الفرو�س 

ُي�ش���كل متيي���ًزا �ش���ده اأو ي���وؤدي اإىل احلط من 

كرامت���ه اأو االنتقا�س من حقوقه اأو ا�ش���تغالله 

ب�شبب االإ�شابة.

امل���ادة )24( يعاقب باحلب����س مدة ال تقل 

عن �ش���تة اأ�ش���هر وبالغرام���ة الت���ي ال تقل عن 

األ���ف دينار وال جت���اوز خم�ش���ة اآالف دين���ار، اأو 

باإحدى هاتني العقوبتني، كل من خالف اأحكام 

املادتني )7، 8( من هذا القانون.

امل���ادة )25( يعاقب بالغرامة التي ال تقل 

عن خم�ش���مائة دينار وال جت���اوز األف دينار، كل 

موؤ�ش�شة فردية اأو �شخ�س اعتباري خا�س خالف 

اأحكام املادتني )4، 5( من هذا القانون.

الفصل السادس
أحكام ختامية

امل���ادة )26( عل���ى الوزير اإ�ش���دار الالئحة 

التنفيذي���ة لهذا القانون خالل �ش���نة من تاريخ 

�ش���دوره، وي�ش���در الوزي���ر الق���رارات املنفذة 

لهذا القانون.

امل���ادة )27( عل���ى رئي�س جمل����س الوزراء 

وال���وزراء – كل فيم���ا يخ�ش���ه – تنفي���ذ ه���ذا 

القان���ون، وُيعمل ب���ه اعتباًرا من الي���وم التايل 

لتاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�شمية.

• جاللة امللك	

ا فريدة للبحرينيات نثمن التطورات ال�شيا�شية والقت�شادية يف البحرينالإعالم الجتماعي يقّدم فر�شً
تعزيز التعاون العمايل والتنموي... ال�شفر الربيطاين: على �شعيد التعليم والتدريب وتطوير املعارف ... �شبكار: 

الرف���اع - املجل�س االأعل���ى للمراأة: 

نّظمت جلنة ال�ش���باب يف املجل�س االأعلى 

للمراأة حما�رشة ح���ول االإعالم االجتماعي 

اأداره���ا رئي�س الن���ادي العاملي لالإعالم 

االجتماع���ي علي �ش���بكار، بح�ش���ور عدد 

م���ن ك���وادر املجل����س واأع�ش���اء اللجنة 

املتطوعني.

واأو�ش���ح �ش���بكار خ���الل املحا����رشة 

�رشورة مب���ادرة املزيد م���ن البحرينيات 

ال�شتك�ش���اف اأهمي���ة اال�ش���تثمار االأمثل 

لو�ش���ائل االإعالم االجتماع���ي، وذلك مبا 

ي�شب يف اإبراز م�ش���رة واإجنازات املراأة 

امل���راأة  م�ش���اركة  وتعزي���ز  البحريني���ة، 

البحرينية وظهورها على و�شائل االإعالم 

االجتماعي، وطرح خمتلف ق�شايا املراأة 

عرب تلك الو�ش���ائل، وكذل���ك اإبراز قيمة 

االإعالم االجتماعي وكيفية ا�شتثماره يف 

دعم ق�شايا املراأة.

وقال اإن و�ش���ائل االإعالم االجتماعي 

���ا غ���ر م�ش���بوقة للم���راأة  تق���دم فر�شً

البحرينية �شواء اأكانت طالبة اأم موظفة 

اأم رائ���دة اأعم���ال وغره���ا، وذل���ك على 

�ش���عيد التعليم والتدريب والتوا�ش���ل 

وتطوي���ر املع���ارف وامله���ارات وحت���ى 

باخل���ر  يع���ود  ومب���ا  العم���ل،  فر����س 

والفائدة عليها وعل���ى اأ�رشتها واأعمالها 

وجمتمعها.

واأ�ش���ار اإىل اأن اال�شتثمار االأمثل ملا 

توفره و�ش���ائل االإع���الم االجتماعي اأمام 

االأف���راد واملوؤ�ش�ش���ات م���ن فر�س منو 

هائلة يتطلب قيا�س االأداء ومعرفة مدى 

فاعلية اجلهود الت���ي يبذلها القائمون 

عل���ى تل���ك الو�ش���ائل، ومبا ي�ش���اعد يف 

اإجراء تقييم وتطوير م�شتمرين، وقيا�س 

العائد على اال�شتثمار يف و�شائل االإعالم 

االجتماعي بدقة متناهية.

واأعرب �شبكار عن ا�شتعداد النادي 

العامل���ي لالإع���الم االجتماع���ي للتعاون 

م���ع املجل����س االأعل���ى للم���راأة يف اإط���ار 

برنام���ج “عيادة االإع���الم االجتماعي” يف 

توفر تدريب وتاأهيل لعدد من الن�شاء 

البحرينيات يف هذا املجال.

والتنمي���ة  العم���ل  وزي���ر  التق���ى 

�ش���فر  حمي���دان  جمي���ل  االجتماعي���ة 

اململك���ة املتحدة لدى مملكة البحرين 

�ش���اميون مارت���ن، بح�ش���ور ع���دد من 

املفو�ش���ية  م���ن  الزائري���ن  اخل���رباء 

اخلرية الربيطانية وعدد من اجلهات 

جم���ال  يف  الربيطاني���ة  اال�شت�ش���ارية 

املنظم���ات االأهلي���ة، وذل���ك يف اإط���ار 

متابعة برنامج العمل الثنائي امل�شرتك 

ب���ني وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

وال�شفارة اململكة املتحدة. 

واأ�ش���اد حمي���دان مب���ا تتمي���ز ب���ه 

البحري���ن  ب���ني  الثنائي���ة  العالق���ات 

واململك���ة املتح���دة، وما ت�ش���هده من 

تطور ورقي يف خمتلف املجاالت، مبدياً 

تطلع مملكة البحرين امل�شتمر لتعزيز 

التعاون على كافة االأ�ش���عدة، وخا�شة 

م���ا يتعل���ق بتعزي���ز دور املنظم���ات 

االأهلي���ة وتطوير اأنظمة �ش���وق العمل 

وتوف���ر برام���ج الرعاي���ة االجتماعي���ة 

ملختلف الفئات، الفتاً يف هذا ال�شياق 

اإىل اخل���ربة الربيطاني���ة العريق���ة يف 

والتطوع���ي،  االأهل���ي  العم���ل  جم���ال 

واال�ش���تفادة منها يف تطوير امل�شاريع 

ذات العالقة مبنظمات العمل االأهلي، 

ي�ش���ب  م���ا  املجتمعي���ة،  وال�رشاك���ة 

يف �ش���الح حتقي���ق اأه���داف التنمي���ة 

امل�شتدامة، يف مملكة البحرين.

من جانبه اأكد ال�ش���فر الربيطاين 

اهتم���ام ب���الده بتعزي���ز عالقاته���ا مع 

البحري���ن، والتي متت���د اإىل اأمد بعيد، 

م�ش���راً اىل التواف���ق ب���ني البلدين يف 

امل�ش���ائل ذات االهتم���ام امل�ش���رتك، 

ومنوه���اً يف ه���ذا االإط���ار بالتط���ورات 

والتنموية  واالقت�ش���ادية  ال�شيا�ش���ية 

التي ت�ش���هدها مملكة البحرين يف ظل 

امل����رشوع االإ�ش���الحي ال�ش���امل لعاهل 

الب���الد �ش���احب اجلالل���ة املل���ك حمد 

ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة، وبال���ذات تلك 

املجال���ني  يف  املتحقق���ة  االجن���ازات 

العمايل والرعاية االجتماعية ومنظمات 

العمل املدين.

• حميدان ملتقياً ال�شفر الربيطاين	
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رئي�س الوزراء يتلقى �شكر 
خادم احلرمني ال�رشيفني

املنامة - بنا: تلقى رئي�س الوزراء �صاحب 

ال�ص���مو امللك���ي الأم���ر خليفة بن �ص���لمان اآل 

خليف���ة برقية �ص���كر جوابي���ة من اأخي���ه خادم 

احلرمني ال�رشيفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز 

اآل �ص���عود عاهل اململكة العربية ال�ص���عودية 

ا على برقية التهنئة التي  ال�ص���قيقة، وذلك ردًّ

بعث بها �ص���موه اإليه مبنا�صبة الذكرى الثانية 

لتوليه مقاليد احلكم.

واأعرب خادم احلرمني ال�رشيفني يف برقيته 

ع���ن خال����س �ص���كره وتقدي���ره ل�ص���مو رئي�س 

الوزراء على م�ص���اعر �ص���موه الأخوي���ة النبيلة، 

•متمنيًّا ل�صموه موفور ال�صحة وال�صعادة. خادم احلرمني ال�رشيفني	 • �صمو رئي�س الوزراء	

الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 

ا�صتقبل وزير الداخلية الفريق الركن 

ال�ص���يخ را�ص���د بن عب���داهلل اآل خليفة 

ع�صو جمل�س النواب عبداحلليم مراد.

ومت خالل املقابلة، بحث عدد من 

املو�صوعات ذات الهتمام امل�صرتك 

والت���ي م���ن �ص���اأنها تعزي���ز التعاون 

الداخلي���ة  وزارة  ب���ني  والتن�ص���يق 

وجمل�س النواب، وذلك حتقيًقا ملزيد 

من الأمن وال�صتقرار يف ربوع البالد.

واأ�ص���اد وزي���ر الداخلي���ة بجه���ود 

اأع�ص���اء جمل�س النواب وم�ص���اركتهم 

الإيجابي���ة للنهو����س بوت���رة الأم���ن 

وتقوي���ة دعائم���ه مب���ا يف ذل���ك خ���ر 

للوطن واملواطنني.

ع���راد - جمعي���ة ميث���اق العم���ل 

الوطني: يف اإطار �صل�ص���لة املحا�رشات 

واللق���اءات ال�ص���هرية الت���ي تنظمها 

الوطن���ي،  العم���ل  ميث���اق  جمعي���ة 

نظم���ت اللجن���ة الن�ص���ائية باجلمعي���ة 

حما����رشة تثقيفية حت���ت عنوان “بني 

الوطن واملواط���ن” حا�رش فيها حممد 

الرفاعي، وذلك بح�صور الأمني العام 

للجمعي���ة حمم���د دروي�س وع���دد من 

واملهتم���ني مبجال  اجلمعية  اأع�ص���اء 

الع���ام  وال�ص���اأن  التطوع���ي  العم���ل 

باململكة، وذلك مبقر اجلمعية بعراد. 

وتناول���ت املحا�رشة ع���دة حماور 

منها تعريف الوطن واملواطن، و�رشًحا 

لأهم احلق���وق والواجب���ات التي ن�س 

عليها د�صتور مملكة البحرين وميثاق 

العمل الوطني �صواء من جانب الوطن 

اأو املواطن، واأكد الرفاعي اأهمية دور 

الأ�رشة واملدر�صة يف غر�س حب الوطن 

لدى الأطفال، وبالتايل خلق جيل واع 

خمل����س وحم���ب لوطنه من �ص���اأنه اأن 

يرتق���ى مبملكة البحرين اإىل م�ص���اف 

الدول املتقدمة.

ويف ختام املحا����رشة، قّدم الأمني 

الع���ام للجمعي���ة ال�ص���كر بالنيابة عن 

واملكت���ب  العام���ة  الأمان���ة  اأع�ص���اء 

العم���ل  ميث���اق  بجمعي���ة  ال�صيا�ص���ي 

الوطني للمحا�رش وامل�صاركني جميًعا.

العم���ل  مدين���ة عي�ص���ى - وزارة 

والتنمي���ة الجتماعي���ة: عق���د الفريق 

“اإر�ص���اد”  امل�ص���رتك لتنفيذ برنامج 

لتطوير كفاءة املر�ص���دين املهنيني 

يف مراك���ز التوظي���ف التابع���ة لوزارة 

العمل والتنمي���ة الجتماعية، اجتماعه 

التن�ص���يقي اأم����س وذل���ك مب�ص���اركة 

ممثل���ني ع���ن كل م���ن وزارة العم���ل 

والتنمية الجتماعية، واملجل�س الأعلى 

للمراأة، و�ص���ندوق العم���ل )متكني(، 

ومعهد الإدارة العامة. 

وياأتي تنفيذاً لتو�صية من اللجنة 

الوطني���ة ملتابع���ة النم���وذج الوطني 

لإدم���اج احتياج���ات امل���راأة برئا�ص���ة 

قرينة عاه���ل البالد رئي�ص���ة املجل�س 

الأعلى للمراأة �ص���احبة ال�صمو امللكي 

اآل  اإبراهي���م  بن���ت  �ص���بيكة  الأم���رة 

خليف���ة لتنفيذ برنامج وطني �ص���امل 

لتدريب املر�صدين املهنيني بوزارة 

العم���ل والتنمي���ة الجتماعي���ة بهدف 

رفع م�صتوى الإر�صاد املهني املقدم 

للباحثني عن عمل.

ومت خ���الل الجتم���اع بحث �ص���ر 

خط���ة العم���ل التنفيذي���ة للربنام���ج، 

والتي ت�ص���منت كمرحلة اأوىل درا�صة 

الحتياج التدريبي والتقييم امل�صبق 

لأداء املر�ص���دين املهني���ني، ومن ثم 

م�صاركة املر�صدين يف برنامج الإر�صاد 

امل�ص���غر، والذي يهدف اإىل اإك�صابهم 

مه���ارات اإط���الع الباحث���ني ع���ن عمل 

على نتائج اختب���ار القدرات وامليول 

لديهم، بالإ�ص���افة اإىل تدريبهم على 

ال�صخ�ص���ي  ال�ص���لوك  مهارات حتليل 

للباحث���ني ع���ن عم���ل اأثن���اء مقابالت 

الإر�صاد املهني.

تعزيز التعاون 

الأمني النيابي

الرفاعي: دور الأ�رشة كبر 

خللق جيل خمل�س لوطنه

رفع م�صتوى الإر�صاد املهني 

املقدم للباحثني عن عمل

حر�س بحريني هندي على دعم امل�شالح امل�شرتكة

قوة الدفاع ما�شية يف التطور الع�شكري والإداري

ر�شد خملفات بناء ونفايات يف �شاحلي جداحلاج وكرانة

ا�صتنادا للعالقات التاريخية الرا�صخة... �صمو ال�صيخ علي بن خليفة:

خالل تفقده اإحدى الوحدات ... امل�صر:

تنفيذ 55.2 % من تو�صيات جلان املجل�س التن�صيقي... الع�صفور:

املنام���ة - بنا: ا�ص���تقبل نائ���ب رئي�س جمل�س 

ال���وزراء �ص���مو ال�ص���يخ علي ب���ن خليف���ة اآل خليفة 

مبكتب���ه اأم����س �ص���فر جمهوري���ة الهند ال�ص���ديقة 

ل���دى مملك���ة البحرين األ���وك كومار �ص���ينها. واأثناء 

اللقاء نوه �ص���مو نائب رئي�س جمل�س الوزراء مب�صار 

العالق���ات البحرينية الهندية وما ي�ص���هده التعاون 

امل�ص���رتك بني البلدين من من���و وتطور يف خمتلف 

املجالت، م�صرا �صموه اإىل اأن البلدين ال�صديقني 

لديهم���ا حر�ص���ا م�ص���رتكا عل���ى تعزي���ز العالق���ات 

الثنائي���ة ودعمها مبا يحقق امل�ص���الح امل�ص���رتكة 

بينهم���ا، و�ص���عيا دائما نح���و تطويرها وفت���ح اآفاق 

جديدة لتنمية تلك العالقات ا�ص���تنادا اإىل ما يربط 

البلدين ال�صديقني من عالقات تاريخية را�صخة.

كما مت باللقاء ا�ص���تعرا�س تطورات الأو�ص���اع 

وم�صتجداتها على ال�صاحتني الإقليمية والدولية.

• �صمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء م�صتقبال �صفر الهند	

الرفاع - القيادة العام���ة لقوة دفاع البحرين: 

تفّق���د القائ���د العام لق���وة دفاع البحرين امل�ص���ر 

الركن ال�صيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة اإحدى وحدات 

ق���وة دفاع البحرين، واطلع عل���ى اأحدث التجهيزات 

وال�ص���تعدادات، وا�ص���تمع اإىل اإيج���از ع���ن خط���ط 

ومراح���ل التطوير، اإ�ص���افة اإىل حجم ال�ص���تعدادات 

من كافة النواحي الع�ص���كرية والتدريبية وم�صتوى 

�صر العمل وتنفيذ خمتلف املهام والواجبات. 

وح���ّث القائ���د العام اجلمي���ع على ب���ذل مزيد 

م���ن اجلهد وال�ص���ر دائًما نحو مزيد م���ن التطور مع 

تطلعات عاهل البالد القائد الأعلى �ص���احب اجلاللة 

املل���ك حمد ب���ن عي�ص���ى اآل خليف���ة حت���ى يحققوا 

بقدراته���م ومثابرته���م واإبداعاته���م خدم���ة ه���ذا 

الوطن من منطلق العلم واملعرفة والكفاءة العالية 

والتدري���ب امل�ص���تمر، واأن يعق���دوا الع���زم على اأن 

يغتنموا كل الفر�س املتاحة لهم لالرتقاء مب�صتوى 

العطاء من خالل التطوير العلمي واملهني يف �ص���وء 

برامج التدريب الداخلية واخلارجية.

واأو�ص���ح اأن ق���وة الدف���اع ما�ص���ية يف طري���ق 

التطور، ومواكب���ة التقدم العلمي والتقني يف جميع 

املجالت الع�صكرية والإدارية. 

وق����ال “لن����ا اأن نفخ����ر ب����اأن ق����وة الدف����اع قد 

تاأ�ص�ص����ت عل����ى نهج ق����ومي ورا�ص����خ ومتكنت من 

احل�ص����ول عل����ى اأح����دث املنظوم����ات املتقدمة من 

الأ�ص����لحة واملعدات، وق����ام رجال ق����وة الدفاع من 

اأبن����اء الوطن املخل�ص����ني بت�ص����غيلها، و�ص����يانتها 

مبق����درة وكف����اءة عاليت����ني، والدلي����ل عل����ى ذلك 

اجلاهزية القتالية والإدارية العالية ملختلف اأ�صلحة 

ووحدات قوة الدفاع والأداء الكبر ملنظومتها من 

اأ�ص����لحة ومعدات واآليات على خمتلف امل�صتويات، 

واحلم����د هلل على هذا التوفي����ق الذي لزم رجال قوة 

دفاع البحرين الأوفياء للوطن وللقيادة الر�ص����يدة 

والذي����ن اأثبت����وا دائًم����ا كفاءته����م يف اأداء واجبه����م 

الوطني املقد�س داخل البالد وخارجه”.

اجلنبي���ة – املحافظ���ة ال�ص���مالية: تراأ����س 

حماف���ظ ال�ص���مالية عل���ي الع�ص���فور الجتماع 

الأول للمجل����س التن�ص���يقي يف دورت���ه الثانية 

للع���ام 2017، حيث بحث تقري���ر الأداء للعام 

املا�صي 2016.

وخ���الل ا�ص���تعرا�س موؤ����رشات الأداء، عرب 

الع�ص���فور عن بالغ ال�ص���كر والتقدير لأع�صاء 

املجل����س عل���ى جهوده���م يف ترجم���ة مداولت 

الجتماعات ال�ص���هرية للمجل�س اإىل برامج عمل 

ت�ص���ب يف خدمة الأهايل، وامل�ص���اهمة الفاعلة 

لالأع�ص���اء واجلهات الت���ي ميثلونها يف تقدمي 

كل ما من �ص���اأنه اإجن���اح الربامج وخطط العمل 

يف خمتلف املجالت.

واأو�ص���ح اأن موؤ����رش الأداء العام خالل العام 

املا�ص���ي لتنفيذ التو�ص���يات واأعمال اللجان 

ك�ص���ف اأن ما ن�ص���بته 55.2 % م���ن الأعمال مت 

تنفيذها، وما ن�صبته 34.5 % قيد التنفيذ وما 

ن�صبته 10 % مل ينفذ.

وا�ص���تعر�س املجل����س ورقة عم���ل تتعلق 

بتنظي���م حمل���ة بيئية لتنظيف �ص���احلي كرانة 

وجد احل���اج، حي���ث مت اقرتاح ت�ص���كيل فريق 

عمل ي�صم اجلهات املعنية ذات الخت�صا�س؛ 

لو�صع خطة عمل زمنية ملبا�رشة عملية تنظيف 

حت�صني و�صعية ال�صاحل ب�صورة م�صتعجلة.

ومن جانبه، اأطلع الع�ص���فور الأع�صاء على 

الزي���ارة امليداني���ة لل�ص���احلني بح�ص���ور وفد 

وم�ص���وؤولني من �رشكة ج���رال اإلكرتيك و�رشكة 

النظافة الإ�صبانية، حيث تبني اأن ال�صاحل غر 

موؤهل ول تتواف���ر فيه اخلدم���ات للمرتادين، 

عالوًة عل���ى وجود كميات كب���رة من خملفات 

البناء والنفايات على امتداد ال�صاحلني مل يتم 

اإزالتها منذ فرتات طويلة.

• القائد العام ي�صتمع اإىل اإيجاز عن خطط ومراحل التطوير	

• الع�صفور مرتئ�ًصا اجتماع املجل�س التن�صيقي	
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كلية الإعالم... نقلة نوعية يف الدرا�سة الأكادميية
حلم طالبي طال انتظاره

ب����داأت درا�س����ة الإع����الم يف جامع����ة البحرين 

كربنامج مبدئي يف ق�س����م الدرا�س����ات العامة يف 

الع����ام اجلامع����ي 1997 اإىل اأّن مت اإن�س����اء ق�س����م 

الإعالم وال�سياحة والفنون العام 1998-1999، 

يطرح ق�سم الإعالم برامج اأكادميية على م�ستوى 

املاج�ستري والبكالوريو�س. 

ي�س����م برنام����ج الإعالم جم����الت ع����ّدة منها 

ال�س����حافة املكتوب����ة، الإعالم الّرقم����ي والإذاعة 

والتلفزي����ون، العالقات العاّمة والإعالن، الفنون 

اجلميلة والت�سميم اجلرافيكي.

و�سف اخت�سا�س����يون وطالب ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب بجامعة البحرين اإىل اأن اإن�ساء كلية 

اإعالم م�ستقلة هي نقلة نوعية يف جمال الدرا�سة 

الأكادميي����ة الإعالمي����ة، واأكدوا اأنه قرار يت�س����ق 

متاما م����ع التطور الذي ي�س����هده العامل يف جمال 

الإعالم، وخ�سو�س����ا م����ع ظهور و�س����ائل الإعالم 

اجلديد من مواقع وو�سائل التوا�سل الجتماعي، 

م�س����ريين اإىل اأنها خطوة طال انتظارها، فاإعالم 

البحري����ن بحاج����ة اإىل خريج����ني موؤهلني ب�س����كل 

كبري، منوه����ني باأن وجود كلية م�س����تقلة قائمة 

بذاته����ا لدرا�س����ات الإع����الم اأمر يع����ول عليه يف 

تخريج املزيد من الإعالميني املوؤهلني.

إثراء للحياة األكاديمية 
وق����ال طال����ب اإع����الم بجامع����ة البحرين نوح 

اجليدة اإن ان�س����اء كلية اإعالم م�س����تقلة اأمر ممتاز 

جًدا، �س����ينعك�س الأمر اإيجاباً على التخ�س�سات، 

حيث �سيكون هناك تركيز يف اخلطط الدرا�سية، 

وتوفري اأجواء عملية متنا�سبة مع التخ�س�س بحذ 

ذاته، بينما ق����ال عبداهلل احل�س����يني طالب اإعالم 

بجامعة البحرين اإن اإن�س����اء كلية م�ستقلة لالإعالم 

من الق����رارات املهمة واملنتظرة التي �س����ترثي 

احلي����اة الأكادميي����ة ل����دى الطالب، وق����د تكون 

هناك انعكا�سات اإيجابية ملثل هذه اخلطوة على 

درا�سة الإعالم من نواح عدة من �سمنها الرتكيز 

يف درا�سة التخ�س�سات ب�سكل اأكرث تو�سعا. 

انعكاسات إيجابية
ق����ال حمم����د عك�����ر طال����ب اإع����الم بجامع����ة 

البحري����ن اإن ق����رار اإن�س����اء كلية اإعالم م�س����تقلة 

�سينعك�س على جودة املخرجات، والذي يتطّلب 

اأ�سا�ًسا تطوير املناهج الدرا�سية لتواكب اأحدث 

املعاي����ري النظرّي����ة والعملّية للحق����ل الإعالمي، 

اإ�س����افًة اإىل  اأنه قرار �س����يفتح املجال لتاأ�سي�س 

برنام����ج الدكت����وراه يف الإعالم، “وه����و ما تفتقر 

اإلي����ه جامعة البحرين حالًيا”، ومع تخريج دفعات 

جديدة م����ن املتخ�ّس�س����ني، �س����ُتغّطى نواق�س 

الهيئة التدري�س����ية التي يعانيها ق�س����م الإعالم 

اليوم.  

واأ�س����حت م����رمي فقيه����ي مع����دة ومقدم����ة 

برامج يف اإذاعة البحرين اأن “اإن�س����اء كلية لالإعالم 

من �س����اأنه اأن يوجد تخ�س�س����ات فرعية اأخرى يف 

جمال الإعالم، وتتم الدرا�س����ة فيها بتعمق اأكرث 

لعدي����د من ف����روع الإعالم الت����ي نحتاجها فعليا؛ 

لأن����ه ويف الوقت احل����ايل التخ�س�س����ات الفرعية 

املوجودة بق�سم الإعالم يف جامعة البحرين متثل 

حميط م�س����تقل، كما وجود كلية اإعالم م�س����تقل 

قد يجعل الدرا�س����ة عميقة ب�سكل اأكرب، و�سيتم 

ا�س����تقطاب خ����ربات اأكادميية؛ لأن����ه من املوؤكد 

ميزاني����ة الكلية ق����د تختلف عن ميزانية ق�س����م، 

النتيجة النهائية �سيكون هناك تاأثري ملحوظ يف 

املخرجات الإعالمية �سواء يف الإعالم التقليدي اأو 

الإعالم اجلديد”.

مرفقات يفتقرها قسم اإلعالم 
وق����ال اجليدة اإن ق�س����م الإع����الم يفتقر اإىل 

الكث����ري م����ن املرفق����ات من اأب�س����طها ا�س����تديو 

الإع����الم املتواج����د يف مبنى ت�س����هيالت البحرين 

لالإعالم، والذي مت افتتاحه يف �س����نة 2009 واإىل 

الآن مل يت����م تطويره! الإع����الم يف تطور ملحوظ، 

ذلك يعني اأن جامعة البحرين متاأخرة 9 �س����نوات 

يف جمال الإعالم، حيث الإعالم يتطور يف الأجهزة 

والتقني����ات، كيف �س����رجتي اإع����الم قوي ونحن 

ل نق����وم بالتطوي����ر؟ يلزمنا تطوي����ر يف املناهج 

والنظري����ات التي تدر�س يف التخ�س�����س، فكثري 

منها تتجدد با�س����تمرار. واأكد ع�س����كر اأن الق�سم 

بحاجة اإىل ا�ستوديو متطّور للتدريب التلفزيوين 

واآخ����ر للتدري����ب الإذاعي، اإ�س����افة لتخ�س����ي�س 

اإذاع����ة جامعي����ة )اأو ن�����رة اإخباري����ة جامعية ُتبث 

يومًي����ا يف مرافق اجلامعة(، كم����ا اأن هنالك حاجة 

لإعادة اإحياء جمّلة اجلامعة وتاأ�س����ي�س �س����حيفة 

جلامعة البحرين حتى واإن كانت اإلكرتونية، على 

اأن يعم����ل عليها طلبة “كلّية الإع����الم”، وهذا ما 

�سيوؤ�ّس�����س خمرج����ات ذات تدري����ب عملي عايل 

امل�ستوى.

العمل الميداني 
ويف ظ����ل افتق����ار ق�س����م الإع����الم اإىل مباين 

معدة لتاأهيل الطالب للمار�س����ة املجال العملي 

يف الإعالم، قال اجليدة اإن ق�س����م الإعالم بجامعة 

البحري����ن يعتم����د اعتمادا كبريا عل����ى املقررات 

النظري����ة، وهن����اك نق�����س يف تدري�����س وتاأهيل 

الطالب يف التدريب العملي بن�س����بة كبرية جَدا، 

فاجلامعة غري موؤهلة لتعليم الطالب عملًيا. 

اأن  “نتمن����ى  فيم����ا قال����ت اإمي����ان احل�س����ن 

يكون هناك تعاون مع املوؤ�س�س����ات الإعالمية يف 

اململكة لت�س����جيعنا على العم����ل امليداين فيها؛ 

لكي نتخرج موؤهلني ملمار�سة يف �سوق العمل”. 

قرار متأخر وينتظره الجميع
وذكرت فقيهي “اأن الإعالم بات ي�س����تحوذ 

على حياتنا كاأفراد، ولي�س مثل ما هو يف ال�سابق 

مهن����ة ممار�س����تها تقت�����ر على فئ����ة معينة من 

النا�س، بل بف�س����ل انت�س����ار و�س����ائل التوا�سل 

الجتماعي اأثرت على الأفراد باأن يكون كل فرد 

اإعالمي بطريقته اخلا�سة وميار�س مهنة الإعالم، 

لذلك يجب تاأهيل فئة اأكرب اأكادميًيا لي�س فقط 

ملمار�س����ة الإعالم ب�سكل حمرتف، بل لن�ر الوعي 

باأخالقيات املمار�سة الإعالمية وطريقة ممار�سة 

الإعالم بطريقة �سحيحة”.

واأك����دت اإميان احل�س����ن اأن القرار بات جميع 

طلب����ة الإعالم يف اإنتظار تطبيق����ه؛ لأنه قد يفتح 

املجال للجميع لكت�س����اب اخلربة ب�س����كل اأكرب، 

فالو�س����ط الإعالمي ينتظر العديد من ال�س����واعد 

الإعالمية الوطنية املتخ�س�سة، كما اأنه �سيدرك 

الطال����ب مدى اهمية التخ�س�����س، ويتقن العمل 

الإعالمي لتحقيق روؤية البحرين “�سباب بحريني 

الهوية.. عاملي العطاء”. 

ولء ال�سعلة 
طالبة اإعالم بجامعة البحرين

• جلوء الطلبة اإىل الت�سوير باخلارج لعدم وجود ا�ستديوهات متطورة يف اجلامعة	

• نوح اجليدة	 • •عبداهلل احل�سيني	 مرمي فقيهي	 • اميان احل�سن	 • حممد ع�سكر	

 معر����س املرحوم���ني.. رمب���ا يك���ون التعبري 

الأدق ملعر�س فني ا�ست�س���افته قرية ال�س���ناب�س 

حديثا وبفكرة تعترب غريبة ولفتة.

لر�س���م  فن���ان  ذه���ن  يف  الفك���رة  اختم���رت 

البورتريهات يف القرية لتخليد ذكرى �سخ�س���يات 

القرية بوجوهها البا�سمة و�سحكاتها.

واأبدع يف ر�سم �س���ور �سخ�سية بلوحات ملونة 

لوج���وه املرحوم���ني العابري���ن يف ذاك���رة القري���ة 

مبعر�س ا�ست�سافه ماأمت ال�سناب�س.

الفن���ان اأحم���د م�س���يمع يخو�س ه���ذه التجربة 

الأوىل به���ذا الن���وع م���ن املعار����س الفني���ة. وزار 

املعر����س جمموعة من الأه���ايل وتوقفوا عند كثري 

م���ن اللوحات الت���ي تذكرهم بالأهل اأو الأ�س���دقاء 

الذي���ن كانوا بينهم يف يوم م�س���ى ث���م غادروا اإىل 

جوار رب كرمي.

حم���ل املعر�س ا�س���م “وجوه راحلة”، وي�س���م 

وجوه���ا لأبناء القرية منذ عق���د الثمانينات ومرورا 

بالت�سعينات و�سول للفرتة الأخرية.

وبداأ الفنان م�س���يمع يف بداأ ر�س���م بورتريهات 

اأبناء القرية منذ �س���هر رم�س���ان املبارك املا�سي 

اإىل اأن اأجنز املهمة وق�س �ريط افتتاح املعر�س.

وذك���ر اأن اللوح���ات ُعر�س���ت للبي���ع باأ�س���عار 

رمزي���ة؛ لأن اله���دف الأ�س���ا�س للمعر����س لي����س 

الغر����س الربح���ي واإن ري���ع بيع اللوحات �س���يوؤول 

خلزانة املاأمت.

ر�سم “بورتريهات” للراحلني منذ عقد الثمانينات... عد�سة “البالد”:

حمرر ال�سوؤون املحلية

املرحــــــوم يبت�ســـــــم مبعـــر�ض “وجـــــــوه راحلــــــــــة”

ت�سوير: عبدالر�سول احلجريي
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“الرتبية” تفتح باب التوظيف الداخلي

تنفيذ الوحدة الثانية من “التطوير املهني” 

“خارجية النواب” تدعو لعدم االجنرار وراء الفربكات

قناة تعليمية على “اليوتيوب” لعلوم االأدوية 

ن�سف الن�ساء بعد الوالدة يعانني االكتئاب

نراهن على العمل الثقايف االأهلي لالرتقاء باملجتمع

انطالق �سوق الب�سطة يف اأ�سبوعه الرابع اليوم

بدء الت�سجيل ملوؤمتر جمعية املكتبات املتخ�س�سة

يف درا�شة اأجرتها ا�شت�شارية طب العائلة غادة الزياين:

يف الذكرى الـ15 لتاأ�شي�س مركز ال�شيخ اإبراهيم... ال�شيخة مي: 

مب�شاركة فرقة بن فار�س للفنون ال�شعبية 

خالد بن خليفة: الأكرب والأهم يف اخلليج

اجلفري - وزارة ال�شـــحة: ا�شتقبلت وكيل وزارة 

ال�شـــحة عائ�شـــة بوعنق مبكتبهـــا يف وزارة ال�شـــحة 

باجلفري، ا�شت�شارية طب العائلة غادة الزياين، التي 

�شـــلمتها ن�شخة من ر�شالة املاج�شـــتري التي ح�شلت 

عليهـــا من جامعة بيد فور �شـــاير، لوتـــن، بريطانيا، 

والتـــي حملـــت عنـــوان “جتـــارب الن�شـــاء يف البلدان 

العربيـــة يف مرحلـــة اكتئاب ما بعد الـــولدة: مراجعة 

منهجية”.

من جهتها، اأ�شارت ا�شت�شارية طب العائلة غادة 

الزياين اإىل اأن الهدف من الدرا�شـــة يتمثل يف تقييم 

تاأثري الثقافة يف املجتمعات العربية على التعامل مع 

اكتئاب ما بعد الولدة للن�شاء، حيث توجد الفروقات 

يف التجارب بني الن�شاء بعد الولدة، وذلك لرتباطها 

بعوامل خمتلفة مثـــل ال�شـــياق الجتماعي واخللفية 

الثقافية، وال�شحة العامة للأم. 

وقالت الزياين اإن هناك فجوة كبرية يف الأبحاث 

التـــي اأجريت حـــول املـــراأة العربية يف فـــرة ما بعد 

الولدة للن�شاء اللتي يعانني من الكتئاب والإجهاد 

الف�شـــيولوجية، واأن هذه الدرا�شـــة ميكـــن اأن تكون 

مبثابة حلقة و�شـــل مهمة بني ال�شراتيجيات التي 

ميكن تقدميها للمراأة العربية بعد الولدة ولتح�شني 

خدمات الرعاية ال�شـــحية يف هذا املجال، مو�شحًة اأن 

املنهجية امل�شـــتخدمة يف هذه الدرا�شـــة هي مراجعة 

منهجية، حيث مت تقييم نقدي للدرا�شـــات ال�شابقة 

وا�شتخل�شت النتائج وفًقا للملحظات.

واأفادت باأن الدرا�شـــة تو�شلت اإىل نتائج مهمة 

متمثلًة يف اأن نحو ن�شـــف الن�شاء بعد الولدة يعانني 

ـــا  يف مرحلـــة مـــا من اكتئاب مـــا بعد الولدة خ�شو�شً

الن�شاء مع احلياة العائلية امل�شطربة، ومع وجود زوج 

غري متعـــاون يف الربية، وكذلك املطلقات يف �شـــن 

املراهقة. وت�شـــمل املتغريات الأخرى اأي�ًشـــا الدخل 

املنخف�س وربات البيوت دون م�شـــاعدة الأ�رسة خلل 

فرة احلمل، واحلمل املعقد اأو ولدة طفل مري�س.

املحرق - مركز ال�شـــيخ اإبراهيـــم للثقافة 

وبـــدور  الثقـــايف،  بالفعـــل  اإميانـــاً  والبحـــوث: 

املوؤ�ش�شـــات الأهليـــة يف الرتقـــاء باملجتمعات 

وامل�شـــاهمة يف عمليـــة النفتاح الـــذي يتطلبه 

عاملنـــا العربـــي، واحراماً لتاريـــخ البيت الذي 

لعـــب دوراً تنويريـــاً ورائداً يف م�شـــرية احلراك 

الثقـــايف املجتمعي الذي لعبتـــه مدينة املحرق 

منذ عقود، اأ�ش�س مركز ال�شيخ اإبراهيم بن حممد 

اآل خليفة للثقافة والبحوث العام 2002 �شمن 

ا�شـــراتيجية وا�شـــحة ملتابعة هذا الدور وهذه 

املهمات التـــي بداأها ال�شـــيخ اإبراهيم وحفاظاً 

علـــى الإرث العمـــراين العريق واأ�شـــالة الأمكنة 

ليعيـــد احليـــاة اإىل احلجر الذي يحكي ق�شـــ�س 

الأولني وبروؤية امل�شتقبل الواعد بالأمل.  

عـــرب 15 عاماً من الن�شـــاط الثقايف تخللتها 

حما�ـــرسات ولقـــاءات �شـــعرية وفنيـــة وغريهـــا 

مـــن الفعاليـــات الثقافية، يدّون مركز ال�شـــيخ 

قامـــة   500 مـــن  اأكـــر  ذاكراتـــه  اإبراهيـــم يف 

فكريـــة ثقافية بارزة توا�شـــل معها يف خطواته 

التنويريـــة منذ العـــام 2002 ويح�رس عدد كبري 

منها اليـــوم لحتفالية تعك�س اقتناع اأ�شـــدقاء 

املركز بدوره املعريف واحل�شـــاري الذي يعطي 

ال�شـــورة امل�رسقة والأمل مبجتمـــع عربي واعد، 

ت�شـــوده قيـــم التعدديـــة والنفتـــاح والحرام 

للإرث الثقايف املادي وغري املادي ملجتمعاتنا 

الإن�شانية، وبالأخ�س العربية. 

وبهذه املنا�شبة �شكرت رئي�شة جمل�س اأمناء 

مركز ال�شيخ اإبراهيم ال�شيخة مي بنت حممد اآل 

خليفـــة كل الداعمـــني للمركز منذ اإن�شـــائه كما 

عرّبت عـــن اإميانها ورهانها على العمل الثقايف 

الأهلي ودوره يف الرتقاء باملجمعات العربية.

عـــوايل، املحافظـــة اجلنوبيـــة: تنطلـــق اليوم 

اجلمعـــة وعلى مـــدار يومـــني متتاليـــني )اجلمعة 

وال�شـــبت( فعاليـــات الأ�شـــبوع الرابـــع من �شـــوق 

الب�شـــطة 5 يف حلبة البحرين الدولية، و�شتت�شـــّمن 

فعاليات هذا الأ�شـــبوع م�شـــاركة فرقـــة حممد بن 

فار�س للفنون ال�شعبية التي �شتعزف فن ال�شوت 

البحريني، وهو اأحد الفنون الغنائية ال�شعبية التي 

ا�شتهرت بها مملكة البحرين.

وت�شعى �شـــوق الب�شطة هذا العام اإىل تر�شيخ 

الهوية الثقافية ململكة البحرين من خلل الركيز 

علـــى امل�رسح الـــذي �شي�شـــهد اإقامـــة جمموعة من 

الفعاليـــات ال�شـــعبية التـــي �شـــتتناول موروثات 

البحرينية الأ�شـــيلة، و�شي�شـــارك يف �شوق الب�شطة 

لهـــذا الأ�شـــبوع عـــدد مـــن املحـــلت والباعـــة من 

خمتلف ال�رسائح التي متثل املوؤ�ش�شـــات ال�شغرية 

يف  املزارعـــني  اإىل  اإ�شـــافة  ال�شـــغر،  ومتناهيـــة 

املحافظـــة اجلنوبيـــة وباقي حمافظـــات اململكة، 

واأ�شحاب امل�شاريع الب�شيطة التي يقومون بها يف 

املنـــزل، والأ�رس املنتجة مـــن ذوي الدخل املحدود 

من خمتلف مناطق اململكة.

وقد �شهدت الأ�شـــابيع الثلثة الأوىل ح�شوراً 

واملواطنـــني  العائـــلت  مـــن  غفـــرياً  جماهرييـــاً 

واملقيمـــني من داخل البحرين وخارجها، وي�شـــهد 

�شـــوق الب�شـــطة هذا العام زيادة امل�شاحة املقررة 

لـــه عـــن دوراتـــه مـــن ال�شـــنوات املا�شـــية، حيث 

هدفـــت املحافظـــة اجلنوبيـــة اإىل تهيئـــة الأجواء 

العائليـــة الرفيهيـــة مـــن خـــلل زيـــادة الألعاب 

املخ�ش�شـــة للأطفـــال، اإىل جانب تخ�شـــي�س ركن 

با�شـــم )الداعو�ـــس(، وهـــو عبـــارة عـــن بيت رعب 

ي�شتمل على ال�شخ�شـــيات اخلرافية القدمية التي 

ر�شـــخت يف الذاكـــرة البحرينيـــة، والتي اأ�شـــبحت 

ق�ش�شـــاً وحزاوي حتكى للأطفال يف وقتنا احلا�رس، 

اإىل تنويـــع الفعاليـــات والألعاب امل�شـــاحبة ذات 

الطبيعـــة الراثية وال�شـــعبية التـــي تعك�س عراقة 

واأ�شالة املجتمع البحريني.

اجلفـــري - مركـــز عي�شـــى الثقايف: �ـــرسح نائب 

رئي�س جمل�س الأمناء املدير التنفيذي ملركز عي�شى 

الثقايف ال�شيخ خالد بن خليفة اآل خليفة باأن املوؤمتر 

ال�شنوي الـ 23 جلمعية املكتبات املتخ�ش�شة-فرع 

اخلليـــج العربي، والذي ت�شت�شـــيفه مملكة البحرين 

يف الفـــرة مـــن 7 اإىل 9 مار�س املقبـــل حتت عنوان 

“جـــودة برامـــج التدريـــب والتاأهيـــل يف املكتبات 
واملعلومات: خريطة الطريـــق نحو العتماد املهني 

والأكادميـــي” يعتـــرب الأكـــرب والأهـــم مـــن نوعه يف 

املنطقة، وي�شاعد على تعزيز اأدوار اأمناء املكتبات، 

واإعطائهـــم الفر�شـــة لتو�شـــيع �شـــبكة علقاتهـــم 

وتطوير مهاراتهم وخرباتهم املتخ�ش�شة. 

وقـــال خالد بـــن خليفة اإنـــه “قـــد مت فتح باب 

الـــذي  املوؤمتـــر  وح�شـــور  للم�شـــاركة  الت�شـــجيل 

ي�شـــتقطب مـــا يزيـــد عـــن 300 متخ�شـــ�س يف علم 

املكتبـــات واملعلومات يف منطقـــة اخلليج العربي، 

اإىل جانب معر�س يحت�شن ال�رسكات املتخ�ش�شة يف 

املعلوماتية واملكتبات التي حتاكي اآخر التطورات 

يف العلم”، م�شـــرياً اإىل اأن املوؤمتر يناق�س هذا العام 

النظم املهنية املعتمدة على احلو�شـــبة ال�شـــحابية 

وجودة املعلومـــات، واأمن املعلومات، اإ�شـــافة اإىل 

العتمادات الأكادميية واملهنية الدولية، ف�شلً عن 

ت�شويق اأف�شل املمار�شات واملقايي�س املعتمدة يف 

خدمات املكتبات واملعلومات.

• وكيل وزارة ال�شحة م�شتقبلة غادة الزياين	

• من فعاليات املركز	

اأعلنـــت وزارة الربيـــة والتعليم عن 

فتح بـــاب التقدمي داخليـــاً للراغبني يف 

�شـــغل وظائـــف �شـــلك التدري�ـــس للعام 

الدرا�شي املقبل 2017 - 2018 ملوعد 

اأق�شـــاه يوم الأربعاء املوافـــق 18يناير 

.2017
وجـــاء يف حمتـــوى التعميم ال�شـــادر 

من القائـــم باأعمال مديـــر اإدارة التعليم 

الثانوي اإىل مديـــري ومديرات املدار�س 

الثانويـــة “يرجـــى الإيعـــاز للراغبـــني يف 

الر�شـــح مبـــلء ال�شـــتمارة املرفقة مع 

�رسورة اإرفاق الوثائق املطلوبة”.

ودعا التعميم للراغبني يف الر�شـــح 

بت�شلم دفعة ال�شتمارات ملكتب خدمات 

املراجعني مبدينة عي�شى. 

املنامـــة - بنـــا: ا�شـــتقبل وزيـــر الربية 

والتعليـــم رئي�ـــس جمل�ـــس التعليـــم العـــايل 

ماجـــد النعيمـــي، تـــوين راي  وكيت كوثربت 

مـــن الأكادميية الربيطانيـــة للتعليم العايل؛ 

تزامنـــاً مع تواجدهمـــا مبملكـــة البحرين لبدء 

تنفيـــذ الوحـــدة الثانية من برنامـــج التطوير 

املهني لأع�شاء هيئات التدري�س مبوؤ�ش�شات 

التعليـــم العـــايل احلكومية واخلا�شـــة. واأكد 

الوزيـــر اأن برنامج التطويـــر املهني ياأتي يف 

اإطار تنفيـــذ اأولويات برنامـــج عمل احلكومة 

ب�شـــاأن قطاع التعليم العايل، و�شمن اهتمام 

جمل�ـــس التعليم العايل بتطويـــر هذا القطاع 

تطويـــراً نوعيـــاً، وحت�شـــني جـــودة خمرجاته، 

اأع�شـــاء  بقـــدرات  الرتقـــاء  اإىل  يهـــدف  اإذ 

هيئات التدري�س مبوؤ�ش�شـــات التعليم العايل 

وفـــق معايـــري تدريبية عاملية، مبـــا يوؤهلهم 

للح�شـــول علـــى �شـــهادة دوليـــة يف التمهن 

ومزاولة التدري�س والتدريب الأكادميي.

الق�شـــيبية - جمل�س النـــواب: �رسّح 

نائـــب رئي�ـــس جلنـــة ال�شـــوؤون اخلارجية 

والدفـــاع والأمن الوطني مبجل�س النواب 

خليفـــة الغـــامن، اأن ما تقوم بـــه الأجهزة 

الأمنيـــة يف مملكـــة البحريـــن مـــن جهود 

وطنيـــة خمل�شـــة يف احلفاظ علـــى الأمن 

وال�شـــتقرار والوحدة الوطنية، هو حمل 

تقدير و�شكر من �شـــعب البحرين الويف، 

م�شيداً مبا ي�شدره الفريق الركن ال�شيخ 

را�شد بن عبداهلل اآل خليفة من توجيهات 

ت�شـــب يف احلفـــاظ على اأمن وا�شـــتقرار 

الوطن.

واأكـــدت جلنـــة ال�شـــوؤون اخلارجيـــة 

والدفـــاع والأمـــن الوطني اأهميـــة اللقاء 

النيابـــي الذي جمـــع جمل�س النـــواب مع 

وزارة الداخليـــة، داعية �شـــعب البحرين 

الويف اإىل عدم الجنـــرار خلف الأخبار غري 

الدقيقـــة واملفربكة التـــي يتم الرويج 

لها اأثناء الأزمات، والتي قد تولد اأر�شية 

والإ�ـــرسار  الإ�شـــاعات  لتـــداول  خ�شـــبة 

ب�شـــمعة البلد والأجهـــزة الأمنية، واأكدت 

�ـــرسورة ا�شـــتقاء الأخبـــار من م�شـــادرها 

الر�شمية، والبتعاد عن �رساهة البحث عن 

ال�شبق الإعلمي والذي قد ي�رس يف بع�س 

احلالت �شـــمعة البلد عـــن طريق تداول 

معلومات مغلوطة جملة وتف�شيلً.

جامعة اخلليج العربي: اأ�شبح للمهتمني 

مبعرفة موا�شـــفات الأدويـــة وفعاليتها قناة 

تعليمية على برنامج اليوتيوب بعنوان “علم 

الأدوية املب�شـــط” تتيح لطلبة الطب وعموم 

اجلمهور العربي العديد من املوا�شيع الطبية 

اخلا�شة با�شـــتخدامات الأدوية، وموا�شفاتها 

وتاأثرياتهـــا واأعرا�شـــها اجلانبية. واأ�ش�شـــت 

القنـــاة مببـــادرة مـــن اأ�شـــتاذ علـــم الأدويـــة 

والعلجـــات امل�شـــاعد بكلية الطـــب والعلوم 

الطبية يف جامعة اخلليج العربي يا�شني تيم.

وا�شتطاعت القناة التي اأ�ش�شت يف �شهر 

مار�س من العام 2016 ن�رس 35 مو�شوعاً حول 

خمتلف الأدوية، م�شـــتقطبة مـــا يربو اإىل 25 

األف م�شـــاهدة من خمتلـــف دول العامل، حيث 

كانـــت اأعلى ع�رس دول تتابـــع القناة كالتايل: 

البحريـــن، العراق، ال�شـــعودية، م�رس، اجلزائر، 

املغرب، اأملانيا، فل�شطني، الأردن، و�شوريا.

وقـــال موؤ�شـــ�س القناة يا�شـــني تيم “اإن 

الهـــدف مـــن اإن�شـــاء القنـــاة علـــى اليوتيوب 

يتمثـــل يف توفـــري مـــادة تعليمية ت�شـــتخدم 

التقنيتني امل�شموعة واملكتوبة وتكون ذات 

جـــودة عالية؛ لكي تتيـــح للطلبة جماناً وعلى 

مدار ال�شـــاعة كل ما يتعلق مبوا�شيع املنهج 

الدرا�شي، كما ت�شاهم القناة من جانب اآخر يف 

خدمـــة املجتمع العربي عـــرب توفري �رسح واٍف 

حول جميع املعلومات املتعلقة بالأدوية”.

• ال�شيخ خالد بن خليفة	

مروة خمي�س

• �شورة �شوئية للتعميم ال�شادر من وزارة 	

الربية والتعليم

• يا�شني تيم	
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“مالية النواب” ترفع موافقتها على “امل�ستهلك اخلليجية” قريًبا

ن�رش مقاطع دون الرجوع للجهات املعنية يخلق فو�سى يف ال�سوق 

“رويان” تقا�سي وزير التجارة لوقف قرار الإغالق

اجتماع مع “التجارة” لبحث اإغالق رويان واجلزيرة... كاظم لـ “$”:

دعا اإىل ال�ستخدام الأمثل لو�سائل التوا�سل... رئي�س جمعية امل�ستهلك:

ا بغلق فروع ال�رشكة املدعية... املحامي غنيم:
ً
ل �سند قانوني

اأف�ســـح النائـــب جـــال كاظـــم املحفوظ لـ 

“الباد” باأن جلنة ال�سوؤون املالية والقت�سادية 
مبجل�س النواب �ســـرفع قريبا تقريرها ب�ســـاأن 

املوافقـــة علـــى التفاقيـــة اخلليجيـــة املوحدة 

حلماية امل�ستهلك اإىل هيئة املكتب.

ولفت اإىل اأن التفاقية اخلليجية تهدف اإىل 

و�ســـع جمموعة من ال�سلع الأ�سا�سية وال�رشورية 

يف قائمة واحدة، وباأ�سعار موحدة؛ ل�سمان عدم 

التاعـــب بها؛ من اأجـــل املحافظة على اأ�ســـعار 

ال�سلع ل�سالح املواطنني واملقيمني.

واأ�ســـار اإىل اأن اإقرارهـــا �ســـيعمل علـــى حل 

العديـــد من الأمـــور من املفارقـــات الكبرية يف 

الأ�سعار. واأ�ساف اأن انت�سار الأخبار ب�رشعة كبرية 

وتبـــادل التهامات ب�ســـاأن مـــا ورد عن اختاف 

اأ�ســـعار املعرو�ســـات مبحات رويان واجلزيرة 

وغريها، ي�سع عامة ا�ستفهام كبرية حول �رشعة 

اتخاذ وزارة ال�ســـناعة والتجـــارة قرارات عاجلة 

باإغاقها، دون التحقيق امل�ستويف لل�رشوط.

وعلـــق “اأنا مع حماية امل�ســـتهلك يف كل ما 

مي�س حقـــوق املواطنني، ولكن لي�س بالطريقة 

التي مت اتباعها، و�ستكون لنا متابعة عاجلة يف 

املو�ســـوع، وطلب عقد اجتماع مع امل�سوؤولني 

يف الوزارة؛ للتباحث ب�ساأن الإجراءات املتخذة”.

أجهزة األسعار
وتابـــع اأن هنـــاك العديـــد من حمـــات بيع 

املـــواد الغذائيـــة واملطاعـــم واملقاهـــي غـــري 

املرخ�سة، وتزاول اأن�سطتها ببيع منتجاتها اأمام 

اجلميع وبع�سها باأ�سعار �سياحية اأي�سا، وهو ما 

يتطلب من حماية امل�ســـتهلك مراقبتها ب�سكل 

فوري ل�سالح املواطنني.

وذكـــر اأن العديـــد مـــن املحـــات ل ت�ســـع 

اأ�ســـعارها على املنتج، والبائع يعطي الأ�ســـعار 

ب�ســـكل ع�ســـوائي، كمـــا اأن معظمهـــا ل يراقب 

�ساحية انتهاء املواد الغذائية، وبع�سها الآخر 

غري �ســـاحلة ومعرو�سة يف اأ�ســـعة ال�سم�س على 

الرغم من وجود ماحظات على املنتج بتخزينها 

على درجة برودة معينة.

واأ�سار اإىل اأهمية و�ســـع اأجهزة يف املحات 

ال�ســـغرية والكبـــرية كافـــة متكن امل�ســـتهلك 

من مقارنة الأ�ســـعار، خ�سو�ســـا مـــع توافر هذه 

الأجهزة باأ�ســـعار معقولة وغري مكلفة؛ ل�سمان 

�ســـامة الإجراءات املتخـــذة والتاأكد من تطابق 

الأ�ســـعار املوجـــودة، ووجـــوده ك�رشط اأ�ســـا�س 

ملمار�ســـة الن�ساط التجاري. وقال اإنهم ك�سلطة 

ت�رشيعية �ســـيظلون داعمني للـــوزارة لأن تتخذ 

اإجراءاتها كافة يف املحا�ســـبة واملراقبة، ويجب 

األ ت�ســـتثنى اأي جهـــة مثل وكالت ال�ســـيارات 

و�ـــرشكات التاأمني، لتكون م�ســـالح املواطنني 

حمفوظة ب�سكل كامل.

ودعـــا الـــوزارة اإىل زيادة عدد املفت�ســـني 

وتفعيل نظام النوبات خ�سو�ســـا اأيام الإجازات 

والعطل الر�ســـمية واملنا�ســـبات املتكررة مثل 

الأعيـــاد للقيام مبهـــام الرقابة؛ ل�ســـمان عدم 

رفع الأ�سعار.

دعا رئي�ــــس جمعية حماية امل�ســــتهلك ماجد 

�رشف اإىل ال�ســــتخدام الأمثل لو�ســــائل التوا�سل 

الجتماعي وعدم ن�رش كل �ســــيء مــــن تطبيقاتها 

قبــــل التحقــــق مــــن �ســــحته مــــن قبــــل اجلهات 

الرقابيــــة املعنيــــة؛ وذلك حفاظا على م�ســــلحة 

التاجر وامل�ســــتهلك. وذكر �ــــرشف اأن ن�رش فيديو 

اأو �ســــور اأو خــــر عــــن اأي متجر اأو �ســــلعة معينة 

دون الرجــــوع اإىل اجلهات املعنية �ســــيوؤدي اإىل 

فو�ســــى يف ال�ســــوق وت�سبح و�ســــائل التوا�سل 

الجتماعي �ســــاحة معارك وت�سفية احل�ساب بني 

التاجــــر والتاجر الآخــــر املناف�س، اأو اأي �ســــخ�س 

�ســــد تاجر، اإذ اإننا نريد اأن تكــــون العاقة دائما 

بني التاجر وامل�ستهلك عاقة ثقة متبادلة نظرا 

حلاجة كل منهما لاآخر.

واأو�سح اأن امل�ســــتهلك يح�سل على حاجاته 

من ال�ســــلع واخلدمات من التاجر، والتاجر ي�رشف 

ب�ســــاعته عن طريق امل�ســــتهلك ومن ثم يح�سل 

علــــى اأرباحه، ومبا اأن البحريــــن تعمل وفق نظام 

اقت�ســــاد ال�ســــوق املبني على العر�س والطلب، 

فاإن العر�س املق�سود به هو توفر �سلع خمتلفة 

كّما ونوعا ومتاجر متعــــددة تتناف�س فيما بينها 

�سواء يف اخلدمة اأو يف ال�سعر اأو كليهما معا.

واأ�ســــاف اأن هذه املعادلة اأ�ســــبحت الآن يف 

خطر من قبل م�ســــتخدمي و�ســــائل التوا�سل، اإما 

ب�ســــبب ا�ســــتخدامها من اأحــــد التجار �ســــد تاجر 

اأخــــر مناف�ــــس له يف ال�ســــلعة، اأو اخلدمــــة لغر�س 

الت�سكيك يف جودتها اأمام امل�ستهلكني لتحويل 

القــــوة ال�رشائية له وملنتجاتــــه، اأو من خال جهل 

البع�س ومن دون ق�ســــد ير�ســــل ما ي�ســــل اإليه 

اإىل كل مــــن يعرفه قا�ســــدا تنبيههم وتوعيتهم 

واحلفــــاظ على �ســــامتهم مــــن �ســــلعة اأو خدمة 

معينة جاعا من نف�ســــه ج�رشا لرويج الإ�ســــاعات 

والأخبار غري �سحيحة.

وقال “نحر�س يف جمعية حماية امل�ســــتهلك 

بوا�ســــطة حماتنــــا التوعوية على وجــــوب تثبت 

امل�ستهلك من ال�سعر ومطابقته ملا هو معرو�س 

وما يتم دفعه من خال اأجهزة ك�سف ال�سعر التي 

توفرها املتاجــــر للم�ســــتهلكني وكذلك �رشورة 

الحتفاظ بفواتري ال�رشاء لفرة كافية”. 

وكان مــــن الأحــــرى ومنعا لل�ســــبهات تثبيت 

الواقعة، اأي واقعة من قبل امل�ســــتهلك، لغر�س 

حفظ احلقوق ومــــن ثم مراجعــــة الإدارة املعنية 

باملتجــــر لإطاعهــــم على اخللل فيمــــا لو مت حله 

وديا، ومن ثم اإن مل يح�سل امل�ستهلك ا�ستجابة 

مــــن اإدارة املتجر، يتم تقدمي �ســــكوى ر�ســــمية 

للجهات املخت�ســــة يف وزارة ال�ســــناعة والتجارة 

وال�سياحة، اأو جمعية حماية امل�ستهلك البحرينية 

للتحقــــق من الأمر، ومــــن ثم اإذا ثبــــت لدى تلك 

اجلهات بعد حتققها من ال�ســــكوى وجود �ســــوء 

النيــــة يف املو�ســــوع يتم بــــث فيديــــو للجمهور 

ليكون رادعا للمتجر نتيجة اإهماله وعدم متابعته 

وعدم اهتمامه مبقدمي ال�سكاوى.

ودعــــا رئي�ــــس اجلمعيــــة امل�ســــتهلكني اإىل 

�ــــرشورة فح�س ال�ســــلعة من جميــــع النواحي قبل 

�رشائهــــا، مثل التحقق من الكمية والوزن وتاريخ 

ال�ساحية بالإ�ســــافة اإىل ال�سعر، فما فائدة �رشاء 

�سلعة منخف�ســــة ال�سعر ولكن منتهية ال�ساحية 

اأو وزنها اأو كميتها اأقل؟

قال املحامـــي عبدالرحمن غنيـــم اإن املحكمة 

امل�ســـتعجلة الدائرة الأوىل �ستنظر يوم )الثنني( 

املقبـــل، يف طلب م�ســـتعجل بوقف تنفيـــذ القرار 

ال�ســـادر من وزير ال�ســـناعة والتجارة وال�ســـياحة 

رقم )11( ل�ســـنة 2017 بتاريـــخ 11 يناير 2016 

بغلـــق الفروع التابعـــة ملركز رويـــان التجاري “5 

فروع” ملدة 15 يوًما، وباإلزام الوزير بامل�رشوفات 

والر�سوم ومقابل اأتعاب املحاماة.

واأو�ســـح غنيـــم اأنه تقدم اأم�س لـــدى املحكمة 

امل�ســـتعجلة بدعوى على اأمل عقد جل�سة عاجلة، اإل 

اأن املحكمة اأخطرتهم بوجوب اإعان الوزير ب�سفته 

املدعى عليه بعد غد )الأحد(، وبناًء عليه مت حتديد 

جل�سة لنظر الدعوى يف اليوم التايل مبا�رشة لإعانه.

واأ�ســـار اإىل اأنه وبعد انت�سار مقطع فيديو عر 

مواقع التوا�ســـل الإجتماعي، يحتوي على ت�سجيل 

من داخـــل فرع ال�رشكـــة الكائن مبنطقة �ســـلماباد 

ل�ســـخ�س يزعـــم اكت�ســـاف فـــروق بـــني الأ�ســـعار 

امل�ســـجلة علـــى نوعني من ال�ســـلع وبني �ســـعرها 

امل�ســـجل لدى نقطـــة الدفـــع على جهاز ت�ســـجيل 

ال�سعار “الكا�سري”، ح�رش ماأمور ال�سبط الق�سائي 

اإىل فـــرع ال�رشكة باملحـــرق، ولي�س فرع �ســـلماباد، 

واأعـــد حم�رشًا �ســـدر بنـــاًء عليه قـــرار الوزير بغلق 

الفروع التابعة ملركز رويان.

وجـــاء يف دفوع مذكـــرة غنيم اأن قـــرار الوزير 

�ســـدر مفتقـــًدا ل�ســـنده مـــن الواقـــع وباملخالفة 

لأحـــكام القانون رقم )35( ل�ســـنة 2012 ب�ســـاأن 

حمايـــة امل�ســـتهلك، ولئحة التنفيذية ال�ســـادرة 

بالقرار رقم )66( ل�ســـنة 2014 باإ�ســـدار الائحة 

التنفيذية للقانون رقم )35( ل�ســـنة 2012 ب�ساأن 

حماية امل�ســـتهلك، ومل تبا�رش الإدارة املخت�سة اأي 

حتقيق ب�ســـاأن الواقعة التي ا�ســـتند اإليها القرار 

ال�ســـادر بغلق الفروع التابعة ملركز رويان ملدة 

15يوًما.
كما دفع اأن الوزير املخت�س جتاوز �ساحياته 

املقـــررة بن�س املادة )23/1( مـــن القانون رقم 

)35( ل�سنة 2012 ب�ساأن حماية امل�ستهلك، والتى 

ر�سمت حدود اجلزاء الذي يحق له توقيعه يف حال 

ثبـــوت املخالفـــة على نحـــو اأنه )مع عـــدم الإخال 

بامل�ســـوؤولية اجلنائية اأو املدنيـــة – للوزير احلق 

يف اأن يوجه – بناًء على تو�ســـية الإدارة املخت�سة 

– اإنـــذاًرا اإىل ذوي ال�ســـاأن بكتـــاب م�ســـجل بعلم 
الو�سول بت�ســـحيح الأعمال املخالفة لأحكام هذا 

القانـــون خال مدة منا�ســـبة حتدد لذلـــك – فاإذا 

امتنعـــوا عن التنفيـــذ يكون للوزير اإ�ســـدار قرار 

بغلـــق املن�ســـاأة ملدة ل تقـــل عن �ســـبعة اأيام ول 

جتاوز 3 اأ�ســـهر اأو حمو القيد من ال�سجل التجاري 

ويف هـــذه احلالة ل يجـــوز اإعادة القيد يف ال�ســـجل 

اإل بعد انق�ســـاء 6 اأ�ســـهر من تاريخ �ســـدور قرار 

املحـــو(. وتابـــع، اأنه دفع اأي�ًســـا باأن القرار �ســـمل 

كافة فروع ال�رشكـــة املدعية على رغم اأن املخالفة 

املزعومـــة ل تتعـــدى الفرع الذي وقعـــت فيه ومل 

يرث ب�ســـاأن الفـــروع الأخـــرى اأي م�ســـكلة، بحيث ل 

يجد قرار غلق جميع فروع ال�رشكة املدعية ب�ســـبب 

�سبهة خمالفة يف اأحد فروعها �سنًدا قانونًيا يجعل 

اأثـــر هـــذه املخالفـــة ين�رشف علـــى جميـــع الفروع 

التابعة لل�رشكة املدعية، وهو اأمر يهدر قرار الغلق 

ويك�ســـف عن عواره القانون ويتجلى بذلك بطان 

بحيث ل ي�ســـتلزم وقفه بحًثا مو�سوعًيا اأو م�سا�ًسا 

باأ�سل احلق.

كما قال “اإن القرار بني على �سائعة ل اأ�سا�س 

لهـــا من ال�ســـحة بحيث اأثـــر على �ســـمعتها وعلى 

ثقـــة عمائها”، بـــل والأكرث من ذلك فقـــد يوؤدي 

ا�ســـتمرار غلـــق املتاجر ملدة 15 يوًمـــا اإىل تفاقم 

هذه اخل�ســـائر واملتمثلـــة فى اأجور جميـــع العمال 

واملوظفـــني والإيجـــارات وامل�رشوفـــات الدورية 

ف�ساً عن اإلتزامات ال�رشكة املدعية جتاه املوردين 

وفوات مدد �ســـاحية بع�س ال�ســـلع التي ل ميكن 

الت�ـــرشف فيها مع غلق املحـــات، وكل ذلك ميثل 

خطًرا حمدًقا ي�ســـتوجب تدخل الق�ساء امل�ستعجل 

لدرئـــه باإجراء وقتي خا�ســـًة واأن البني من الأوراق 

عدم م�رشوعية قرار املدعى عليها وج�سامة الأ�رشار 

التي بداأت تقع على املدعية والتي �ست�ســـل حلد 

ل تطيقه املدعية اإذا ما فات الوقت.

• جال كاظم	

• ماجد �رشف	

ختام الدورة التدريبية للباحثني القانونيني

املنامة - بنـــا: رعى النائـــب العام علي 

البوعينـــني احلفل اخلتامي للدورة التدريبية 

ال�ساد�ســـة للباحثـــني القانونيـــني بالنيابـــة 

الدرا�ســـات  معهـــد  مـــع  بالتعـــاون  العامـــة 

الق�ســـائية والقانونيـــة، وذلـــك انطاقاً من 

حر�ـــس املعهد يف تطوير مهـــارات الباحثني 

واإك�ســـابهم املعرفة ال�ســـاملة بح�ســـور وزير 

العدل وال�ســـوؤون الإ�سامية والأوقاف ال�سيخ 

خالـــد بـــن علـــي اآل خليفـــة، ورئي�ـــس هيئـــة 

الت�رشيع والإفتاء امل�ست�ســـار عبداهلل بن ح�سن، 

وعدد من امل�سوؤولني بالوزارة.

النيابـــة  حر�ـــس  العـــام  النائـــب  واأكـــد 

العامة على تثقيف وتنمية قدرات اأع�ســـائها 

والباحثـــني القانونني و�ســـائر العاملني بها 

عـــر اإعـــداد الرامـــج التدريبيـــة القانونيـــة 

والعملية يتم ال�ســـتعانة فيها مبحا�رشين من 

ذوي اخلرة املتميزة واملمار�سات الق�سائية 

امل�ســـهود لهـــا، م�ســـرياً اإىل اأن هـــذه الدورة 

تاأتي يف هذا ال�سياق وحتقيقاً لذلك الهدف.

واأثنـــى البوعينـــني على مـــا قدمه معهد 

مـــن  والقانونيـــة  الق�ســـائية  الدرا�ســـات 

تعـــاون يف اإعداد النيابـــة العامة لهذه الدورة 

ب�ســـعة برناجمهـــا  التـــي تتميـــز  التدريبيـــة 

وا�ســـتماله على تدريبات عمليـــة كاملحاكمة 

الت�ســـويرية واملرافعة والتحقيـــق وتدار�س 

اجلرائـــم ويف مقدمتهـــا الإرهـــاب والف�ســـاد 

بالأ�ســـخا�س  والجتـــار  الأمـــوال  وغ�ســـل 

وجرائـــم تقنية املعلومـــات واجلرائم املالية 

والإلكرونية والتعرف على اأدق خ�سائ�ســـها 

وطرق التحقيق امُلثلى جلمع الأدلة.

تو�سعة �سارع ويل العهد و6 ج�سور للم�ساة

ا للفن الت�سكيلي �سفارتنا يف بروك�سل تنظم معر�سً

“الأ�سغال”:  تنفيذ م�رشوع املواقف باملحرق وفًقا لالأولويات

و�ســـوؤون  الأ�ســـغال  وزارة   - املنامـــة 

ا�ســـتقبل  العمـــراين:  والتخطيـــط  البلديـــات 

وزير الأ�ســـغال و�ســـوؤون البلديات والتخطيط 

العمراين ع�سام خلف يف مكتبه بديوان الوزارة 

ممثل الدائرة التا�ســـعة باملحافظة ال�ســـمالية 

النائب عبداحلميد النجار، بح�سور وكيل وزارة 

ل�سوؤون الأ�سغال العامة اأحمد اخلياط، واملدير 

العام لبلدية ال�ســـمالية يو�ســـف الغتم، ومدير 

اإدارة ت�سغيل و�سيانة ال�رشف ال�سحي �سوقي 

املنديـــل. وناق�س وزير ال�ســـغال مـــع النائب 

عددا من م�ســـاريع وزارة الأ�ســـغال باملحافظة 

ال�سمالية من �سمنها م�رشوع تو�سعة �سارع ويل 

العهد بعد النتهاء من اإزالة اخلدمات الأر�سية 

التي تعيق العمل.

بروك�ســـل - بنـــا: نظمت �ســـفارة مملكة 

البحريـــن يف بروك�ســـل بالتعاون مـــع الرملان 

الأوروبي، معر�ســـاً للفن الت�سكيلي البحريني 

حتـــت عنوان “تكوين واحـــد وثاثة اجتاهات” 

العا�ســـمة  يف  الأوروبـــي  الرملـــان  مبقـــر 

البلجيكية بروك�سل، وذلك برعاية م�سركة مع 

رئي�س جمموعة اأ�ســـدقاء البحرين يف الرملان 

الأوروبـــي، وع�ســـو حزب حتالـــف الليراليني 

والدميقراطيني من اأجـــل اأوروبا النائب ليفو 

فاجغل.

و�ســـاركت يف املعر�ـــس كل مـــن الفنانة 

الت�ســـكيلية لبنى الأمني، والفنانة الت�سكيلية 

فائقـــة احل�ســـن، والفنانـــة الت�ســـكيلية نبيلة 

اخلـــري بلوحـــات عك�ســـت روؤيتهـــن يف تنـــاول 

موا�ســـيع احلياة حيـــث تنوعت الأ�ســـاليب يف 

تناغم وان�سجام. 

املنامة - وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات 

والتخطيـــط العمـــراين: عّقبت وزارة الأ�ســـغال 

و�ســـوؤون البلديات والتخطيط العمراين على ما 

ن�رش يف “الباد” يوم 26 دي�ســـمر 2016، حتت 

عنـــوان “الأ�ســـغال تتاأخـــر يف تنفيذ بـــاركات” 

ب�ســـاأن طلب اإن�ســـاء مواقف �ســـيارات يف جممع 

213 باملحرق. وفيما يلي رد الن�س كاماً:
و�ســـوؤون  الأ�ســـغال  وزارة  قامـــت  اأولً: 

با�ســـتماك  العمـــراين  والتخطيـــط  البلديـــات 

الأر�ـــس الواقعـــة يف جممع 213 باملحـــرق، بناًء 

على تو�ســـية املجل�ـــس البلدي لإن�ســـاء مواقف 

لل�سيارات.

ثانًيـــا: يف اإطـــار حر�س الـــوزارة يف ال�رشعة 

لانتهاء من تنفيذ م�رشوع مواقف ال�ســـيارات يف 

املنطقة، فقد قامت باإ�ســـدار قرار لا�ستماك 

وتوفـــري العتمـــاد املـــايل لذلك، وال�ـــرشوع يف 

الإجـــراءات الازمـــة وفق قانون ال�ســـتماكات 

للمنفعة العامة والت�رشيعات املنظمة لذلك.

ثالًثـــا: بعد النتهـــاء من عملية ا�ســـتماك 

العقـــار، قامـــت الـــوزارة با�ســـتكمال اإجراءاتها 

لتوفـــري اعتماد مايل لتنفيذ اأعمال هدم العقار 

وتنفيذ امل�رشوع، وذلك بالتن�ســـيق مع اجلهات 

ذات العاقة، على اأن يتم ذلك وفق الأولويات 

التـــي حتددهـــا امل�ســـلحة العامـــة يف تنفيـــذ 

امل�ســـاريع بالتعاون مع املجل�س البلدي لبلدية 

املحرق.

رابًعا: توؤكد الوزارة ا�ســـتمرارها يف توفري 

امل�ســـاحات الازمـــة لتنفيـــذ م�ســـاريع مواقف 

ال�ســـيارات يف جميـــع املناطـــق القدمية، حيث 

وفـــرت الوزارة يف جممـــع 213 اأكـــرث من 110 

التنظيميـــة  ال�ســـراطات  اأن  كمـــا  مواقـــف، 

لراخي�ـــس البنـــاء تلـــزم اأ�ســـحاب العقـــارات 

بتوفري مواقف لل�ســـيارات، وعليه فاإن الوزارة 

تعمل كمنظومة متكاملة يف اإيجاد اأكر قدر من 

املواقف يف تلك املناطق. 

ا�ســـتمرارها يف تنفيـــذ  الـــوزارة  واأكـــدت 

م�رشوع مواقف ال�ســـيارات يف جممع 213، وذلك 

وفق اأولويات احتياجات املناطق من امل�ساريع 

ووفـــق العتمـــادات املالية املتاحـــة، حيث اإن 

الوزارة و�سعت �ســـمن خططها القادمة تنفيذ 

امل�ـــرشوع بعد النتهاء من الإجـــراءات الازمة مع 

اجلهات ذات العاقة.

بالعطـــل النوبـــات  وتفعيـــل  املفت�ســـني  عـــدد  زيـــادة 

 حمرر ال�سوؤون املحلية

 حمرر ال�سوؤون املحلية
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بمشاركة محالت البيع بالتجزئة... عدسة “البالد”:

50 رائد عمل بمعرض “أسياد” لذوي الدخل المحدود
�أقف���ل معر�ض �لأ�ش���ياد �لعا�رش �أبو�به بعد 3 �أيام من ح�ش���ور عائلي كبري �ش���هدته قاعة 

ن�شيج باملحافظة �ل�شمالية.

و�ملعر����ض عبارة ع���ن جتمع ملجموعة كب���رية من رو�د �لأعمال �ل�ش���باب وحم���ات �لبيع 

بالتجزئة و�لبيوت �ملنتجة و”باز�ر” لبيع �مل�شغولت �ليدوية.

و�شم �ملعر�ض حتت قبته �أكرث من 50 �شاطا جتاريا متنوعا، و�شارك فيه طيف و��شع من 

�ملو�طنني من خمتلف قرى ومدن �لبحرين.

و�فتتح �ملعر�ض �لوكيل �مل�شاعد ل�شوؤون �لعمل بوز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية حممد 

�لأن�شاري و�لرئي�ض �لتنفيذي للعمليات ب� “متكني” �أمل �لكوهجي و�لنائب جال �ملحفوظ.

ودعا �ملنظمون عدد� من �ل�شخ�ش���يات �لريا�ش���ية و�لتعليمية و�لتدريبية حل�شور جانب 

من فعاليات �ملعر�ض.

و�ش���احب �ملعر����ض جمموع���ه فعاليات تدريبي���ة وترفيهي���ة لاأطفال، �إ�ش���افة لتوفري 

منتجات زر�عية وبيع �ملحا�شيل �ملنتجة حمليا، وز�وية لبيع �لطيور و�حليو�نات �لأليفة.

وذكر �ملنظمون �أن �لهدف �لأ�شا�شي من �ملعر�ض توفري من�شة بيع جديدة لرو�د �لأعمال 

وباأ�شعار منا�شبة لاأ�رش ذوي �لدخل �ملحدود.

حمرر �ل�شوؤون �ملحلية

“�لأ�شياد” �أكد �لثو�بت �لوطنية...�ملحفوظ:

قانون جديد يتيح للموظفني احل�سول على �سجل جتاري
ك�ش���ف �لنائب ج���ال كاظ���م �ملحفوظ عن تقدم���ه بت�رشيع 

قانون حل�ش���ول �ملو�طنني يف �لقطاعني �لعام و�خلا�ض لفتح 

�شجل جتاري؛ من �أجل مز�ولة �لأعمال �لتجارية.

ولف���ت �إىل �أن ذلك �ش���يتم عرب �إ�ش���افة م���ادة جديدة �إىل 

قان���ون �ل�ش���جل �لتج���اري �ل�ش���ادر باملر�ش���وم بقان���ون رق���م 

27 ل�ش���نة 2015، و�ل���ذي ناق�ش���ته جلن���ة �ل�ش���وؤون �ملالي���ة 
و�لقت�ش���ادية، وق���ررت �ملو�فق���ة علي���ه ورفع���ه �إىل هيئ���ة 

�ملكتب؛ من �أجل مناق�ش���ته يف �جلل�ش���ة �لعامة للمجل�ض. وقال 

على هام�ض �فتتاح معر�ض �لأ�ش���ياد �لذي نظم برعايته �إن هذ� 

�لتجمع �لوطني يعك�ض �للحمة �لوطنية، و�لتاأكيد على �لثو�بت 

�لوطني���ة �لو�ح���دة، و�إن جمتم���ع �لبحري���ن متما�ش���ك ومرت�بط 

وي�ش���ري خلف قيادته �لر�ش���يدة. وبنينَّ �أن معر�ض �لأ�شياد مثل 

�ل�رش�كة �ملجتمعية و�لوح���دة �لوطنية بني قرى ومدن �لبحرين 

كافة لرو�د �لأعمال حتت �شقف و�حد ب�شالة “�لن�شيج”.

وب
عق

 ي
مين

ر اأ
وي

ت�س



الجمعة 13 يناير 2017  
15 ربيع الثاني 1438

8local@albiladpress.comالعدد 3013  بالدنا

“ف�سول” اآ�سيوي يورطه بكمني بيع خمدرات واملحكمة ُتربئه
وردت معلوم����ات يف �ش����هر اأكتوب����ر م����ن العام 

املا�ش����ي لنائب عريف يف اإدارة مكافحة املخدرات 

حول �ش����خ�ص اآ�ش����يوي، ت�ش����منت اأنه يح����وز ويحرز 

املواد املخدرة بق�ش����د ترويجها على املدمنني يف 

اململك����ة. فتم اإجراء املزيد من التحريات حول ذلك 

ال�شخ�ص، والتي متكن من خاللها النائب عريف من 

التو�ش����ل اإىل رق����م هاتفه النق����ال، واأنه يعمل على 

تروي����ج م����ادة الهريوين املخ����درة؛ وذلك ل�ش����الح 

�شخ�ص اآخر مقيم يف باك�شتان، واأن الرقم الهاتفي 

الذي ي�ش����تخدمه هو اأ�ش����الً رقم باك�ش����تاين ولي�ص 

بحرينيا.

كما دلت حترياته على اأن املذكور بعد اتفاقه 

مع املدمنني على الكمية املطلوبة، يطلب منهم اأن 

ي�ش����عوا قيمة الكمية املطلوبة من املواد املخدرة 

يف منطق����ة م����ن املناط����ق، والحًقا يت�ش����ل بهم مرًة 

ثانية الإبالغهم عن مكان ا�شتالمهم للمواد املخدرة 

التي طلبوها.

وبع����د كل تلك املعلومات متكن نائب العريف 

من الرتتي����ب لكمني للقب�ص على املجرم متلب�ًش����ا 

بجنايته، بالتعاون مع م�شدر �رسي.

وبالفع����ل، متكن امل�ش����در ال�رسي م����ن االتفاق 

م����ع ذلك ال�ش����خ�ص الباك�ش����تاين، على اأن ي�ش����رتي 

من����ه كمية من الهريوين بقيمة 110 دنانري، والذي 

طل����ب من����ه اأن يتوج����ه اإىل حمطة �ش����رتة للوقود يف 

ال�ش����اعة 4:00 ع�رسًا، وا�ش����رتط عليه اأن ي�ش����ع اأوالً 

قيمة املخدر املطلوب بداخل علبة �شجائر، بالقرب 

م����ن اأحد برامي����ل القمامة، واأبلغه اأن �شخ�ًش����ا غريه 

يحم����ل مالم����ح اآ�ش����يوية ويف نهاي����ة الع�رسينات من 

عمره �شيح�رس للموقع، و�ش����ياأخذ ذلك املبلغ، وبعد 

التاأكد منه �شي�شع له املادة املخدرة يف ذات العلبة 

واملكان، كما طلب منه اأال يقرتب من العلبة اإال بعد 

اأن ين�رسف ذلك االآ�شيوي.

ويف امل����كان والزم����ان املتفق عليهما، و�ش����ع 

امل�ش����در ال�رسي تلك العلبة، وكان اأحد االأ�ش����خا�ص 

الباك�ش����تانيني م����اًرا بتلك املنطقة �ش����دفًة؛ كونه 

اعت����اد اأن يتوج����ه �ش����رًيا عل����ى االأق����دام اإىل م����كان 

توقف حافل����ة العمل بالقرب من املحطة، و�ش����اهد 

علبة ال�شجائر التي و�ش����عها امل�شدر ال�رسي بجانب 

حاوي����ة القمامة، فاعتقد اأنها علب����ة جديدة لذا قام 

بالتقاطها ظّنا منه اأنها مليئة بال�شجائر.

لكن العام����ل، والذي يحر�ص اأحد م�ش����تودعات 

�رسكة خا�ش����ة، تفاجاأ حال فتح����ه للعلبة اأنها فارغة، 

فم����ا كان من����ه اإال اأن رماها جمدًدا، وما اإن حترك من 

مكان����ه حتى داهمته دورية مدنية نزل منها 6 اأفراد 

�رسطة وقب�شوا عليه، وعندما قاموا بتفتي�شه عرثوا 

بحوزت����ه على مبل����غ 100 اإىل 115 دين����ارا، قال اإنه 

راتبه الذي ا�شتلمه قبل اأيام.

فاأحال����ت النياب����ة العامة حار�ص االأمن ال�ش����اب 

البال����غ من العمر 19 عاًم����ا للمحاكمة بعد اأن وجهت 

اإليه اأنه بتاريخ 2/10/2016، قّدم مادة الهريوين 

املخ����درة يف غري االأحوال امل�����رسح بها قانوًنا، وكان 

ذلك مبقابل.

وحكم����ت املحكم����ة الكربى اجلنائية اخلام�ش����ة 

�ش����باح اأم�����ص برئا�ش����ة القا�ش����ي اإبراهي����م الزايد، 

وع�شوية كل من القا�شيني حم�شن مربوك، ومعتز 

اأبو العز، واأمانة �رس يو�ش����ف بوح����ردان، برباءته مما 

ن�ش����ب اإلي����ه من اتهام لع����دم كفاية االأدل����ة واأمرت 

مب�شادرة امل�شبوطات.

عبا�س اإبراهيم

وي�ستويل على �سيارة ي�ستغل خللاً يف نظام “بنك” 

املحكمة ت�ستدعي الطبيب ال�رشعي بق�سية قتل �رشطي

عاقبت املحكمة الك���ربى اجلنائية االأوىل غيابًيا 

اأم�ص �ش���اًبا “36 عاًما - عربي اجلن�ش���ية”، بال�ش���جن 

ملدة 7 �شنوات؛ الإدانته بتزوير �شهادة راتب من�شوبة 

لوزارة ال�شحة، مدعًيا اأنه يعمل لديها ب�شفته طبيب 

اأ�ش���نان، ومتكن بتل���ك الطريقة من احل�ش���ول على 

قر�ص ت�ش���ل قيمت���ه لنح���و 15 األف دينار ا�ش���رتى 

بوا�شطته �شيارة هرب بها اإىل خارج البالد.

واأمرت املحكمة برئا�ش���ة القا�ش���ي ال�شيخ حمد 

بن �ش���لمان اآل خليفة، وع�ش���وية كل من القا�شيني 

�شياء هريدي، وحممد جمال عو�ص، واأمانة �رس عبداهلل 

حمم���د، مب�ش���ادرة املح���ررات املزّورة امل�ش���بوطة، 

وكذل���ك باإبعاد املتهم نهائًيا عن البالد عقب تنفيذ 

العقوبة املق�شي بها.

وقالت املحكمة “اإن تفا�ش���يل الق�شية تتمثل 

يف اأن املتهم، والذي يعمل مندوب مبيعات، ا�شتغل 

اخللل يف النظام االئتماين لالإقرا�ص لدى اأحد البنوك 

العامل���ة يف اململك���ة، والذي ال يتحق���ق اأو يتاأكد من 

�ش���حة امل�شتندات املقدمة اإليه من طالبي احل�شول 

على القرو�ص. فاتفق مع �ش���خ�ٍص جمهول و�ش���اعده 

على ا�ش���طناع �ش���هادة راتب، ُن�ِش���ب �ش���دورها اإىل 

اإدارة املوارد الب�رسية بوزارة ال�شحة، تفيد باأنه يعمل 

طبيب اأ�ش���نان بها، واأنه يتح�ش���ل على راتب �شهري 

ي�ش���ل لنحو 2000 دين���ار، كما وقع عليه���ا بتوقيع 

ن�شبه زوًرا لالإدارة املذكورة، على غرار ب�شمة اخلامت 

ال�شحيح لها”.

واأ�شافت اأنه زّور ل�شاحله م�شتخرج قارئ بطاقة 

هويته، والذي يحوي بياناته ال�شخ�ش���ية واملن�شوب 

�ش���دورها للجه���از املرك���زي للمعلوم���ات مبملك���ة 

البحري���ن، ب���اأن اأثبت ب���ه اأنه يعمل طبيب اأ�ش���نان يف 

وزارة ال�شحة.

واأ�ش���ارت اإىل اأن املتهم ق���دم ملندوب مبيعات 

البنك يف ق�شم قرو�ص ال�شيارات مبعر�ص ال�شيارات، 

طلًبا للح�ش���ول على قر�ص �ش���يارة من ن���وع تويوتا 

“اأفالون” موديل 2013 وحرر ا�شتمارة الطلب بذلك 
واأرف���ق بها �ش���هادة الراتب و�ش���ورة من م�ش���تخرج 

قارئ بطاقة هويته امل�ش���طنعني ون�شخة من بطاقة 

هويته.

وبع���د �ش���دور املوافقة على اإقرا�ش���ه مبلغ 14 

األ���ف و800 دين���ار، مت ت�ش���ليمه ال�ش���يارة، لكن���ه مل 

ي�ش���دد اأي ق�شط من اأق�شاط ال�شيارة، اإذ تفاجاأ البنك 

وقت ا�شتحقاق اأول ق�ش���ط اأن االأوراق التي ت�شلمها 

م���ن املتهم مزورة، واأنه ال يعمل لدى وزارة ال�ش���حة 

اأ�شالً.

كم���ا اأنه بالتعميم على املتهم ات�ش���ح اأنه هرب 

اإىل خارج البالد، ف�ش���اًل عن اأنه اأخرج ال�ش���يارة اأي�ًشا 

خارج مملكة البحرين.

من جهٍة اأخرى، �شهد اأحد اأ�شحاب �شاحنات نقل 

ال�ش���يارات اأنه عمل على نقل عدة �ش���يارات، ي�ش���ل 

عددها اإىل نحو 11 �ش���يارة، اإىل خ���ارج البالد، مقابل 

مبالغ نقدية ترتاوح ما بني 200 اإىل 300 دينار.

وثب���ت للمحكم���ة اأن املته���م يف غ�ش���ون العام 

2013، اأوالً: ا�ش���رتك واآخر جمه���ول بطريق االتفاق 
وامل�ش���اعدة يف ارت���كاب تزوير يف حمررات ر�ش���مية 

وخا�ش���ة هي )�ش���هادة الراتب املن�ش���وب �شدورها 

اإىل وزارة ال�شحة وم�شتخرج بطاقة الهوية املن�شوب 

�شدورها اإىل اجلهاز املركزي للمعلومات( وذلك عن 

طريق ا�ش���طناعهما وو�شع ختم مزور من�شوب الإدارة 

امل���وارد الب�رسية بوزارة ال�ش���حة عل���ى االأول بغر�ص 

ا�شتعمالهما كمحررين �شحيحني فتمت اجلرمية بناًء 

على هذا االتفاق وتلك امل�شاعدة.

ثانًي���ا: قّلد بوا�ش���طة غريه خت���م الدولة املبني 

الو�ش���ف باالأوراق، وهو ختم املن�ش���وب �شدوره اإىل 

اإدارة امل���وارد الب�رسية بوزارة ال�ش���حة املبني بالبند 

اأوالً.

ثالًثا: ا�ش���تعمل املحررين الر�ش���ميني واخلا�ص 

املزورين مو�ش���وع البند اأوالً واخلتم املقلد مو�شوع 

البند ثانًيا مع علمه بتزويرهما وذلك باأن قدم للبنك 

املجن���ي علي���ه املح���ررات امل���زورة؛ بغر����ص اإمتام 

اجلرمية مو�شوع البند رابًعا.

االأم���وال  اال�ش���تيالء عل���ى  اإىل  ���ل  رابًع���ا: تو�شّ

وال�شيارة اململوكني للبنك املجني عليه باال�شتعانة 

بطرق احتيالية.

ا�ش����تمعت املحكمة الكربى اجلنائية اخلام�ش����ة 

اأم�ص اإىل اأحد �ش����هود واقعة تفجري عبوتني حمليتي 

ال�ش����نع، واملته����م فيها 32 �ش����اًبا، متهم����ني واآخر 

ح����دث، باإح����داث التفجريي����ن يف منطق����ة اأبو�ش����يبع 

بالق����رب من اأحد املجمع����ات التجارية، وقتل �رسطي 

وال�����رسوع يف قت����ل عدد من رجال ال�رسطة، ف�ش����الً عن 

املدنيني املارة بالطريق، وقال �ش����اهد اأن الفا�شل 

ب����ني التفجريي����ن كان قرابة دقيق����ة اإىل دقيقتني، 

واأن التفجري الثاين كان اأقوى من االأول.

واأرج����اأت املحكم����ة برئا�ش����ة القا�ش����ي اإبراهيم 

الزايد، وع�شوية كل من القا�شيني حم�شن مربوك، 

ومعت����ز اأب����و الع����ز، واأمانة �����رس عبداهلل حمم����د، النظر 

بالق�ش����ية حتى جل�ش����ة يوم 9 فرباير املقبل؛ وذلك 

ال�ش����تدعاء الطبيب ال�رسعي ملناق�شته من قبل دفاع 

اأح����د املتهم����ني، واال�ش����تعالم عن �ش����كوى تعذيب 

-قدمها متهم اآخر لوحدة التحقيق اخلا�شة- وما مت 

فيها، واأمرت با�ش����تمرار حب�ص املتهمني املقبو�ص 

عليهم حلني اجلل�شة القادمة.

يذكر اأن رئي�ص نيابة اجلرائم االإرهابية املحامي 

العام اأحمد احلمادي، �رسح يف وقت �ش����ابق، اأن نيابة 

اجلرائ����م االإرهابي����ة انته����ت من التحقي����ق يف واقعة 

اإحداث تفج����ري يف منطقة اأبو�ش����يبع، وال����ذي اأودى 

بحياة اأحد رجال االأمن واإ�شابة اآخرين من رجال االأمن 

ومدنيني ومتت اإحالة 32 متهم����اً واآخر حدث، منهم 

20 متهماً حمبو�شاً.
واأ�ش����ندت اإليه����م ته����م القتل العم����د ملوظف 

ع����ام وال�����رسوع يف القتل وتاأ�ش����ي�ص جماع����ة اإرهابية 

واالن�ش����مام اإىل تلك اجلماعة واإحداث تفجري وحيازة 

واإحراز مواد مفرقع����ة واإخفاء متهمني واإتالف اأمالك 

عام����ة مملوك����ة ل����وزارة الداخلي����ة ومملوك����ة للغ����ري 

وال�ش����غب والتجمه����ر وحي����ازة واإحراز عب����وات قابلة 

لال�شتعال )...(.

وكانت النياب����ة العامة تلقت بالغ����اً من االإدارة 

العام����ة للمباح����ث اجلنائي����ة ع����ن تفج����ري عبوت����ني 

متفجرت����ني مبنطقة اأبو�ش����يبع م�ش����اء ي����وم اجلمعة 

28/08/2015، والتي اأ�شفرت عن ا�شت�شهاد اأحد 
رجال االأمن واإ�شابة اآخرين من قوات االأمن ومدنيني 

ح����ال تواجدهم مب����كان الواقع����ة واإح����داث تلفيات 

ببع�����ص �ش����يارات رج����ال االأم����ن وبع�ص ال�ش����يارات 

املدنية، وبتاريخ 29/8/2015 متكنت ال�ش����لطات 

من القب�ص على عدد من املتهمني.

وعل����ى اإث����ر ذل����ك اأجري����ت التحري����ات االأمني����ة 

وتو�ش����لت اإىل ا�ش����رتاك 32 متهًما مت القب�ص على 

20 منه����م، والتعميم عل����ى االآخرين، واأقّر املتهمني 
بتاأ�شي�ش����هم جلماعة اإرهابية وان�شمام اآخرين اإليها 

واإحداث تفجري وقتل رجال االأمن وال�رسوع يف قتلهم.

وقد ركن����ت النيابة العام����ة يف حتقيقاتها على 

�ش����هادة اأفراد قوات حفظ النظام و�ش����هود الواقعة 

املدنيني وجمري التحري����ات واعرتافات املتهمني، 

وكذلك التقارير الفنية والداللة الت�شويرية.

ا حاولوا الهرب اإلى اإيران تاأجيل حماكمة 11 متهماً

اإعادة ا�ستدعاء �ساهد “كتائب ذو الفقار”

اأجلت املحكمة الكربى اجلنائية اخلام�شة 

برئا�ش���ة القا�ش���ي اإبراهيم الزايد، وع�شوية 

كل من القا�ش���يني حم�ش���ن م���ربوك، ومعتز 

اأبو العز، واأمانة �رس يو�شف بوحردان، حماكمة 

11 متهًم���ا بتهري���ب 8 اأ�ش���خا�ص مطلوبني 
و�ش���درت اأحكام بحقهم يف ق�ش���ايا اإرهابية، 

اإىل اإيران عن طريق البحر با�ش���تعمال قارب، 

حتى جل�شة 8 فرباير املقبل؛ وذلك ال�شتدعاء 

7 من �ش���هود االإثبات ال�ش���بعة، وبا�ش���تمرار 
حب�ص املتهمني املوقوفني.

وتتلخ����ص الواقع���ة فيم���ا ج���اء بت�رسيح 

خف���ر  ق���وات  اأن  الداخلي���ة  ل���وزارة  �ش���ابق 

ال�ش���واحل قد اأحبطت حماولة تهريب عدد 8 

م���ن املطلوب���ني املحكوم عليهم يف ق�ش���ايا 

اإرهابي���ة با�ش���تخدام ط���راد، كان متجه���ا اإىل 

اإيران، وتب���ني اأن وراء التخطيط للعملية كل 

من: �شادق مكي جا�شم )حمكوم بال�شجن 10 

�ش���نوات، هارب يف اإيران(، �ش���ادق احلايكي 

)حمك���وم باملوؤب���د، ه���ارب يف اإي���ران(، حيث 

ر�شدت �شفن خفر ال�شواحل الطراد يف �شمال 

البحري���ن وبع���د امتناع���ه عن الوق���وف متت 

مطاردته وتطويقه وال�ش���يطرة عليه، وقد مت 

القب�ص على:

)1( ح�شن علي من�شور، من �شكنة البالد 

القدمي / حمكوم 10 �شنوات.

)2( ح�شني حممد ح�شني، من �شكنة بني 

جمرة / حمكوم 15 �شنة.

)3( علي مهدي ح�ش���ن، من �ش���كنة بني 

جمرة/ حمكوم 10 �شنوات.

)4( م�ش���طفى عبدالعزي���ز فتي���ل، م���ن 

�شكنة بني جمرة / مطلوب.

)5( �ش���يد ع���الء ميثم، من �ش���كنة البالد 

القدمي / حمكوم 10 �شنوات.

)6( ح�ش���ني عل���ي ح�ش���ن من�ش���ور، من 

�شكنة البالد القدمي / حمكوم 10 �شنوات.

)7( حمم���د عل���ي جعفر، من �ش���كنة بني 

جمرة/ حمكوم 10 �شنوات.

)8( علي حممد �ش���الح، من �ش���كنة بني 

جمرة / حمكوم 10 �شنوات.

عب���داهلل  ح�ش���ني  النوخ���ذة  اإىل  اإ�ش���افة 

ال�شفار، من �ش���كنة البالد القدمي، وم�شاعده 

حممود حميد املطوع، من �شكنة اجلفري.

وق���د ع���رث بح���وزة املقبو����ص عليه���م 

بطاقاتهم ال�شخ�ش���ية ومبالغ نقدية وهواتف 

نقالة ومالب�ص ومتعلقات �شخ�ش���ية، اإ�شافة 

اإىل جه���از GPS وكمية كبرية م���ن البرتول، 

وق���د مت اتخاذ االإجراءات القانونية الالزمة يف 

هذا ال�شاأن.

وكانت اأحالت النياب���ة العامة املتهمني 

للمحاكم���ة بع���د اأن وجه���ت اإليه���م اأنه���م يف 

غ�شون 2016:

املتهمون االأول والثاين والثالث:

1 - اأخف���وا باأنف�ش���هم املتهم���ني م���ن 
الراب���ع اإىل العا����رس الذي���ن �ش���درت بحقه���م 

اأح���كام جنائية بعقوب���ات �ش���البة للحرية مع 

علمهم بذلك.

2 - اأخف���وا املته���م احل���ادي ع�رس الذي 
�شدر بحقه اأمر بالقب�ص عليه.

3 - �رسعوا يف م�ش���اعدة املحكوم عليهم 
من الراب���ع اإىل العا�رس على الهروب وقد خاب 

اأث���ر اجلرمي���ة ل�ش���بب ال دخل له���م فيه وهو 

�شبطهم من قبل خفر ال�شواحل.

4 - �رسع���وا يف م�ش���اعدة املتهم احلادي 
ع����رس على الهرب. ووجهت للمتهم الثالث اأنه 

اأخفي بوا�شطة غريه املتهمني االأول والثاين 

وم���ن الرابع حت���ى احلادي ع�رس، واأنه ا�ش���رتك 

بطري���ق االتفاق وامل�ش���اعدة م���ع املتهمني 

االأول والث���اين على م�ش���اعدة املتهم احلادي 

ع�رس على الهروب.

املتهم الرابع: اأخفى بنف�ش���ه املتهمني 

م���ن اخلام����ص اإىل العا����رس، واأخف���ى بنف�ش���ه 

املتهم ال�شابع.

املتهم���ون م���ن الراب���ع وحت���ى العا����رس: 

ا�ش���رتكوا بطريق���ي االتفاق وامل�ش���اعدة مع 

باإخف���اء  الثال���ث  اإىل  االأول  م���ن  املتهم���ني 

اأنف�ش���هم بوا�ش���طة اآخري���ن، كم���ا ا�ش���رتكوا 

بطريق���ي االتفاق وامل�ش���اعدة مع املتهمني 

االأول والث���اين بال����رسوع يف م�ش���اعدتهم على 

هروبهم.

املتهم احل���ادي ع�رس: ا�ش���رتك بطريقي 

االتفاق وامل�ش���اعدة م���ع املتهمني من االأول 

حتى الثالث باإخفاء نف�شه بوا�شطة غريه.

اأجل����ت املحكمة الكربى اجلنائية اخلام�ش����ة 

برئا�ش����ة القا�ش����ي اإبراهي����م الزايد، وع�ش����وية 

كل من القا�ش����يني حم�ش����ن مربوك، ومعتز اأبو 

الع����ز، واأمانة �رس يو�ش����ف بوح����ردان، اأم�ص النظر 

يف ق�ش����ية جماع����ة اإرهابي����ة ت�ش����م 138 متهًما 

من خمتل����ف مناط����ق اململكة، منهم م����ا ال يقل 

ع����ن 50 متهًم����ا مطلوب����ني وهارب����ني خارج����ني 

البالد، بع�ش����هم تخاب����ر مع جهت����ني خارجيتني 

هما “احلر�ص الث����وري االإيراين” و”كتائب حزب 

اهلل العراق����ي” وتدرب����وا لديهم على ا�ش����تعمال 

االأ�ش����لحة واملفرقعات، حتى جل�ش����ة 19 فرباير 

املقب����ل؛ وذلك ال�ش����تدعاء �ش����اهد اإثبات لعدم 

ح�ش����وره جل�ش����ة يوم اأم�����ص، واأمرت با�ش����تمرار 

حب�ص املتهمني املقبو�ص عليهم حلني اجلل�شة 

القادمة. ي�شار اإىل اأن اجلماعة املذكورة اأُ�ش�شت 

خالًف����ا الأحكام القان����ون واأطل����ق اأفرادها عليها 

ا�شم “كتائب ذو الفقار”، ومتكنوا ح�شب اأوراق 

الق�شية من تنفيذ العديد من عمليات التفجري 

مبناطق خمتلفة من البالد و�شل عددها اإىل 19 

عملي����ة تفجري، والتي �رسعوا فيها بقتل عدد من 

رج����ال ال�رسطة ومواطنني، كما اأتلفوا اأمواالً عامة 

وخا�شة وحازوا اأ�شلحة ومفرقعات.

بلدي املحرق يعّطل م�رشوع حديقة اإ�سكان قليل
االأهايل ينا�شدون رئي�ص الوزراء متريره

املح���رق - جمعي���ة اخلالدية: نا�ش���د اأهايل 

ق���اليل رئي�ص الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي 

االأم���ري خليف���ة ب���ن �ش���لمان اآل خليف���ة توجيه 

املعنيني بتنفيذ م�رسوع حديقة عامة يف اإ�شكان 

قاليل اجلديد. 

وق���ّدم رئي�ص جمعي���ة اخلالدية ال�ش���بابية 

اأحمد عبدامللك منا�ش���دة با�شمه وجميع اأع�شاء 

اجلمعية، عرّب فيها عن تطلعات االأهايل بتوفري 

متنف����ص ع���ام  له���م، اإذ اإن االإ�ش���كان اجلدي���د 

ال توج���د به اأي اأماكن لق�ش���اء وق���ت الفراغ اأو 

الرفاهية.

واأ�شاف عبدامللك اأن “امليزانية املطلوبة 

الإن�ش���اء احلديق���ة متوافرة، و�ش���وف تتربع بها 

“موؤ�ش�ش���ة م���ربة را�ش���د عبدالرحم���ن الزي���اين 
اخلريية” بالكام���ل، اإال اأن جمل�ص بلدي املحرق 

يعط���ل اإجراءات تنفيذ ه���ذا امل�رسوع بحجج غري 

مربرة اأو الأ�ش���باب هند�شية، يف حني اأن النائب 

حمم���د اجل���ودر ق���ام با�ش���تخراج وثيق���ة اأر�ص 

االإ�ش���كان، حيث تبني وجود م�شاحة الإقامة مثل 

ه���ذا امل����رسوع احلي���وي يف املنطق���ة، واالأر�ص 

املخ�ش�شة للحديقة اجلديدة موجودة ومهياأة، 

ولن تكلف بلدي���ة املحرق اأي �ش���يء، علًما باأن 

االأه���ايل قد حتدث���وا خالل و�ش���ائل التوا�ش���ل 

االجتماعي واالإعالم عن حاجتهم للحديقة ولكن 

ما زال املو�شوع جممًدا دون اإيجاد حل”. 

واأ�ش���ار اإىل اأن “احلديق���ة �ش���وف حتت���وى 

العديد من املرافق من مالعب واألعاب لالأطفال 

واألعاب ريا�ش���ية وم�ش���احات خ����رساء وغريها، 

واالأمر يتطلب التدخل ب�شكل عاجل الإيجاد هذا 

امل�رسوع على اأر�ص الواقع و�شعًيا خلدمة وراحة 

املواطنني”.

• اأحمد عبدامللك	
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ومضات

رابع���ا: حرية الإن�ص���ان تعني ب�ص���ورة 

منطقية حتلي���ه بالقدرة على اتخاذ القرار 

بعيدا عن منغ�ص���ات هذه الق���درة وتعني 

حقه يف امل�صاركة مع الآخر يف اتخاذ القرار، 

وهو القرار الذي م���ن املفرت�ض اأن يعمق 

حريته وي�ص���هل عليه اأم���ور حياته اليومية 

وتعمي���ق  ن����ر  يف  وي�ص���اهم  العك����ض،  ل 

كالع���دل  ال�ص���امية  الإن�ص���انية  املب���ادئ 

وامل�ص���اواة، اإل اأن ه���ذه احلري���ة والقدرة 

عل���ى اتخ���اذ الق���رار ت�ص���طدم يف الكثري 

م���ن املجتمعات بالق���وة، اأيا كان نوع تلك 

القوة، �ص���واء كانت القوة الب�رية املادية 

اأو القوة املالية اأو حتى قوة القانون حني 

ل يك���ون القانون يف خدمة الإن�ص���ان وهذا 

يحدث يف ال���دول والأنظمة الديكتاتورية، 

ب���ل اأحيان���ا يتم انته���اك احلري���ة باحلرية 

ذاتها حني ت�صتخدم حرية اإن�صان لنتهاك 

حرية اإن�ص���ان اآخر. نرى كي���ف كانت القوة 

الب�رية عائقا للحرية �صواء على امل�صتوى 

الف���ردي اأو م�ص���توى ال���دول يف التاري���خ 

الق���دمي وحت���ى القري���ب، حينه���ا كان���ت 

الق���وة املادية للف���رد اأو الدول���ة املعيار 

الذي على اأ�صا�ص���ه يتم ر�صم املجتمعات، 

ومل يك���ن للقان���ون دور يف حتديد العالقة 

املتبادل���ة ب���ني املجتمع���ات القدمي���ة اأو 

الدول احلديث���ة، فقد قامت دول وانتهت 

دول اأخ���رى ب�ص���بب الق���وة املادي���ة دون 

اعتبار لالإن�ص���ان على ه���ذه الأر�ض كما هو 

احلال يف دولة الأحواز العربية املحتلة من 

قبل فار�ض اأو فل�ص���طني العربية الواقعة 

حتت الحتالل ال�ص���هيوين، فذابت الدول 

ال�ص���عيفة وتو�ص���عت ال���دول التي متلك 

الق���وة وتغريت احل���دود حتى ا�ص���تقرت 

عل���ى ما نراه اليوم، ورمبا مل ت�ص���تقر حتى 

الآن وهي يف طريقها للتغري، وال�ص���بب يف 

ذل���ك الق���وة املادية املتوف���رة يف جهات 

واملنعدمة اأو ال�ص���ئيلة يف جه���ات اأخرى، 

والأمثل���ة على ذلك كث���رية ورمبا يكون ما 

ح���دث يف احل���رب العاملية الثانية يج�ص���د 

دور القوة املادية يف انتهاك احلرية عندما 

اجتاح���ت القوة الأملانية ال���دول املجاورة 

له���ا واحتل���ت فرن�ص���ا والنم�ص���ا وهددت 

بريطانيا وو�ص���لت اإىل رو�ص���يا، اأو الدول 

ال�ص���تعمارية يف الق���رون املا�ص���ية التي 

احتل���ت دول بعيدة عنها وا�ص���تولت على 

مقدراته���ا، بل حاولت طم�ض هوية الكثري 

منه���ا، ورمبا يكون اأو�ص���ح مثال على هذا 

الق���ول ما حدث لفل�ص���طني ويحدث فيها 

وكي���ف حتاول القوة املادي���ة املتمثلة يف 

ال�صهيونية العاملية ومعها الغرب الداعم 

لها تغيري معامل احلدود بني الدول وكيف 

تو�صعت الدولة ال�ص���هيونية على ح�صاب 

الوط���ن العرب���ي ب�ص���بب الق���وة املادية، 

وكيف تنتهك حرية ال�ص���عب الفل�صطيني 

حتى اليوم ويف كل يوم اأو �ص���اعة ب�ص���بب 

القان���ون  الق���وة املادي���ة، ول ي�ص���تطيع 

توف���ري احلماي���ة له���ذا ال�ص���عب اأو اإعادة 

حقوقه املنتهك���ة، بالتايل فاإن هذا يعني 

اأن القان���ون اأو حري���ة الإن�ص���ان واملجتمع 

انتهك���ت كث���ريا عل���ى م���ر التاريخ عن 

طريق القوة املادية. 

في الحرية )3(

من  مواطنيها  ح��رم��ان  اإي���ران  ق��ررت 

على  الثاين  للعام  احل��ج،  منا�صك  تاأدية 

اململكة  يف  ال�صلطات  اأن  بحجة  التوايل، 

الدعوة  اإليها  توجه  ال�صعودية مل  العربية 

التح�صريية. الأع���م���ال  يف   ل��ل��م�����ص��ارك��ة 

اخلارجية  وزارة  با�صم  املتحدث  وب���رر 

الإيرانية، قرار منع احلجاج باأن امل�صاركة 

يف املو�صم حتتاج اإىل تن�صيق وحت�صريات 

�صابقة من كل طرف كي ل تواجه احلمالت 

الظروف  اأن  مو�صحاً  وعراقيل،  م�صكالت 

وعدم  واململكة،  اإي��ران  بني  ال�صيا�صية 

اأم��ور  الطرفني،  ب��ني  ات�صال  اأي  وج��ود 

اإي��ران مل  فاإن  ولهذا  التن�صيق،  متنع هذا 

 تخطط لإر�صال حجاجها اإىل مكة املكرمة!

لت�صيي�ض  الو�صائل  كل  اإيران  ا�صتنفدت 

احل����ج، ل��ق��د اأح��ب��ط��ت ال�����ص��ع��ودي��ة كل 

الفو�صى  لبث  وحم��اولت��ه��ا  خمططاتها 

م�صتمرة  م�صاع  وال��ف��ن،  وال�صطرابات 

واهية،  وذرائ��ع  حجج  حتت  احلج  لتدويل 

حماولت من نظام الويل الفقيه يف طهران 

ال�صعرية  اأداء  م�صتغلة  اململكة  ت�صتهدف 

احلج،  منا�صك  عن  خارجة  مرا�صم  لفر�ض 

فمن م�صلحتها �صق ال�صف وتعكري �صفو 

غري  ال�صعودية  اأن  للعامل  لتربهن  احل��ج 

احلجاج  و�صبط  مكة  حماية  على  ق��ادرة 

الرحمن  �صيوف  جتاه  تق�صريها  موؤكدة 

لهز �صورتها اإقليمياً، م�صاع غري م�صتغربة 

من �صيا�صة ت�صدير الثورة اخلمينية .

ال�����ص��ع��ودي��ة ك��ان��ت وم���ازال���ت تفتح 

اإىل  القادمني  الإي��ران��ي��ني  اأم��ام  اأبوابها 

مكة من كل اأنحاء العامل، وقدمت للحجاج 

احلرام  اهلل  بيت  حجاج  كبقية  الإيرانيني 

ينتهزون  منهم  ومئات  الت�صهيالت،  كل 

مكرتثني  غري  الفري�صة  لأداء  الفر�صة 

وبطانته،  للمر�صد  ال�صيا�صية  ب��امل��اآرب 

التعامل  واحل��ذر يف  احليطة  اأخ��ذ  من  لبد 

وت�صعى  وال�صغينة  احلقد  تكن  دولة  مع 

املنطقة  يف  وال��ف�����ص��اد  ال��ف��و���ص��ى  لن�ر 

ل�����ص��ع��ارات  وحت��وي��ل��ه  احل���ج  وت�صيي�ض 

من  ال�صعودية  الدين،  لتعاليم  مناق�صة 

حقها اتخاذ الإجراءات الالزمة لتاأمني حياة 

غريها. اأو  اإي��ران  من  و�صالمتهم   احلجاج 

 1987 عام  منى  تدافع  حادثة  نن�صى  لن 

و�صباط  دبلوما�صيون  بها  ت��ورط  التي 

الإي���راين  ال��ث��وري  احل��ر���ض  با�صتخبارات 

وغريها  الإيرانيني،  احلجاج  بني  اند�صوا 

ب��اأوام��ر  تنفيذها  مت  التي  احل���وادث  م��ن 

اإيرانية وراح �صحيتها الكثري من الأبرياء.

 تدويل مكة �صيبقى املطلب الإيراين 

حل�صد  ال�صتثنائية  الذهبية  والفر�صة 

البلبلة  لإح���داث  وا�صتغاللهم  امل��وال��ني 

اململكة  عون  يف  اهلل  الإرهاب، كان  ون�ر 

�رور  من  وحماها  الدين  لن�رة  ووفقها 

الكائدين. 
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سوالف

اأم����ر ح�ص����ن ذاك ال����ذي قام����ت ب����ه وزارة 

ال�ص����ناعة والتج����ارة وال�ص����ياحة باإغالق فروع 

�ص����وبرماركت غلق����ا اإداري����ا مل����دة 15 يوما، 

واإحال����ة اأ�ص����حابه للنيابة العامة بعد انت�ص����ار 

فيدي����و بو�ص����ائل التوا�ص����ل الجتماعي يبني 

اختالف الأ�صعار بني الرف ونقطة البيع، ورمبا 

هذا الفيديو ك�صف الكثري اأمام املواطن الذي 

ي�ص����رتي “ماجلة البيت” مببل����غ مرتفع ولكنه 

ل يلتف����ت اإىل الف����رق واإن كان �ص����غريا بني 

�صعر ال�ص����لعة على الرف ونقطة البيع، عك�ض 

املواطن الذي ي�ص����رتي �صلعة واحدة فقط اإذ 

من ال�صهل عليه اكت�صاف الفرق.

ب�ص����ورة عامة هناك الكثري من ال�صلبيات 

يف ال�ص����وق مثل التالع����ب بالأ�ص����عار والغ�ض 

التجاري والتقليد، واأت�صور اأن عملية املراقبة 

ت�صري ب�ص����كل بطيء قيا�ص����ا بتطور الأ�صواق 

وات�ص����اعها ورمب����ا الفري����ق املكل����ف بذلك ل 

يكف����ي، وهذا اأدى اإىل تعمي����ق الفجوة بدرجة 

�ريعة وخطرية وكذلك املواطن مازال بعيدا 

عن ثقافة التبليغ عن املخالفات والت�ص����ال 

بحماية امل�ص����تهلك اإل فيم����ا ندر، وهو معذور 

بحكم الأ�ص����اليب الرا�ص����خة التي ت�صتع�ص����ي 

كثريا على التغيري.

 ولك����ن يبقى ال�ص����وؤال الذي يك�ص����ف لنا 

اأن  و�ص����بق  للم�ص����اكل  احلقيقي����ة  الأ�ص����باب 

طرحن����اه هو... بيئة �ص����غرية بحج����م البحرين 

ول ن�ص����تطيع �ص����بط عملية مراقبة الأ�ص����عار، 

حيث كل جهة “ت�رب �ربتها” على ح�ص����اب 

املواطن، فكيف لو كانت م�صاحة بلدنا اأكرب، 

تف����اوت اأ�ص����عار بع�ض ال�ص����لع حت����ى لو كان 

بن�ص����بة قليلة موجود بكرثة يف اأ�ص����واقنا رغم 

حتذيرات اجلهات الر�صمية. علبة الب�صكويت 

ت�صرتيها هنا مبئة فل�ض، وجتدها هناك مبئة 

وخم�صني فل�ص����ا، وعندما ت�صتف�ر من �صاحب 

املحل ملاذا زيادة ال� 50 فل�صا؟ يجيبك... اإنه 

ال�صوق!

اأي�ص����ا هن����اك بع�����ض ال����ربادات تتالعب 

باأ�ص����عار “البندول” فكل برادة ت�صكل ال�صعر 

عل����ى هواها وت�ص����حبه اإىل حي����ث تريد، فمثال 

علب����ة “بن����دول ناي����ت” تباع يف ال�ص����يدليات 

بدين����ار وثالثمئ����ة فل�����ض، وه����ذا هو ال�ص����عر 

الثاب����ت املتع����ارف علي����ه، بينما تب����اع نف�ض 

العلبة يف ال����ربادات بدين����ار وثمامنئة فل�ض، 

اأي بزي����ادة قدرها 500 فل�ض! كما هناك جهة 

�صياحية تبيع يف “ك�ص����كها” ال�صغري ب�صاعة 

ب�ص����تة دنانري بينما تباع يف  الأ�صواق الكبرية 

املعروف����ة بدينارين و�ص����بعمئة فل�����ض، واأنا 

�صخ�صيا ا�ص����رتيت من هذه اجلهة ال�صياحية، 

ث����م اكت�ص����فت الفرق يف ال�ص����عر بع����د �رائي 

نف�����ض ال�ص����لعة من ذل����ك ال�ص����وق املعروف. 

م�ص����اهد متتالية من املخالفات يف اأ�ص����واقنا 

وال�صحية بدقة واخت�صار هو املواطن.

“التالعب باألسعار... كل جهة تضرب 
ضربتها في المواطن”!

يتحم���ل الآب���اء مهمة تدري����ض اأبنائهم 

ومتابعة حت�ص���يلهم الدرا�ص���ي وهي مهمة 

لي�صت �صهلة كما يت�صورها الآخرون، اإل اأن 

هذ املهمة ت�صهد تق�ص���رياً وتهاوناً ورمبا 

غياباً كلياً من قبل الكثري من اأولياء الأمور، 

حي���ث يعتق���دون اأن دور الأم وحدها كاٍف 

للو�صول اإىل بوابة النجاح والتفوق.

 نع���م ل ميكن لأح���د اأن يغفل دور الأم 

يف الرتبي���ة والتعلي���م لأنها متث���ل ال�ريان 

الرئي����ض الذي يغذي جمي���ع اأفراد العائلة، 

وبالت���ايل لي����ض م���ن املعق���ول اأن تتحمل 

الأم كل امل�ص���وؤوليات املتعلق���ة بالأبن���اء، 

له���ذا وبالرغم من حر����ض وتفاين الأمهات 

يف متابع���ة اأبنائه���ن يف التعلي���م اإل اأنه���ن 

يفتقدن م�صاندة اأزواجهن خ�صو�صا عندما 

يك���ون الأبن���اء يف املرحل���ة البتدائية التي 

تتطل���ب م���ن الوالدين بذل جه���د كبري يف 

املتابعة واملذاكرة.

 ويت�صح هذا الأمر يف فرتة المتحانات 

حيث يتهرب الآباء م���ن هذه املهمة، وعند 

تدين م�ص���توى التح�ص���يل الدرا�ص���ي لأحد 

الأبن���اء يب���داأ الزوجان يف ترا�ص���ق اتهامات 

التق�صري والإهمال، ولكن لو �صاألنا اأنف�صنا 

على من تقع هذه امل�ص���وؤولية هل هي على 

الأم اأم الأب؟ اأم هي م�صرتكة بينهما؟

الإجابة بالتاأكيد اأن م�ص���وؤولية تدري�ض 

ومتابع���ة الأبن���اء م�ص���رتكة ب���ني الوالدين 

منا�ص���فًة ول يتحمله���ا ط���رف دون اآخر بل 

لبد اأن يتقا�صم الأب والأم ذلك كٍل ح�صب 

تخ�ص�ص���ه اأو ما يجي���د، وخمطئ من يعتقد 

اأن متابعة درا�ص���ة الأبناء م���ن مهام الأم يف 

ح���ني اأن م�ص���وؤولية الأب تنح����ر يف العمل 

وتوف���ري احلي���اة الكرمية لالأ����رة فقط، بل 

اإنه���ا مهم���ة تربوي���ة حتتاج م���ن الزوجني 

تكام���ل الأدوار. وخ���الل ال�ص���نوات الأخرية 

كرثت حالت الالمبالة وانعدام امل�صوؤولية 

من قب���ل �ريحة وا�ص���عة من اأولي���اء الأمور 

جت���اه اأبنائه���م، حيث ل يكلفون اأنف�ص���هم 

اأن يرفع���وا هواتفهم ويبادروا بالت�ص���ال 

باملدر�ص���ة وال�ص���وؤال ع���ن اأبنائه���م وكاأن 

دورهم يبداأ  باإي�صال اأبنائهم اإىل املدر�صة 

ث���م  منه���ا.  مبجرد ا�ص���تالمهم  وينته���ي 

ينتظ���رون من املدر�ص���ة اأن تتكفل بكامل 

العملية الرتبوية والتعليمية!.

 أحمد عمرانالمذاكرة مع األبناء حصص يتهرب منها اآلباء 

اللجنة التي �صيقوم باإن�صائها ديوان 

الأداء  ن�ص���ب  لتقيي���م  املدني���ة  اخلدم���ة 

للموظف���ني ميكن اأن تك���ون نقطة حتول 

كب���رية يف تاري���خ الوظيف���ة احلكومية يف 

الع���امل العرب���ي، اإذا م���ا مت ت�ص���كيل هذه 

اللجنة ب�صكل علمي واإعطاوؤها ال�صالحيات 

الت���ي متكنها من اأداء مهامه���ا على النحو 

الأمث���ل. نحن حتى اللحظة ل نعرف �ص���يئا 

عن كيفية ت�ص���كيل هذه اللجنة ول كيفية 

اأدائه���ا مهمتها، فهل �ص���يتم ت�ص���كيلها 

بعيدا عن املديرين اأو الروؤ�صاء املبا�رين، 

اأم ل؟ وهل �ص���تعتد اللجنة مبا ي�صدر عن 

الرئي����ض املبا�ر من تو�ص���يات جتاه هذا 

املوظ���ف اأو ذاك؟ ول ندري اأية اآلية علمية 

حمايدة �صتتبعها يف التقييم؟

ومع ذلك لبد اأن ن�ص���ري اإىل اأن تاريخ 

الوظيفة احلكومية يف الع���امل العربي كله 

يثب���ت اأن تقييم املوظف اأم���ر غري علمي 

وظيفت���ه  يف  املوظ���ف  فتق���دم  بامل���رة، 

وح�صوله على الرتقية يرجع اإىل مدى ر�صا 

الرئي�ض املبا����ر عنه، وقد يرقى املوظف 

الأقل اأداء وي���رتك املوظف املجتهد، لأن 

كيمياء هذا املوظف مل تتوافق مع كيمياء 

املدير. وقد حتدث الطامة الكربى ويكون 

املروؤو����ض اأك���رث ثقافة وعلم���ا ومهارات 

من رئي�ص���ه، وبالتايل يظل رئي�صه متنمرا 

ل���ه منتظرا اأي خط���اأ �ص���غري اأو كبري لكي 

يجه���ز عليه! ولكن الأ�ص���واأ من ذلك هو اأن 

الغالبي���ة العظمى م���ن املديرين يعملون 

بعقلي���ة �ص���يخ البنائني ال���ذي يري���د اأن 

يبقى وحده يف الأ�ص���واء واأل يفكر اأحد اأن 

ي�صبح يف مكانه اأبدا، ومن يفعل ذلك لبد 

اأن يدف���ع ثمنا باهظا ولب���د اأن يتم وقف 

تقدم���ه بكل ال�ص���بل. وبناء علي���ه ل يقوم 

املدي���ر عل���ى الإط���الق باإعداد �ص���ف ثان 

يكون بديال له فيما بعد، وهذا الأمر يعود 

بال����رر على امل�ص���لحة العام���ة. وبالتايل 

لب���د اأن تكون اللجنة التي نحن ب�ص���ددها 

لديها من و�ص���ائل التحق���ق واحلكم فيما 

يكفي لقيامها مبهامها على نحو ي�صري.

 The   زب���دة الق���ول: �ص���يخ البنائني

يف  معروف���ة  Master Builderرواي���ة 
تاألي���ف هرني���ك  م���ن  الإجنلي���زي،  الأدب 

اإب�ص���ن، بطلها ل يوؤمن مطلقا اإل باإمكاناته 

ول يري���د اأن يقتنع اأنه لي�ض اآخر املبدعني 

اأو املتفوق���ني الذي���ن خلقه���م اهلل، فه���و 

اآخر من ولدت الن�ص���اء من ذوي الإمكانات 

اخلا�ص���ة، وهو ل ي�صمح لأي بَنّاء من اجليل 

ال���ذي ولد بعده اأن ينال �رف و�ص���ع تلك 

اللبنة التي تو�صع يف قمة الكني�صة، فهذا 

ال����رف قا�ر عليه وح���ده، ول ينبغي لأحد 

م���ن بع���ده. ك���رب �ص���يخ البنائني و�ص���اخ، 

و�صاخت كل اإمكاناته، وهو ي�ر على مكانه 

و�رف و�ص���ع لبنة ال����رف اإياه���ا، وكانت 

النهاية عندما �ص���عد �ص���يخ البنائني اإىل 

قمة الكني�ص���ة ون�ص���ي اأن هذا ال�ص���عود 

يحت���اج اأع�ص���ابا اأف�ص���ل م���ن اأع�ص���ابه. 

ن�ص���ي اأنها مهمة حتتاج اأع�صاب ال�صباب 

وتوازن ال�ص���باب، ف�ص���قط عل���ى الأر�ض 

وانك�رت رقبته.

 “شيخ البنائين”

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

fatin.hamza@gmail.com

قبلة المسلمين في 
فاتن حمزة دهاليز السياسة اإليرانية 

رؤية مغايرة



ا�ستقرار اأ�سعار الأغذية العاملية 

بوظبي - �سكاي نيوز عربية: قالت منظمة الأغذية 

والزراع���ة )ف���او( التابع���ة ل����أمم املتحدة، اإن اأ�س���عار 

الأغذية العاملية ظلت م�ستقرة يف دي�سمرب، مقارنة مع 

ال�سهر ال�س���ابق، اإذ عو�ست الزيادات القوية يف اأ�سعار 

الزي���وت النباتي���ة والألب���ان، اإث���ر تراجعات يف ال�س���كر 

واللحم. و�س���جل موؤ�رش املنظمة، الذي يقي�س التغريات 

ال�سهرية ل�س���لة من احلبوب والبذور الزيتية ومنتجات 

الألب���ان واللحوم وال�س���كر، 171.8 نقطة يف دي�س���مرب 

مقاب���ل 171.9 يف نوفم���رب. ويف 2016 باأكمل���ه تراجع 

املوؤ�رش 1.5 % عن العام ال�س���ابق، موا�س���� انخفا�س���ه 

لل�سنة اخلام�سة على التوايل.

خمالفات تكبد “HSBC” غرامة بـ 33 مليون دولر

دبي - �سي ان بي �سي: فر�ست هيئة م�رشفية اأمريكية غرامة قدرها 33 مليون 

دولر عل���ى ات�س.ا�س.بي.�س���ي، فيم���ا يتعلق مبخالف���ات �س���ابقة يف اإدارته لبع�س 

احل�س���ابات البنكية واأنهت قيودا على اأن�سطة البنك  كانت قد فر�ستها ب�سبب تلك 

امل�سكلة.

وق���ال مكتب مراقبة العمل���ة الأمريكي الذي ي�رشف على البنوك الكربى يف الب�د 

اإنه قرر معاقبة ات�س.ا�س.بي.�سي لإخفاقه يف ت�سحيح اأوجه الق�سور بطريقة اإدارته 

ملا ي�سمى باإخطارات تغيري الدفع يف بع�س احل�سابات.

واأ�س���در املكتب بداية اأمرا للبنك بتعديل ممار�ساته يف 2011، وقال اإن �سلوك 

البن���ك انط���وى على “ممار�س���ات غري اآمنة وغري �س���ليمة” يف طريق���ة اإخطار العم�ء 

بالتغيريات يف مدفوعات الرهن العقاري.
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نبيل كانو ي�ضتقيل من ع�ضوية جمل�س اإدارة “الغرفة”

م�ضدر: “بيت التجار” �ضي�ضهد مزيًدا من اال�ضتقاالت

معدًدا 7 اأ�سباب من �سمنها اأ�سلوب تعيني الرئي�س التنفيذي اجلديد

ا�ستقالة كانو حترك املياه الراكدة يف “الغرفة” 

اأعلن ع�س����و جمل�����س اإدارة غرفة جتارة 

و�س����ناعة البحري����ن نبيل كان����و عن تقدمي 

ا�س����تقالته من املجل�����س اإىل رئي�س الغرفة 

خالد املوؤيد الأربعاء املا�سي. 

واأو�سح  كانو يف بيان اأ�سدره اأن �سبب 

ا�س����تقالته جاء ب�سبب ا�س����تيائه من جمل�س 

اإدارة الغرف����ة احل����ايل، ال����ذي يع����اين عدم 

التجان�س والنق�سامات بني بع�س الأع�ساء.

وح�رش كانو 7 اأ�س����باب وراء ا�س����تقالته، 

اأوله����ا تدوي����ر املنا�س����ب ال����ذي مت بحجة 

�س����عف الأع�س����اء ال�س����ابقني ومن دون اأي 

اإجناز يذكر من الأع�س����اء اجلدد، الأمر الذي 

يعك�س �س����غف بع�س����هم وراء املنا�س����ب، 

واإقح����ام وزارة ال�س����ناعة والتج����ارة وهيئة 

الإفتاء والت�رشيع ب�س����وؤون الغرفة الداخلية، 

وهي �س����ابقة يف تاري����خ الغرف����ة، بينما يف 

ال�س����ابق كان����ت حت����ل اخل�ف����ات الداخلية 

اإىل  للج����وء  احلاج����ة  دون  ودي����ة  بطريق����ة 

جه����ات خارجية، والدور ال�س����عيف للغرفة 

يف الت�س����دي جلمي����ع الر�س����وم وال�رشائ����ب 

امل�ستمرة التي تفر�س على التجار منذ �سنة 

تقريباً و ان�س����غال الأع�س����اء بالنق�س����امات 

الداخلي����ة ب����دلً الدفاع عن حق����وق القطاع 

التجاري.

واأ�س����اف اأنه لحظ خمالفات كثرية بعد 

التدوير، ومنها عدم ال�سفافية يف كثري من 

الأمور والدور ال�س����عيف للجهاز التنفيذي 

وهيئة املكتب والتغا�س����ي ع����ن كثري من 

التجاوزات، واملح�سوبية واملحاباة؛ من اأجل 

احتكار امل�ساركات وال�سفرات اخلارجية. 

وقال مل اأر هكذا اأ�سلوب اأو تعامل طوال 

ف����رتة ع�س����ويتي يف دورت����ني �س����ابقتني، 

اإ�س����افة اإىل ه����در اأم����وال الغرف����ة بطريقة 

ع�س����وائية وب�س����كل غري مدرو�س ومن دون 

م����ربر، كم����ا توجد لدي����ه حتفظ����ات يف اآلية 

اختيار الرئي�س التنفيذي اجلديد، اإذ اأ�سار 

اإىل اأن����ه رج����ل اأكادميي بح����ت ول ميلك اأي 

خ����ربة يف املجال التجاري بح�س����ب �س����ريته 

الذاتية التي عر�ست يف الجتماع ال�سابق.

اأن  املع����روف  “م����ن  كان����و:  واأ�س����اف 

موا�س����فات هذا املن�س����ب تتطل����ب اإملاما 

تاما وخربة يف املج����ال التجاري، ول يخفى 

على اجلميع �س����لة القراب����ة التي تربطه مع 

اأحد اأع�س����اء جمل�س الإدارة، وهو ت�س����ارب 

م�س����الح مرفو�س يف عرف جمال�س اإدارات 

ال�����رشكات الأخرى، ويوؤثر �س����لبا على اتخاذ 

القرارات ب�سكل حمايد ومهني”.

واختت����م كان����و بيان����ه بالق����ول: “منــــذ 

انتخابي ع�س����واً ملجل�����س اإدارة الغرفة واأنا 

اأبذل كل اجلهد قا�سدا الدفاع عن م�سالح 

القطاع التج����اري واملحافظة عليه وتذليل 

اأي م�س����اعب قد تواجه����ه، اإل اأنه قد برزت 

العديد من العقبات التي حاولت جاهداً اأن 

اأجتاوزها، اإل اأنها يف النهاية اأثبتت اخت�ف 

الروؤى واملواقف بني بع�س اأع�ساء الغرفة 

مما اأدى اإىل �س����عوبة العطاء مبناخ �سلبي، 

وات�س����اع الهوة يومياً بني الغرفة والقطاع 

التجاري”.

واأنهى قائ� “يف �سوء ما تقدم، فاإين ل 

اأ�ستطيع ال�ستمرار بالبقاء كجزء من جمل�س 

واإنن����ي م�س����تمر  الإدارة غ����ري املتجان�����س، 

كعادتي خلدمتكم، فلم ت�س����نع يل الغرفة 

ا�س����ماً مل اأملكه �س����ابقاً وذلك ب�س����هادتكم 

يف �س����ناديق القرتاع ومكانتكم العالية يف 

نف�سي”. 

هل ت�س���بح ا�س���تقالة ع�س���و جمل�س اإدارة 

غرفة جتارة و�سناعة البحرين نبيل كانو مقدمة 

ل�س���تقالت قادم���ة، وحت���رك املي���اه الراكدة 

الت���ي عا�س���تها الغرف���ة يف ال�س���هور القليل���ة 

املا�سية بعد ان ع�سفتها النزاعات وامل�ساكل 

الداخلية، خ�سو�سا مع توقع م�سادر قريبة من 

جمل����س الإدارة وجود رغبة لدى بع�س اأع�س���اء 

املجل�س يف تقدمي ا�س���تقالتهم، واأن ي�س���تمر 

املجل�س حت���ى انتهاء دورته اإما بعدد اأع�س���اء 

اأقل، اأو ال�س���تعانة بالأع�ساء الحتياط لإكمال 

عدد اأع�ساء املجل�س.

واأك���د م�س���در مطلع يف الغرف���ة  اأن رئي�س 

الغرفة خالد املوؤيد �س���يطرح خطاب ا�س���تقالة 

كانو على الأع�ساء بعد غد )الأحد(، اإل انه اأ�سار 

اإىل اأن مفاو�س���ات ق���د تتم مع كان���و من اجل 

ثنيه عن ال�س���تقالة خ�سو�س���ا اأنه خ�رش من�سبه 

ب�س���بب التدوير وتغيريه من من�س���ب املكتب 

التنفيذي اإىل ع�سو.

واأ�سار امل�س���در اإىل اأن مو�سوع ال�ستقالة 

قد يخلق م�سكلة يف الو�سط التجاري، كما �سوف 

ي�س���هم يف عودة جدي���دة لحياء املو�س���وعات 

ال�سابقة وخلق بيئة غري متجان�سة يف الغرفة. 

واأو�سح امل�سدر اأنه يف حال املوافقة على 

ا�ستقالة كانو �سيتم ا�ستدعاء اأع�ساء الحتياط، 

وم���ن املمك���ن قبوله���م لل�س���اغر اأو رف�س���هم 

ب�سبب قرب موعد انتهاء الدورة احلالية و�سط 

عدة م�ساكل تتخللها.

وذكر امل�سدر اأن ال�سارع التجاري �سي�سج 

حالًيا باأ�سئلة كثرية عن ا�ستقالة كانو و�سيتم 

وتدوي���ر  التنفي���ذي  املكت���ب  م�س���األة  فت���ح 

املنا�سب وق�سية تزوير “العمومية” والعديد 

من الأ�سئلة. 

يف غ�س���ون ذلك، قال ع�سو الغرفة كاظم 

“اإن دورة جمل����س الإدارة احلالي���ة  ال�س���عيد: 

تعترب ا�ستثنائية”، منوها اإىل اأنه “طوال تاريخ 

الغرف���ة الطوي���ل، اأي منذ 75 عاًما مل ت�س���هد 

مثل هذه الأح���داث، والنزاعات والخت�فات”. 

الأمر ال���ذي يعترب غريبا علين���ا وعلى الأعراف 

الت���ي تعلمناها واكت�س���بناها خ�سو�س���ا فيما 

يتعلق مبو�س���وع التزوير يف ك�س���وف اجلمعية 

العمومية وتدوير املنا�سب، كما يعلم اجلميع 

اأن الغرفة   مل ت�س���تطع بعد النتخابات مبا�رشة 

عقد الجتماع الأول للمجل�س ب�س���بب الخت�ف 

الذي ح���دث على املراكز، وق���د كانت البداية 

غري �سحيحة ومل يوفق الخوان يف الن�سجام مع 

بع�سهم.

واأ�س���اف ال�س���عيد اأن عدم الن�س���جام بني 

الأع�س���اء خلق كل الذي ن�س���هده حاليا، وكان 

يتوجب اأن يغلب الكل م�سلحة البلد وم�سلحة 

التجار على اأي م�سلحة �سخ�سية ينظر اإليها.

واأك���د اأن اجلمي���ع يتف���ق اأن ه���ذه الدورة 

ملجل����س اإدارة الغرفة مل تكن ناجحة، وقد تابع 

ال���راأي الع���ام اأنه حت���ى رئي�س جمل����س الإدارة 

خالد املوؤيد قدم ا�س���تقالته ومل يعد ليرتاأ�س 

جمل�س الإدارة اإل بعد فرتة.

وعل���ق ال�س���عيد على ا�س���تقالة نبيل كانو 

بالق���ول “اإن كانو رجل خمل�س وي���وؤدي عمله 

على اأكم���ل وجه ويحرتم اجلمي���ع ولديه اأفكار 

جيدة ويت�س���م باجلراأة وال�رشاحة، وا�س���تقالته 

تعترب خ�س���ارة للغرفة، فقد عان���ى كثرَيًا كما 

ذك���ر يف بي���ان ا�س���تقالته، واعتق���د اأن ه���ذه 

ال�س���تقالة تع���د الأوىل وقد تتبعه���ا عدد من 

ال�ستقالت”.

واأعرب الع�س���و عن اعتقاده ب���اأن الغرفة 

لن ت�سهد انتخابات جديدة يف الفرتة املقبلة، 

���ا اأن اآلية حل جمل����س الإدارة تتطلب  خ�سو�سً

عقد اجتماع جمعية عمومية، م�سيًفا اأن جمل�س 

الإدارة �س���يكمل دورته، موؤكًدا �رشورة تغليب 

م�سلحة البلد على اأي م�سلحة اأخرى. 

م���ن جهت���ه، عل���ق املحل���ل القت�س���ادي 

والرئي�س التنفيذي ل�رشكة “جفكون” لتح�سني 

الإنتاجية اأكرب جعف���ري قائ� “اإن ما يحدث يف 

الغرفة يعد خمالًفا للقانون وللعرف املوروث 

التطوي���ر  اإىل  حاج���ة  وهنال���ك  الغرف���ة،  يف 

والتح�س���ني، لكن الأ�س���لوب املتبع يعترب غري 

اإيجاب���ي ول ي�س���مح بالتطوي���ر، منوه���ا اىل ان 

ذل���ك لي�س يف �س���الح عم���ل الغرف���ة التجارية 

وم�ستقبلها”. 

ودعا جعفري اإىل حل جمل�س الإدارة واإجراء 

انتخابات جديدة، وقال اإن “امل�س���اكل احلالية 

لي����س بالإمكان ا�س���تمرارها حتى لو تبقى عام 

واح���د يف الدورة قبل اإج���راء النتخابات، وهذه 

الف���رتة تعترب ف���رتة طويلة جًدا لأننا ب�س���دد 

اإىل  اقت�س���ادية جدي���دة وبحاج���ة  انفتاح���ات 

غرفة فاعل���ة ومهنية، والآن كل �س���يء تقريًبا 

يف مهب الريح والو�س���ع �سيء جًدا”. واأ�ساف: 

“ان م���ا يح���دث يف الغرف���ة من جت���اوزات غري 
قانونية ل تخدم م�ستقبلها، كما اأ�سبح الو�سع 

يزداد �س���وًءا وهذا لي�س يف م�س���لحة البلد اأبًدا 

وبالذات يف الوقت الراهن حيث اأ�س���بح هناك 

اعتماد كبري على القطاع اخلا�س وهناك جهود 

وتوجيه���ات من �س���احب ال�س���مو امللكي ويل 

العهد للعمل على خلق فر�س للقطاع”.

وكان جمل����س اإدارة غرفة جتارة و�س���ناعة 

البحري���ن قد قرر يف اجتماعه غري العادي الذي 

عقد يف مار�س 2016 اإعادة تزكية خالد املوؤيد 

رئي�ًس���ا للف���رتة املتبقية من ال���دورة احلالية 

للمجل����س ل�أع���وام 2014 - 2018، وتزكي���ة 

خال���د الزي���اين نائًب���ا اأول للرئي����س، وانتخاب 

عبداحلمي���د الكوهج���ي نائًب���ا ثانًي���ا، وتزكية 

عي�س���ى عبدالرحيم اأميًنا مالًيا، وحممد �س���اجد 

اإظه���ار احلق نائًبا ل�أمني امل���ايل، وتزكية كل 

م���ن اأحمد ب���ن هن���دي، وعبداحلكيم ال�س���مري 

لع�سوية املكتب التنفيذي.

• نبيل كانو	

• •كاظم ال�سعيد	 اأكرب جعفري	

املحرر االقت�ضادي

املحرر االقت�ضادي

• غرفة التجارة	

توقعات باإجراء طرح “اأرامكو” يف 2018
ارتفاع النفط مدفوًعا بتوقعات النمو القوي للطلب بال�ضني

ال�سعودية تركز تخفي�ساتها على اأوروبا والوليات املتحدة

دب���ي - �س���ي ان بي �س���ي: ارتفعت اأ�س���عار 

النف���ط مدعوم���ة بتوقعات النم���و القوي للطلب 

يف ال�س���ني وموؤ�رشات على اأن اأع�س���اء اأوبك بداأوا 

يف خف����س الإنتاج، لكن ارتف���اع خمزونات اخلام 

الأمريكي���ة ووفرة الإم���دادات العاملي���ة يكبحان 

الأ�سواق.

وبلغ���ت اأ�س���عار العق���ود الآجلة خل���ام برنت 

55.30 دولرا للربمي���ل بارتف���اع 20 �س���نتا عن 
الإغ�ق ال�سابق.

للخ���ام  الآجل���ة  العق���ود  اأ�س���عار  و�س���عدت 

الأمريكي غرب تك�س���ا�س الو�سيط 52.32 دولرا 

للربميل بزيادة �س���بعة �سنتات. وقال متعاملون 

اإن برن���ت يتلقى دعما من مبيعات ال�س���يارات يف 

ال�س���ني، حيث �س���جلت منوا 13.7 % يف 2016 

لتبلغ 28 مليون �س���يارة.  وقالت موؤ�س�سة النفط 

الوطني���ة ال�س���ينية )�سي.ان.بي.ٍ�س���ي( اأم�س اإن 

�س���ايف وارداتها من النفط �س���ريتفع 5.3 % اإىل 

396 ملي���ون ط���ن )نح���و ثمانية م�ي���ني برميل 

يوميا( يف 2017.

وعلى �س���عيد املعرو�س ظهرت تفا�س���يل 

ب�ساأن خف�س ال�سعودية لإمداداتها يف اإطار جهود 

منظم���ة البلدان امل�س���درة للب���رتول لكبح تخمة 

الإم���دادات العاملية. ورغم بع�س التخفي�س���ات 

يف اإمدادات فرباير اإىل ال�سني والهند وماليزيا، 

فاإن اململكة – اأكرب بلد م�سدر للخام يف العامل – 

تركز تخفي�ساتها على اأوروبا والوليات املتحدة 

لتحمي عم�ئها الكبار يف اآ�سيا.

دبي - �س���ي ان بي �س���ي: ق���ال وزير 

الطاقة ال�س���عودي خالد الفال���ح اإنه مازال 

يتوق���ع اإج���راء الطرح العام الأويل لأ�س���هم 

�رشك���ة النف���ط الوطني���ة العم�ق���ة اأرامكو 

ال�سعودية يف 2018.

ج���اءت ت�رشيحات الفال���ح خ�ل حديثه 

الريا����س  وكان���ت  باأبوظب���ي.  موؤمت���ر  يف 

قال���ت اإنه���ا تعتزم بيع ما ي�س���ل اإىل 5 % 

من ال�رشكة فيما قد ي�س���بح اأكرب طرح عام 

اأويل يف العامل لتجمع ع�رشات املليارات من 

الدولرات.

ويعكف امل�س���وؤولون منذ اأوائل العام 

املا�سي على التفا�س���يل املعقدة للطرح 

مب���ا يف ذل���ك ال����رشوط القانوني���ة وكيفية 

تقيي���م اأ�س���ول اأرامك���و وكذل���ك حتدي���د 

البور�سات التي �ستدرج الأ�سهم بها.

ويف �س���ياق منف�س���ل، قال الفالح اإنه 

يتوق���ع �س���ح املعرو����س يف �س���وق النقط 

العاملية خ�ل عامني اأو ث�ثة اأعوام.

وتوقع الفالح اأن ينمو الطلب العاملي 

عل���ى النفط اأكرث من ملي���ون برميل يوميا 

يف 2017.
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900 األف دينار لتطوير الواجهة البحرية باملحرق
فتح 15 مناق�صة باإجمايل 74 عطاء

فتح جمل�س املناق�صات واملزايدات 

يف جل�صته الأ�ص���بوعية اأم�س اخلمي�س 15 

مناق�ص���ة عامة وحم���دودة، تابعة اإىل 12 

جهة حكومية.

واأظه���رت البيان���ات املن�ص���ورة على 

موقع املجل�س اأم�س اأن اأبرز املناق�صات 

التي فتحها املجل�س هي ل�رشكة البحرين 

لال�ص���تثمار العقاري من اأجل توقيع عقد 

ت�ص���ميم واإن�ص���اء اأعمال الردم يف م�رشوع 

تطوير الواجهة البحرية يف املحرق تقدم 

لها 4 عطاءات اأ�صغرها بقيمة 898.341 

األ���ف دينار يف حني اأكربها بقيمة تتجاوز 

7.97 ماليني دينار.
وفتح املجل�س مناق�ص���ة ل�رشكة نفط 

البحرين )بابك���و( لتقدمي خدمة التزويد 

مبعدات النقل وتاأجري ال�ص���ائقني تقدم 

لها 4 عط���اءات اأ�ص���غرها بقيمة 1.038 

ملي���ون دين���ار واأكربه���ا بقيم���ة 1.588 

مليون دينار.

وبلغ اإجمايل العط���اءات املقدمة 74 

عط���اء، وكان جمم���وع اأ�ص���غر العطاءات 

 3.488 نح���و  للمناق�ص���ات  املقدم���ة 

مالي���ني دين���ار، ومت تعلي���ق 7 عطاءات 

تابعة اإىل 5 جهات.

4 مناقصات لـ “طيران الخليج”
ونظر املجل�س يف 4 مناق�صات ل�رشكة 

طريان اخللي���ج، اأولها لتوري���د بطاقات 

�صعود الطائرة على اأن تكون البطاقات 

مقاوم���ة للحرارة تق���دم لها 11 عطاء مت 

تعلي���ق اثنان منها واأ�ص���غر عطاء بقيمة 

141.84 ي���ورو ما يع���ادل 56.8 دينارا، 
والثاني���ة م���ن اأجل توفري اأن���واع خمتلفة 

من عل���ب املياه لدرجة ال�ص���قر الذهبي 

والدرجة ال�ص���ياحية تقدم لها 4 عطاءات 

اأ�ص���غرها بقيم���ة 141.598 األ���ف دينار 

واأكربها بقيم���ة 322.269 األ���ف دينار، 

الدع���م  لتق���دمي  الثالث���ة  واملناق�ص���ة 

الفني للطائ���رات يف مطار لرنكا الدويل 

)قرب����س( تق���دم لها عطاءان اأ�ص���غرها 

بقيم���ة 195 األف دولر م���ا يعادل 73.5 

األ���ف دين���ار، والأخ���رية م���ن اأج���ل ����رشاء 

�صماعات الأذن مل�ص���افري ال�رشكة تقدم 

له���ا 6 عط���اءات مت تعلي���ق اثن���ان منها 

واأ�ص���غر عطاء بقيمة 4.68 اآلف دولر ما 

يعادل 1.764 األف دينار.

تعيين شركة دولية لتصميم 
اإلعالنات

كما نظر املجل�س يف مناق�ص���ة واحدة 

جلهات ع���دة، وه���ي: مناق�ص���ة ملجل�س 

التنمي���ة القت�ص���ادية م���ن اأج���ل تعيني 

�رشكة دولية متخ�ص�ص���ة تقوم بت�ص���ميم 

الإعالن���ات واحلمالت الرتويجية للمجل�س 

تقدم له���ا 6 عطاءات مت تعلي���ق اأحدها 

واأ�ص���غر عط���اء بقيم���ة 335.117 األ���ف 

دين���ار واأكربه���ا بقيمة تتج���اوز 3.826 

للمجل����س  ومناق�ص���ة  دين���ار،  مالي���ني 

الأعل���ى للبيئ���ة م���ن اأجل �ص���يانة متنزه 

وحممي���ة العرين ملدة 4 �ص���نوات تقدم 

له���ا 13 عطاء مت تعليق اأحدها واأ�ص���غر 

عط���اء بقيم���ة 72 األ���ف دين���ار واأكربها 

بقيمة 720 األف دينار، ومناق�صة لهيئة 

البحرين لل�ص���ياحة واملعار����س من اأجل 

جتهيز جن���اح مملكة البحرين يف ملعر�س 

الريا����س ودب���ي تق���دم له���ا 4 عطاءات 

اأ�صغرها بقيمة 75 األف دينار.

مناق�ص���ة  املجل����س  فت���ح  وكذل���ك 

لوزارة املوا�ص���الت والت�صالت من اأجل 

حت�صيل الديون القدمية اخلا�صة بر�صوم 

عبور الأجواء تقدم لها عطاء واحد مل يتم 

الإف�ص���اح عن قيمته مع احت�ص���اب ن�صبة 

فائ���دة 2 %، ومناق�ص���ة لوزارة �ص���وؤون 

ال�ص���باب والريا�ص���ة للمرحلة الثانية من 

ا�ص���تثمار اأر�س نادي النجمة الريا�ص���ي 

يف منطق���ة اجلفري تقدم له���ا عطاء واحد 

ومل يتم الإف�ص���اح عن قيمته، ومناق�صة 

البلدي���ات  و�ص���وؤون  الأ�ص���غال  ل���وزارة 

والتخطيط العمراين )الأ�ص���غال( لتوريد 

وامل�ص���تلزمات  الزجاجي���ة  الأوعي���ة 

ال�صتهالكية للمخترب لعام 2016 تقدم 

لها 6 عطاءات اأ�ص���غرها بقيمة 22.539 

األف دينار.

المواصالت: تحصيل الديون القديمة 
الخاصة برسوم عبور األجواء

اإ�ص���افة اإىل نظر املجل�س يف مناق�صة 

ل���وزارة ال�ص���حة م���ن اأج���ل تزوي���د مواد 

اأ�ص���عة تق���دم لها 10 عطاءات اأ�ص���غرها 

بقيمة تتجاوز 10 اآلف دينار، ومناق�صة 

لإدارة املخ���ازن املركزية من اأجل توفري 

موقدات غاز للتوربين���ات الغازية تقدم 

له���ا عطاء واح���د بقيم���ة 378.204 األف 

دين���ار ومت تعليق���ه، ومناق�ص���ة لهيئ���ة 

الكهرباء واملاء لتزوي���د حمطة راأ�س اأبو 

جرجور لتحلية املياه باأغ�ص���ية التنا�صح 

العك�ص���ي دون اأوعية �صغط ملياه عالية 

امللوح���ة تق���دم له���ا عطاء واح���د بقيمة 

441.98 األف دينار.

اأمل احلامد
أقل عطاء بالدينار الشركة العدد النوع وصف المناقصة الجهة

378,204.37 Alstom Middle East FZE 1 عامة موقدات غاز للتوربينات الغازية المخازن 
المركزية

72,000.00 ALRAYAN ROSE, PLANETS 
FLOWERS & 13 عامة صيانة متنزه ومحمية العرين لمدة 4 سنوات  المجلس

 األعلى للبيئة

898,314.50  VISION DEVELOPMENT CO
W.L.L 4 عامة عقد تصميم وإنشاء أعمال الردم في مشروع تطوير 

الواجهة البحرية في المحرق
شركة االستثمار 

العقاري

1,038,592.50 NATIONAL TRANSPORT CO. 4 عامة خدمة التزويد بمعدات النقل وتأجير السائقين بابكو

4,680 دوالر Global IN FLIGHT PRODUCTS 6 عامة شراء سماعات األذن لمسافري الشركة

طيران الخليج
141,598.00 KANZ ALREDHA FOODSTUFF 4 عامة توفير أنواع مختلفة من علب المياه لدرجة الصقر 

الذهبي والدرجة السياحية

141.84 يورو HUMMEL GMBH U. CO. KG 11 عامة توريد بطاقات صعود الطائرة )بطاقة مقاومة للحرارة(

195,000 دوالر AEROCANDIA AVIATION SERVICE LTD 2 محدودة الدعم الفني للطائرات في مطار الرنكا الدولي )قبرص(

335,117.00 UNISONO 6 محدودة تعيين شركة دولية متخصصة تقوم بتصميم اإلعالنات 
والحمالت الترويجية للمجلس

التنمية 
االقتصادية

75,000.00  ORANGE MEDIA GROUP OMG
W.L.L 4 عامة تجهيز جناح مملكة البحرين في لمعرض الرياض ودبي هيئة السياحة 

والمعارض

441,980.00  SASAKURA ENGINEERING CO.
.LTD 1 عامة تزويد محطة رأس أبو جرجور لتحلية المياه بأغشية 

التناضح العكسي دون أوعية ضغط لمياه عالية الملوحة الكهرباء والماء

22,539.80 MANAMA SCIENTIFIC 
MATERIALS CO 6 عامة  توريد األوعية الزجاجية والمستلزمات االستهالكية 

للمختبر لعام 2016
األشغال 
والبلديات

10,031.10 Cigalah Gulf Medical 10 عامة تزويد مواد أشعة وزارة الصحة

0.00 HADID INTERNATIONAL 
SERVICES FZE 1 محدودة تحصيل الديون القديمة الخاصة برسوم عبور األجواء المواصالت 

واالتصاالت

0.00 MANAMA REALITY COMPANY 1 محدودة  المرحلة الثانية من استثمار أرض نادي النجمة الرياضي 
في منطقة الجفير

 وزارة الشباب 
والرياضة

ال�ص���ائقني  النق���ل وتاأج���ري  التزوي���د مبع���دات  “بابك���و”: ملي���ون دين���ار خلدم���ة 

�ص���احية ال�ص���يف - وزارة ال�صناعة 

والتجارة وال�ص���ياحة: ا�ص���تمراًرا للحملة 

التفتي�ص���ية التي بداأته���ا اإدارة حماية 

امل�ص���تهلك للتاأكد من البيع بالأ�صعار 

املعلن���ة ويف اإطار ت�ص���ديها ملخالفات 

حماي���ة  لتعزي���ز  و�ص���عيها  الأ�ص���واق 

امل�ص���تهلكني، وتوا�ص���اًل م���ع جهودها 

يف متابع���ة والتفتي����س عل���ى املحالت 

التجارية كافة، اأغلقت وزارة ال�ص���ناعة 

والتجارة وال�صياحة فرع برادات اجلزيرة 

الكائ���ن يف منطقة اجلنبي���ة غلقاً اإدارياً 

ملدة 15 يوماً واأحالت القائمني عليها 

للنيابة العامة، وذلك على �صوء الزيارة 

امليداني���ة التي قام بها مفت�ص���و اإدارة 

املخالفة  امل�ص���تهلك و�ص���بط  حماي���ة 

املذكورة مما ا�صتدعى اتخاذ الإجراءات 

الإدارية والقانونية املتمثلة يف اإ�صدار 

ق���رار وزاري بغل���ق املح���ل املذك���ورة 

واإحالة املخالف اإىل النيابة العامة.

ويف هذا ال�ص���دد، اأكد مدي���ر اإدارة 

حماي���ة امل�ص���تهلك ب���وزارة ال�ص���ناعة 

والتجارة وال�ص���ياحة اأن الوزارة ت�ص���عى 

لتكري�س عالقة �صفافة وعادلة ومتزنة 

تراعي م�صالح امل�ص���تهلكني والقطاع 

التجاري على حٍد �ص���واء وتكري�س هذه 

العالقة من خ���الل بيئة تنظيمية تراعى 

فيها احلق���وق والواجبات الواقعة على 

عاتق امل�صتهلك واملزود واللتزام بها؛ 

باعتبارهما اأ�صا�س العالقة التجارية من 

خالل القوانني ذات ال�صلة التي حتفظ 

حق اجلميع.

ونوه اإىل اأن اختالف ال�ص���عر املعلن 

عن ال�صعر احلقيقي يعد خمالفة �رشيحة 

لقان���ون حماي���ة امل�ص���تهلك ولئحت���ه 

التنفيذية موجه املنافذ البيع باحلر�س 

وب����رشورة اللت���زام بالأ�ص���عار املعلنة 

واأهمي���ة مراجعته���ا والتدقي���ق عليها 

حفاظاً عل���ى احلق العام واحلق اخلا�س 

للم�صتهلكني.

واإذ توؤك���د اإدارة حماية امل�ص���تهلك 

ب���وزارة ال�ص���ناعة والتجارة وال�ص���ياحة 

باأنها لن تتهاون باتخاذ جميع الإجراءات 

القانوني���ة والإداري���ة والتدابري الالزمة 

حلماية حقوق امل�ص���تهلكني و�صونها، 

فهي تقدر يف ذات الوقت تعاون جميع 

امل�صتهلكني يف التبليغ عن املخالفات 

عرب مركز ات�صال حماية امل�صتهلك على 

هات���ف رق���م 17007003 مم���ا يعك�س 

املجتمعي���ة  ال�رشاك���ة  وفاعلي���ة  عم���ق 

والتوا�ص���ل البن���اء بني امل�ص���تهلكني 

واجلهات املخت�صة يف اململكة.

غلق “جزيرة اجلنبية” 15 يوًما واإحالة امل�سوؤولني للنيابة العامة
م�صل�صل اإقفال املحالت التجارية... م�صتمر
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
اإدارة الت�سجيل

اإعالن رقم 000 ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل  موؤ�س�سة فردية اإلى �رشكة ال�سخ�ص الواحد

تعل���ن اإدارة الت�س���جيل ب���وزارة ال�س���ناعة والتج���ارة 
وال�س���ياحة باأن���ه ق���د تقدمت اإليه���ا مالكة  موؤ�س�س���ة 
مورانو للتجارة وامل�س���جلة حتت قيد رقم 33151-3   

طالبني  حتويل ال�سكل القانوين للموؤ�س�سة
الفردي���ة بجميع فروعه���ا اإلى �رشكة ال�س���خ�ص الواحد 
لي�س���بح ا�س���م ال�رشك���ة موران���و للتج���ارة �ص.����ص.و 
ملالكتها زين يو�س���ف حممد جا�سم ال�سكر براأ�ص مال 

قدره 10000  ع�رشة اآالف دينار بحريني.
 فعل���ى كل من لديه اعرتا�ص التق���دم باعرتا�سه اإلى 
مرك���ز البحري���ن للم�ستثمرين م�سفوع���ا بامل�ستندات 
املوؤيدة واملربرة لالعرتا�ص خالل خم�سة ع�رش يوما من 

تاريخ ن�رش هذا االإعالن

رقم القيد

1-54100
القيصر لقطع غيار 

السيارات

تقدم إلينا السيد : سامية عباس عبداحلسني مخلوق  بطلب حتويل  
احملل التجاري التالي: إلى السيد / عبداحلسن أحمد علي عبداهلل

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه.

التاريخ 28/12/2016
CR 2016 -212981 :اعالن رقم

تنازل –عن احملل التجاري

نوع النشاط

جتارة / بيع قطع غيار املركبات ذات احملركات وملحقاتها

االسم التجاريرقم القيد

محل

440

طريق

41

اجملمع

املصلى 411

رقم القيد

59154-3
نويدرات العز لقطع غيار 

السيارات

احملل  حتويل  بطلب  حسن  علي  اهلل  عبد  سارة  السيدة  الينا  تقدمت 
التجاري التالي :الى السيد /عبد احلليم عبد اهلل حسن بطلب حتويل 

احملل التجاري التالي :الى السيد /عبد احلليم عبد اهلل حسن
فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

التاريخ 2017/1/10
CR2017-3380 :اعالن رقم
تنازل –عن احملل التجاري

نوع النشاط

جتار وبيع قطع غيار املركبات ذات احملركات وملحقاتها

االسم التجاريرقم القيد

يعلن مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدمت اليه 

السيدة /سكينة علي عبد احلسني ناصر .مالكة املؤسسة الفردية املسجلة مبوجب القيد رقم 

88149 طالبة حتويل املؤسسة بكافة فروعها التالية التي حتمل االسماء :دملونيا للمقاوالت 

.دملونيا لتنظيم وتقدمي اخلدمات التجارية .دملونيا للحالقة الرجالية وتصفيف الشعر .هارموني 

خلدمات التجارية .الى شركة ذات مسئولية محدودة وبرأسمال مقداره الف دينار )1000( دينار 

بحريني وادخال السيد /عبد اهلل عيسى عبد اهلل ثامر شريكا في الشركة ذات املسئولية احملدودة

فعلى كل من لديه اي اعتراض التقدم باعتراضه الى املركز مشفوعا باملستندات املؤيدة واملبررة 

العتراضه خالل مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن

اعالن رقم )817(لسنة 2016
بشان حتويل مؤسسة فردية

الى شركة ذات مسئولية محدودة

تاريخ الطلب :09-01-2017
CR2016-218609: رقم الطلب

وزارة ال�سناعة والتجارة
مركز البحرين للم�ستثمرين

تقدم اإل���ى االإدارة مركز البحرين للم�ستثمرين ب���وزارة ال�سناعة والتجارة ال�سادة /كارد 
اخلليج �ص.�ص.و بطلب تغيري اال�سم التجاري للفرع 1
GULF CARD S.P.C  من :كارد اخلليج �ص.�ص.و

الى :كرابز اخلليج �ص.�ص.و وملالكها فوائد اإبراهيم يو�سف املطوع
GULF CRABS FOR FOUAD EBRAHIM YUSUF AL MUTAWA

فعل���ى كل م���ن لديه اي���ه اعرتا�ص التق���دم باعرتا�سه ال���ى االدارة املذك���ورة خالل مدة 
اق�ساها خم�سة ع�رش يوما من تاريخ ن�رش هذا االعالن
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(17111434 :¢ùcÉØdG  ‐ 17111432 ÖàμŸG : ™jRƒàdGh äÉcGÎ°T’G)              (17580939 :¢ùcÉa  ‐  39615645  ‐  32224492 :∫É≤ædG , 17111508 ‐ 17111501 :ÖàμŸG) : äÉfÓYE’G º°ùb              (17111482 :á«dhódG ¿hDƒ°ûdG º°ùb)  :π°UGƒà∏d        

“áYóN” ΩÓ°ù∏d ¢ùjQÉH ô“Dƒe :ƒgÉ«fÉàf

 ô“Dƒe ¿CG ,¢ù«ªÿG ¢ùeCG ,ƒ```gÉ«fÉàf ÚeÉ«æH »∏«FGöSE’G AGQRƒdG ¢ù«FQ ÈàYG :Ü ±G  ̀á```∏àëŸG ¢```Só≤dG

 ∫Ébh .¬«a QhO …CG Ö©d ¢†aôJ ¬àeƒμM ¿CG GócDƒe ,“áYóN” ƒg É```°ùfôa ‘ ôjÉæj 15 ‘ √ó≤Y Qô≤ŸG ΩÓ```°ùdG

 ÒeóJ ¤EG ⋲©```°ùJ Oƒ¡L ∑Éæg” ¿EG ¢Só≤dG ‘ …óæjôH ÆQƒH »éjhÔdG á«LQÉÿG ôjRh ™e AÉ≤d ∫ÓN ƒgÉ«fÉàf

 á«æ«£°ù∏a áYóN øY IQÉÑY ƒg ô“DƒŸG Gòg ” ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,“¢ùjQÉH ô“Dƒe ƒg ÉgóMCGh ΩÓ°ùdG ≥«≤– ¢Uôa

 ôjÉæj 15 ‘ ô“Dƒe ó≤Y É```°ùfôa Ωõà©Jh .“π«FGöSE’ ájOÉ©e iôNCG ∞bGƒe OÉªàYG ¤EG ±ó¡J á«```°ùfôa ájÉYôH

 â°VQÉYh .Ú«æ«£°ù∏ØdGh π«FGöSEG ÚH IÌ©àŸG ΩÓ°ùdG Oƒ¡L AÉ«ME’ ⋲©°ùe ‘ ,ádhO 70 ácQÉ°ûÃ πÑ≤ŸG

 ¿ƒ«æ«£```°ù∏ØdG ºYójh .Ú«æ«£```°ù∏ØdG ™e IöTÉÑe äÉKOÉfi AGôLEG ¤EG á«YGO ,ô```“DƒŸG ó≤Y Ió```°ûH π«FGöSEG

 ºàj ¿CG Öéj π◊G ¿CG QÉ```ÑàYÉH ,¿ƒ«∏«FGöSE’G É¡```°†aQh 2016 ™∏£e â≤∏WCG »àdG á«```°ùfôØdG IQOÉÑŸG Iƒ```≤H

 π```°ûa òæe πeÉμdÉH áØbƒàe Ú«∏«FGöSE’Gh Ú«æ«£```°ù∏ØdG Ú```H ΩÓ```°ùdG Oƒ¡Lh .Úaô£dG ÚH ¢```VhÉØàdG

 1979 òæe ¤hC’G Iôª∏d ‹hódG øeC’G ¢ù∏› Qó```°UCG Èª```°ùjO 23 ‘h .2014 πjôHCG ‘ á«cÒeC’G IQOÉÑŸG

 IóëàŸG äÉj’ƒdG â©æàeG ¿CG ó©H ,á∏àëŸG á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G ‘ ájOƒ¡«dG äÉæWƒà°ùŸG AÉæH øjój GQGôb

.ÉeÉHhG ∑GQÉH »cÒeC’G ¢ù«FôdG IQGOEGh ƒgÉ«fÉàf áeƒμM ÚH ôJƒàdG øe äGƒæ°S ó©H ∂dPh ,âjƒ°üàdG øY international@albiladpress.comiinternatiionall@l@ lalbiladddpress.coml llb l d
العالمالعالم
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مدريد ـ أف ب: 

 »```Ñ«∏«a  ÊÉÑ```°S’G  π```gÉ©dG  CGó```Ñj

 á«ª```°SQ IQÉ```jR âÑ```°ùdG  Gó```Z ¢SOÉ```°ùdG

 IƒYóH ¢VÉjôdG ¤G ΩÉ```jG áKÓK ¥ô¨à```°ùJ

 ,¿Éª∏```°S ∂∏ŸG …Oƒ©```°ùdG π```gÉ©dG ø```e

 øjó∏ÑdG Ú```H á≤Ø```°U ó```≤Y ó¡```°ûJ ó```b

 Ö```°ùëH ,á«fÉÑ```°SG äGOGôW áμ∏ªŸG ™```«Ñd

 ∞ë```°üdG â```£HQh .∞ë```°üdG äô```cP É```e

 ™```«Ñd á≤Ø```°Uh IQÉ```jõdG Ú```H á«fÉÑ```°S’G

 Qó≤J “2200 »```àfÉaG” ´ƒf ø```e äGOGôW

.πb’G ⋲∏Y hQƒj …QÉ«∏Ã É¡àª«b

 áeÉ©dG á```cöûdG º```°SÉH ≥```WÉf ∫É```bh

 á```dÉcƒd  “É«```°ùæaÉf”  …ô```ëÑdG  ™«æ```°üà∏d

 ¿G ócDƒf ¿G §```≤a ÉææμÁ” ¢SôH ¢```ùfGôa

 ™æ°üd GóL áeó≤àe á∏Môe ‘ äÉ```°VhÉØŸG

 ¤G ´É```ÑJ ¿G ø```μÁ á«HôM øØ```°S ¢```ùªN

.“ájOƒ©°ùdG ájôëÑdG

الكويت ـ كونا: 

 ¥ÓWEG ≥jôW øY »cÒeCG …óæL ôëàfG

 ôμ°ù©e πNGO ,¬MÓ°S øe ¬°ùØf ⋲∏Y QÉædG

 á«Hƒæ÷G á```≤£æŸG ‘ á«cÒeC’G äGƒ```≤dG

 áeÉ©dG IQGOE’G äô```cP Ée ≥ah ,â```jƒμdÉH

 ,á«∏NGódG IQGRƒH »æeC’G ΩÓYE’Gh äÉbÓ©∏d

.¢ù«ªÿG ¢ùeCG

 π```≤f  ”  ¬```fCG  ¤EG  IQGOE’G  äQÉ```°TCGh

 ,¿Gó©dG ⋲Ø```°ûà°ùe ¤EG »cÒeC’G …óæ÷G

 ¬dƒ°Uh iód ¬àHÉ```°UEÉH GôKCÉàe ‘ƒJ ¬fCG ’EG

.⋲Ø°ûà°ùŸG ¤EG

 äÉ«∏ª©H á```«æeC’G Iõ```¡LC’G äö```TÉHh

 π«```°UÉØàdG áaÉc áaô©Ÿ …ôëàdGh åëÑdG

.á«°†≤dÉH á∏°üdG äGP

واشنطن ـ رويترز: 
 ¢```ùeCG  Ió```ëàŸG äÉ```j’ƒdG  â```°Vôa

 …Qƒ```°ùdG ¢û«÷G ⋲∏Y äÉ```Hƒ≤Y ¢ù«ªÿG

 ∑ô– ‘ ÚjQƒ```°ùdG OGô```aC’G ø```e Oó```Yh

 äÉj’ƒdG ‘ º¡d ¿ƒμJ ób ∫ƒ°UCG …CG óªéj

 øe Ú«cÒeC’G ÚæWGƒŸG ™æÁh IóëàŸG

.º¡©e ájQÉŒ äÓeÉ©J ‘ ∫ƒNódG

 ⋲∏Y ¿É```«H ‘ á```fGõÿG IQGRh â```dÉbh

 äÉHƒ≤Y â```°Vôa É¡fEG ÊhÎμdE’G É¡©bƒe

 …ƒ÷G ´ÉaódGh ájƒ÷G äGƒ≤dG áë∏°SCG ⋲∏Y

 ‘ …Qƒ¡ª÷G ¢Sô◊Gh ájôëÑdGh ¢```û«÷Gh

 äÉYÉæ°üdG á```°ù°SDƒe ⋲∏Y ∂dòch ÉjQƒ```°S

 ‘ GÒÑc É```«eƒμM ’hDƒ```°ùe 18h á```«æ≤àdG

 QÉeódG áë∏°SC’ èeÉfÈH á∏```°U ⋲∏Y ÉjQƒ°S

.πeÉ°ûdG

 äÉ```Hƒ≤©dG  ¿CG  IQGRƒ```dG  âaÉ```°VCGh

 ¿CÉ```H  Ió```ëàŸG  ·CÓ```d  è```FÉàæH  á```£ÑJôe

 Qƒ∏μdG RÉZ âeóîà```°SG ájQƒ```°ùdG áeƒμ◊G

.Ú«fóŸG ó°V ìÓ°ùc

القاهرة ـ رويترز:
 ¢ùeCG á«fGOƒ```°ùdG AÉÑfC’G ádÉch â```dÉb

 iôLCG Ò```°ûÑdG ôªY ¢```ù«FôdG ¿EG ¢```ù«ªÿG

 á«aÉ```°ûμà°SG  Iô£```°ùb  AÉ```©HQ’G  AÉ```°ùe

 ¬```àdÉM  ¿EGh  ¿GOƒ```°ùdG  ‘  ⋲Ø```°ûà°ùÃ

.áæÄª£e

 AÉ```ÑfCÓd  ¿GOƒ```°ùdG  á```dÉch  â```∏≤fh

 áé«àf ¿CG ájQƒ¡ª÷G á```°SÉFQ øY (Éfƒ```°S)

.“ájÉ¨∏d áæÄª£e” âfÉc Iô£°ù≤dG

 Qó```°üe øY Ó≤f á```dÉcƒdG âaÉ```°VCGh

 á```jQƒ¡ª÷G ¢```ù«FQ”  ∫hDƒ```°ùe ÊGOƒ```°S

 Iô£°ù≤dG Ö≤Y IöTÉÑe ⋲Ø```°ûà°ùŸG QOÉZ

 ó©H á«©«ÑW IQƒ```°üH ¬```eÉ¡e ∫hGõj ¬```fCGh

.“¬àë°U ⋲∏Y ¿ÉæÄªW’G

الجزائر ـ دب أ: 
 AÉ```°†≤dG øe …ôFGõ÷G ¢û«÷G øμ“

 º«¶æàd ¿É```«ªàæj ,ÚæKG Ú```«HÉgQEG ⋲```∏Y

.ôFGõ÷G »böT IóYÉ≤dG

 ‘ á```jôFGõ÷G ´É```aódG IQGRh â```dÉbh

 ¢û«÷G äGƒ```b ø```e IóMh ¿EG ,É```¡d ¿É```«H

 ÚY) á≤£æe ‘ Úªc ‘ Ú«HÉgQEG â∏àb

.ôFGõ÷G »böT (Ióμ«μ°S) áj’ƒH (Iöûb

 ¢û«÷G äGƒ```b ¿CG IQGRƒdG âaÉ```°VCGh

 á«ªch ìÓ°S »à©£b ´ÉLÎ°SG øe âæμ“

.Úë∏°ùŸG IRƒëH âfÉc IÒNòdG øe

 á«fÉÑ°SEG äGOGôW á≤Ø°U

 ájOƒ©°ù∏d á∏ªàfi

 »cÒeCG …ôμ°ùY QÉëàfG

âjƒμdG ‘

 ⋲∏Y á«cÒeCG äÉHƒ≤Y

…Qƒ°ùdG ¢û«÷G

 …ôéj Ò°ûÑdG ôªY

á«aÉ°ûμà°SG Iô£°ùb

 …ôFGõ÷G ¢û«÷G

 Ú«HÉgQEG ⋲∏Y »°†≤j

∫Éà≤dG ∞bƒH ÉfÉà°SCG äÉKOÉfi Qƒ°†M §HôJ ájQƒ°ùdG á°VQÉ©ŸG∫Éà≤dG ∞bƒH ÉfÉà°SCG äÉKOÉfi Qƒ°†M §HôJ ájQƒ°ùdG á°VQÉ©ŸG
á«fÉ°ùfEG äGóYÉ°ùe ∫ƒNO ¤EG qODƒJ ⁄ áfó¡dG :GQƒà°ù«e …O

 á«```°ShôdG á«LQÉÿG IQGRh ¿CG ¤EG QÉ```°TCGh

 á```°VQÉ©ŸG ø```e äÉ«```°üî°T ™```ª÷ ⋲©```°ùJ

 ÚH …QÉ÷G ô¡°ûdG ájÉ¡f ƒμ°Sƒe ‘ ájQƒ°ùdG

 íª```°ùj Ée” ∞«æL äÉKOÉfih ÉfÉà```°SCG ´ÉªàLG

.“óMƒe óah π«μ°ûJ π«¡°ùàH

 π«¡```°ùJ ‘ ø```ªμJ Iô```μØdG ¿CG ±É```°VCGh

 ∑Éægh ,ájQƒ°ùdG ±GôWC’G ÚH äÉ```°VhÉØŸG

 ƒμ```°Sƒe ‘ ´ÉªàLÓd áMhô£e AÉª```°SCG áà```°S

 ,¢ù«```°ùb GófQ É¡æeh ,…QÉ```÷G ô```jÉæj ájÉ¡f

 ,Ú```°ùM …Dƒd ,ÉHô÷G ó```ªMCG ,Ö«£ÿG PÉ```©e

.OGôcC’G øe á«°üî°Th ,π«ªL …Qób

 äÉ```°VhÉØª∏d É«∏©dG  á```Ä«¡dG ó≤©à```°Sh

 ájOƒ©°ùdG áª°UÉ©dG ‘ á©ª÷G Ωƒ«dG ÉYÉªàLG

.ÉfÉà°SCG äÉ°VhÉØe åëÑd ¢VÉjôdG

 ¢```ù«FôdG  ¢```ûbÉf  ,π```°üàe  ¥É«```°S  ‘h

 √Ò¶f ™```e ¿É```ZhOQCG Ö```«W Ö```LQ »```cÎdG

 É```«ØJÉg ¢```ùeG Ú```JƒH Ò```ÁOÓa »```°ShôdG

 ∞∏àfl ‘ QÉ```ædG ¥ÓWEG ∞bh ¥É```£f ™«```°SƒJ

 .ÉjQƒ°S AÉëfCG

 ájQÉ÷G äGÒ°†ëà∏d ¿É```°ù«FôdG ¥ô£Jh

 áeRCÓd »°SÉ«°S πM OÉéjE’ äÉ```°VhÉØe ó≤©d

 øe 23 Ωƒ```j á«NGõμdG áª```°UÉ©dÉH ájQƒ```°ùdG

.…QÉ÷G ô¡°ûdG

 ¿ÉZhOQCGh Ú```JƒH ¿CG Ú```∏eôμdG ô```cPh

 ΩÈŸG QÉædG ¥ÓWEG ∞bh ¥ÉØJG ¿CG ¤EG GQÉ```°TCG

 á```°VQÉ©ŸGh ≥```°ûeO ÚH »```°VÉŸG ô¡```°ûdG

.ΩÉY πμ°ûH ¬H ΩGõàd’G ºàj áë∏°ùŸG ájQƒ°ùdG

 ·C’G çƒ```©Ñe ∫Éb ,¬```°ùØf √É```Œ’G ‘h

 GQƒà```°ù«e …O ¿ÉØà```°S ÉjQƒ```°S ¤EG IóëàŸG

 ó```«©H  ó```M  ¤EG  É```eGõàdG  ∑É```æg  ¿EG  ¢```ùeG

 ¢†©H º```ZQ ÉjQƒ```°S ‘ QÉædG ¥Ó```WEG ∞```bƒH

 á«fÉ```°ùfE’G  äGóYÉ```°ùŸG  ¿EGh  ,äGAÉæãà```°S’G

 ≥WÉæŸG ¤EG ∫ƒ```NódÉH ó```©H É```¡d íª```°ùj ⁄

.AGò¨dG óØæj å«M IöUÉëŸG

 ·C’G ¿CG º¡a ¬fCG GQƒà```°ù«e …O ±É```°VCGh

 ,ÉfÉà°SCG äÉKOÉfi Qƒ```°†◊ ⋲Yóà°S IóëàŸG

 ∫É```à≤dG  ∞```bh  õ```jõ©J  ¤EG  ±ó```¡J  »```àdGh

 ,á©°SGƒdG á«°SÉ«°ùdG QÉμaC’G ¢†©H áZÉ«```°Uh

.á«ª°SQ äGƒYO ¬«LƒJ ºàj ⁄ øμd

 Oƒ```dƒe  »```cÎdG  á```LQÉÿG  ô```jRh  ¿Éch

 ¿CÉH ≥HÉ```°S â```bh ‘ ìö```U ƒ```∏ZhCG ¢```ûjhÉL

 ÉgóYƒe ‘ ó≤©J ¿CG øμÁ ÉfÉà```°SCG äÉKOÉfi

 √òg »∏J ¿CG ¢```VÎØjh ,áfó¡dG äóª```°U GPEG

 ‘ ∞```«æL ‘ äÉ```°VhÉØe á```dƒL äÉ```KOÉëŸG

 ·C’G á```jÉYôH π```Ñ≤ŸG ô```jGÈa ø```e ø```eÉãdG

.IóëàŸG

 ¢```ù«FôdG  ∫É```b  ,π```°üàe  ¥É«```°S  ‘h

 ¿CG πeCÉj ¬fEG ¢ùeG óf’ƒg Gƒ```°ùfGôa »°ùfôØdG

 πc ájQƒ°ùdG áeRC’G ∫ƒM äÉ°VhÉØŸG πª```°ûJ

 ,á«‡CG ájÉYQ â–h ∞∏ŸÉH á«æ©ŸG ±GôWC’G

.2012 ΩÉ©dG òæe OóM …òdG QÉWE’G øª°Vh

 πª```°ûJ  ¿CG  ‘ ¬```∏eCG  ø```Y  ó```f’ƒg È```Y

 ∞∏ŸÉH “á«æ©ŸG ±GôWC’G πc” äÉ```°VhÉØŸG

 πÑb ∂dPh ,“IóëàŸG ·C’G ájÉYôH” …Qƒ°ùdG

 É¡ª¶æJ »àdG áfÉà°SCG äÉKOÉfi øe ΩÉjCG IöûY

 »```°ùfôØdG ¢ù«FôdG ∫É```bh .É```«côJh É«```°ShQ

 ·C’G ájÉYôH ºàJ ¿CG Ö```éj” äÉ```°VhÉØŸG ¿EG

 2012 ò```æe OóM …òdG QÉ```WE’G ‘ ,Ió```ëàŸG

 ºFÓŸG øeh .áYƒ```°Vƒe ÒjÉ©ŸG .∞```«æL ‘

.“á«æ©ŸG ±GôWC’G ™ªL ‹ÉàdÉH

 •áfó¡dG ºZQ ó«©°üàdÉH ôªà°ùj …Qƒ°ùdG ΩÉ¶ædG

عواصم ـ وكاالت:

 ‘ ácQÉ°ûª∏d »Hô¨dG ≥°ûeO ∞jQ ‘ iOôH …OGh ≈∏Y á∏ª◊G ∞bh ájQƒ°ùdG á°VQÉ©ŸG âWÎ°TG

 ºàj áfó¡dG ¥ÉØJG ¿EG ÉàdÉbh äÉ°VhÉØª∏d Ò°†ëàdG É«côJh É«°ShQ π°UGƒJ Éªæ«H ,ÉfÉà°SCG äÉ°VhÉØe

.ΩÉY πμ°ûH ¬H ΩGõàd’G

 •Î°ûJ á°VQÉ©ŸG ¿CG á«°ShôdG “∂«æJƒÑ°S” ádÉcƒd ájQƒ°ùdG á°VQÉ©ŸG øe Üô≤e Qó°üe ø∏YCGh

 ∂ah  QÉædG  ¥Ó``WE’  πeÉ°T  ∞`̀bh  ¤EG  áaÉ°VEG  ,iOô``H  …OGh  ≈∏Y  Éª¡à∏ª◊  ¬«ªYGOh  ΩÉ¶ædG  ∞`̀bh

.Iô°UÉëŸG ≥WÉæŸG øY QÉ°ü◊G

…Qƒ°ùdG ´GöüdG ‘ •Gôîf’G É¡à«f »ØæJ öüe

القاهرة ـ د ب أ: 

 …ôμ°T íeÉ°S …öüŸG á«LQÉÿG ôjRh OóL

 ´GöU …CG ‘ •Gô```îfÓd ¢†aGôdG √OÓ```H ∞```bƒe

 ádÉcƒd íjöüJ ‘ Oó```°Th .ÉjQƒ```°ùH …ôμ```°ùY

 ¢ùeCG ,Ú```dÈd ¬JQÉjR ∫Ó```N á«fÉŸC’G AÉ```ÑfC’G

 πëj ’ …ôμ```°ù©dG ´Gö```üdG ¿CG ⋲∏Y ,¢```ù«ªÿG

.ájQƒ°ùdG áeRC’G

 ™ªàéŸG ô```≤j ¿CG ó```H’” :Ó```FÉb í```°VhCGh

 π«Ñ```°ùdG ¢ù«d …ôμ```°ù©dG ´GöüdG ¿CÉH ‹hó```dG

 ´GöüdG Gòg »¡àæj ødh ,ÉjQƒ```°S ‘ áeRC’G π◊

 âYÉ£à```°SG á«HÉgQEG äÉ```ª«¶æJ OƒLh π```X ‘

 πª©J π¶à°Sh ,ájQƒ```°ùdG áMÉ```°ùdG ¤EG PÉØædG

 ∑Éæg øμJ ⁄ GPEG ,ÉjQƒ°S QGô≤à°SG áYõYR ⋲∏Y

 ádhòÑŸG ‹hódG ™ªàéŸG Oƒ¡L ‘ á«bGó```°üe

 …ôμ°T ±É°VCGh .“πeÉc πμ°ûH É¡«∏Y AÉ```°†≤∏d

 øYh ⁄É©dG øY kÉYÉaO ÜÉgQE’G ÜQÉ– öüe” ¿CG

 ⋲∏Yh »£°SƒàŸG Éæ£«fi ‘ QGô≤à°S’Gh øeC’G

 óÑY …öüŸG ¢ù«FôdG ¿Éch .“á«dhódG áMÉ```°ùdG

 ,Èªaƒf 22 Ωƒ```j ,∫Éb ó```b ⋲```°ù«°ùdG ìÉàØdG

 á¡LGƒe ‘ …Qƒ```°ùdG ¢```û«÷G ºYóJ √OÓ```H ¿EG

.áaô£àŸG öUÉæ©dG

ºº jj ¡¡ ¥¥ EE hh hh ÒÒ «« ôô hh «« hhQQ ππ ƒƒ ««HH hhôô ≥≥ øø QQ

دبي ـ قناة العربية:

 øª«∏d »‡C’G çƒ©ÑŸG π°üj ¿CG ™bƒàŸG øe 

 48 `dG ∫ÓN ¿óY ¤EG óªMCG ï«```°ûdG ódh π«YÉª```°SEG

 ¬HQ óÑY »```æª«dG ¢ù«FôdG AÉ```≤∏d á```eOÉ≤dG áYÉ```°S

.…OÉg Qƒ°üæe

 ∂jô– Oƒ```¡L ‘ Ió```jó÷G á```dƒ÷G »```JCÉJh

 á«ª°ùJ Ú«HÓ≤f’G ¢†aQ ó©H á«°SÉ«°ùdG á«∏ª©dG

 …ôéj »àdG áFó¡àdGh ≥«```°ùæàdG áæ÷ ‘ º¡«∏ã‡

 á«fOQC’G áª```°UÉ©dG ‘ É¡d ´ÉªàLG ó≤©d Ö```«JÎdG

.¿É sªY

 ¥Ó£fG ™e á«dÉ◊G ï«°ûdG ódh ádƒL øeGõàJh

 á«YöûdG Iô£«```°S IOÉ©à```°S’ »ÑgòdG íeôdG á«∏ªY

.á«Hô¨dG πMGƒ°ùdG ⋲∏Y

 ∂``` q°ù“ »æª«dG á«LQÉÿG ôjRh OóL ¬à¡L øe

 »YÉ°ùe ⋲∏Y É¡°UôMh á«ª∏°ùdG á«∏ª©dÉH áeƒμ◊G

 âbƒdG ‘ ó``` qcCGh ,Ú«æª«dG AÉ```eO ø≤Mh ΩÓ```°ùdG

 ôMód á```ehÉ≤ŸGh »```æWƒdG ¢```û«÷G º```YO ¬```°ùØf

.ÜÓ≤f’G

 »æª«dG »```æWƒdG ¢```û«÷G π```°UGƒj k É```«fGó«e

 Üƒ```°U ¬ØMR »Hô©dG ∞dÉëàdG ¿GÒ```£H k É```eƒYóe

 »àdG ,õ©J á```¶aÉfi ÜôZ á«∏MÉ```°ùdG ÉîŸG áæjóe

 ⋲∏Y ¢û«÷G ô£«```°S ¿CG ó```©H ÉØ«æY ’Éàb ó¡```°ûJ

 …ôªo©dG á≤£æe ‘ á«é«JGÎ```°S’G äÉ©ØJôŸG πc

 äGöû©dG ⋲∏Y AÉ°†≤dGh ,IQƒ£àe áë∏```°SCG ¬eÉæàZGh

 ,Ú«Kƒë∏d ΩÉ©dG ±ö```ûŸG º¡æ«H ,øjOôªàŸG øe

 ™HÉàdG …Qƒ```¡ª÷G ¢Sô◊G §HÉ```°V øe OóY ö```SCGh

.´ƒ∏îª∏d

 ∞ãc ób »Hô©dG ∞```dÉëàdG ¿GÒW ¿Éch Gò```g

 äÉ«°û«∏«ŸG äÉ«dBGh ™bGƒe ⋲∏Y ájƒ÷G ¬JGQÉZ øe

 âKóMCGh ,É```îŸGh ÜÉ```HhP á```jôjóe ‘ á```«HÓ≤f’G

 ¥ÓWEG äÉ```°üæeh äÉ«dBG ‘ GÒ```Ñc GQÉeO äGQÉ```¨dG

 ≥```WÉæeh …ô```ª o©dG ôμ```°ù©e ∫Éª```°T ‘ ïjQGƒ```°U

.»∏MÉ°ùdG §jöûdG ⋲∏Y ô©≤ŸGh ójó÷Gh áMóμdG

 ∑QÉ©e ¿EG á«fGó«e QOÉ°üe âdÉb ,±ƒ÷G ‘h

 á```«HÓ≤f’G äÉ«```°û«∏«ŸG Ú```H â```©dófG á```Ø«æY

 ‘ á«Ñ©```°ûdG áehÉ≤ŸGh »æWƒdG ¢```û«÷G äGƒ```bh

 ¢û«÷G á«©aóe âcO ¿CG ó©H Üƒ∏```°üŸG ájôjóe

 ,π«¨dGh Üƒ∏°üŸG ‘ Ú«HÓ≤f’G ™bGƒe »æWƒdG

 ¿Éch ,á≤£æŸG ‘ Qhó```J áØ«æY ∑QÉ©e ™e kÉæeGõJ

 ÌcCG ¿CG ócCG »ª«μ©dG ÚeCG ï«°ûdG ±ƒ÷G ßaÉfi

 ¢û«÷G á°†Ñb ‘ á¶aÉëŸG áMÉ°ùe øe % 80 øe

 á«HÓ≤f’G äÉ«```°û«∏«ŸG »```≤∏J ó```©H á```ehÉ≤ŸGh

 ΩÉjC’G ∫Ó```N äGó©ŸGh ìGhQC’G ‘ IÒ```Ñc ôFÉ```°ùN

.á«°VÉŸG

 ∫Gƒ£dGh º°SqƒŸG ´É£b ó¡°T ,∂dP ¿ƒ°†Z ‘

 ⋲∏Y ÊÉãdG Ωƒ«∏d á«æª«dG ájOƒ©°ùdG Ohó◊G ⋲∏Y

 á«μ∏ŸG ájÈdG äGƒ```≤∏d É«©aóe ÉØ```°üb ‹Gƒ```àdG

 äÉ«°û«∏«e øe äÉYƒª› ±ó¡à```°SG ,ájOƒ©```°ùdG

 á«dBG ÒeóJ øY ôØ```°SCG ,ídÉ```°U ´ƒ∏îŸGh »Kƒ◊G

 ™«eÉéŸG âÑë```°ùfG Éªæ«H ,É¡«a ø```e ìôLh πàbh

.ájOƒ©°ùdG á«©aóŸG ¿GÒf Iƒ£°S â– iôNC’G
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 •.Iójó◊G πMGƒ°S ‘ ΩÉ¨dC’G ±’BG ´QR Úeƒj òæe äOhÉY IOôªàŸG äÉ°û«∏«ŸG



 á¡LƒŸG á«cÎdG äGOÉ≤àf’G ójGõàJ Éª«ah

 IOÉ«≤dG äöûf ,ºYódG Gòg ÖÑ°ùH ø£æ°TGh ¤EG

 ⋲∏Y »ª°SôdG É¡©bƒe ⋲∏Y á«cÒeC’G ⋲£°SƒdG

 »ØæJ á«WGô≤ÁódG ÉjQƒ°S äGƒ≤d ÉfÉ«H ÎjƒJ

.ÊÉà°SOôμdG ∫Éª©dG ÜõM ™e á∏°U …CG ¬«a

 É¡Jójô¨J ‘ ⋲£```°SƒdG IOÉ```«≤dG âÑàch

 á«WGô≤ÁódG ÉjQƒ```°S äGƒb” ,AÉ©HQC’G AÉ```°ùe

 ÜõM ™e ábÓY …CG º«≤J hCG »ªàæJ ’ É¡fCG ócDƒJ

 øY áî```°ùæH É¡à≤aQCGh “ÊÉà```°SOôμdG ∫Éª©dG

.äGƒ≤dG √òg ¿É«H

 º```°SÉH  çó```ëàŸG  Ú```dÉc º```«gGôHEG  OQh

 ìÉÑ```°U ¿ÉZhOQCG Ö«W ÖLQ »cÎdG ¢```ù«FôdG

 √òg” ∫ƒ```≤dÉH ,É```°†jCG ÎjƒJ ⋲```∏Y ¢```ù«ªÿG

 ⋲£```°SƒdG  IOÉ```«≤dG  äó```≤a  π```g  hCG  á```aôW

.“?É¡HGƒ°U á«cÒeC’G

 ¥ó°ü«°S GóMCG ¿CG ¿hó≤à©J πg” ±É°VCGh

 ádhÉfi øY ∞μdG IóëàŸG äÉj’ƒdG ⋲∏Y ?∂dP

.“á«HÉgQEG áYƒª› ⋲∏Y á«YöT áØ°U AÉØ°VEG

 ÒØ```°ùdG óªY ,¬HGô¨à```°SG ø```Y Ò```Ñ©à∏dh

 ‘ Öàch ájôî```°ùdG ¤EG ø£æ```°TGh ‘ »cÎdG

 á«cÒeC’G ⋲£°SƒdG IOÉ«≤dG ÜÉ°ùM ¿CG Iójô¨J

 ∫Éª©dG Üõ```M ø```e áæ```°Uô≤∏d ¢```Vô©J ó```b”
.“hóÑj Éªc ÊÉà°SOôμdG

 πFÉ```°üØdG ™e ø£æ```°TGh ¿hÉ©J ôμY óbh

 ,IÒNC’G ô¡°TC’G ‘ ájQƒ°ùdG ájOôμdG áë∏°ùŸG

 ,É«côJh Ió```ëàŸG äÉ```j’ƒdG Ú```H äÉ```bÓ©dG

 πJÉ≤j …ò```dG ‹hódG ∞```dÉëàdG ‘ ¿Gƒ```°†©dG

.¢ûYGO º«¶æJ

 á```«∏ªY  ¢ù£```°ùZCG  ‘  É```«côJ  â```≤∏WCGh

 º«¶æJ ±ó¡à```°ùJ ÉjQƒ°S ∫Éª°T ‘ ájôμ```°ùY

 Ö©```°ûdG ájÉªM äGó```Mh É```°†jCG ø```μd ¢```ûYGO

.…OôμdG

القدس المحتلة ـ ا ب: 

 áLhR á«∏«FGöSE’G á```WöûdG âHƒéà```°SG

 ÚeÉ«æH IQÉ°S »∏«FGöSE’G AGQRƒdG á```°ù«FQ

 º```YGõe  ‘  ≥```«≤–  QÉ```WEG  ‘  ,ƒ```gÉ«fÉàf

 øe ÉjGó¡d ,í«ë```°U ÒZ πμ```°ûH ,É```¡dƒÑb

.AÉjôKCG

 ÉgÒZh ,á«∏«FGöSE’G á```YGPE’G â```dÉbh

 ¿EG ,¢```ù«ªÿG ¢ùeCG ,ΩÓ```YE’G πFÉ```°Sh øe

 áWöûdG πÑb øe âHƒéà°SG ƒgÉ«fÉàf IQÉ°S

 â∏≤f É```e Ö```°ùM .á«```°VÉŸG πÑb á```∏«∏dG

.¢SôH óà«°Tƒ°SCG

 ™```°†N  ó```b  AGQRƒ```dG  ¢```ù«FQ  ¿Éch

 ⋲∏Y ,áWöûdG πÑb øe ÚJôe ÜGƒéà```°SÓd

 äÉ«```°üî°T øe ÉjGóg ¬«≤∏J ºYGõe á«Ø∏N

 ,ájQÉéàdG ∫É```ªYC’G ∫É› ‘ π```ª©J IòaÉf

.Ohƒ«dƒg ‘h

 ,…QÉ÷G ´ƒÑ°SC’G øe ≥HÉ°S âbh ‘h

 ∫hÉM ƒgÉ«fÉàf ¿CG ΩÓ```YEG πFÉ```°Sh äô```cP

 Ì```cCG á```«£¨àd ¥É```ØJG ⋲```∏Y ¢```VhÉØàdG

 áØ«ë```°U π```Ñb ø```e ¬JÉWÉ```°ûæd á```«HÉéjEG

 øe π«∏≤à∏d ,2014 ΩÉ```Y iÈc á«∏«FGöSEG

.√ó°V ∞ë°üdG ióMG Ωƒég ÒKCÉJ

 äÉØdÉfl …CG ¬HÉμJQG ƒ```gÉ«fÉàf ⋲Øfh

.“OÉ¡£°VG” É¡fCÉH ºYGõŸG ∞°Uhh

مكسيكو ستي ـ ا ف ب: 

 »μjôfEG »μ«```°ùμŸG ¢```ù«FôdG ø```∏YCG

 øªK ™aóJ ød ÉªàM” √OÓH ¿CG ,ƒ```à««f Éæ«H

 »cÒeC’G ¢```ù«FôdG Ωõà©j …ò```dG “QGó÷G

 Ohó◊G ⋲∏Y √AÉæH ÖeGôJ ódÉfhO ÖîàæŸG

 ⋲∏Y ƒà««f ó```«cCÉJ º```ZQh .ø```jó∏ÑdG Ú```H

 äÉ```j’ƒdG ™```e “Ió```«L á```bÓY” ‘ ¬```àÑZQ

 :,∫Éb »μ«```°ùμŸG ¢ù«FôdG ¿EÉa ,IóëàŸG

 ™e äÉ```aÓÿG ¢```†©H ∑É```æg ¿CG í```°VGh”
 ádCÉ°ùe π```ãe á∏Ñ≤ŸG á```«cÒeC’G á```eƒμ◊G

 ∂«°ùμŸG ™```aóJ ød É```ªàM …òdG ,QGó```÷G

 …Qƒ¡ª÷G öü≤dG ‘ ´ÉªàLG ∫ÓNh .“¬```æªK

 ¢ù«FôdG Oó°T ,⁄É©dG ‘ √OÓH AGôØ°S º°V

 ⋲∏Y ¿ƒμj” QGôb …CÉH ⋲```°Vôj ød ¬fCG ⋲∏Y

.“Ú«μ«°ùμªc ÉæàeGôch Éfó∏H ÜÉ°ùM

 ºμd √ó«cCÉJ »```ææμÁ É```e” :±É```°VCGh

 ™e Ió«L ábÓY π«Ñ```°S ‘ πª©æ°S ÉæfCG ƒg

.“É¡°ù«FQh IóëàŸG äÉj’ƒdG

 ¢ù«FôdG äÉëjöüJ øe äÉYÉ°S π«Ñbh

 ¬fCG ⋲∏Y ó«cCÉàdG ÖeGôJ OóL ,»μ«```°ùμŸG

 äÉj’ƒdG Ú```H …Ohó◊G QGó```÷G »æÑ«```°S

 ÒZ Iôé¡dG ∞```bƒd ,∂«```°ùμŸGh IóëàŸG

 ƒëf Öjô¡àdG äÉ```«∏ªY ôFÉ```°Sh á```«YöûdG

 á```eƒμM ¿CG É```°†jCG Ö```eGôJ ó```cCGh .√OÓ```H

 ´höûŸG Gò```g á```Ø∏c Oó```°ùà°S ∂«```°ùμŸG

 …CG ,“íLQC’G ƒ```g Gògh É≤M’ hCG GQƒa É```eEG”
 øªK ™aó«```°S »cÒeC’G ÖFGö†dG ™aGO ¿CG

.É≤M’ √Oó°ùà°S ∂«°ùμŸGh QGó÷G

غروزني ـ االناضول: 

 á«∏ªY ‘ ¿É«```°ShQ ¿ÉjóæL π```àb

 Úë∏°ùe á≤MÓŸ ,¢ù«ªÿG π«d ,á«æeCG

 º```«¶æàH á∏```°U ⋲```∏Y º```¡fCG ó```≤à©j

 »μ```°ùØjƒdÉ°ûJQƒc á≤£æe ‘ ¢ûYGO

 º```μ◊G  äGP  ¿É```°û«°ûdG  á```jQƒ¡ªéH

.»JGòdG

 äGƒb øY á«°ShQ ä’Éch â∏≤fh

 ¤EG ¿É«ªàæj øjóæéŸG ¿EG É¡dƒb øeC’G

 ¢û«÷ÉH 46 º```bQ “±hôjOÉb” á```bôa

.ájQƒ¡ª÷G ó«dGƒe øe Éªgh »°ShôdG

 ¿É°†eQ ÊÉ°û«°ûdG ¢ù«FôdG ¿Éch

 öUÉæY ø```e 4 πà≤e ø```∏YCG ±hô```jOÉb

 á```«∏ª©dG  ‘ ô```NBG  ∫É```≤àYGh  ,¢```ûYGO

.á«æeC’G

 á«°ShôdG ∂«æJƒÑ°S ádÉch äôcPh

 :¬```dƒb ÊÉ```°û«°T »```æeCG Qó```°üe ø```Y

 øe Üô≤dÉH á```°UÉN á«∏ªY ò«ØæJ ””
 ‘ ¿É```ZGó∏«Zh …ƒdÉ```°ûJQƒc »```àjôb

 É¡dÓN iôL »μ°ùØjƒdÉ°ûJQƒc á≤£æe

 ∫É```≤àYGh Úë∏```°ùe á```©HQCG á«Ø```°üJ

 ±hôjób ¢ù«FôdG ¿CG k ÉØ«°†e ,“¢ùeÉN

 .á«∏ª©dG ⋲∏Y ±öTCG

إسرائيل 

المكسيك 

الشيشان

 ƒgÉ«fÉàf áLhR ÜGƒéà°SG

“ÉjGó¡dG” ÖÑ°ùH

 ød :ÖeGÎd ¢ù«FôdG

∑QGóL øªK ™aóf

 Ú«°ShQ ÚjóæL πà≤e

“á«æeCG á«∏ªY” ```H
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π°UƒŸG ¥öT “ “áÑ©°U”” á≤£æÃ Ωó≤àJ á«bGô©dG äGƒ≤dG

OGôcC’G ∫ƒM Iójô¨J ÖÑ°ùH ÉcÒeCG ó≤àæJ É«côJOGôcC’G ∫ƒM Iójô¨J ÖÑ°ùH ÉcÒeCG ó≤àæJ É«côJ

 öùjC’G πMÉ°ùdG ÜƒæL É¡Jô£«°S ¥É£f â©°Sh

 IójóL Iƒ```b π```°UƒŸG á«∏ªY âÑ```°ùàcGh

 Ωó≤J ∞bƒJ ¿CG ó©H ,…QÉ÷G ΩÉ```©dG ájGóH òæe

.Èª°ùjOh Èªaƒf ‘ áæjóŸG πNGO äGƒ≤dG

 ¿ƒeOÉb” äÉ```«∏ªY óFÉb ∫É```b ,¬à¡L øe

 ¿É«H ‘ ˆGQÉ```j ó«```°TQ ÒeC’G óÑY “iƒæ«f É```j

 á```°ùeÉÿG ábôØdGh ™jöùdG OôdG äGƒb” :¿EG ¬```d

 ôjô– øe ,Ωƒ«dG ìÉÑ°U âæμ“ ájOÉ–G áWöT

 öùjC’G πMÉ°ùdG ‘ “¿hôgÉ°ùdG“h “ôeƒ°S” »«M

 ¥ƒa »bGô©dG º∏©dG â©aQh ,π°UƒŸG áæjóŸ

.“Ú«◊G ⋲fÉÑe

 hó©dG äóÑc ™jöùdG OôdG äGƒb” :±É°VCGh

 Ö```°ùM ,“äGó©ŸGh ìGhQC’É```H IÒÑc ôFÉ```°ùN

.Rƒ«f ájôeƒ°ùdG

 á«æeCG QOÉ```°üe âæ∏YCG ,≥HÉ```°S â```bh ‘h

 ‹Éª```°ûdG QƒëŸÉH áØ∏μŸG äGƒ≤dG ¿CG á«bGôY

 »```M äOÉ©à```°SG  π```°UƒŸG ô```jô– á```cô©Ÿ

 º«¶æàdG á```°†Ñb ø```e “¿É```°ù«f øe ™HÉ```°ùdG”
.»HÉgQE’G

 ∞dÉëàdG øe ºYóH á«bGôY äGƒb π°UGƒJh

 πeÉc ⋲∏Y Iô£«```°ùdG IOÉ©à```°SG á«∏ªY ‹hódG

 âëÑ°UCG ∑QÉ©ŸG øμd ,“¢ûYGO” øe π°UƒŸG

 πNGO º«¶æàdG áJÉªà```°SG ÖÑ°ùH áHƒ©°U ÌcCG

.Ú«fóŸG øe ±’BG äÉÄe OƒLhh áæjóŸG AÉ«MCG

 º«¶æJ ¿EG ,»```cÒeCG …ôμ```°ùY óFÉb ∫Ébh

 IÒ¨```°U QÉ«W ¿hO äGôFÉW Ωóîà```°ùj ¢ûYGO

 ‘ á«bGô©dG äGƒ≤dG áªLÉ¡Ÿ “õfhQO” IÒ°ùe

.π°UƒŸG áæjóe IOÉ©à°S’ É¡àcô©e

 âjôH ó«≤©dG øY “¢SôH ¢ùfGôa” â∏≤fh

 á«cÒeCG Ió```Mh ⋲```∏Y ±ö```ûj …ò```dG É«Ø∏«```°S

 ¬dƒb ¥Gô©dG ‘ “IQÉ°ûà°S’Gh ºYódG Ëó≤àd”
 IÒ¨```°U ôFÉNP ¿ƒ£Hôj ¢```ûYGO »```∏JÉ≤e ¿EG

 äGƒ```≤dG  ö```UÉæY  π```à≤d  ,IÒ```°ùe  äGô```FÉ£H

.π°UƒŸG IOÉ©à°SG ∫hÉ– »àdG á«bGô©dG

 äGôFÉW ¿ƒeóîà```°ùj” É«Ø∏«```°S ±É°VCGh

 É¡fƒ≤∏j IÒ¨```°U ôFÉNP ™e ,IÒ```°ùe IÒ¨°U

 ºéM ¿CG ºZQ” ™HÉJh .“á```«bGô©dG äGƒ≤dG ⋲∏Y

 IÒ¨```°U ájhój á∏Ñæb øe ÈcCG ¢ù«d ô```FÉNòdG

 »àdG á```é«àædG ⋲∏Y ∫ƒ```°üë∏d »```ØμJ É```¡fEÉa

 ¿hO øe πà≤dG »```gh ,¢ûYGO º«¶æJ É```gójôj

.“õ««“

 º```«¶æàdG  ΩGóîà```°SG  ¿EG  ∫ƒ```≤j ⋲```°†eh

 ¢ù«d” IÒ¨```°U IÒ```°ùe äGôFÉ£d ±ô```£àŸG

 Ωƒ```«dG É¡fƒeóîà```°ùj” Oô£à```°SGh .“Gó```jóL

 »àdG á«bGô©dG äGƒ```≤dG ⋲```∏Y ôFÉNòdG AÉ```≤dE’

.“π°UƒŸG ‘ Ωó≤àdG ∫hÉ–

 øe áeƒYóŸG ,á«bGô©dG äGƒ```≤dG ¿CG ócCGh

 øe ójó©dG •É≤°SEG ‘ íéæJ âJÉH ,Ú«cÒeC’G

 á«dÉ©a πbCG” É```¡∏©éj Ée ,IÒ```°ùŸG äGôFÉ£dG

.“¬«∏Y âfÉc É‡

 áeƒYóŸG ,á«bGô©dG äGƒ≤dG ¿CG ¤EG QÉ```°ûj

 òæe GÒÑc Éeƒég ò```ØæJ ,‹hódG ∞dÉëàdG ø```e

 ≥WÉæŸGh ,π```°UƒŸG IOÉ©à```°S’ ô```HƒàcCG 17
.É¡H á£«ëŸG

 •(Ü ±G) π°UƒŸG ¥öT ‘ »bGô©dG ¢û«÷G øe öUÉæY

الموصل ـ وكاالت:

 ‘  ô≤¡≤àdG  ≈∏Y “¢ûYGO”  »∏JÉ≤e  äÈ`̀LCG  ¬JGƒb  ¿EG  ,¢ù«ªÿG  ¢ùeCG  ,»bGô©dG  ¢û«÷G  ∫Éb

.Ωó≤àdG ‘ äÉHƒ©°U É¡«a ¬LGƒJ âfÉc á≤£æe ‘ Ö°SÉμe ≥≤ëàd ,π°UƒŸG ¥ô°T ÜƒæL

 áWô°ûdÉH  ™jô°ùdG  Oô`̀dG  äGó``Mh  ¿CG  »bGô©dG  »ª°SôdG  ¿ƒjõØ∏àdG  ¬``̀YGPCG  …ò`̀dG  ¿É«ÑdG  ô`̀cPh

 »M“h ,á∏LO ô¡æd á«bô°ûdG áØ°†dG ≈∏Y ™≤j …òdG “ôeƒ°S »M” ‘ âeó≤J á«bGô©dG ájOÉ–’G

 ¥ô°ûdG  ‘ IOƒLƒŸG  äGóMƒdG  øe CÉ£HCG  á≤£æŸG  ∂∏J  ‘ äGƒ≤dG  Ωó≤J  ¿É`̀ch  .QhÉéŸG “¿hôgÉ°ùdG

 RÉ¡L äGƒ`̀b  äOÉ`̀bh  .»°VÉŸG  ´ƒÑ°SC’G  ‘ AÉ`̀«`̀MC’G  øe Oó`̀Y  ≈∏Y  äô£«°S  »àdG  »bô°ûdG  ∫Éª°ûdGh

.π°UƒŸG ¥ô°T ‘ Ωó≤àdG ÜÉgQE’G áëaÉμe

أنقرة ـ وكاالت:

 ,(Ωƒμàæ°S)  á«cÒeC’G  ≈£°SƒdG  IOÉ«≤dG  ¤EG  ,¢ù«ªÿG  ¢ùeCG  IOÉ`̀M  äGOÉ≤àfG  É«côJ  â¡Lh

 ∫Éª©dG  ÜõëH  á∏°U  …CG  »Øæj  í∏°ùe  …Qƒ°S  ∞dÉëàd  ÉfÉ«H  ÎjƒJ  ≈∏Y  É¡HÉ°ùM  ≈∏Y  äô°ûf  »àdG

.Iô≤fCG ¬ª¡àJ Éªc ,ÊÉà°SOôμdG

 É¡Ø«∏M  ,…Oô`̀c  »HôY  ∞dÉ–  »`̀gh  á«WGô≤ÁódG  ÉjQƒ°S  äGƒ`̀b  ,ÉjQƒ°S  ‘  ø£æ°TGh  ºYóJh

 ΩÉ¶àfÉH  äÉaÓN  ºYódG  Gòg  Òãjh  .¢ûYGO  º«¶æJ  »jOÉ¡L  áëaÉμe  ‘  á«∏YÉa  Ì`̀cC’G  ÊGó«ŸG

 Ö©°ûdG ájÉªM äGóMh ¿CG iôJh ,á¡LGh áHÉãÃ äGƒ≤dG √ò¡d »Hô©dG ¿ƒμŸG Èà©J »àdG Iô≤fCG ™e

 OÉ`̀–’Gh  IóëàŸG  äÉ`̀j’ƒ`̀dGh  É«côJ  √Èà©J  …ò`̀dG  ÊÉà°SOôμdG  ∫Éª©dG  ÜõëH  á£ÑJôŸG  ,…Oô`̀μ`̀dG

.É¡«∏Y øª«¡J ,“á«HÉgQEG áYƒª›” »HhQhC’G

“¿ÉZhOQCG äÉ«MÓ°U” ÖÑ°ùH ¿ÉŸÈdG ‘ ∑GôY

أأ

“ “ ”

..IIôô≤≤ffGG  ¬¬ªª¡¡ààJJ  ÉÉªªcc  ,,ÊÊÉÉàà°°SSOOôôμμddG..ÉÉ¡¡««∏∏YY  øøªª««¡¡JJ  ,, áá««HHÉÉggQQEGG  ááYYƒƒªª››   »»HHhhQQhh’’GG

ôô HH ™™jjôô ôô hh ¿¿ »» ôô »» ôô ¿¿ƒƒjjõõ …… ¿¿ ««ÑÑ ôô hhππ ƒƒ ¥¥ôô ‘‘ ΩΩ ÜÜ QQEE

 IóëàŸG ·C’G ¿EG âdÉbh ,äGƒæ°S â°S ƒëf òæe ÉjQƒ°S ‘ Iô©à°ùŸG á«KQÉμdG Üô◊G ¤EG á«cÒeC’G RÒaCG øjQƒa á∏› äQÉ°TCG

 ∞°üf ƒëf πà≤e øY äôØ```°SCG ÉjQƒ```°S ‘ Iô©à```°ùŸG Üô◊G ¿CG á∏éŸG âaÉ```°VCGh .OÓÑdG ‘ ´Göü∏d πM OÉéjEG hCG É¡Øbh ‘ â∏```°ûa

 á«ªgCG ióe ¤EG Ò```°ûj …òdG ôeC’G ,OÓÑdG êQÉN ¤EG ÚjÓe 5 ƒëfh ÉjQƒ```°S πNGO ÚjÓe 6 øe ÌcCG ójöûJ ¤EG äOCGh ,¿É```°ùfEG ¿ƒ«∏e

 ‹hódG ÊÉ```°ùfE’G ¿ƒfÉ≤dG øe GÒÑc GAõL ¿B’G πμ```°ûj …òdG 1864 ΩÉ©d ∞«æL ¥Éã«e ¤EG äQÉ```°TCGh .Ühô◊G AÉæKCG Ú«fóŸG ájÉªM

 áª¡e øμd ,ÚLÉàëŸG IóYÉ```°ùŸ OÉ«Mh ágGõæH πª©J »àdG iôNC’G áKÉZE’G äÉª¶æeh IóëàŸG ·CÓd í«àj …òdGh ,á«‡C’G áª¶æª∏d

 ΩÉ¶ædG ¢ù«FQ áeƒμM ¿CG âaÉ°VCGh .ÇOÉÑŸGh óYGƒ≤dG √ò¡d äÉeƒμ◊G ΩGÎMG ióe ⋲∏Y É```°†jCG óªà©J äÉYGöü∏d Ú«fóŸG Ö«æŒ

 ∞æ©dÉH á«ª∏°ùdG á°VÉØàf’G â∏HÉb ÉeóæY ∂dPh ,á«dhódG ÒjÉ©ŸG √òg ¿B’G ⋲àMh äGƒæ```°S 6 òæe â∏gÉŒ ó°SC’G QÉ```°ûH …Qƒ```°ùdG

 ó°SC’G ΩÉ¶f ¿EG âdÉbh .ΩÉ¶ædG Iô£«°S øY áLQÉÿG ≥WÉæŸG ‘ Ú«fóŸG ∞°ü≤dÉH ±ó¡à°ùJ ó°SC’G äGƒb ¿CG ¤EG äQÉ°TCGh ,™ª≤dGh

 »àdG ,IóëàŸG ·CÓd ¬ÑfÉL øe í°VGh mó– ‘ Üôë∏d á«```°SÉ°SC’G óYGƒ≤dG º¶©e ∑É¡àfÉH ΩÉb

 ¿hO Ú«fóŸG øe OóY ÈcCG á```KÉZE’ ∫ƒ```°UƒdG É¡d øμÁ ’ ¬fCG á©jQòH ¬©e ¿hÉ©àJ É```gQhóH

.ájQƒ°ùdG áeƒμ◊G ™e ¿hÉ©àdG

ÉjQƒ°S ‘ »‡CG π°ûa

 •(Ü ±G) »cÎdG ¿ÉŸÈdG ‘ …ój’ÉH ∑GôY

أنقرة ـ دب أ: 

 ‐ AÉ©HQC’G á∏«d ∫Ó```N »cÎdG ¿ÉŸÈdG ‘ ÜGƒf ÚH IôLÉ```°ûe âÑ```°ûf

 ™«°Sƒàd ájQƒà°SO äÉMÓ°UEG áYƒª› ∫ƒM á```°ûbÉæŸG ΩGóàMG ó©H ¢ù«ªÿG

 ádGó©dG ÜõM øe ÜGƒ```f ∫OÉÑJh .¿ÉZhOQEG Ö«W ÖLQ ¢ù«FôdG äÉ«MÓ```°U

 »°ù«FôdG á°VQÉ©ŸG ÜõM ƒgh …Qƒ¡ª÷G Ö©```°ûdG ÜõMh ºcÉ◊G á«ªæàdGh

.á°üæŸG ∫ƒM Gƒ©ªŒ ¿CG ó©H É°†©H º¡°†©H Gƒ©aOh äÉªμ∏dG

 QGôbE’ á«eƒ≤dG ácô◊G ÜõëH ÉeƒYóe á«ªæàdGh ádGó©dG ÜõM ⋲©```°ùjh

 ,áeRÓdG ájƒ≤dG IOÉ```«≤dG ≥≤ëà```°S É¡fEG ¿ÉZhOQEG ∫ƒ≤j »```àdG ,äÓ```jó©àdG

 Éª«a πμ°ûàJ âfÉc »àdG á```°û¡dG á«aÓàF’G äÉeƒμ◊G ¤EG IOƒ©dG …OÉØàd

 »WGô≤ÁódG Üƒ©```°ûdG ÜõMh …Qƒ¡ª÷G Ö©```°ûdG ÜõM ⋲```°ûîjh .⋲```°†e

.“…ƒ£∏°ùdG ºμ◊G” äÉMÓ°UE’G »cõJ ¿CG øe OGôcCÓd ójDƒŸG

 A’OEG ⋲∏Y …Qƒ¡ª÷G Ö©°ûdG ÜõM øe ÜGƒf ¢VÎYG ,QÉé```°ûdG ∫ÓNh

 π«¡°ùàd á°ü°üîŸG øcÉeCÓd ∫ƒNódG ¿hO º¡JGƒ°UCÉH ºcÉ◊G Üõ◊G ÜGƒf

 ∞JÉ¡dG ´GõàfG á«ªæàdGh á```dGó©dG ÜõM øe ÜGƒf ∫hÉM ºK .…öùdG ´GÎ```b’G

.çóëj Ée Qƒ°üj ¿Éc …Qƒ¡ª÷G Ö©°ûdG ÜõM ‘ ÖFÉæH ¢UÉÿG ∫ƒªëŸG

 á°ùeÉÿGh á©HGôdGh áãdÉãdG OGƒŸG QGôbEG ” ,∑ÉÑà°T’G øe ºZôdG ⋲∏Yh

 »àdG ¿ÉŸÈdG á```°ù∏L ∫ÓN IOÉ```e 18 øe ∞dDƒŸG äÓ```jó©àdG ´hö```ûe ø```e

.¢ù«ªÿG ¢ùeCG ìÉÑ°U øe ¤hC’G äÉYÉ°ùdG ⋲àM äôªà°SG



النائــب األول لرئيــس  رفــع 
االتحــاد البحرينــي لكرة اليد 
خالــد الحيدان أســمى آيات 
التهــاين والتربيكات إىل رئيس 
السلة  لكرة  البحريني  االتحاد 
سمو الشيخ عيىس بن عيل آل 
خليفة مبناســبة فوز املنتخب 
األول لكــرة الســلة للرجــال 
باملركــز الثالــث يف البطولــة 
العربيــة الثانيــة والعرشيــن 
يف  مؤخــرًا  أقيمــت  والتــي 

جمهورية مرص العربية.

وأكد الحيدان أن إنجاز السلة 
البحرينية عىل املستوى العريب 
يــأيت تتويًجا للجهــود الكبرية 
التي يبذلها سمو الشيخ عيىس 
بن عــيل يف دعم اللعبة، وقال 
إن سموه ترك بصامت واضحة 
يف تطوير كرة السلة البحرينية 
يف فرتة قصرية منذ توليه رئاسة 
االتحاد، واتضح ذلك من خالل 
النوعيــة يف عمل  التحــوالت 
االتحاد، ومبا قدمه سموه من 
مبادرات رائعة ستساهم دون 

أدىن شــك يف االرتقاء مبستوى 
اللعبة يف كافة الجوانب.

ولفــت النائــب األول لرئيس 
اتحــاد اليــد إىل أن الجهــود 
املبذولــة مــن ســمو رئيــس 
االتحــاد لكرة الســلة وأعضاء 
انعكســت  اإلدارة  مجلــس 
إيجاًبــا عــىل أداء املنتخب يف 
البطولــة العربية ومــا قدمه 
أمام  مميــزة  من مســتويات 
املنتخبات املشاركة، مشيًدا يف 
الوقت نفســه بالروح العالية 

التي ظهر بها العبو املنتخب، 
الجهازيــن  خلفهــم  ومــن 
اإلداري والفني يف الفوز مبركٍز 
الرياضة  متقدٍم يؤكــد مكانة 
املســتوى  عــىل  البحرينيــة 
العريب، كام أعرب عن ثقته يف 
تواصل النتائج اإليجابية لكرة 
السلة عىل املســتويني املحيل 
والخارجــي، متمنيٍّــا التوفيق 
والنجــاح لكافــة املنتخبــات 
مشــاركاتها  يف  البحرينيــة 

الدولية القادمة.

”الحيدان“ يهنئ سمو الشيخ عيسى بن علي  
بمناسبة إنجاز منتخب السلة البحرينية

قال الرئيــس التفيذي لبطولة 
BRAVE محمــد شــاهد، إن 
القامئني عىل البطولة فكروا يف 
اختيار  عــىل  التصويت  إعادة 
”أفضــل مباراة لعــام 2016“، 
وذلك عىل خلفية االحتياجات 
التــي ظهــرت عــىل وســائل 
التواصــل االجتامعي بســبب 
البحريني  النجــم  إدراج  عدم 
حمزة الكوهجي ضمن القامئة. 
نكــن  ”مل  شــاهد:  وأشــار 
مثــل هذا  متوقعــني حدوث 
الــيشء يف الحقيقة. اآلن نحن 
ندرك أهمية منظمة خالد بن 
حمد لفنــون القتال املختلطة 
بالنســبة   BRAVE وبطولــة 
للبحريــن. نحــن عــىل علــم 
بالشــعبية التي ميتلكها حمزة 
الكوهجــي، ولكننا مل نفكر يف 

حدوث مثــل هذا اليشء. لقد 
فكرنا بإطــالق تصويت جديد 
مــن إضافة حمزة فيه“. ولكن 
شــاهد عاد ليؤكــد أن حمزة 
يعترب من أكرب الفائزين أيًضا. 

وأوضــح: ”أوالً وقبل كل يشء، 
أود أن أرشح ملــاذا كان حمزة 
ليس جــزًءا مــن القامئة. لقد 
كان لدينا أربعة مقاعد متاحة 
فقط وقمنــا مبلئها عىل النحو 

التــايل: تــم اختيــار املباراتني 
اللتني فازتــا يف التصويت عىل 
أفضــل مبــاراة يف البطولة يف 
النســختني من BRAVE. وتم 
من  األخريني  املقعديــن  ملء 
قبــل املباريــات التي حصلت 
عىل أصــوات أكرث خالل نفس 

عملية التصويت. 
ولكــن حتى ولو مل يكن حمزة 
ليس ضمــن هــذا التصويت، 
فبالنســبة يل هو أحد أعمدة 
النجــاح يف حكايتنــا“. ومــن 
 BRAVE تحــط  أن  املقــّرر 
رحالها بالربازيل الشهر القادم، 
وذلك بعد النجاح الكبري الذي 
شهدته النسخة األوىل والثانية 

مبملكة البحرين.

””BRAVEBRAVE“ تفكـــر في إعــــادة التصويـــــت “ تفكـــر في إعــــادة التصويـــــت 
بشــــــــأن الكوهجـــــي  بشــــــــأن الكوهجـــــي  

اااااالرفاع         المكتب ا0عالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة        

لقطة للمقاتل حمزة الكوهجي

الدكتور خالد الحيدان سمو الشيخ عيسى بن علي
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حقق الالعب عيىس العييس لقب الفردي سن 14 سنة ضمن نهائيات بطولة رشكة إبراهيم خليل كانو 
الخامسة لناشئي التنس والتي ينظمها نادي البحرين للتنس من 7 إىل 19 يناير الجاري، وقد حقق عيىس 

اللقب بعد فوزه يف املباراة النهائية عىل الالعب عيل الرشيف بنتيجة 3-6 و 2-6 يف لقاء جميل تابعه 
عدد كبري من محبي لعبة التنس. 

وضمن فعاليات البطولة يقام اليوم مهرجان لرباعم التنس يشارك فيه أكرث من 70 من الناشئني سن 8 
وسن 10 سنوات، ويبدأ يف الساعة الرابعة عرصا، وتقام خالله مباريات للرباعم سن 8 سنوات عىل مالعب 

” امليني تنس ” وبكرات التنس االسفنجية الحمراء اللون، بينام تقام مباريات الرباعم سن 10 سنوات 
بكرات التنس الخرضاء اللون واملخصصة لهذه السن، وتستكمل مباريات املهرجان عرص السبت بإقامة 

األدوار النهائية.

العيسي يحقق لقب فردي 14 لبطولة كانو التنس
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خلفان: 17 ناديا ببطولة ا>ندية 
العربية للطائرة

حسن علي

أكد األمني العام لالتحاد العريب للكرة 
الطائرة جهاد حسن خلفان عن اعتامد 

مشاركة 17 نادًيا عربيٍّا يف بطولة األندية 
العربية الخامسة والثالثني للرجال والتي 

ستحتضنها جمهورية مرص العربية من 17 
لغاية 28 فرباير املقبل.

وأضاف خلفان أن األمانة العامة لالتحاد 
العريب للكرة الطائرة الذي يتخذ من مملكة البحرين مقرٍّا له قد 

تسلم مشاركة 17 نادًيا لغاية اآلن وهم األهيل (البحرين)، الجيش 
(مرص)، السالم، السيب (سلطنة عامن)، السويحيل، االتحاد (ليبيا)، 
سنجل، جباليا (فلسطني)، شباب الحسني، الكرمل (األردن)، األهيل 

والوحدة ( السعودية)، الشعلة (اليمن)، الشبيبة (لبنان)، الريان 
والجيش (قطر). وأكد خلفان أن غلق باب التسجيل ملشاركة 

األندية سيكون بتاريخ 17 يناير الجاري، عىل أن تجرى القرعة 
بتاريخ 21 يناير مبقر االتحاد يف مملكة البحرين، وتوقع خلفان بأن 

يرتفع عدد األندية املشاركة إىل 20 نادًيا يف البطولة.
ويشار إىل أن النادي األهيل سيمثل مملكة البحرين يف بطولة 
األندية العربية بصفته بطل لكأس سمو ويل العهد يف املوسم 
املنرصم 2015/2016، وسبق لألهيل أن تّوج باللقب العريب يف 

النسخة قبل املاضية 2014 ليسجل اسمه كأول ناد بحريني يحرز 
اللقب.

جهاد خلفان

السنة التاسعة - العدد 3013 

الجمعة
13 يناير 2017 
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يســتهل منتخبنا الوطني لكرة اليد 
اليوم الجمعة مشــواره يف نهائيات 
كأس العــامل 25 والتي تســتضيفها 
العاصمة الفرنســية باريس، مبالقاة 
املنتخــب الســويدي وذلك يف متام 
بتوقيــت  مســاًء   6.45) الســاعة 
مملكــة البحرين) عىل قناة (يب إن 

سبورت).
ويأمل الشــارع الريــايض أن يظهر 
”أحمر اليد“ باملستويات الطموحة 
الثانيــة  مشــاركته  يف  واملأمولــة 
العامليــة، رغــم إدراك الجميع أن 
املجموعة التي وقــع فيها منتخبنا 
مع (قطر، مرص، الســويد، الدمنارك 
واألجنتــني) تعتــرب قويــة للغايــة 
يف ظــل الخــربة واإلمكانــات التي 
تصب لغالبيــة املنتخبات األخرى، 
إال أن األمــل يبقى حــارضاً لكتيبة 
مدربنا صالح بوشكريو مع سواعد 
أبطالنا بالظهور املرشف الذي يليق 
بســمعة ومكانة اللعبــة الذي بلغ 

صداها عالياً. 
لهــذا  ”األحمــر“  إعــداد  وجــاء 
االســتحقاق امللفــت واملميز عىل 
فــرتات متقطعة من حيث التجمع 
املحيل وخــوض عدد من املباريات 
الوديــة وايضاً املشــاركة يف بطولة 
أقام معسكراً  فرنسا الودية، وأخرياً 
خارجياً يف األيــام األخرية لعب من 

خالله عدة مباريات أوروبية.
وميثــل منتخبنا يف هــذه البطولة 
كل مــن الجهــاز الفنــي بقيــادة 
بوشكريو ومساعده عصام  املدرب 
عبداللــه باإلضافة لالعبني حســني 
الصياد، محمود عبدالقادر، محمد 
عبدالحســني، عــيل مــريزا، محمد 
مريزا، حســن شــهاب، عــيل عيد، 
محمد حبيب، حسن السامهيجي، 
جاســم الســالطنة، محمد املقايب، 
أحمــد املقايب، بالل بشــام، مهدي 
سعد، عيل خميس، كميل محفوظ 

وحسني القيدوم.

غياب ا0عالم!

من املؤسف حقاً أن (ُيغّيب) اإلعالم 
املريئ والصحايف عن مرافقة منتخبنا 
الوطني يف أكــرب محفل ريايض، يف 
أمر يــرتك عالمات اســتفهام كثرية 

حول األســباب التــي أدت لذلك، 
مــع العلم أنها ليســت املرة األوىل 
التي يغيب فيها اإلعالم عن مرافقة 
الوطنيــة يف  واملنتخبــات  الفــرق 

استحقاقاتها الخارجية!
االســتاذ الكبــري والزميــل محمــد 

طالب أصــاب كبــد الحقيقة فيام 
طرحــه مبقاله يوم أمس بالصحيفة 
فالقناة  الريــايض“،  ”األيام  الزميلة 
الرياضية عودتنــا دامئاً بغيابها عن 
نقل األحداث املهمة خصوصاً لكرة 
اليد، ولكن العتب األكرب ُيلقى عىل 

لكرة  البحريني  باالتحاد  املسؤولني 
اليد ولجنة اإلعالم الريايض يف املقام 
األول، ألنهام مل ينسقا معاً يف توفري 
أحــد اإلعالميني ملرافقــة ”األحمر“ 
الــذي ميثــل مملكــة البحرين يف 
مونديال فرنســا، وهذا بكل تأكيد 
يعكــس املقولة التــي يتغنون بها 
دامئــاً أن ”اإلعــالم رشيك أســايس 

للنجاح“!
مباريات ”ا>حمر“

بعــد مبــاراة اليــوم مع الســويد، 
فــإن منتخبنا ســيظهر مجدداً يوم 
األحــد مبواجهة منتخــب قطر، ثم 
يالعب منتخــب ”الفراعنــة“ يوم 
االثنــني، ويخوض مباراتــه الرابعة 
يوم األربعــاء مع الدمنارك، عىل أن 
يختتم مباريــات مجموعته مبالقاة 

األرجنتني.

”أحمر اليد“ يستهل مشواره المونديالي بمالقاة السويد
وسط ”تغييب“ ا"عالم المرئي والصحافي 

منتخبنا الوطني لكرة اليد

ًًً
علي مجيد



تأهل فريقا االتحاد ومدينة عيىس 
إىل الدور ربع النهايئ من مســابقة 
كأس خليفــة بــن ســلامن لكــرة 
الســلة، بعد تغلبهام عىل سامهيج 
والبحريــن، يف املواجهتــني اللتــني 
أقيمتــا مســاء أمــس (الخميس)، 
عىل صالــة االتحــاد البحريني بأم 
الحصم، يف افتتاح منافسات الدور 

التمهيدي من املسابقة.
يف املواجهــة األوىل، متكــن االتحاد 
بقيــادة مدربه أحمــد حمزة من 
الفوز عىل منافسه سامهيج بنتيجة 
(74/60)، ليتأهل إىل مالقاة حامل 
لقب مسابقة الكأس فريق املنامة 

يوم اإلثنني املقبل.
ويديــن االتحاد بفــوزه إىل املتألق 
عيل غدير الذي سّجل 22 نقطة مع 
8 متابعات، وأضاف األمرييك أنتوان 

12 نقطة.
ومن جانب سامهيج، جاء األمرييك 
راميوند أفضل املســجلني بتحقيقه 
19 نقطة، وأضاف محمد مجيد 17 

نقطة.
وجــاء الربــع األول متكافًئا ومتكن 
االتحاد مــن التقدم بفارق 4 نقاط 
قبــل أن يقلص ســامهيج النتيجة 

إىل نقطــة واحد مع نهايــة الفرتة 
.(18/17)

ومنحــت ثالثية محمــد مجيد مع 
بداية الربع الثاين التقدم لسامهيج 
(20/18)، إال أن رد االتحــاد جــاء 
رسيًعا واســتعادة النتيجة لصالحه 
(36/31) بفضــل تألــق عيل غدير 
ومحمد رشف، قبل أن ينهي الفرتة 

لصالحه بنتيجة (40/36).
يف  بقــوة  االتحاديــون  ورضب 
الربــع الثالث وفرضــوا رقابة قوية 
عىل العبي ســامهيج مــا أجربهم 
عىل ارتــكاب الكثري مــن األخطاء 

التي اســتثمرها االتحاد  الهجومية 
لصالحه ووســع بها الفارق إىل 11 
نقطــة (48/37)، قبــل أن ينهــي 
الشــوط لصالحه بنتيجة (57/50) 
والــذي شــهد يف ثوانيــه األخــرية 
اســتبعاد العب االتحاد سيدمحمد 
أخطــاء   5 عــىل  لحصولــه  رشف 

شخصية.
وبســط فريق االتحاد أفضليته يف 
الربــع األخري ليواصل مــا بدأ عليه 
يف الربــع الثالــث مســتفيًدا مــن 
تألق عيل غدير وتراجع ســامهيج 
الواضح، ليحســموا نتيجــة املباراة 

بفارق 14 نقطة.
ويف املواجهة الثانية يوم أمس، قهر 
فريق مدينة عيىس ظروفه وتخطى 
عقبــة منافســه البحريــن بنتيجة 

.(85/60)
املبــاراة  وخــاض مدينــة عيــىس 
بتشكيلة محلية بعد االستغناء عن 
خدمات محرتفه األمرييك دوفوجن.

وبهذا الفوز، سيكون مدينة عيىس 
عىل موعــد مع فريــق النويدرات 
يــوم الثالثاء املقبــل، يف مواجهات 

دور الـ8.
وجــاءت نتائــج أشــواط املبــاراة 

كاآليت: (17/17)، (25/16) مدينــة 
عيىس، (19/15) البحرين و(28/8) 

مدينة عيىس.
وتحقــق فوز مدينــة عيىس بفضل 
30 نقطة من عيل جاســم، وأضاف 

منصور جابر 15 نقطة. 
وجاء أفضل املســجلني يف صفوف 
البحرين محمد نبيل بتسجيله 13 

نقطة.
اليوم لقاء وحيد

تســتكمل مســاء اليــوم مباريات 

الــدور التمهيدي عــرب إقامة لقاء 
وحيد، ســيجمع النجمة مع ســرتة 
والنصف  السادســة  الســاعة  عند 
مســاًء، عىل صالة اتحاد اللعبة بأم 

الحصم.
ويدخــل فريــق النجمــة اللقــاء 
بطموحــات كبرية بعــد أن التحق 
بركب فرق الدور الســدايس، وهذا 
ما ســيعطيه الدافع ملواصلة أداءه 

القوي من أجل الفوز والتأهل.
فيام سيكون التعويض شعار فريق 
ســرتة الــذي ابتعد عن املنافســة 
التأهل للدور الســدايس بعد  عىل 
املستويات املتواضع التي قدمها يف 

الدور التمهيدي للدوري.
ويرشف عىل تدريب النجمة املدرب 
رؤوف حبيــل، فيام يقــود تدريب 

سرتة املدرب عيل عبدالغني.
ويأمل كال الطرفني تحقيق مستوى 

قوي يتمكن من خالله التأهل إىل
دور الـــ8. وســيلعب املتأهل من 
هذه املواجهة مع فريق الحالة، يف 
لقاء سيقام الثالثاء املقبل 17 يناير 

الجاري.

يف واحدة من أقوى مباريات دوري 
الدرجة األوىل للكرة الطائرة حقق 
النرص فــوزاً صعباً عىل حســاب 
األهــيل بثالثــة أشــواط مقابــل 
شــوطني يف املواجهــة املاراثونية 
التي جمعت الطرفني عىل امتداد 
ســاعتني وخمس وعرشين دقيقة 
مســاء أمس عىل صالــة االتحاد 
مبدينة عيــىس الرياضية ليخطف 
نقطتــني ويرفع رصيده إىل خمس 
نقاط يف املركز الرابع بينام خطف 
األهيل نقطة واحدة لريفع رصيده 
إىل أربع نقاط يف املركز الخامس.

وكاد النــرص أن يفــرط يف الفــوز 
األول  بالشــوطني  بعدمــا ظفــر 
25/23 والثاين 25/22 حيث نجح 
األهيل يف قلــب الطاولة عليه يف 
الشــوط الثالــث 25/22 والرابع 
25/19 قبــل أن يحســم النــرص 
املواجهة لصالحه يف الخامس -19

17، وأدار اللقــاء طاقــم تحكيم 
دويل مكــون مــن األول عبــاس 
عبدالرضا والثاين أحمد عبدالعال.

وشــكل فاضــل عبــاس والكويب 
أوســميل أهم مفاتيح الفوز لدى 
الهجومية،  براعتهام  النرص بفضل 
كام أثبــت األهــيل جدارته رغم 
الخســارة وقــدم مســتوى رائع 
للغايــة، وبهذا الفــوز فقد متكن 
النرص بقيادة حسن عيل الشقيق 
األصغــر وتلميــذ شــقيقه األكرب 
مــدرب األهــيل رضــا عــيل من 

تحقيق الفوز والتفوق.
وشهدت املباراة قيام فاضل عباس 

بحركــة اســتفزازية اســتعراضية 
أمام جامهري األهــيل بعد إحرازه 
إحدى النقاط يف الشــوط الفاصل 
اشــعلت جامهري األهــيل تجاهه 
يف ظــل توتــر األجــواء أصال بعد 
اشــتباك جامهري النــرص مع عدد 
من جامهــري األهيل يف املدرجات 
لوال تدخل رجال األمن، ويف نهاية 
املبــاراة اعتــذر عبــاس لجامهري 
االهيل بالتلويح لهم بيده  وخرج 

من الصالة محاطا برجال األمن.
كان الشــوط األول متكافئــاً بني 
الطرفــني يف املســتوى والنتيجة، 
حيــث اعتمد األهيل عىل الهجوم 
املفتوح يف األطــراف حيث يوجد 
الشــقيقان محمد عنــان مبركز 2 
ونارص مبركــز4 واللــذان مل يجدا 
أي صعوبــة يف املرور من حوائط 
االنــرص، أمــا األخري فقــد اعتمد 
عىل التنويع ما بني مركز 3 نســبيا 
واألطــراف حيــث يوجــد فاضل 

الذي  عباس والكويب ”أوســميل“ 
تألق بصورة ملفتــة وقدم أوراق 

اعتامده.
واســتمر مسلســل التعــادل بني 
16- النتيجــة  حتــى  الفريقــني 
16 قبــل ان يتفــوق النــرص -18

16 ويواصــل تقدمــه 19-22 مع 
محاوالت مستمرة لتقليص الفارق 
من قبــل األهيل لتصــل النتيجة 
22-24 بفضل النشــاط الهجومي 
لفاضل عبــاس من مركــز4 بكل 
براعة وأوسميل الذي حسم نقطة 
الشــوط برضبة ساحقة من مركز 
2 لينتهــي 23-25 حيــث ارتكب 
األهيل العديد مــن األخطاء عىل 
مستوى االستقبال وعدم الفاعلية 

الهجومية ليخرس الشوط.
الثــاين شــهد تغيريا يف  الشــوط 
صفــوف األهيل بدخــول الفيس 
بدال من عــيل مرهــون ودخول 
عبــاس الخبــاز بــدال مــن مريزا 

عبدالله، وقد ســيطر النرص عىل 
مجريات اللعب وسط أداء باهت 
لألهيل الذي تأثر بسوء االستقبال 
باســتغالل  النرص  أفضليــة  مــع 
جميع املراكــز الهجومية مبا فيها 
الســناتر ليتقــدم األزرق بفارق 
مريــح 12-17 ومع تراخي النرص 
نجح األهــيل يف العودة بالفاعلية 
الهجوميــة واالســتامتة الدفاعية 
مــن الليربو عيــىس عبدالوهاب، 
ثــم   ،19-19 التعــادل  ليحــرز 
أصبحــت النتيجــة 21-21 قبــل 
أن يتفوق النــرص بفضل النجاح 
الهجومي لفاضــل عباس لينتهي 

الشوط 25-22.
اســتعاد األهيل توازنه يف الشوط 
الثالث بتحســن اســتقبال الكرة 
مأموريــة  ســهل  والــذي  األوىل 
عيل حبيــب يف تنشــيط مركز 4 
حيــث يوجــد الخبــاز والصرييف 
اللذان احــرزا العديد من النقاط 

الهجوميــة،  كام عــاد األهيل من 
خــالل حوائط الصــد التي كانت 
باملرصــاد لكرات صبيــح ليتقدم 
األهــيل 14-19 وســط محاوالت 
مستمرة من النرص للتقليص لكن 
األهيل أنهى الشوط بجدارة -25

.22
واصــل األهيل عروضــه املتميزة 
يف الشــوط الرابع وفرض ايقاعه 
عىل املباراة خصوصا بعد تحسن 
الكــرة األوىل التي أدت إىل نجاح 
الهجوم الرسيــع الذي كان بطله 
إىل  باإلضافــة  الخبــاز،  عبــاس 
االرســاالت الهجوميــة للصــرييف 
ومتاسك حوائط الصد التي أعطت 
سلســلة  مقابل  لألهيل  األفضلية 
مــن األخطاء لــدى النرصاوية يف 
الهجوم وتضييع االرســاالت التي 

كلفتهم الخسارة 25-19 .
الشــوط الفاصــل كان من أقوى 
وامتــع األشــواط يف ظــل تكافؤ 

املستوى لتحبس األنفاس قبل أن 
ينهــي النرص املباراة لصالحه بعد 
أن أهــدى عنان الصغــري النقطة 
األخرية من رضبة طائشة 19-17.

ويف املواجهة الثانية حقق النجمة 
فــوزه الثالث عىل التــوايل بعدما 
هزم اتحاد الريف بثالثة أشــواط 
 ،25/21 كالتــايل  جــاءت  نظيفة 
رصيــده  لريفــع   25/14  ،25/17
إىل 9 نقــاط يف املركز الثاين بينام 
تجمد رصيد اتحاد الريف عند 3 

نقاط فقط من فوز وخسارتني.
أدار املباراة طاقــم تحكيم دويل 
مكــون من الحكــم األول جعفر 

املعلم والثاين أحمد القيم.
ومل يجــد النجمــة أي صعوبة يف 
تجــاوز عقبــة اتحــاد الريف يف 
ظل تفوقه الهجومي الواضح من 
جميــع املراكز بقيادة املايســرتو 
حســني الحاييك، إذ تألق جاســم 
الربازيــيل  واملحــرتف  النبهــان 
ليلســون من األطراف ومروا من 
حوائــط اتحاد الريــف املتهالكة 
بســهولة، كــام كان لإلرســاالت 
املركزة دور كبري يف هز اســتقبال 
املنافــس وباألخــص يف الشــوط 
الثالث الذي ســاء فيه حال الكرة 
األوىل متاماً، كام ارتكب الريفيون 
العديد من األخطاء عىل مستوى 
الهجوم وســط اســتامتة وتنظيم 
داخــل صفــوف النجمــة عــىل 
واالســتقبال  الدفــاع  مســتوى 
وحوائــط الصد ليخــرج بانتصار 

مستحق.

االتحاد ومدينة عيسى يعبران إلى ربع النهائي

فوز قيصري للنصر على ا*هلي بدوري الكرة الطائرة

ــة ــل ــس ـــان“ لـــكـــرة ال ـــم ـــل ــــن س بـــكـــأس ”خـــلـــيـــفـــة ب

النجمة يتخطى اتحاد الريف

أ

أ

محمد الدرازي

حسن علي

علي مجيد

مممممم
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أكد مصدر موثوق لـ ”البالد 
سبورت“ أن فئة من العبي 

إحدى األلعاب الجامعية بأحد 
أندية العاصمة متذمرون 

بشكل كبري جراء تأخر رصف 
مستحقاتهم ألكرث من ثالثة 

أشهر!
وبني املصدر أن الالعبني 

طالبوا إدارة اللعبة برصف 

مستحقاتهم ولو بشكل 
متقطع كونهم يعيشون 

يف ضيق مايل، إال أنهم مل 
يجدوا نارصا وال معينا رغم 

الوعود ”الوردية“ التي كانوا 
يتحصلون عليها بني فرتة 

وأخرى!
وأشار مصدرنا إىل أن هؤالء 

يسعون جاهدين لضبط 

النفس حيال الوضع السيئ 
الذي يعيشونه مع إدارة 
ناديهم يف هذا املوضوع، 

وأنهم يريدون املحافظة عىل 
العالقة التي تربطهم به إال 

أن ذلك لن مينعهم من اتخاذ 
خطوات ومواقف أكرث قوة 

ورصامة إذا ما استمر الوضع 
عىل ما هو عليه.

والجدير ذكره، أنها ليست 
املرة األوىل الذي يتأخر 

فيه هذا النادي عن رصف 
املستحقات املالية لالعبي 

فريقه، بل ويصل األمر 
إلدارييه بأن يهددوا الالعبني 
بإيقاع العقوبات عليهم يف 

حال تحدثوا للجهات اإلعالمية 
أو اتخذوا مواقف يعتربونها 

”يل الذراع“!
كام أن موضوع تأخر رصف 
املستحقات يف حال األندية 

املحلية أصبح أمرا معتادا عليه 
وبصورة كبرية، دون أن يهتموا 
بحال العبيهم من جهة ودون 
أن يجدوا رادعا، خصوصاً أن 

هناك شكاوى رسمية لدى 
االتحادات الرسمية!

العبــــــــو ناٍد عاصمــــي متذمــــــرون لتأخـــــــر مستحقاتهــــــــم!

من لقاء مدينة عيسى والبحرين (تصوير: أيمن يعقوب)

النجمة يتجاوز اتحاد الريف بسهولة (تصوير: خليل إبراهيم)

من لقاء االتحاد وسماهيج

ناصر عنان يصوب ضربة ساحقة قبالة حوائط النصر



الدويل  املجل��س  رئي��س  أع��رب 
للرياض��ة العس��كرية “الس��يزم” 
العقيد الركن عبدالحكيم الش��نو 
ال��ذي ي��رف ع��ى كأس العامل 
العس��كرية يف عامن، عن ش��كره 
وتقدي��ره لق��وة دف��اع البحرين 
وعى رأس��ها  القائ��د العام لقوة 
دف��اع البحري��ن املش��ر الرك��ن 
الش��يخ خليف��ة ب��ن أحم��د آل 
املتواصل  خليفة، ع��ى دعمه��م 
للرياضة العس��كرية بش��كل عام 
ملنتخباتنا  املح��ي  الصعي��د  عى 
العس��كرية وأيًضا ع��ى الصعيد 
الدويل واملجل��س الدويل للرياضة 
وص��ول  أن  مش��راً  العس��كرية، 
املنتخب العس��كري لك��رة القدم 
إىل نهائيات كأس العامل العسكرية 
والتي تس��تضيفها س��لطنة عامن 
الشقيقة تجسيًدا لالهتامم الكبر 
والدع��م الالمحدود ال��ذي يوليه 
معاليه من أجل تريف اململكة 
يف املحاف��ل الرياضي��ة املختلف��ة 
السيام اللعبة الشعبية األوىل عى 
مس��توى العامل وهي كرة القدم، 
مؤكًدا يف الوقت نفس��ه إمكانية 
منتخبنا العس��كري يف املنافس��ة 
عى كأس العامل العسكرية خوض 
املنافسات بثقافة الفوز واملنافسة 
عى الكأس وال يشء غره، مش��ًرا 
إىل أن جمي��ع مس��تويات الفرق 
املش��اركة ش��به متقاربة بجانب 
الجيد  والب��دين  النفيس  اإلع��داد 
والذي يك��ون هو الف��ارق الذي 
سوف يحدد وصول الفرق للهدف 

املنشود.

عملية التطوير مستمرة في 
السيزم

وش��ّدد العقيد الركن الش��نو عى 
واالرتق��اء  التطوي��ر  عملي��ة  أن 
بكل ما يتعلق بأنش��طة الس��يزم 
املختلف��ة  وقطاعات��ه  وأنظمت��ه 
مس��تمرة وال رجعة للخلف إذا ما 
أردنا من تحقيق االس��تمرارية يف 
النوعية  التأل��ق والتميز والنقل��ة 
التي تش��هدها ه��ذه املنظمة يف 
الس��نوات األخرة، مش��رًا إىل أن 
الرياضة العسكرية أصبحت تسهم 
وتؤثر بش��كل مبارش عى الحركة 
الرياضية الدولية واألوملبية، حيث 
تأيت نتائ��ج دورة األلعاب األوملبية 
األخ��رة يف “ري��و 2016” لالعبني 
العس��كريني والذي يعت��ر مؤرًشا 
الرياضيني  تأث��ر  مل��دى  منطقيًّ��ا 
الرياضية  الحرك��ة  العس��اكر عى 
العاملي��ة، بحي��ث إن 30 % م��ن 
اإلنجازات يف تلك الدورة تعود إىل 

الالعبني العسكريني.
وقال رئيس السيزم إن كأس العامل 
العسكرية لكرة القدم من األنشطة 
املهم��ة والت��ي طاله��ا التطوي��ر 
والتحدي��ث بعد أن أصبحت كأس 
العامل العس��كرية لكرة القدم بدالً 
م��ن بطولة العامل. واعتامد ش��كل 
دائم للكأس وغرها من املفاجآت 
القادمة والتي س��وف يش��عر بها 
الجمي��ع يف املرحلة القادمة، وهو 
النه��ج الذي اتبعه رئيس الس��يزم 
منذ توليه الرئاس��ة إمياًنا منه بأن 
الرس��الة الس��امية والت��ي يتبناها 
املجلس الدويل للرياضة العسكرية 

“الصداقة ع��ر الرياضة” باإلضافة 
إىل املبادئ النبيل��ة األخرى يجب 
أن تصل إىل جميع العامل من خالل 
االنفتاح عى العامل واعتامد وسائل 
رسالة  لتوصيل  منوذجية  وأساليب 
الس��الم بكل يرس ومحبة، بعد أن 
كان��ت منظم��ة مغلقة تكرس��ت 
فيه��ا معتق��دات خاطئ��ة ع��ى 
مدى س��بعني عاًم��ا املاضية كونها 
منظمة عسكرية وتهم املجتمعات 

العسكرية. 
وعليه، فإن تكثيف الجهود يف هذه 
الفرتة الحرجة والتي يواجهها العامل 
وتجس��يد الرؤية الحقيقة للسيزم 
وتفعليه عى أرض الواقع يعد من 
العوامل الرئيس��ية والتي أدت يف 
انتعاش وبروز أسم املجلس الدويل 
اآلون��ة  يف  العس��كرية  للرياض��ة 
األخ��رة ل��دى األوس��اط الدولية 
والس��يام  واإلنس��انية  الرياضي��ة 
األمم املتحدة والتي أشادت بدور 

السيزم يف عدة محافل دولية.

 منتخبنا قادر على المنافسة وثقافة الفوز مهمة
أشاد بدعم القائد العام وأنشطة “السيزم”... الشنو:

مكتب رئيس السيزم

أك��د النائب غ��ازي آل رحمه أن 
ممثل جاللة امللك املفدى لألعامل 
الخرية وش��ؤون الش��باب، رئيس 
املجلس األعى للشباب والرياضة، 
رئيس اللجن��ة األوملبية البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة فتح آفاًقا رحبة للش��باب 
إمكاناته��م  إلظه��ار  البحرين��ي 
طاقاته��م  وتفج��ر  وقدراته��م 
اإلبداعية من خالل إيجاد قنوات 
جديدة ومحف��زة، مؤكًدا أنه صار 
مبثابة امللهم للكثر من الش��باب 
البحريني، مش��دًدا عى أن س��مو 
الشيخ نارص بن حمد يلعب دورًا 
ب��ارزًا ومؤثرًا يف صياغ��ة مفاهيم 
التنمية م��ن خالل االس��تثامر يف 

الشباب البحريني.
غازي  املس��تقل  النائب  وأوض��ح 
آل رحم��ه أن ممث��ل جاللة امللك 

واضحة  خط��وات  اتخ��ذ  املفدى 
باعتبارهم  الش��باب  دور  لتفعيل 
الجزء الرئي��يس يف عملية التطوير 
املجتمعية، مش��رًا إىل  والتنمي��ة 
أن الش��باب عصب األمم، مضيًفا 
فخ��ورون  البحري��ن  يف  “نح��ن 
بش��بابنا البحرين��ي ال��ذي أصبح 
عالمة فارقة يف الكثر من املجاالت 
بفضل العديد من املبادرات التي 

تستحق اإلشادة والتقدير”.
وأش��ار آل رحم��ه إىل الكث��ر من 
املبادرات التي قدمها سمو الشيخ 
نارص ب��ن حمد آل خليفة وآخرها 
تش��كيل فري��ق البحري��ن مريدا 
للدراجات الهوائية يف خطوة تفتح 
البحريني  للش��باب  آفاق جديدة 
لتسجيل حضورهم الدويل والعاملي 
يف املحاف��ل الخارجية، مؤكًدا أنها 
خطوة تزيد وتسجل اسم اململكة 

عى صعيد املش��اركات الخارجية 
وتسهم يف تس��ليط األضواء عليها 

إعالميًّا.
وق��ال النائ��ب غ��ازي آل رحمه 
“إن النجاحات التي س��جلها سمو 

الش��يخ نارص بن حم��د يف العام 
الفريق  امل��ايض وآخرها حص��ول 
املل��ي للقدرة ع��ى جائزة أفضل 
فري��ق ع��ريب بجائ��زة محمد بن 
راشد لإلبداع الريايض يؤكد املكانة 
العالي��ة التي وصل��ت إليها هذه 
الرياض��ة نتيجة التط��ور النوعي 
فيه��ا بع��د املش��اركات العديدة 
التي سجلتها يف السنوات األخرة، 
ولجميع  لس��موه  تهانيه  مقدًم��ا 
أفراد الفريق، مشيًدا بالعمل الذي 
“باتت  وق��ال  باالح��رتايف،  وصفه 
مملك��ة البحري��ن ضم��ن الدول 
الخارجي  الصعي��د  عى  املتقدمة 
الت��ي تض��ع الرياض��ة مبختل��ف 
ألعابها بفض��ل األفكار واملبادرات 
التي صنعها وأوجدها سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة”.

ضاحية السيف – اللجنة األوملبية: 
أكد األمني العام املساعد للمجلس 
األعى للش��باب والرياضة، األمني 
الع��ام للجنة األوملبي��ة البحرينية 
عبدالرحم��ن عس��كر ع��ى دعم 
اللجن��ة األوملبية لكاف��ة املواهب 
الوطنية يف شتى األلعاب الرياضية 
ومتكينهم مبا يكف��ل قدرتهم عى 
متثيل اململكة خر متثيل مبختلف 

املحافل الخارجية.
ج��اء ذلك ل��دى اس��تقباله العب 
 RUBIKS  “ روب��ك  مكع��ب 
CUBE” راش��د الهاجري بصحبة 
والده أحمد الهاجري مبقر اللجنة 

األوملبية بضاحية السيف.

وأشاد األمني العام مبوهبة الالعب 

راش��د الهاج��ري يف بطول��ة ديب 

الت��ي اختتمت مؤخراً والتي أحرز 

خاللها نتائج إيجابية باعتباره أول 

العب بحريني يشارك يف مثل هذه 

اللعب��ة الذهنية الت��ي تهدف إىل 

العقلية،  الرياضية  املهارات  تنمية 
متمني��اً ل��ه التوفي��ق والنجاح يف 
مش��اركته الدولي��ة ببطولة نانيس 
املفتوحة التي س��تحتضنها فرنسا 
14 يناير الجاري لتريف اململكة.
وأكد عسكر دعم اللجنة األوملبية 
البحرينية لالعب املوهوب راش��د 
ممثل  لتوجيهات  تنفيذا  الهاجري 
الخرية  لألع��امل  املل��ك  جالل��ة 
املجلس  الش��باب، رئيس  وشؤون 
األعى للش��باب والرياضة، رئيس 
اللجن��ة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة  
املواهب  واحتضان  لدعم  الهادفة 

الرياضية الواعدة.

أكد أن سموه لعب دورًا في استثمار الشباب .. آل رحمة:

جهود ناصر بن حمد فتحت آفاًقا رحبة للشباب وللرياضة  

“األولمبيـــــة” تدعــــــم المواهــــــب الرياضيـــــة

غازي آل رحمه

عبدالحكيم الشنو
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منتخب الجوجيتسو يشارك 
في بطولة جراند سالم 

األحمر العسكري يشد الرحال اليوم إلى مسقط

الرفاع – اتحاد البحرين للدفاع عن النفس: وصل 
منتخبنا الوطني للجوجيتسو أمس الخميس إىل العاصمة 

اإلماراتية أبوظبي للمشاركة يف بطولة سالم جراند 
أبوظبي للجوجيتسو التي ستقام خالل الفرتة من 12 

حتى 14 يناير الحايل مبشاركة نخبة من العبي دول العامل.
وتعتر بطولة أبوظبي للجوجيتسو بطولة عاملية ينظمها 

االتحاد اإلمارايت للجوجيتسو مع االتحاد اآلسيوي والدويل، 
حيث تعتر بطولة سالم جراند سلسلة من البطوالت 

التي ينظمها االتحاد اإلمارايت يف العديد من املدن العاملية 
وهي لوس انجلوس األمركية وطوكيو اليابانية ولندن 

االنجليزية وريو دي جانرو الرازيلية.
وترأس مستشار لعبة الجوجيتسو املدرب الوطني 

املخرضم رضا منفردي بعثة املنتخب التي ستضم اإلداري 
أحمد جناحي والالعبني عي منفردي وعبدالله سينا 

ومحمد أبو أدريس ومحمد عيىس وميثم عي وجاسم 
العبايس.

وسيشارك املخرضم سينا منفردي كحكم دويل وقاري 
بعدما استعان به االتحاد االمارايت حيث يعتر سينا أحد 
الحكام املميزين عى القارة اآلسيوية وسبق له املشاركة 

يف إدارة العديد من البطوالت العاملية.
وسينافس عي منفردي صاحب الحزام البني يف وزن 

77 بالبدلة ووزن 83 بدون بدلة، والالعب عبدالله سينا 
)الحزام البنفيس( يف وزن 67 بالبدلة و62 بدون بدلة، 

والالعب محمد أبو أدريس )الحزام البنفسجي( يف وزن 
69 بالبدلة و75 بدون البدلة، والالعب محمد عيىس 

)الحزام البنفسجي( يف وزن 77 بالبدلة و83 بدون البدلة، 
والالعب ميثم عي )الحزام األزرق( يف وزن 77 بالبدلة 

و75 بدون البدلة، والالعب جاسم العبايس )الحزام 
األزرق( يف وزن 94 بالبدلة و92 بدون البدلة.

الجهاز اإلعالمي – االتحاد 
الريايض العسكري: 

تغادر بعثة املنتخب 
العسكري لكرة القدم 

عرص اليوم البالد متوجهًة 
إىل العاصمة العامنية 

مسقط، وذلك من أجل 
املشاركة يف كأس العامل 
العسكرية يف نسختها 

الثانية التي ستنطلق يوم 
بعد غد األحد املوافق للخامس عر من يناير الجاري وتستمر لغاية التاسع والعرين من 

ذات الشهر.
وسيرتأس بعثة األحمر العسكري أمني رس االتحاد الريايض العسكري العميد ركن بحري 

نعامن الحسن، وستضم البعثة جهاز إداري مكون من مرف املنتخب عارف عبدالرزاق 
ومدير املنتخب الرائد حقوقي محمود رياض واإلداريني محمد أحمد ونزار محي الدين، 

فيام الجهاز الفني سيضم املرف الفني خليل شويعر واملدرب التشيي مروسالف سكوب 
ومساعده الوطني عدنان إبراهيم ومدرب الحراس التشيي أندي واملعد البدين التشيي 
جري واختصايص العالج دين تايلور، عالوة عى املحلل الفني محمود فخرو واإلعالميني 

مازن أنور ووليد عبدالله واملدلك وعامل املهامت.
وعى صعيد الالعبني فإن املدرب سكوب قّرر استبعاد ثالثة العبني من قامئة األحمر 

العسكري وهام عباس الساري وجاسم الشيخ وكميل العظم ليستقر عى 23 العًبا وهم 
السيد محمد جعفر، عبدالكريم فردان، السيد محسن عي، وليد الحيام، أحمد عبدالله، 

محمد عادل، رضا السيد عيىس، عي خليل، سيد مهدي باقر، مجتبى علوي، أحمد جمعة، 
إبراهيم حبيب، كميل األسود، عي مدن، محمد الحردان، ضياء سعيد، عبدالله عبدو، 

مهدي طرادة، عيىس غالب، إسامعيل عبداللطيف، عبدالله يوسف، محمد الرميحي 
ومحمد الطيب.

وسيفتتح األحمر العسكري مشواره يف البطولة يوم االثنني القادم مبواجهة املنتخب 
الفرنيس لحساب املجموعة األوىل، وهي املباراة التي ستقام يف الخامسة بتوقيت مسقط 

)الرابعة بتوقيت البحرين( وسيحتضنها استاد بورش، فيام ستكون املباراة الثانية يوم 
األربعاء مع املنتخب العامين )صاحب األرض والجمهور( يف الثامنة بتوقيت عامن )السابعة 

بتوقيت البحرين(، وآخر مواجهات دور املجموعات ستكون مبالقاة منتخب غينيا يوم 
الجمعة القادم يف الثامنة بتوقيت عامن )السابعة بتوقيت البحرين( عى استاد السيب.

ويتوّجب عى األحمر العسكري أن يحصد أحد املركزين األول أو الثاين يف املجموعة من 
أجل أن يضمن البلوغ لجور الثامنية.

المنتخب العسكري لكرة القدم 

منتخبنا الوطني للجوجيتسو



أعرب سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية، عن فخره واعتزازه 
مبا حققه صق��ارة مملكة البحرين من 
نتائ��ج مرشف��ة يف بطولة ف��زاع للصيد 
والصق��ور- التل��واح الرئيس��ية، الت��ي 
أقيم��ت مبدين��ة ديب بدول��ة اإلمارات 
العربي��ة املتح��دة بتنظيم م��ن مركز 
حم��دان ب��ن محم��د إلحي��اء الرتاث، 
والذي��ن نجحوا يف رفع اس��م البحرين 
عالي��ا يف ه��ذه البطولة التي ش��هدت 
مش��اركة قوي��ة من امل��الك وأصحاب 
الصق��ور بدول مجل��س التعاون بدول 

الخليج العربية.
وهنأ س��موه الصقار س��لامن حس��ن 

 BHR محم��د البل��ويش قائ��د فري��ق
وجمي��ع أعضاء الفري��ق بحصوله عىل 
املركز األول يف الشوط الرئييس ملسابقة 
الصي��د بالصق��ور نوع ش��اهني وحش 
الجرن��اس “الح��ر” واملركزين التاس��ع 
والع��ارش مبس��ابقتي ش��اهني وح��ش 
الجرناس “الحر” وش��اهني وحش فرخ 
“الحر”، كام وهنأ س��موه الصقار عيل 
سعيد كمبش املري بحصوله عىل املركز 
الثالث مبس��ابقة الصي��د بالصقور نوع 
شاهني وحش الجرناس، والصقار محمد 
الهاج��ري بحصوله عىل  عبدالوه��اب 
املركز الرابع مبس��ابقة الصيد بالصقور 

نوع شاهني وحش فرخ.
وقد أشاد س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة باملستوى الفني الكبري الذي 
  BHR قدمه صقارة البحرين من فريق

وكذلك الصقارّين املري والهاجري بهذه 
املش��اركة، والت��ي نجحوا م��ن خاللها 
بتحقيق ه��ذه النتائ��ج اإليجابية عن 
جدارة واستحقاق، وسجلوا بها الحضور 
البحرين��ي امل��رشف يف ه��ذا التجمع 
الريايض الخليجي ال��رتايث، والذي يعد 
إح��دى أكرب البط��والت اإلقليمية التي 

تعنى مبسابقة الصيد بالصقور.
تحقي��ق صق��ارة  أن  واعت��رب س��موه 
البحرين لهذه النتائج هو إنجاز جديد 
يعك��س مدى التط��ور الذي ش��هدته 
رياضة الصيد بالصقور باململكة، بفضل 
الرعاية والدعم الكبريين الذين تحظى 
بهام هذه املس��ابقة م��ن لدن حرضة 
صاح��ب الجاللة عاهل الب��الد املفدى 

حفظه الله ورعاه.

200 طير خليجي مشارك  

ش��هدت منافس��ات مس��ابقة الصيد 
واسعة  مش��اركة  للخليجيني  بالصقور 
م��ن صق��ارة دول مجل��س التع��اون 
بدول الخليج الع��ريب والتي عرب عنها 
مشاركة 200 صقر، حيث كانت دولة 
قطر األبرز بنسبة 58 % من املجموع 
العام للصقور، تليه��ا اململكة العربية 
السعودية بنسبة 29.8 %، ثم مملكة 
البحرين بنسبة 7.2 % ودولة الكويت 

3.3 % وسلطنة عامن 1.7 %.
وقد جاء التفوق بحرينيا يف مس��ابقة 
الصي��د بالصقور ن��وع وحش جرناس 
فئة “حر”، حيث حقق الصقر “رويه” 
لفري��ق BHR املرك��ز األول بقي��ادة 
الصقار سلامن حسن محمد البلويش، 

وحل ثاني��ا الصقر “رنج��ني” للصقار 

محمد صال��ح القمرا م��ن دولة قطر 

الش��قيقة، فيام ح��ل باملرك��ز الثالث 

الصق��ر “زويان” للصقار عيل س��عيد 
عيل كمبش املري.

وقد أسفرت باقي النتائج، عن احتالل 
قط��ر املرك��ز األول مبس��ابقة الصي��د 
بالصق��ور ن��وع وحش ش��اهني فرخ 
نوع “ح��ر”، وذلك من خ��الل الصقر 
“طوفان” ملالكه الصقار محمد راش��د 
حس��ن الجف��ايل النعيم��ي، فيام حل 
باملرك��ز الثاين الصقر “تح��زم” لفريق 
QTR القطري بقيادة الصقار جاس��م 
محمد س��عود الكعب��ي، وحل باملركز 
الثال��ث الصقر “من��ر” للصقار محمد 
راش��د حس��ن الجف��ايل النعيمي من 
قط��ر. وق��د احت��ل الصق��ار محمد 
عبدالوه��اب الهاجري املركز الرابع يف 

املسابقة ذاتها.

نتائج بطولة فزاع ترجمة لمسابقة البحرين للصقور والصيد
س��موه يهنئ فريق BHR والمري والهاجري...  ناصر بن حمد:

تغطية          المكتب اإلعالمي
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سمو الشيخ ناصر بن حمد  

تتواصل التحضريات النطالق س��باق 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
للقدرة للعموم واألهايل ملسافة 120 
كم CEI2* والسباق التأهييل الدويل 
CEI1* ملس��افة 80 كم والس��باقات 
التأهيلية املحلية ملسافة 80 و40 كم 
والذي س��يقام غدا الس��بت مبشاركة 
نخب��ة م��ن فرس��ان الفري��ق املليك 

واالسطبالت املحلية.
ويف س��بيل تحقيق النتائ��ج املتميزة 
يف الس��باق واص��ل فرس��ان الفريق 
املليك واالسطبالت املحلية تدريباتهم 
الجادة للمش��اركة يف الس��باق وذلك 
امال يف الصعود ع��ىل منصة التتويج 
وتأكي��د املكان��ة التي وصل��ت اليها 

القدرة البحرينية من تطور ومناء.
 وع��رب النائ��ب األول لرئيس املجلس 
رئيس  والرياض��ة  للش��باب  األع��ىل 
االتح��اد البحرين��ي أللع��اب القوى 
قائد اسطبالت الخالدية سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة عن تقديره 
واعت��زازه بدعم ممث��ل جاللة امللك 
لالع��امل الخريية وش��ؤون الش��باب 
للش��باب  األع��ىل  املجل��س  رئي��س 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبية 
البحريني��ة الرئيس الفخ��ري لالتحاد 
املليك للفروس��ية وس��باقات القدرة 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
عىل دعمه املتواصل ملنافسات القدرة 

االمر الذي ساهم يف تحقيق منتسبيها 
ملستويات كبرية يف مختلف البطوالت 
مش��يدا بالجهود الكبرية التي يبذلها 
رئي��س االتح��اد املل��يك للفروس��ية 
وس��باقات القدرة سمو الشيخ فيصل 
بن راش��د آل خليف��ة وجميع أعضاء 
مجل��س اإلدارة واللج��ان العاملة يف 
اإلعداد والتنظيم ملنافس��ات بطوالت 
موس��م القدرة، والتأكيد عىل التميز 
الالف��ت والتنظيم الرائ��ع للبطوالت 

املاضية. 
وأكد س��مو الش��يخ خال��د بن حمد 
آل خليفة أن اهتامم س��مو الش��يخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليف��ة ودعمه 
الكب��ري سيس��اهم يف رفع مس��توى 

التنافس والتأل��ق يف بطوالت القدرة 
به��ذا املوس��م ال��ذي كان��ت بدايته 
الحقيقي��ة مميزة وتحقيق الفرس��ان 
ألع��ىل درج��ات التناف��س واالث��ارة 
فيه اضافة لتس��جيل معدالت رسعة 
عالية يف الس��باقات مشريا سموه أن 
هذا الس��باق والذي س��يقام ملسافة 
120 كيلو م��رت يأيت مبارشة بعد عدد 
من الس��باقات التي نظمه��ا االتحاد 
وقامت من خاللها االسطبالت بإعداد 
وتهيئ��ة جيادها بالطريقة املناس��بة 
استعدادا للموسم الذي كانت بدايته 

قوية ومشجعة. 
وأشار س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليفة اىل إن اس��طبالت الخالدية 
بفرس��انها وجيادها مستعدة لدخول 
الس��باق بقوة واملنافسة مع تحقيق 
املراك��ز املتقدم��ة بعد سلس��لة من 
التدريب��ات الخاص��ة لهذا الس��باق 

واإلعداد لهذه املناسبة. 
وس��يقام الي��وم الفح��ص البيط��ري 
الخاص بسباق سمو الشيخ خالد بن 
حم��د آل خليفة وذلك عند الس��اعة 
الثالثة ع��را بقرية البحرين الدولية 
وق��د أنهى االتحاد املليك للفروس��ية 
وس��باقات الق��درة كاف��ة اإلجراءات 
التي تتناس��ب م��ع قوان��ني االتحاد 

الدويل. 

ممث��ل جاللة  رعاية  تح��ت 
امللك لألعامل الخريية وشؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة رئي��س 
اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية 
سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة، تنطل��ق الي��وم 
“الجمعة” منافسات األسبوع 
الث��اين م��ن النس��خة الثالثة 
ملس��ابقة البحري��ن للصقور 
والصيد، التي تقام عىل كأس 
الشيخ  س��مو  س��موه  نجيل 
حمد بن ن��ارص بن حمد آل 
خليفة وس��مو الشيخ محمد 
بن نارص بن حمد آل خليفة.
ه��ذا، وأك��د نائ��ب رئي��س 
املجلس األع��ىل للبيئة رئيس 
االتح��اد املل��يك للفروس��ية 
وسباقات القدرة سمو الشيخ 
فيصل بن راشد آل خليفة أن 
إقامة املسابقة تأيت استكامال 
للجه��ود املبذول��ة لرتجم��ة 
رؤى وتوجيهات عاهل البالد 
صاحب الجالل��ة امللك حمد 
بن عي��ى آل خليف��ة، نحو 
مزيد م��ن الرعاية واالهتامم 
باملوروثات األصيلة، عرب دعم 
الرتاثية وتش��جيع  الرياضات 
الشباب البحريني والخليجي 

عىل مامرس��تها، م��ام يخدم 
س��مو  وأهداف  التطلع��ات 
الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة للحف��اظ عىل الرتاث 

الوطني.
ونّوه سموه بأن املسابقة تأيت 
داعمة لجهود املالك وأصحاب 
يبذل��ون  الذي��ن  الصق��ور، 
للمحافظة عىل  كبرية  جهودا 
ه��ذه الرياضات التي تهدف 
لنرش الثقافة الرتاثية يف سبيل 
تعزيز الهوية العربية األصيلة 
التي تتميز بها ش��عوب دول 
مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي��ة، مؤكدا س��موه أن 

الجه��ود ستس��تمر يف ه��ذا 
الش��أن، يف سبيل تحقيق كل 
األهداف التي من ش��أنها أن 
تعزز الرتاث واألصالة العربية 

لدى الشباب الخليجي.
 

من سيكون بطل كأس حمد 
ومحمد بن ناصر؟ 

إقام��ة  الي��وم،  ويش��هد 
منافس��ات األسبوع الثاين من 
املس��ابقة ع��ىل كأس س��مو 
الش��يخ حم��د ومحم��د بن 
نارص بن حمد آل خليفة، إذ 
صباحا  املنافس��ات  ستنطلق 
مبس��ابقة الصي��د بالصق��ور 
نوع جري ش��اهني وجري تبع، 
ظهرا  املنافسات  وتس��تكمل 
مبسابقة الصيد بالصقور نوع 
حري ش��اهني بيور وحر- 78، 
كام سيش��هد اليوم منافسات 
الث��اين  التأهي��يل  الس��باق 
ملس��ابقة مهد السلوقي، عىل 
أن تس��تكمل غدا املنافسات 
الصي��د  مس��ابقة  بإقام��ة 
بالصقور نوع ش��اهني ونوع 
حر والس��باق التأهييل الثاين 

ملسابقة الخيل العربية.

تحت رعاية نائب رئيس الهيئة العليا 
لنادي راش��د للفروسية وسباق الخيل 
س��مو الش��يخ عيى بن س��لامن بن 
حم��د آل خليفة، ينظ��م النادي عند 
الثانية و20 دقيقة من بعد ظهر اليوم 
الجمعة الس��باق الح��ادي عرش لهذا 
املوسم والذي سيقام عىل كؤوس سمو 
الش��يخ عيى بن سلامن بن حمد آل 
خليفة وكأيس نجليه سمو الشيخ حمد 
بن عيى بن سلامن آل خليفة وسمو 
الش��يخ عبدالله بن عيى بن سلامن 
آل خليفة وكأيس س��مو الشيخ محمد 
بن سلامن بن حمد آل خليفة، وذلك 
ع��ىل مضامر س��باق الن��ادي مبنطقة 

الرفة بالصخري.
الش��وط األول الذي سيقام عىل كأس 
س��مو الش��يخ عبدالله بن عيى بن 
س��لامن آل خليف��ة لجي��اد الدرج��ة 
الرابع��ة واملبتدئ��ات “نت��اج محيل” 
مس��افة 1600 م��رت والجائ��زة 2000 

دينار. الش��وط الث��اين يقام عىل كأس 
س��مو الش��يخ محمد بن س��لامن بن 
حمد آل خليفة لسباق التوازن “نتاج 
محيل” مس��افة 1000 مرت مس��تقيم، 
والجائزة 2500 دينار. الشوط الثالث 
يقام عىل كأس س��مو الش��يخ عيى 
بن س��لامن بن حمد آل خليفة لجياد 

جميع الدرجات واملبتدئات من خيل 
البحري��ن العربية األصيل��ة “الواهو” 
ملس��افة 1400 م��رت والجائ��زة 3000 

دينار.
الش��وط الرابع يقام عىل كأس س��مو 
الش��يخ عيى بن سلامن بن حمد آل 
خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي 

راشد للفروس��ية وسباق الخيل لجياد 
الفئ��ة األوىل “نت��اج محيل” ملس��افة 

1800 مرت والجائزة 4000 دينار.
الشوط الخامس يقام عىل كأس سمو 
الش��يخ حم��د بن عيى بن س��لامن 
آل خليفة لس��باق التوازن “مستورد” 
مس��افة 1400 م��رت والجائ��زة 2000 

دينار.
الشوط السادس يقام عىل كأس سمو 
الشيخ محمد بن سلامن بن حمد آل 
خليفة لجياد الفئة الثالثة “مس��تورد” 
مس��افة 1200 م��رت والجائ��زة 2500 

دينار.
وستتجه األنظار صوب الشوط السابع 
واألخري الذي س��يقام عىل كأس سمو 
الش��يخ عيى بن سلامن بن حمد آل 
خليفة لجياد الفئة األوىل “مس��تورد” 
مس��افة 1800 م��رت والجائ��زة 8000 

دينار.

على كأس حمد ومحمد بن ناصر... فيصل بن راشد: االستعدادات تتواصل للسباق.. خالد بن حمد: 

نعتز بدعم واهتمام ناصر بن حمد 
ومالك االسطبالت والفرسان

مسابقة البحرين للصقور والصيد 
للمحافظة على الموروثات األصيلة

صراع الجياد والفرسان يشتعل في سباق اليوم

تغطية         المكتب اإلعالميتغطية         المكتب اإلعالمي

الصخير           نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

سمو الشيخ فيصل بن راشدسمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ محمد بن سلمان سمو الشيخ عيسى بن سلمان

تدشين برنامج “يايين نتمرن معاكم”  
ضاحية السيف - اللجنة األوملبية: دشنت اللجنة األوملبية 

البحرينية انطالق الربنامج الريايض الرتويحي املفتوح “يايني 
نتمرن معاكم” يوم أمس األول مبمىش دوحة عراد مبحافظة 
املحرق برعاية األمني العام املساعد للمجلس األعىل للشباب 
والرياضة، األمني العام للجنة األوملبية البحرينية عبدالرحمن 
عسكر، وبحضور محافظ املحافظة الشاملية عيل العصفور، 

ونائب محافظ املحرق العميد زهري العبيس، ونائب محافظة 
العاصمة حسن املدين وعدد من ممثيل االتحادات الوطنية 

والرياضيني وموظفي اللجنة األوملبية وعامة الناس.
وأعطى عسكر شارة انطالق الربنامج بإجراء متارين اإلحامء 
واإلطالة الثابتة واملتحركة التي قادها املدرب محمد بخش، 

وسط مشاركة جيدة العدد من مرتادي املمىش الذين حرصوا 
عىل ارتداء اللباس الريايض واملشاركة يف الفعالية، حتى انطلق 

املشاركون لعملية امليش والتي امتدت ملسافة 3.5 كيلو قدم 
خاللها املدربون املشاركون مجموعة من النصائح واإلرشادات 

الرياضية لتاليف اإلصابات العضلية، كام تم التوقف وإجراء 
بعض متارين اإلطالة بني الفينة واألخرى تبعها الجري الخفيف 
آخر خمس دقائق، ثم أجرى املشاركون عملية اإلطالة بشكل 

جامعي متبعني إرشادات املدربني.
وشاركت وزارة الصحة ممثلة يف إدارة تعزيز الصحة بركن 
خاص تضمن مجموعة من اإلرشادات والنصائح الصحية، 

كام شارك مستشفى الهالل الذي قام موظفوه بإجراء بعض 
الفحوصات الطبية البسيطة للمشاركني.



أكد لوي��س إنرييك مارتينيز مدرب 
برش��لونة عقب تأهل فريقه لدور 
الثامنية ببطولة ك���أس امللك عىل 
حساب أتلتيك بلباو، أن هذا التأهل 
ج��اء مبثابة “الهدية املنصفة” ألداء 
الفريق الكتال��وين خالل مواجهتي 

الذهاب واإلياب.
وكان الفري��ق الكتال��وين قد لحق 
الثامنية  ل��دور  املتأهل��ن  برك��ب 
بإجاميل املواجهت��ن بنتيجة )4-3( 
بعدما خرس لقاء اإلياب األس��بوع 

املايض بهدفن لواحد.
إنري��يك خ��الل املؤمت��ر  وأوض��ح 
الصحفي: “لقد متكن الخصم بأقل 
مجهود من تس��جيل هدف جعلنا 
نعاين م��ن أجل التأهل وتس��جيل 
ه��دف يف األمت��ار األخ��رة. أمتنى 
أن يك��ون ه��ذا األمر عاب��را، ألن 
أداء الالعبن ه��و الضامن األفضل 

ملواصلة التطور”.

ويرى إنري��يك أن فريقه اس��تحق 
التأه��ل لدور الثامني��ة نظرا لألداء 
خ��الل  الالعب��ون  قدم��ه  ال��ذي 
مواجهت��ي الذهاب واإلياب، حيث 
أوض��ح “أداء الالعب��ن كان جي��دا 
اللق��اء، وواصل��وا  للغاي��ة طيل��ة 
ع��ىل نف��س النس��ق من��ذ بداية 
2017 وخلق��وا العديد من الفرص 

واستحقوا التأهل يف النهاية”.
وعن أداء األرجنتيني ليونيل مييس 
الذي س��جل هدف فض االش��تباك 
والتأه��ل لل��دور رب��ع النه��ايئ يف 
املنعط��ف األخر م��ن اللقاء، قال: 
“مييس ال يذك��رين بأحد، ألن ليس 
هن��اك العب آخر أفضل منه. األمر 
سيان بالنس��بة له س��واء كان من 

لعبة ثابتة أو متحركة”.
وأضاف: “أعتق��د أنه يظل األفضل 
عىل مدار ه��ذه الس��نوات، ليس 
فقط لقدرته عىل تسجيل األهداف، 

ولكن أيضا ملا يقوم به عندما تكون 
الكرة يف حوزته”.

ال��ذي  وع��ن منافس��ه املحتم��ل 
ستس��فر عنه القرعة التي س��تقام 
يوم الجمعة املقبل، رد إنرييك بنربة 
تهكم مش��را إىل القرعات الصعبة 
الت��ي كانت م��ن نصي��ب الفريق 
الكتال��وين يف دوري األبط��ال خالل 

السنوات األخرة.
وقال يف هذا الصدد: “ما يحدث يف 
القرعات األخرى ال ميكن أن يحدث 
يف قرع��ة الكأس، وله��ذا أعتقد أن 
املناف��س ل��ن يختل��ف كث��را عام 

واجهناه خالل السنوات األخرة”. 
عىل صعيد آخر، بات جرارد بيكيه، 
مداف��ع فريق برش��لونة اإلس��باين 
مه��دًدا بتوقي��ع عقوب��ات ضده، 
بس��بب هجومه ع��ىل التحكيم يف 

وسائل اإلعالم.
وكان بيكيه اتهم الح��كام بالتحيز 

ضد برش��لونة، واحتس��اب قرارات 
عكسية، وذلك عقب مبارايت أتلتيك 
بيلباو يف ذه��اب دور ال16 لكأس 

ملك إسبانيا، وفياريال يف الدوري.
وذك��رت إذاع��ة “كادين��ا ك��وب” 
اإلس��بانية أن لجنة الحكام قدمت 

ش��كوى ض��د بيكي��ه ل��دى لجنة 
املس��ابقات، وتضم الشكوى ملفن 
به��ام ترصيح��ات املداف��ع الدويل 

اإلسباين، التخاذ العقوبات الالزمة.
املس��ابقات،  وأضاف��ت أن لجن��ة 
للتحقيق  بقاض  باالستعانة  ستقوم 
يف ه��ذه الش��كوى، ملعرف��ة مدى 
إمكانية توقيع عقوبات ضد بيكيه 

من عدمه.
وأش��ارت إىل أن هذه العملية رمبا 
تس��تغرق ش��هرًا، وإذا ثبت إدانة 
بيكيه، فإنه م��ن املنتظر تغرميه 3 
آالف يورو، بواقع 1500 يورو لكل 

واقعة.
وأثارت ترصيحات بيكيه مزيدا من 
الجدل يف وس��ائل اإلعالم اإلسبانية، 
م��ام اس��تدعى تح��رك مس��ؤويل 
برشلونة الحتواء األزمة بترصيحات 
بها بعض اللوم ضد العب الفريق.

لويس إنريكي

محمد صالح

وكاالت
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)وكاالت(: يتطل��ع محم��د ص��الح 
لحم��ل راي��ة التأل��ق م��ن النجم 
املعت��زل محمد أب��و تريكة، حينام 
يس��جل ظهوره األول مع املنتخب 
امل��رصي يف نهائي��ات كأس األم��م 
اإلفريقي��ة التي س��تقام بالجابون 
خالل الفرتة م��ن 14 يناير/ كانون 
الث��اين الحايل، حت��ى الخامس من 

فرباير/ شباط املقبل.
وتض��ع الجامه��ر املرصي��ة آماال 
عريض��ة ع��ىل تألق ص��الح، الذي 
يقدم مس��توى رائع مع فريقه إيه 
إس روما، خصوصا أنه ميلك مسرة 

احرتافية جيدة رغم صغر سنه.
وب��دأ ص��الح مس��رته يف صفوف 
الناش��ئن بفريق املقاولون العرب 
يف مرص، قب��ل أن يتم تصعيده إىل 
الفريق األول موسم 2009-2010.

وجذب��ت مه��ارات ص��الح أنظار 
وس��ائل اإلع��الم املرصي��ة، خاصة 
بعدم��ا أصب��ح عنرصا أساس��يا يف 
منتخب مرص للشباب، الذي شارك 
يف بطول��ة كأس الع��امل )تحت 19 
عاما( التي أقيم��ت بكولومبيا عام 
2011. وس��اهم ص��الح يف تأه��ل 
املنتخ��ب إىل ال��دور الثاين، غر أن 

الفريق خرج من دور ال�16.
وع��زز ص��الح مكانت��ه يف قل��وب 
الجامه��ر بعد تألق��ه الالفت مع 
املنتخ��ب األوملبي يف أوملبياد لندن 
2012، حيث كون ثنائيا متجانس��ا 

مع أبوتريكة.
وأح��رز ص��الح 3 أه��داف خالل 

ال��دورة، ليحصل عىل لقب هداف 
الفريق الذي تأه��ل لدور الثامنية 
عقب حصول��ه عىل املركز الثاين يف 

املجموعة الثالثة بالدور األول.
وكان ص��الح ع��ىل وش��ك االنتقال 
إىل الزمال��ك ع��ام 2012، عق��ب 
ظهوره الجيد م��ع فريق املقاولون 
ال��ذي أحرز مع��ه 12 هدفا يف 46 
مب��اراة، غ��ر أن مم��دوح عباس، 
رئيس النادي األبيض آنذاك، تسبب 
يف عرقلة الصفق��ة، ليحول الالعب 
وجهته صوب بازل الس��ويرسي يف 

أبريل/ نيسان من العام نفسه.
ونجح ص��الح، ال��ذي اختر أفضل 
الع��ب أفريق��ي صاعد م��ن قبل 
للعب��ة “كاف”  اإلفريقي  االتح��اد 
ع��ام 2012، يف تس��جيل 20 هدفا 
خالل 79 مباراة خاضها مع بازل يف 
مختلف املسابقات، قبل أن ينتقل 
إىل صف��وف تش��يليس يف يناي��ر/ 

كانون الثاين 2014.
وظل صالح حبيس��ا ملقاعد البدالء 
اللندين  يف معظم مباريات الفريق 
الذي سجل معه هدفن فقط خالل 
19 مباراة، لينتقل إىل فيورنتينا عىل 

سبيل اإلعارة مطلع عام 2015.
وأعاد صالح اكتش��اف نفس��ه مع 
الفري��ق اإليطايل، الذي س��جل له 
9 أه��داف يف 26 مب��اراة، قبل أن 
ينض��م إىل صفوف منافس��ه روما 
عىل س��بيل اإلعارة يف بداية موسم 
ق��دم خالله  ال��ذي   ،2015-2016

أفضل مواسمه.
وس��جل ص��الح 15 هدف��ا يف 42 
مباراة مع روما، من بينها 14 هدفا 
يف بطولة ال��دوري، ما وضعه عىل 
عرش هدايف الفريق يف املس��ابقة، 
ليقرر روم��ا رشاءه بصف��ة نهائية 
يف م��ارس/ آذار امل��ايض مقابل 22 

مليون يورو تقريبا.

وواصل ص��الح تألقه م��ع روما يف 
املوس��م الح��ايل، حيث س��جل 8 
أه��داف يف 12 مب��اراة مع الفريق 

حتى اآلن.
وفيام يتعلق مبسرته مع املنتخب، 
 44 يف  هدف��ا   27 ص��الح  أح��رز 
مب��اراة دولي��ة، كان آخرها خالل 
ف��وز املنتخب املرصي -2صفر عىل 
نظ��ره الغاين يف التصفيات املؤهلة 

لكأس العامل بروسيا 2018.
وس��جل ص��الح أك��ر م��ن نصف 
أهداف منتخب مرص يف التصفيات 
املؤهلة ألم��م إفريقيا، حيث أحرز 
4 أه��داف م��ن إجاميل 7 س��جلها 
الفريق خالل مسرته يف املجموعة 
الت��ي ضم��ت منتخبي  الس��ابعة 

نيجريا وتنزانيا.
ويرغب صالح يف الس��ر عىل نهج 
مثل��ه األعىل أبوتريك��ة، الذي كان 
مصدر السعادة للجامهر املرصية، 
بعدما سجل ركلة الرتجيح الحاسمة 
يف نهايئ نسخة املسابقة عام 2006 
أم��ام كوت ديف��وار، قبل أن يحرز 
التتوي��ج للمنتخب املرصي  هدف 
يف مرمى الكامرون يف نهايئ نسخة 

البطولة عام 2008 بغانا.
ويض��ع ص��الح، عىل كاهل��ه آمال 
املنتخب امل��رصي يف التتويج بلقبه 
الثام��ن يف املس��ابقة القارية، رغم 
صعوب��ة املهم��ة، بعدم��ا أوقعت 
قرع��ة ال��دور األول الفراعن��ة يف 
املجموع��ة الرابع��ة الت��ي ضمت 

منتخبات غانا وأوغندا ومايل.

إنريكــــــي ينتظــــــــر “الصعـــــب”

صـالح يحمـــــل آمــــال مصـــــر أليجري يحذر العبيه

هدف “الملكي”

)وكاالت(: حذر ماسيمليانو أليجري، املدير الفني لنادي يوفنتوس، العبيه 
من تكرار سيناريو لقاء أتالنتا مستقباًل، بعدما توقف العبوه عن الركض 

متاماً يف الدقائق األخرة بسبب اإلرهاق، مؤكداً أن تلك النوعية من 
اللقاءات تساعد الفريق عىل التعلم من أجل املستقبل.

وقال أليجري يف ترصيحات تلفزيونية لشبكة راي “اللقاء كان جيداً ولكننا 
لألسف توقفنا متاماً يف الدقائق األخرة بسبب اإلرهاق، وتسبب الهدف 

الثاين يف شباكنا يف توتر األجواء يف نهاية املواجهة، ولكني كنت أعرف أن 
التأهل يف تلك املرحلة ليس سهاًل أبداً أو محسوماً”.

وأضاف أليجري “أتفهم جيداً حامس العبي أتالنتا ولكني لن أقبل 
مستقباًل أن يتوقف العبو فريقي عن الركض يف النهاية، اللقاء ال ينتهي 
سوى بصافرة الحكم، ولكن تلك النوعية من املباريات تكون مفيدة يف 

املستقبل وتصبح درساً لنا نتعلم منه”.
وتابع املدرب اإليطايل يف حديثه قائاًل “عندما يبدو اللقاء محسوماً، علينا 
ببساطة أن نخرج منه بشباك نظيفة ولكننا دافعنا بشكل يسء جداً، ولو 
تراجعنا للخلف ودافعنا بشكل جيد كانت النتيجة ستختلف، وعلينا أن 
نعرف أنه ال ميكن أن نكون رد فعل يف امللعب ملا يفعله العبو الخصم”.

)وكاالت(: يعتقد الالعب واملدرب السابق لنادي توتنهام اإلنجليزي أويس 
أرديليس، أن اإلنجليزي الدويل الشاب دييل آيل، أصبح الهدف الرئييس 

لناديي ريال مدريد وبرشلونة اإلسبانين الصيف املقبل.
وقال األرجنتيني أرديليس عرب شبكة “سكاي سبورتس” الرياضية: “النجاح 
يولد النجاح، والعديد من األندية باتت تطلب العبي نادي توتنهام اآلن”.

وأضاف: “ريال مدريد وبرشلونة مهتمن جًدا بضم دييل آيل، الجميع 
يريده وإن كنت مدرًبا لريال مدريد أو برشلونة سوف أريده يف فريقي”.
وأضاف: “نريد أن نفوز ببطولة، املوسم املايض كان رائًعا، تأهلنا لدوري 

أبطال أوروبا ولكننا بحاجة للفوز بكأس االتحاد اإلنجليزي أو الدوري 
األورويب مثاًل، أو بالطبع لقب الدوري اإلنجليزي املمتاز”.

واختتم: “إذا فزنا بألقاب مثل هذه سوف يكون سهل علينا أن نحافظ 
عىل العبينا، إذا مل نفعل ذلك من املمكن أن ننتظر عاًما آخر فكل 

الالعبن لديهم عقود طويلة مع الفريق”.
يذكر أن بعض التقارير يف األسابيع األخرة قد أشارت إىل اهتامم ناديي 

ريال مدريد وبرشلونة بقوة لضم الالعب الشاب آيل )20 عاما( من 
توتنهام اإلنجليزي.

أثار األسطورة األرجنتيني دييجو 
مارادونا الجدل يف إيطاليا، لكن هذه 
املرة ليس يف مالعب كرة القدم، لكن 
ألنه سيعتيل مرسح سان كارلو مبدينة 
نابويل إلحياء الذكرى ال� 30 ألول لقب 

دوري توج به الفريق.
ويرسد مارادونا، القائد السابق 

لنابويل، الذي منح الفريق أول لقب 
دوري يف تاريخه موسم 1986-1987، 

خالل العرض الذي يحتضنه مرسح 
سان كارلو، تجربته الشخصية مع 
نابويل. والعرض هو فكرة املمثل 

اإليطايل أليساندرو سياين، ويحمل 
عنوان )10 ثالث مرات(، ويستمد 

اسمه من رقم مارادونا والذكرى ال�30 
ألول لقب لنابويل.

بدا مارادونا سعيدا للغاية بالفكرة 

التي يخوضها ألول مرة، عىل املرسح، 
حيث يقدم عرضا عن الحب والحرية.

ومثل هذا القرار بصعود مارادونا 
للمرسح يف مدينة نابويل التي عشقت 
هذه األسطورة الكروية جدال وضجة 

يف إيطاليا، خاصة يف األوساط الثقافية.
وانتقد امللحن روبرتو دي سيموين 
إقامة الحفل داخل مرسح “سان 

كارلو”، وقال يف ترصيحات صحفية 
“سان كارلو معبد للموسيقى، ما 
عالقته بكرة القدم؟، إىل هنا جاء 

روزيني ودونيزيتي، واملطربون األكر 
أهمية”. وجاء رد عمدة مدينة نابويل، 

لويجي دي ماجيرتيس، قويا قائال 
“املرسح ليس مخصصا فقط للصفوة، 
ولكنه يجب أن يعرض ما هو شعبي 

أيضا”.

وأضاف “ال أعتقد أن مارادونا سيعزف 
عىل آلة الكامن أو سيقود أوركسرتا، 

سيكون عرضا يعتمد عىل عنرص 
التسلية واستحضار الذكريات، لكن 

ال أعتقد أن تاريخ وعراقة سان كارلو 
ستترضر بهذا الحفل التكرميي”.

وتصل قيمة تذاكر الدخول إىل املرسح 
330 يورو.

ومن نابويل، وجه مارادونا عدة 
رسائل حب إىل ديب التي يقيض فيها 

أجمل سنواته، قائال “رؤية الشيخ 
حمدان بن محمد بن راشد، ويل عهد 

ديب، ثاقبة عندما قام بتعييني سفرا 
للرياضة يف ديب، وهي فكرة سبقت 

االتحاد الدويل لكرة القدم “فيفا” 
عندما قام السويرسي جياين إنفانتينو 
بعرض تعييني سفرا لفيفا يف أمريكا 

الجنوبية”.

وأضاف النجم األرجنتيني “ال أملك 

من نابويل إال أن أوجه الشكر الكبر 

لعدة شخصيات كان لها تأثرها الكبر 

يف حيايت بديب وهم الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
دولة اإلمارات العربية املتحدة حاكم 

ديب، والشيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم ويل عهد ديب رئيس 

مجلس ديب الريايض لكونهام ميتلكان 
الشخصية الرياضية القادرة عىل 

تغير الكثر من املفاهيم، وبناء أفكار 
الشباب اإلمارايت مبا يساهم يف خدمة 
وطنهم وبناء جيل من الشباب قادر 

عىل العطاء بحب شديد”.
وأوضح مارادونا “قضيت أجمل حيايت 

الكروية يف نابويل عندما كنت العبا 
صنعت خاللها تاريخاً كرويا رائعا مع 

مجموعة من الالعبن لهذه املدينة 
التي رأيت يف عيون أهلها عشق 

الكرة”. وواصل “كام أقيض أجمل 
أيام حيايت يف أحضان إمارة ديب بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة، حيث هناك 
االحرتام املتبادل بن كافة األجناس 

التي تعيش يف حب وسالم عىل أرض 
هذا الوطن، ورغبتهم الكبرة وقدرتهم 
أيضا عىل إحداث نهضة كبرة، ليست 

فقط يف الرياضة، بل يف كل مناحي 
الحياة لوجود قامئن يهتمون بشأن 
شعبهم الذي أمتنى أن أقيض بينهم 
بقية حيايت”. وأكد مارادونا بقوله 

“تحدث معي إنفانتينو عندما كنت 
يف زيوريخ مؤخرا، بشأن تعييني سفرا 
للرياضة بأمريكا الجنوبية، وأنا سعيد 

بالتعاون اإليجايب الذي أجده يف 
“فيفا” حاليا، ألن هديف هو أن ُيصبح 

هذا البيت الكروي العاملي شفافا 
ويخدم اللعبة التي أفنيت لها سنوات 

طويلة من عمري”.

“10 ثالث مـــــرات” يثيـــــــر الجــــــدل 
وكاالت

األرجنتيني دييجو مارادونا



منجم الطاقة المتكامل للجسم

   أطعمة تقوي ذاكرتك

الغازات  الأطعمة يف تراكم  العديد من  تت�سبب 

بالأمعاء، ما ينجم عنه انتفاخ البطن وال�شعور بعدم 

الرتياح . 

الفرن�شي،  “كونكومبري”  م��وق��ع  وب��ح�����ش��ب 

علمياً  املوؤّكد  فاإن  والغذاء،  ال�شحة  املتخ�ش�ص يف 

يحّدد  ما  هي  �شخ�ص  لكل  الغذائية  ال��ع��ادات  اأن 

تعّر�ص بطنه لالنتفاخ . 

اأن  �شتجد  ال��غ��داء،  وجبة  من  النتهاء  فبمجرد 

بطنك اكت�شب �شكالً مغايراً بعيداً كل البعد عن ذاك 

امل�شّطح واملحّبب للجميع، خ�شو�شاً لل�شيدات، مع 

عالمات  الرتياح .   بعدم  �شعور  من  ذلك  يرافق  ما 

تخربك باأن هناك خلالً ما يف عاداتك الغذائية، لذلك 

جتّنبها  الواجب  الأطعمة  من  ب�8  لئحة  لك  نقدم 

نهائية،  ب�شفة  جتنبها  اأو  يومي،  ب�شكل  تناولها 

لالإفالت من انتفاخ البطن . 

   

   1-  الخبز األبيض : 
البطن؛  ان��ت��ف��اخ  يف  الأب��ي�����ص  اخل��ب��ز  يت�شبب 

اجلهاز  يف  ا�شطرابات  يوّلد  ما  ه�شمه،  ل�شعوبة 

اله�شمي . 

ولذلك، اإن كنت من مدمني هذا النوع من اخلبز، 

و�شئمَت بطنك املنتفخ من تناوله، فما عليك �شوى 

ا�شتبداله بخبز القمح الكامل . 

القمح  خبز  يوّفر  الأبي�ص،  اخلبز  عك�ص  فعلى 

الكامل �شعف الألياف التي ت�شّهل العبور املعوي، 

ومتنح �شعوراً بال�شبع . 

   

 2-  الخضراوات النيئة : 
رغ���م ف��وائ��ده��ا ال�����ش��ح��ي��ة، ف���اإن ت��ن��اول ه��ذه 

اخل�رضاوات طازجة، من �شاأنه اأن يت�شّبب يف م�شاكل 

ه�شمية مزعجة للغاية . 

القرنبيط،  )م��ث��ل  اخل�����رضاوات  ه��ذه  اأّن  فبما 

الربوكلي، وامللفوف( تتخّمر لتدمري الألياف، فاإن 

الوقت الذي ت�شتغرقه لذلك يوؤدي اإىل اإبطاء عملية 

البطن،  انتفاخ  ولتجّنب  الغازات .   واإط��الق  اله�شم 

لي�شهل  مطبوخة  اخل�����رضاوات  ه��ذه  تناول  يف�شل 

ه�شمها . 

   

   3  - مشتقات األلبان : 
م��ن��ت��ج��ات الأل���ب���ان، م��ث��ل احل��ل��ي��ب وال��ق�����ش��دة 

الالكتوز،  على  حت��ت��وي  ال��ي��اغ��ورت(،  )با�شتثناء 

مع  تفاعالً  ه�شمه  يتطّلب  ال�شّكر  من  نوع  والأخ��ري 

تعمل  اجل�شم  اأع�شاء  اأّن  ثبت  فعلمياً،  الإنزميات .  

امل��واد  ه�شم  ع��ن  الناجتة  املغذيات  با�شتعمال 

الع�شارات  بوجود  اله�شم  عملية  وتتم  الغذائية، 

بروتينية  جزيئات  على  حتتوي  التي  الها�شمة 

فيها  توؤثر  التي  امل��واد  باختالف  اأدواره���ا  تختلف 

تدعى الإنزميات الها�شمة . 

اللبنية،  املنتجات  ه�شم  ي�شعب  اأن���ه  ومب��ا 

من  الالزمة  الكميات  اجل�شم  يف  تتوافر  مل  حال  يف 

من  امل�شنوع  الياغورت  بتناول  ين�شح  الالكتاز، 

ال�شويا  )فول  النباتي  احلليب  اأو  املخّمر،  احلليب 

واللوز .( 

ب�شكل  موجود  )اإن��زمي(  خمرية  هي  والالكتوز 

يف  مهم  عن�رض  وهي  الأم��ع��اء،  يف  الب�رض  عند  طبيعي 

ه�شم �شكر الالكتوز )اأو �شكر احلليب( يف الأمعاء . 

   

 4 -   المشروبات الغازية : 
ن�شعر  ولذلك  بالغاز،  غنية  الغازية  امل�رضوبات 

بانتفاخ يف البطن عقب تناولها؛ لأننا نبتلع الهواء 

بالتزامن مع ا�شتهالكها .  وعموماً، فاإن هذا النوع من 

امل�رضوبات م�رضّ بال�شحة، ولذلك، من الأف�شل تناول 

الع�شري اأو املياه املفيدة ب�شكل كبري للج�شم . 

   

   5  - الملفوف:
اخل�����رضاوات  م��ن  يعترب  امللفوف  اأن  م��ع 

الفوائد  من  العديد  على  حتتوي  التي 

ن�شبة  على  احتوائه  لعدم  ال�شحية؛ 

ع��ال��ي��ة م��ن ال���ده���ون وال�����ش��ع��رات 

يف  يت�شبب،  تناوله  فاإن  احلرارية، 

املقابل، يف انتفاخ البطن؛ نتيجة 

ما  بالأمعاء،  الغازات  كمية  زيادة 

يورث ال�شخ�ص �شغطاً ناجماً عن 

جتّمع الغازات يف منطقة البطن . 

ولتفادي مثل هذه امل�شاكل 

بتناول  ين�شح  اله�شمية، 

مع  مطبوخاً  امل��ل��ف��وف 

اأخ��رى من اخل�رض  اأن��واع 

على  املعدة  مل�شاعدة 

ه�شمها بي�رض . 

   

  6 -  العلقة
   

يعلمون  ل  الكثري 

العلكة،  م�شغ  عند  اأنه 

ف���اإن���ه���م ي��ب��ت��ل��ع��ون 

الأخ��ري  ليحب�ص  الهواء 

يف ال��ب��ط��ن، م��ا ي���وؤدي 

والنتفاخ  ال�شغط  اإىل 

لذلك،  البطن .   وتو�ّشع 

يف  ت���ف���ّك���ر  ك���ن���ت  اإن 

النوع  هذا  من  التخّل�ص 

من ال�شغط بالأمعاء، فما 

م�شغ  ت��ف��ادي  ���ش��وى  عليك 

العلكة . 

   

   7  - البقوليات
للبقوليات مزايا �شحية عديدة، 

اأو  ع��ل��ى ده�����ون  ف��ه��ي ل حت���ت���وي 

منخف�شة  اأي�شاً  وه��ي  كولي�شرتول، 

ال�����ش��ع��رات احل��راري��ة وال�����ش��ودي��وم، 

لكنها تت�شبب، يف املقابل، يف انتفاخ 

البطن . 

غنية  البقوليات  اأن  حقيقة  اإىل  ت�شتند  خال�شة 

القابلة  غ��ري  املرّكبة  والكربوهيدرات  ب��الأل��ي��اف 

للتحلل يف اجل�شم، ما يت�شبب يف انتفاخ الأمعاء . 

ولتجنب احل�شول على بطن منتفخ غري جذاب، 

املياه طوال  غارقة يف  البقوليات  ترك  من  تاأكدوا 

اأن ت�شبح ق�رضتها رطبة  الليل، ثم طهيها وانتظار 

لتناولها ب�شالم . 

   

  8  - األطعمة الدسمة
والب�شكويت  امل��ق��ل��ي��ة  ال���ده���ون  خ�����ش��و���ش��اً 

باأن ه�شمها يتم ببطء، فتبقى  والكعك، املعروفة 

فرتة اأطول يف املعدة، ما يوؤدي اإىل �شعورك بالثقل 

الإمكان،  قدر  منها  بالتقليل  ين�شح  لذا  والتخمة .  

اأو  امل�شلوقة  بالأطعمة  عنها  وال�شتعا�شة 

امل�شوية . 

   

ك�ش���فت درا�ش���ة بريطاني���ة حديث���ة اأن 

الطلبة الذين يتناولون املاء اأثناء المتحانات 

تزيد فر�ش���هم يف التفوق نتيجة لدور املياه 

يف حت�ش���ن وظائف املخ املتعلقة بالتفكري 

وتهدئة الأع�شاب . 

واأظهرت نتائج الدرا�ش���ة، التي اأجراها 

باحث���ون من عدد من اجلامع���ات الربيطانية 

اأن الطلب���ة الذين �رضبوا امل���اء اأثناء المتحان 

ح�ش���لوا عل���ى تقدي���رات تزيد ع���ن غريهم، 

وع���زت    %.  10 بنح���و  ي�رضب���وا  مل  الذي���ن 

الدرا�ش���ة- الت���ي �ش���ملت مئ���ات الط���الب 

اجلامعي���ن- ه���ذه النتائ���ج اإىل تاأثري املاء 

الإيجاب���ي عل���ى وظائ���ف التفك���ري بامل���خ، 

اإ�شافة اإىل دور املاء يف اإزالة ال�شعور بالقلق 

والتوتر، اللذين ميلكان تاأثرياً �ش���لبياً على 

الأداء الع���ام يف المتحان���ات .  وق���ال الباحث 

كري����ص باو�ش���ن، من جامعة ����رضق لندن: اإن 

النتائ���ج تعن���ي اأن���ه مت الرب���ط ب���ن العمل 

الب�ش���يط جللب املياه يف امتحان، والتح�شن 

الذي طراأ على درجات الطالب . 

تك���ون  اأن  عل���ى  الباحث���ون  وحر����ص 

القدرات العقلية والعامة للطالب مت�شاوية، 

م���ن خالل الط���الع على درج���ات المتحانات 

اخلا�ش���ة بهم طوال العام، وذلك ل�شمان اأن 

امل�شتوى الذي �شيحققه الطالب يف المتحان 

ناجت من م�شاعدة تاأثري املياه فقط . 

ح���ذرت درا�ش���ة �ش���ينية حديثة من 

اخللود اإىل النوم بعد التعر�ص لالنفعال 

مفزع���ة،  م�ش���اهد  روؤي���ة  اأو  اأوالغ�ش���ب 

م�شرية اإىل اأنها توؤدي اإىل تعزيزها داخل 

الدماغ، حيث تتم اإعادة ترتيب الأحداث 

ال�شلبية وحفظها داخل الذاكرة، ما يوؤثر 

على �شحة الإن�شان البدنية والنف�شية . 

ومن املع���روف اأن النوم يلعب دوراً 

حا�شماً يف الذاكرة، اإذ ي�شاعد على اإعادة 

تنظي���م املعلومات وتخزي���ن الذكريات 

�ش���من عملية تعرف با�ش���م “الندماج” 

اأو “التوحي���د”، حي���ث فح����ص الباحثون 

يف جامع���ة بكن ال�ش���ينية تاأثري اندماج 

الن���وم والذاك���رة عل���ى قم���ع الذكريات 

ال�شلبية والتخل�ص منها . 

العملي���ة  الدرا�ش���ة  واخت���ربت 

الأ�شا�ش���ية التي حت���دث يف الدماغ لقمع 

الذكري���ات ال�ش���يئة، والتي �ش���ملت 73 

م�ش���اركاً، حيث مت تدريب امل�ش���اركن 

عل���ى حفظ 26 زوجاً من ال�ش���ور، تتاألف 

من وج���وه حماي���دة و�ش���لبية مثل جثث 

حيوان���ات، خلل���ق ذاكرة مليئة بال�ش���ور 

املزعجة وال�شلبية . 

قم���ع  اأن عملي���ة  الباحث���ون  ووج���د 

الذكري���ات ال�ش���يئة وال�ش���ور املزعج���ة 

�شعبة بالن�شبة للم�شاركن . 

هل �شادف اأن �شعرت بتعب �شديد 

عند القيام باأقل جمهود بدين، قد يكون 

حمل بع�ص ال�ش���ياء اخلفيف���ة او القيام 

بتنظيف املنزل او العمل وراء املكتب . 

احلقيق���ة ان التع���ب الدائ���م الذي 

ل يتزام���ن م���ع جمهود او ن�ش���اط قوي و 

عنيف، ميكن ان يكون ناجماً عن م�شاكل 

�شحية اأو عادات خاطئة يومية توؤدي بنا 

لل�شعور بالتعب ال�شديد . 

تعريف معنا على اهم ا�شباب التعب 

ال�شديد مع اقل جمهود يتم بذله : 

  - قل���ة الن���وم واح���دة من ا�ش���باب 

التعب ال�شديد مع اقل حركة او جمهود، 

اإذ اأن احلرم���ان من الن���وم الكايف ملدة 7 

او 8 �ش���اعات يومي���اً ميكن ان ي�ش���عرك 

بالتعب من دون جمهود بدين . 

  - انقط���اع التنف����ص لي���اًل الن���اجت 

او  ال���وزن  زي���ادة  ع���ن  الأول  باملق���ام 

ال�شمنة املفرطة . 

  - اجل���وع ال�ش���ديد ي���وؤدي لالإرهاق 

ال�ش���ديد، خا�ش���ة يف ح���ال مل تتن���اويل 

ف���رتات  او يف  الطع���ام لوق���ت طوي���ل 

منتظمة. فاجلوع يوؤدي لنخفا�ص ال�شكر 

يف الدم ما ي�شبب ال�شعور بالتعب . 

  - النيميا او فقر الدم احد ا�ش���باب 

التعب ال�شديد دون القيام باأي جمهود 

ب���دين، خا�ش���ة عند الن�ش���اء و م���ع بداية 

الدورة ال�شهرية حيث ان نزول الدم قد 

يت�شبب بنق�ص احلديد يف اجل�شم و عدم 

وجود ما يكفي لنقل الك�ش���جن لباقي 

خاليا اجل�شم . 

  - الكتئ���اب ل يت�ش���بب مب�ش���كلة 

نف�ش���ية فقط، ب���ل قد يتحول مل�ش���كلة 

و  التع���ب  باعرا����ص  تت�ش���بب  �ش���حية 

فق���دان  و  ال�ش���داع  منه���ا  و  الره���اق 

ال�شهية . 

  - الغدة الدرقية و اختاللها يوؤديان 

لل�ش���عور بالتعب ال�شديد حتى من دون 

القيام باأي جمهود بدين، و ال�شبب هو ان 

الغدة الدرقية تتحكم بالتمثيل الغذائي 

يف اجل�ش���م و عندما ينخف�ص ن�شاط هذه 

الغ���دة، تق���ل �رضعة التمثي���ل الغذائي و 

يزيد الوزن و ال�شعور بالتعب . 

  - الكافين باأنواعه ي�شمن انتعا�ص 

اجل�ش���م و مده بالن�ش���اط و القوة يف حال 

تناوله بكميات معتلدة، لكن الفراط يف 

تناول الكافين ميكن ان يوؤدي لرتفاع 

�ش���غط الدم و زيادة خفق���ان القلب، ما 

 . ً يوؤدي لل�شعور بالتعب لحقا

  - ع���دوى امل�ش���الك البولي���ة ه���ي 

�ش���بب اآخر وراء ال�شعور بالتعب ال�شديد 

من دون القيام باأي ن�شاط بدين . 

  - مر�ش���ى ال�شكري عر�شة لل�شعور 

الدائ���م بالتع���ب، وذل���ك ب�ش���بب بق���اء 

م�ش���تويات مرتفع���ة م���ن اجللوك���وز يف 

الدم بدل ان تدخل خاليا اجل�شم للتحول 

اىل طاقة، ما ي�ش���طر اجل�ش���م ل�شتنفاد 

طاقته مهما تناول من طعام . 

  - اجلفاف �ش���بب ا�ش���ايف لل�ش���عور 

بالعت���ب ال�ش���ديد، و ه���و يعن���ي حاج���ة 

اجل�شم لل�شوائل للبقاء رطباً و ا�شتعادة 

ن�شاطه من جديد . 

  - �ش���حة القل���ب موؤ����رض اآخ���ر عل���ى 

التعب ال�ش���ديد، و هو دلي���ل على عدم 

قي���ام القل���ب مبهامه كما يجب ب�ش���بب 

علة ما فيه . 

  - ال�ش���فر ب���ن بلد و اآخ���ر و العمل 

خالل الليل �شببان وراء ال�شابة بالتعب 

ال�شديد . 

  - التع���ب ال�ش���ديد لف���رتة طويلة 

متت���د حت���ى ٦ اأ�ش���هر مث���اًل، ميك���ن ان 

تكون موؤ�رضاً على ال�ش���ابة مبتالزمة اآلم 

الع�شالت . 

النوم بعد الغضب خطر على الصحة

فوائد جديدة للقهوة
اأعل���ن باحث���ون ياباني���ون اأن للقهوة تاأثريا مفي���داً على عمل 

 rsute.ru.  نظام القلب والأوعية الدموية، بح�شب

وقال الربوفي�ش���ور ما�ش���اتو ت�شت�شوي 

من مركز الدرا�شات العليا )رويكي( اإن 

القهوة املركزة توؤثر ب�ش���كل اإيجابي 

ال�ش���غرية،  الدموية  الأوعي���ة  عل���ى 

فهي تو�شعها وتقويها . 

قب���ل  م���ن  درا�ش���ة  واأجري���ت 

اخلرباء حت���ت اإ�رضاف الربوفي�ش���ور 

ما�شاتو ت�شت�ش���وي، �شارك فيها 27 

�شخ�ش���ا ترتاوح اأعمارهم ما بن 22 و 

30 عاما، حيث �رضب امل�ش���اركون القهوة 
مع الكافين ومن دونه���ا لعدة اأيام، اإل اأن اأيا 

منهم مل يعرف ما اإذا كانت القهوة حاوية على الكافين اأم ل . 

ث���م طلب م���ن امل�ش���اركن احلديث عن جتاربه���م قبل وبعد تن���اول القهوة. 

وتب���ن اأن املتطوعن الذين �رضبوا القهوة العادية مع الكافين �ش���هدوا ارتفاعا 

ملحوظا يف حيوية اجل�شم . 

اأفادت خدمة معلومات امل�شتهلك اأن التمر يعترب 

م�ش���دراً متكامالً لإمداد اجل�ش���م بالطاقة، ونظراً 

لأن���ه يحتوي عل���ى ما يقرب م���ن 65 % من 

الكربوهيدرات، التي تتكون من ال�ش���كر 

يف الأ�ش���ا�ص، فاإن���ه يعم���ل عل���ى رف���ع 

م�شتويات ال�شكر يف الدم . 

ومع ذلك، حذر اخلرباء الأملان من 

الإ����رضاف يف تناول ه���ذه الفاكهة حلوة 

امل���ذاق، نظراً لأن 100 غ���رام من التمر 

يحتوي عل���ى 280 �ش���عرة حرارية، وعلى 

�ش���بيل املقارنة فاإنها حتتوي على �شعرات 

اأكرث من 100 غرام من النقانق . 

وي�ش���تمل التمر عل���ى كميات كبرية م���ن الألياف 

واملع���ادن، وكذلك فيتامن ب، وكميات عالية م���ن احلم�ص الأميني تريبتوفان، التي 

يتم حتويله يف اجل�شم اإىل هرمون امليالتونن املعروف بهرمون النوم.

الربوكلي  يتناولون  ال��ذي��ن  الأ�شخا�ص 

وال�شبانخ و�شفار البي�ص يتمتعون بذاكرة 

ح�شب  ال�شيخوخة،  مرحلة  خ��الل  قوية 

وج��ود  اأن  اأو���ش��ح��ت  حديثة  درا���ش��ة 

  )Lutein(اللوتن من  عالية  ن�شبة 

تذكر  على  ي�شاعدهم  البالغن   لدى 

املعلومات واملهارات املكت�شبة . 

جامعة  م��ن  ال��ب��اح��ث��ون  واأج�����رى 

  University of Illinois““ الينوي 

ترتاوح  بالًغا  �شخ�ًشا   122 على   الختبار 

ذكائهم  لبحث  و75   65 ب��ن  م��ا  اأع��م��اره��م 

م�شتوى  لقيا�ص  دم  عينات  اأخ��ذ  ومت  املتبلور. 

اللوتن بالدم واإخ�شاعهم لفح�ص بالرنن املغناطي�شي لتحليل املنطقة امل�شوؤولة عن 

تخزين املعلومات، وفق “ويب طب” . 

اللوتن، وترتكز هذه  الذين ميتلكون م�شتويات عالية من  الأ�شخا�ص  اأن  ووجدوا 

املادة يف املنطقة امل�شوؤولة عن الذاكرة يف الدماغ، يف الدم تكون لديهم الذاكرة اأقوى . 

وكان مدير البحث، اآرون باربي، قال اإنه بالإمكان الفرتا�ص باأن اللوتن املوجود 

ببع�ص الأغذية يوؤثر ب�شكل كبري على بنية الدماغ.

تعب شديد مع أقل مجهود.. ما األسباب؟

اأكدت درا�شة دمناركية اأن العالج بال�شوء والذي يتمثل بالتعر�ص لأ�شعة ال�شم�ص اأو ل�شوء ا�شطناعي با�شتخدام 

الليزر اأو ال�شمامات الثنائية الباعثة لل�شوء، اأو م�شابيح خا�شة ميكن اأن يعالج بع�ص الأمرا�ص النف�شية واجللدية 

والعقلية .  وبينت الدرا�شة اأن التعر�ص لل�شوء ال�شطناعي بديل �شحي يعو�ص عن قلة التعر�ص لأ�شعة ال�شم�ص، 

وعلي���ه فه���و يعيد التوازن اإىل م�ش���تويات هرمونات امليالتونن التي جتعل الإن�ش���ان ي�ش���عر، وكذلك هرمونات 

ال�شرياتونن املرتبطة بالكتئاب، كما اأن للعالج بال�شوء تاأثرياً عالجياً على بع�ص الأمرا�ص اجللدية . 
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عن كالم الب�سر.. تاريخه واأ�سله واأ�سراره
اأ�ص���ارت درا�صة علمية جديدة اإىل اأن همهمات و�ص���يحات التزاوج التي تطلقها قرود البابون رمبا 

تنط���وي على اأ�رشار الكالم الب�رشي، كما اأرجعت الدرا�ص���ة اأ�ص���ول اللغة الب�رشي���ة اإىل نحو 25 مليون عام. 

وتك�ص���ف �ص���ياحات “الياك” و”الوا هوو” التي تطلقها قرود البابون الغينية عن متييز ي�صبه اأ�صوات 

احلروف املتحركة ال�ص���ادرة عن الإن�صان، بح�صب درا�ص���ة ن�رشت الأربعاء يف جملة “بلو�س وان” من قبل 

علماء من �صت جامعات يف فرن�صا واألباما. ودر�س موؤلفو الدرا�صة، بقيادة الدكتور لوي�س جان بوي من 

جامعة غرينوبل، نحو 1335 �صوتا �صادرا عن قردة البابون كما در�صوا ت�رشيحا لأل�صنة تلك احليوانات.

وتلق���ي الدرا�ص���ة ظالل من ال�ص���ك على النظري���ات التي اأ�ص���ارت اإىل اأن اللغة تط���ورت فقط بعد 

ظهور اأ�صباه الب�رش ذوى احلناجر ال�صعيفة. وبدل من ذلك، يقول العلماء اإن بحثهم ي�صري اإىل اأن النظام 

ال�صوتي الب�رشي تطور من القدرات املوجودة فعليا عند قردة البابون الغينية. 

هكذا يت�سبب ال�سغط يف النوبات القلبية 
قال علماء اإنهم متكنوا، اأخريا، من معرفة كيف يت�ص���بب ال�ص���غط يف النوبات القلبية وال�ص���كتات 

الدماغية، مما يب�رش باآمال التو�صل اإىل حلول ملنع حدوث ذلك يف امل�صتقبل.

وح�ص���ب ما ج���اء يف موقع “تيليغراف” الربيطاين، ف���اإن العلماء وجدوا اأن الأ�ص���خا�س الذين ارتفع 

عندهم م�ص���توى الن�صاط يف جزء من الدماغ هم اأكرث عر�ص���ة للتعر�س لأمرا�س القلب وال�رشايني. وذكر 

الدكت���ور اأحمد ت���اواكل، من كلية الطب بجامعة هارف���ارد، اأن اللوزة الدماغية اأو اللوزة الع�ص���بية هي 

امل�صوؤولة عن “اإ�صدار اأوامر” لإنتاج املزيد من خاليا الدم البي�صاء التي حتارب املر�س وت�صاعد ج�صم 

الإن�ص���ان على البقاء حيويا، م�ص���يفا “بيد اأن ال�صغط ميكن اأن يت�ص���بب يف الإفراط يف اإنتاج خاليا الدم 

البي�ص���اء، وهو ما يوؤدي اإىل الإ�ص���ابة باأمرا�س القلب”. وتابع “نتائجنا تك�ص���ف كيف يت�صبب ال�صغط 

يف الإ�ص���ابة باأمرا�س القلب وال�رشايني.. اإذن احلد منه �ص���تكون نتائجه جيدة و�ص���يجعل الإن�صان ب�صعر 

بالرفاه النف�صي”.

خرب “�سادم” لع�ساق “النوتيال”

عجائب دبلوما�سية.. وزير خارجية مبحادثات مع “دولة خيالية”
البولن���دي، فيتول���د  اأث���ار وزي���ر اخلارجي���ة 

عل���ى  ال�ص���خرية  م���ن  موج���ة  فا�صيكوف�ص���كي، 

الإنرتن���ت، اإثر ت�رشيح “عجي���ب” خالل زيارته اإىل 

الوليات املتحدة.

واأعرب فا�صيكوف�ص���كي عن نيته لقاء نظريه 

من دولة “�ص���ان اإ�ص���كوبار” لأول م���رة يف تاريخ 

الدبلوما�صية البولندية.

وقال لقن���اة “Polsat” البولندي���ة “تلقينا 

اقرتاحات ب�ص���اأن عق���د نحو 20 لق���اء مع خمتلف 

الوزراء من دول بحر الكاريبي، وقد ي�صبح بع�س 

تلك اللقاءات، الأول يف تاريخ دبلوما�صيتنا، ومن 

هذه الدول، على �ص���بيل املثال �ص���ان اإ�ص���كوبار 

وبليز”.

وبع���د ت�رشيح���ات فا�صيكوف�ص���كي انتقل���ت 

“جمهوري���ة �ص���ان اإ�ص���كوبار الدميقراطي���ة” من 
عامل خياله اإىل العامل الإلكرتوين، وفتحت ح�ص���ابا 

خا�ص���ا بها يف موقع “توي���رت”، واأعلنت عربه عن 

اإعف���اء البولندي���ني من تاأ�ص���ريات الدخ���ول اإىل 

اأرا�صيها، وعن فتح ج�رش جوي مبا�رش بني البلدين، 

وعن تاأييدها تر�ص���يح وار�ص���و لع�ص���وية جمل�س 

الأمن الدويل. بدوره اعترب وزير الدفاع البولندي 

ال�ص���ابق، توما�س �صيمونياك، اأن فا�صيكوف�صكي 

بانخراطه يف املحادث���ات مع ممثلي دول ل وجود 

لها، اأ�صبح ي�رش بامل�ص���الح الوطنية لبالده بقدر 

اأق���ل بكثري م���ن الأ����رشار الناجم���ة عن اأن�ص���طته 

العادية.

ويف نهاية املطاف، ا�صطرت وزارة اخلارجية 

البولندية للتعليق على ت�رشيح فا�صيكوف�ص���كي، 

وتربيره باعتباره “زلة ل�سان”.

وقالت يوفانا فايدا، الناطقة با�صم الوزارة، 

اإن فا�صيكوف�ص���كي كان يتحدث عن لقاء حمتمل 

مع وزي���ر خارجية دولة �ص���انت كيت�س ونيفي�س، 

“�سراًفا  ي�سدم  قطار 

اآليًّا” م�سروقا

خرج قطار �ص���حن ع���ن ق�ص���بانه جزئيا يف 

اأملانيا بعد اأن �صدم ماكينة �رشاف اآيل م�رشوقة 

ترك���ت على م�ص���ار ال�ص���كك احلدي���د. وقالت 

ال�رشط���ة اإنه مل ي�ص���ب اأح���د ب���اأذى يف احلادث 

الذي وق���ع قبل فج���ر اخلمي�س يف دين�ص���الكن 

غرب���ي اأملانيا. و�ص���دم قطار �ص���حن قادم من 

هولن���دا ماكينة ال�رشاف الآيل، والتي �رشقت من 

حمطة البل���دة، لتخرج القاطرة عن الق�ص���بان. 

ووفقا لأ�صو�ص���يتد بر�س مل يح�ص���ل امل�صوؤول 

ع���ن انتزاع املاكينة عل���ى اأي اأموال منها، فيما 

ت�ص���دع ال����رشاف الآيل جراء احلادث. وا�ص���طر 

احلادث ال�ص���لطات اإىل غلق خط القطار لب�صع 

�صاعات، وجرى حتويل م�صارات القطارات على 

الطريق بني هولندا وغربي اأملانيا.

يجببرب  املنبباخ  تغببر 

الطيور على الهجرة

ذك���رت اإح���دى الدرا�ص���ات ب���اأن ارتف���اع 

درجات احلرارة وح�ص���اد املحا�ص���يل الزراعية 

ي�ص���ري اإىل اأن الطي���ور تختفي من اأ�ص���قاع من 

اإجنلرتا، يف حني تذهب الفرا�صات واليعا�صيب 

اإىل مناط���ق اأبعد. وكان���ت التغيريات املناخية 

ق���د اأدت اإىل اختفاء بع�س �ص���اللت الطيور يف 

اأنح���اء من اإجنلرته يف الوق���ت الذي مل تتح لهم 

الأرا�صي الزراعية م�صاحات للتاأقلم مع درجات 

حرارة دافئة. ويف درا�صة علمية جديدة يناق�س 

هذا الك�صف اقرتاحات �صابقة تقول اإن الطيور 

تتب���ع الت�ص���خني ال�صم�ص���ي م���ن خ���الل تغيري 

م�صاحات �صكناها. 

حم�سببو  حلزون  متثال 

باملخدرات

قال م�ص���وؤولو حماي���ة احل���دود واجلمارك 

�صين�ص���يناتي  يف  موظف���ني  اإن  الأمريكي���ة 

اعرت�ص���وا تهريب اأكرث م���ن 50 رطال من خمدر 

امليثامفيتامني كانت خمباأة يف متثال حللزون.

وذك���رت ال�ص���لطات اأن ال�ص���حنة القادمة 

من املك�ص���يك كانت حتمل و�صفا باأنها “حرف 

حجرية مك�صيكية”، واحتوت على متثال حلزون 

مزخ���رف احتوى على “اأغرا����س غريبة داخلية” 

خالل فح�صه باأ�صعة اإك�س يوم 30 دي�صمرب.

وق���ام موظف���و اجلم���ارك بحف���ر ثق���ب يف 

التمث���ال وع���رثوا عل���ى 53 رط���ال من ب���ودرة 

الكري�ص���تال الأبي�س التي ثب���ت احتواوؤها على 

امليثامفيتامني.

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

األخيرة
مواقيت 
الصالة

لو كنت من ع�ص���اق �صيكولته النوتيال ال�ص���هرية، فاإنك قد تغري راأيك من الآن ف�صاعدا، 

ب���ل رمبا تتوقف متاما ع���ن �رشائها وتناولها. فقد ك�ص���ف تقرير حديث لهيئة �ص���المة الغذاء 

الأوروبية اأن زيت النخيل، والذي يك�ص���ب النوتيال قوامها اللني املميز ويجعلها قابلة للفرد، 

ميكن اأن ي�ص���بب الإ�ص���ابة بال�رشطان اأكرث من اأي زيت اآخر. واأكد التقرير ال�ص���ادر حديثا عن 

الهيئة، �ص���كوكا م�صابهة حتدثت عنها منظمة ال�صحة العاملية يف وقت �صابق، ح�صبما اأفادت 

�صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية. وبعد التقرير، �صارعت �رشكة “فرييرو” الإيطالية امل�صنعة 

للنوتي���ال، اإىل اإنت���اج حمل���ة دعائية تركز عل���ى اأنها ت�ص���تخدم زيت النخيل يف اأه���م منتج لها 

“بطريقة اآمنة”. وقالت ال�رشكة اإنه دون ا�ص���تخدام زيت النخيل املكرر فاإن �ص���يكولته نوتيال 
�ص���تفقد قابلية الفرد التي متيزها. وقال مدير املبيعات يف ال�رشكة فين�صنزو تابيال: “�صناعة 

النوتيال دون زيت النخيل �صيوؤدي اإىل منتج رديء. �صتكون خطوة للوراء”.

لكن “فرييرو” مل ت�رش اإىل حقيقة اأن زيت النخيل يعد اأرخ�س اأنواع الزيوت، واأن ا�صتبداله 

بزيت اآخر اأعلى �صعرا قد يكلف ال�رشكة بني 8 و22 مليون دولر �صنويا.

 Social
media

لببب�ص “اأحمببببق” 

حبباول �سرقبببة حمبببل 

اأ�سلحببة فقتبببل فبببوًرا

ك�صف فيديو عن “حماقة” ارتكبها ل�ّصان حاول �رشقة حمل خم�ص�س لبيع 

الأ�ص����لحة، ولكن ما لبث اأن قتل اأحدهما فورا فيما فر الآخر. ويف التفا�ص����يل 

ن�����رش موقع “ليف ليك” فيديو يو�ص����ح قيام رجلني م�ص����لحني بالدخول اإىل 

حم����ل لبيع الأ�ص����لحة يف حماولة ل�رشقته، ولكن ت�ص����دى لهما اأح����د العاملني، 

لتن�ص����ب معركة من تبادل النريان، انتهت ب�صقوط قتيل. ففي اللحظة التي 

دخل فيها امل�ص����لحان اإىل متجر لبيع الأ�ص����لحة يق����ع مبقاطعة كوب يف ولية 

وي�صكون�ص����ن الأمريكية، ت�����رشف اأحد املوظفني باحرتافية ت�ص����به تلك التي 

يتمت����ع بها رجال الأمن. وجنح املوظف ب�رشعة فائقة يف تناول م�ص����د�س و�رشع 

باإطالق الر�صا�س على الفور، فيما رد اأحد امل�صلحني باإطالق النار من جانبه، 

اإل اأن املوظف جنح يف اإ�ص����ابة املهاجم، ليلقى م�رشعه على الفور. وبح�ص����ب 

املوقع ال�صهري، فقد هرب امل�صلح الآخر من املتجر م�رشعا، ول تعرف ال�رشطة 

عنه اأي �صيء، فيما مل ي�صب املوظف ال�صجاع باأي اأذى.

ويف ت�رشيح����ات لحقة قال املوظف اإنه كان م�ص����طرا لإطالق الر�ص����ا�س، 

ومل توجه له ال�ص����لطات اأي تهم����ة. وتعمل ال�رشطة عل����ى التحقيق يف احلادث 

والوقوف على مالب�صاته.

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
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الطق�س املتوقع �صي�صهد تكون �صباب 

خفيف متقطع يف بع�س املناطق يف البداية، 

يتحول اإىل معتدل مع بع�س ال�صحب.

الرياح متقلبة الجتاه من 5 اإىل 10 عقد، 

تتحول اإىل �صمالية غربية من 12 اإىل 17 

عقدة، وت�صل اإىل 22 عقدة اأحيانا.

ارتفاع موج البحر من قدم اإىل قدمني قرب 

ال�صواحل، ومن 3 اإىل 5 اأقدام يف عر�س البحر. درجة 

احلرارة العظمى 20، وال�صغرى 15 درجة مئوية.

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

حالة الطقس ارتفاع الموج

نفاد تذاكر حفل جا�سنت بيرب بدبي
نف���دت تذاكر حف���ل النج���م العاملى 

جا�ص���تني بيرب يف دبي فئة 4.500 درهم 

اإماراتي، فيما ل تزال باقي فئات التذاكر 

متاحة حلفل بيرب �ص���من جولته العاملية، 

A 6 مايو املقبل يف -  يي���ث يغني يوم

tism Rocks Arena، وترتاوح اأ�صعار 
تذاك���ر احلف���ل م���ا ب���ني 4.500 دره���م 

و2.800 دره���م و1.850 دره���م. النج���م 

العاملي جا�صتني بيرب ح�صل موؤخرا على 

جائزتني يف جوائز املو�ص���يقى الأوروبية 

“MTV EMAs”، وهي جائزة اأف�ص���ل 
Bi -“ وجائ���زة   ”sorry“ ع���ن  أأغني���ة 

gest Fans”. جا�ص���تني بي���رب ولد يف 1 
مار����س 1994 ب���داأ الغناء الع���ام 2009 

كان���ت بدايته يف الغناء ع���ن طريق موقع 

يوتيوب، حيث اكت�ص���فه �صكوتر براون، 

وال���ذي اأ�ص���بح مدي���ر اأعماله م�ص���تقبالً، 

واملغن���ي ال�ص���هري اأ����رش اأول من �ص���اعده 

للو�صول اإىل طريق النجومية.
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